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-------------------------------------------------------------------------
Kor’aner  Porichoy (Knowing  Qur’an)  by  Nur  Hosain

Majidi, written in Bengali.

সেনচদপত
রবিষয় প পষকো
ভন রমককো
কককোরআননের পররচয় 

‘আক্বলদ দলদনলর প্রনয়কোজিনেদয়তকো
কককোরআনে মজিদদ : একমকোত অরবিকপত ঐশদ রকতকোব

পনবির্ববিতর্বদ নেবিদনদর (‘আআ) পনক্ষে কককোরআননের সেকোনক্ষেক্ষ্যের যযরক্তি গ্রহণনযকোগক্ষ্যে রক?
কককোরআনে মজিদনদর ঐরতহকোরসেক প্রকোমকোণক্ষ্যেতকো
কককোরআনে মজিদনদর রবিকপরতহদনেতকো
কককোরআননের মযতকোওয়কোরতর্ হওয়কো প্রনশ্নে সেসংশয় উপসকোপনে
মযছ্বহকোনফে ‘উছমকোন্ চকোরপনয় কদয়কোয় রবিকপরতর সেনন্দেহ 
কনেকোকতকোহ্ ও ই‘রকোব সেসংনযকোজিনে মকোননে রক পররবিতর্বনে?
‘রবিসেরমলকোহ্’ পকোঠ রনেনয় রবিতকর্ব
কতক করপনত শব্দগত পকোরর্বনকক্ষ্যের অরভনযকোগ
রক্বরকোআনত রবিরভন্নতকোর প্রশ্নে
মতপকোরর্বকক্ষ্যে যখনে অককোটক্ষ্যেতকোর প্রমকোণ
একরট গুরুত্বপনণর্ব সকোননের হকোরকোককোত্ প্রনশ্নে মতপকোরর্বকক্ষ্যে প্রসেনঙ

কশষ নেবিদ (ছ্বকোআ) ও কককোরআনে মজিদনদর অপররহকোযর্বতকো
দ’রট রভরত্তিহদনে অরভনযকোগ
কককোরআননে স্বরবিনরকোরধিতকো রকোককোর অরভনযকোগ

কককোরআনে মজিদনদ নেকোনসেখ্  ও মকোনেসেনখ্
কককোরআনে মজিদনদর রবিরধিরবিধিকোননে স্বরবিনরকোরধিতকোর অরভনযকোগ
নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর রভরত্তি ও প্রকরণ
আয়কোত্ ও আহ্ককোনমর নেকোসেনখর সেমকোবিক্ষ্যেতকো
কককোরআননের আয়কোত্ মকোনেসেনখ্ হওয়কো সেমবি রক?
কররত পরস্পররবিনরকোধিদ আহ্ককোম

১) মদ সেসংককোন্ত হুকুম  
২) মদরকোছ্ সেসংককোন্ত রবিধিকোনে ও ওয়কোছ্বদয়কোত্
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৩) বিক্ষ্যেরভচকোর ও অশদলতকোর শকোরস
কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্

কককোরআননের ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ
এক : করকোনমর রবিজিয়
দই : আবিন লকোহকোনবির সদর ম পতয ক্ষ্যেককোলদনে অবিসকো
রতনে : মককোহ্ রবিজিয়
চকোর : রফের্‘আউননের ম পতনদহ সেসংরক্ষেণ
পকোপাঁচ : রকোসেনলযলকোহ্র (ছ্বকোআ) বিসংশধিকোরকো সেসংককোন্ত ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ

কককোরআনে মজিদনদ ববিজকোরনেক তরক্ষ্যে
এক : উরদ্ভিনদর প্রকোণ
দই : কজিকোড়কোয় কজিকোড়কোয় সে পরষ
রতনে : মকোতপগনভর্ব সেন্তকোননের রবিককোশপ্ররকয়কো
চকোর : প পররবিদর গরতশদলতকো
পকোপাঁচ : পরকোগকোয়ণ ও বি পরষবিষর্বনণ বিকোয়যর ভন রমককো
ছয় : পকোরনে করনক প্রকোনণর উৎপরত্তি
সেকোত : নেনভকোমণ্ডল গক্ষ্যেকোসেদয় রছল
আট  : আককোশমণ্ডল ও প পররবিদ একত রছনলকো

কককোরআনে : ককোনছ করনক জিকোনেকো
কককোরআনে ও নুযননল কককোরআনে

রবিরকোজিমকোনে ভয ল ধিকোরণকো
ভয ল ধিকোরণকোর ককোরণ
রবিচকোরবিযরদ্ধির রকোয়
অরসনত্বর প্রককোরনভদ
কককোরআননের স্বরূপ
বিকোণদ এক : প্রককোনশ সরনভদ
দই পযর্বকোনয়র নেকোরযল
কককোরআনে নেকোরযনলর ধিরনে
কককোরআননের ভকোষকোগত রূপ আলকোহর
নুযননলর আনরকো পযর্বকোয়
সেকোত যকোনহর্ ও সেকোত বিকোনত্বন্

প্রসেঙ : শকো’কনে নুযনল 
পরররশষ  :

কককোরআনে ককোনরকো ককোনছ ঋণদ নেয় 
সেহকোয়ক তরক্ষ্যেসেনত :
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ভন রমককো
রবিসেরমলকোরহর্ রকোহমকোরনের্ রকোহদম।

এ এক অনেস্বদককোযর্ব সেতক্ষ্যে কয, কককোরআনে মজিদদ ছকোড়কো অন্য কককোননেকো
ধিমর্বগ্রন্রনকই ঐরতহকোরসেকভকোনবি প্রকোমকোণক্ষ্যে পদ্ধিরতনত প্রমকোণ করকো সেমবি নেয়
কয, কয সেবি বিক্ষ্যেরক্তির নেকোনম তকো চকোলয আনছ তকো তকোপাঁনদর ককোছ করনক এনসেনছ।
কতমরনে ঐ সেবি বিক্ষ্যেরক্তি কয নেবিদ রছনলনে এটকোও অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোণ করকো
সেমবি নেয়। ককোরণ, ঐ সেবি বিক্ষ্যেরক্তির ঐরতহকোরসেক অরসত্ব ঐরতহকোরসেকভকোনবি
প্রকোমকোণক্ষ্যে  পদ্ধিরতনত  অককোটক্ষ্যেভকোনবি  প্রমকোণ  করকো  যকোয়  নেকো  এবিসং  তকোপাঁনদর
জিদবিননেরতহকোসে ও ঐ সেবি গ্রনন্রর রবিকপত হওয়কোর রবিষয়রট সেবির্বজিনেস্বদকপত
সেতক্ষ্যে।  একমকোত হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর ঐরতহকোরসেক অরসত্ব এবিসং
কককোরআনে মজিদদনক কয একরট ঐশদ গ্রন্র রহনসেনবি দকোবিদ কনর রতরনেই
করনখ রগনয়নছনে, আর এ গ্রন্ররট কয রতরনে কযভকোনবি করনখ রগনয়নছনে রঠক
কসেভকোনবিই  অরবিকপত  রনয়  কগনছ  এটকোও  ঐরতহকোরসেকভকোনবি  প্রকোমকোণক্ষ্যে
পদ্ধিরতনত অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোরণত।

বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয,  অমযসেরলমরকো রকোসেননল আকরকোম হযরত মযহকোমকোদ
(ছ্বকোআ)কক আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক মননেকোনেদত নেবিদ রহনসেনবি স্বদককোর
কনর নেকো,  ফেলতআ স্বকোভকোরবিকভকোনবিই তকোরকো কককোরআনে মজিদদনক আলকোহর
রকতকোব  বিনলও স্বদককোর  কনর নেকো,  বিরসং  এরটনক তকোপাঁর  ররচত গ্রন্র বিনল
অরভরহত কনর রকোনক। রকন্তয  এ গ্রন্ররটনক কয রতরনেই ঐশদ গ্রন্র রহনসেনবি
দকোবিদ  কনর কপশ কনরনছনে এবিসং রতরনে কযভকোনবি করনখ রগনয়নছনে হুবিহু
কসেভকোনবিই অরবিকপতভকোনবি বিতর্বমকোনে আনছ তকো আরসক-নেকোরসক রনেরবির্বনশনষ
কয কককোননেকো রনেরনপক্ষে জকোনেগনবিষকই স্বদককোর করনত বিকোধিক্ষ্যে।

অবিশক্ষ্যে হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)কক আলকোহর মননেকোনেদত নেবিদ রহনসেনবি
গণক্ষ্যেককোরদ  মযসেলমকোনেনদর  জিন্য  কককোরআনে  মজিদদনক  আলকোহর  রকতকোব
রহনসেনবি গণক্ষ্যে করকো একরট স্বকোভকোরবিক রবিষয় এবিসং এরট কয সেসংররক্ষেত তরকো
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অরবিকপত  আনছ তকো  কমননে কনেয়কোর  জিন্য তকোনদর ককোনছ  স্বয়সং  কককোরআনে
মজিদনদর দকোবিদই যনরষ। ককোরণ, আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনছনে কয,
রতরনেই  এ  গ্রন্র  নেকোরযল  কনরনছনে  এবিসং  রতরনেই  এর  সেসংরক্ষেণককোরদ।
মযসেলমকোনেনদর জিন্য ককবিল এনতকোটযকু জিকোনেকোই যনরষ - যকো করনক প্রমকোরণত
হয় কয,  কককোরআনে মজিদদ অরবিকপতরূনপ আমকোনদর ককোনছ কপপপাঁছকোর জিন্য
অন্য ককোনরকো ককোনছই ঋণদ নেয়।

তনবি অরবিকপত রবিচকোরবিযরদ্ধি ও মযক্তি রচন্তকোর অরধিককোরদ অমযসেরলমনদর
ককোনছ কককোরআনে মজিদনদর প্রকোমকোণক্ষ্যেতকো ও রবিকপরতহদনেতকো সেম্পনকর্ব এনতকোটযকু
উনলখ করকোই যনরষ কয, এ গ্রন্ররট অল্প অল্প কনর দদরর্ব কতইশ বিছনর
নেকোরযল হনয়নছ  এবিসং  নেকোরযল হওয়কোর  সেকোনর  সেকোনরই তকো  রলরপবিদ্ধি করকো
হনয়নছ,  আর রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর বিহু সেসংখক্ষ্যেক ছ্বকোহকোবিদ  (সেহচর)  সেকোনর
সেকোনর এবিসং পনর তকোপাঁনদর ককোছ করনক শুননে আনরকো অসেসংখক্ষ্যে ছ্বকোহকোবিদ তকো
মযখস কনরনছনে। এভকোনবি তকো রবিকপরতর আশঙকো করনক সেসংররক্ষেত করনকনছ।
তকোই  সেকল  যযনগই  সেমগ্র  মকোনেবিজিকোরতর  মনধিক্ষ্যে  কককোরআনে  মজিদনদর
একরটমকোত সেসংস্করণ রবিদক্ষ্যেমকোনে রছনলকো এবিসং রনয়নছ।

বিস্তুতআ কককোরআনে মজিদনদর অন্যতম প্রধিকোনে পররচয় হনচ্ছে এই কয,
এরট  হনচ্ছে আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে করনক  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক
প্রদত্তি সকোয়দ  ময‘রজিযকোহ্ অরর্বকোৎ রতরনে কয আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক
মননেকোনেদত  নেবিদ  রছনলনে  তকোর  প্রমকোণ  বিহনেককোরদ  অরবিনেশ্বর  অনলপরকক
রনেদশর্বনে যকো এ রবিশ্বজিগত ধসংসে নেকো হওয়কো পযর্বন্ত কপ্রকোজ্জ্বল মধিক্ষ্যেকোহ্ন সেননযর্বর
ন্যকোয় মকোনেবিকুনলর সেকোমননে কদদদপক্ষ্যেমকোনে হনয় রবিরকোজিমকোনে রকোকনবি।

কককোরআনে মজিদনদর ময‘রজিযকোহ্ (অনলপরককতকো)র রবিরভন্ন রদক আনছ।
এ  সেবি  রদনকর  মনধিক্ষ্যে  সেবিনচনয়  বিড়  রদক  হনচ্ছে  এর  ভকোষকোর  রবিস্ময়কর
প্রকোঞ্জলতকো ও প্রককোশক্ষেমতকোর সেনক্ষ্মতকো সেহককোনর সেসংরক্ষেপ্ত আয়তননে সেদমকোহদনে
জকোনেগভর্বতকো  ও  রবিষয়বিস্তুর  বিক্ষ্যেকোপক ববিরচতক্ষ্যে।  এ  সেবি ববিরশনষক্ষ্যের  রভরত্তিনত
কককোরআনে মজিদদ তকোর রবিনরকোধিদনদরনক চক্ষ্যেকোনলঞ্জ রদনয়নছ কয, তকোনদর পনক্ষে
সেমবি হনল সেবিকোই রমনল অন্ততআ এর একরট কছকোট সেনরকোহর সেম মকোননের একরট
সেনরকোহ্ রচনেকো কনর রনেনয় আসুক। আজি পযর্বন্ত এ চক্ষ্যেকোনলঞ্জ ককউ গ্রহণ কনর
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রনে। এছকোড়কো কককোরআনে মজিদনদর ভরবিষক্ষ্যেদকোণদগুনলকো বিকোসনবি রূপকোরয়ত হনয়নছ;
এটকোও এর ঐশদ গ্রন্র হওয়কোর আনরকরট প্রমকোণ।

যকো-ই কহকোক,  মযসেলমকোনেরকো  কককোরআনে মজিদদনক আলকোহর রকতকোব
বিনলই জিকোননে এবিসং প্ররতরট মযসেরলম পররবিকোনরই কককোরআনে মজিদনদর করপ
রনয়নছ, আর তকোরকো সেকনলই কম-কবিশদ কককোরআনে কতলকোওয়কোত্ কনর এবিসং
এ গ্রন্রনক সেমকোনে ও যত্ন সেহককোনর সেসংরক্ষেণ কনর। এমতকোবিসকোয় তকোনদর
সেকোমননে  কককোরআনে  মজিদদনক  নেতযনে  কনর  পরররচত  কররনয়  কদয়কোর
প্রনয়কোজিনেদয়তকো সেম্বনন্ধে প্রশ্নে উঠনত পকোনর। হয়নতকোবিকো এ ককোরনণই অন্ততআ
বিকোসংলকো  ভকোষকোয়  ইসেলকোম  সেম্পনকর্ব  কছকোট-বিড়  হকোজিকোর  হকোজিকোর  গ্রন্র  ররচত
হনলও কককোরআনে মজিদনদর পররচয় সেম্পনকর্ব স্বতন্ত্র কককোননেকো গ্রন্র ররচত
হনয়নছ বিনল অন্ততআ অত গ্রন্রককোনরর জিকোনেকো কনেই।

কককোরআনে মজিদনদর পনণর্ব  পররচয় পকোওয়কো  সেমবি ককবিল এরটনক
গভদরভকোনবি অধিক্ষ্যেয়নে করনল ও এনক জিদবিননের রনেতক্ষ্যেসেঙদ করনল। অবিশক্ষ্যে
কসে রনেতক্ষ্যেসেঙদ হনত হনবি সেবিকোক তরকো পনদ পনদ পররনেনদর্বশ প্রদকোনেককোরদ,
কবিকোবিকো  রনেতক্ষ্যেসেঙদ  নেয়।  এ  করকো  এ  ককোরনণ  বিলরছ  কয,  অরধিককোসংশ
মযসেলমকোনেই কককোরআনে মজিদদনক সেযনত্ন সেসংরক্ষেণ কনর এবিসং কতলকোওয়কোত
কনর বিনট, তনবি জিকোননে নেকো কয, তকোনত কদ বিলকো হনয়নছ, আর তকো জিকোননে নেকো
বিনলই তকো মকোনেকো সেমবি নেয়, ফেলতআ এর অবিসকো হনচ্ছে কবিকোবিকো সেঙদর ন্যকোয়
যকোর উচকোররত শব্দকোবিলদ করনক পররনেনদর্বশ পকোওয়কো সেমবি নেয়।

প্রশ্নে হনচ্ছে, এমনেটকো হওয়কোর ককোরণ কদ? কককোরআনে মজিদনদর সেকোনর
অন্ততআ রশরক্ষেত কলকোকনদর এনহনে আচরণ রবিস্মনয়র সে পরষ  নেকো কনর পকোনর
নেকো।  এ  আচরণ  হনচ্ছে  দনর  করনক  আগত  এমনে  কককোননেকো  বিনয়কোনজিক্ষ্যেষ
আতদনয়র  প্ররত  সেমকোনে-শ্রদ্ধিকো  ও  ভকোনলকোবিকোসেকো  প্রদশর্বননের  ন্যকোয়  - যকোর
সেম্পনকর্ব ককবিল এনতকোটযকু জিকোনেকো আনছ কয, রতরনে আমকোনদর অতক্ষ্যেন্ত শ্রনদ্ধিয়
একজিনে মযরুবদ,  রকন্তয  তকোপাঁর  কযকোগক্ষ্যেতকো  ও  গুণকোবিলদ  সেম্পনকর্ব  আমকোনদর
রকছযই জিকোনেকো কনেই। ফেনল আমরকো অননেক সেময় করঠনে করকোনগ আককোন্ত হনয়
হকোনতর  ককোনছ  পকোওয়কো  হকোতয নড়  ডকোক্তিকোনরর  ককোছ  করনক  রচরকৎসেকো  রনেনয়
জিদবিনে রবিসেজির্বনে কদই, অরচ রনর কবিড়কোনত আসেকো ঐ শ্রনদ্ধিয় মযরুবদ হয়নতকো
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ঐ করকোনগর রবিনশষজ ডকোক্তিকোর, রকন্তয  তকো জিকোনেকো রছনলকো নেকো বিনল তকোপাঁর ককোনছ
সেকোহকোযক্ষ্যে চকোই রনে।

অবিশক্ষ্যে  কককোরআনে  মজিদদনক  এরূপ  কককোননেকো  ডকোক্তিকোনরর  সেকোনর
এমনেরক সেবির্বনরকোনগর রবিনশষজ ডকোক্তিকোনরর সেকোনর তযলনেকো করকো হনলও তকো
হনবি  দবির্বল  উপমকো  ( ناقص  مثال ),  ককোরণ,  মকোনেবি  প্রজিকোরতর  জিন্য এমনে
কককোননেকো সেমসেক্ষ্যেকো ও রজিজকোসেক্ষ্যে কনেই এবিসং রক্বয়কোমত পযর্বন্ত উদ্ভিবি হনবি নেকো -
যকোর সেমকোধিকোনে ও জিবিকোবি কককোরআনে মজিদনদ কনেই। ককোরণ, কককোরআনে মজিদদ
রনেনজির অন্যতম পররচয় রদনয়নছ  ‘সেকল রকছযর বিণর্বনেকো বিকো জকোনে’ (تبيانا

شيء  لکل ) বিনল।
কককোরআনে মজিদনদর সেকোনর আমকোনদর এ আচরনণর ককোরণ হনচ্ছে

আমরকো  এর  নেনক্ষ্যেনেতম প্রনয়কোজিনেদয়  পররচনয়র সেকোনরও পরররচত নেই। এ
ককোরনণই  আমরকো  এনক  কতলকোওয়কোত  করকোই  যনরষ  মননে  করর,  এনক
অনেবিরত  ‘অধিক্ষ্যেয়নে’ করর নেকো এবিসং এর ককোছ করনক সেবিকোক রনেতক্ষ্যেসেঙদর
ন্যকোয়  পনদ  পনদ  পররনেনদর্বশ  গ্রহণ  করর  নেকো।  আফেনসেকোস,  আমকোনদর
ওলকোমকোনয় ককরকোম এবিসং ইসেলকোম চচর্বকোককোরদগণও শত শত ইসেলকোমদ গ্রন্র
অধিক্ষ্যেয়নে বিকো মকোনুনষর ররচত হকোজিকোর হকোজিকোর প পষকো  আয়তননের বিহু রফেক্ব্হদ
গ্রন্র  বিকো  তকোফেসেদর  অধিক্ষ্যেয়নে  এবিসং  কক্ষেতরবিনশনষ  হকোজিকোর  হকোজিকোর  হকোদদছ
মযখস করকো ও কসে জিন্য গবির্ব অনুভবি করকো সেনত্ত্বেও সেরকোসেরর পযনরকো কককোরআনে
মজিদদ করনক পররনেনদর্বশ গ্রহণ করনত জিকোননেনে নেকো, এমনেরক অননেনকই তকো
শুধিয মনল ভকোষকোয় পকোঠ কনর তকোর তকোৎপযর্ব অনুধিকোবিনে করনত সেক্ষেম নেনে।
অরচ এরট হনচ্ছে মকোনুনষর ককোনছ আলকোহ্ তকো‘আলকোর কপ্রররত সেবির্বনশষ গ্রন্র
এবিসং মযসেলমকোনেনদর জিন্য নেকোরযলকপত একমকোত গ্রন্র - কয ককোরনণ রতরনে এ
গ্রনন্র  “কহ  মকোনেবিকুল!” বিনল  বিকোর  বিকোর  সেনম্বকোধিনে  কনর  এরটর  মনলমমর্ব
[তকোওহদদ, আনখরকোত্ ও নেবিযওয়কোনত মযহকোমকোদদ (ছ্বকোআ)-এর সেতক্ষ্যেতকো] কমননে
কনেয়কোর জিন্য সেকল মকোনুনষর প্ররত এবিসং আনরকো অননেক কবিশদ বিকোর  “কহ
ঈমকোনেদকোরগণ!” বিনল সেনম্বকোধিনে কনর এরট করনক জিদবিননের সেকল কক্ষেনত
পররনেনদর্বশ গ্রহনণর জিন্য ঈমকোনেদকোরনদর প্ররত আহবিকোনে জিকোরনেনয়নছনে।
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রকন্তয  তকো সেনত্ত্বেও আমরকো কককোরআনে মজিদনদর সেকোনর কদ আচরণ
কররছ?  এ  ককোরনণই,  আমরকো  কককোরআনে  মজিদদনক  সেসেমকোননে  ও
সেশ্রদ্ধিভকোনবি সেনবির্বকোচ ও পররচ্ছেন্ন সকোননে রকোখকো সেনত্ত্বেও এবিসং কতলকোওয়কোনতর
আনগ-পনর কয কককোননেকো সেময় তকোনত চযম্বনে কনর ও তকোনত বিযনক লকোরগনয়
তকোর প্ররত ভকোনলকোবিকোসেকো প্রককোশ করকো সেনত্ত্বেও হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)
রক্বয়কোমনতর রদননে আলকোহ্ তকো‘আলকোর ককোনছ আমকোনদর রবিরুনদ্ধি অরভনযকোগ
করনবিনে; রতরনে বিলনবিনে :

. ررا        کجو هه مم من هرآ کق هل ا مذا مه کذوا مخ تت ا نمي هو مق تن نإ بب مر ميا
“কহ  আমকোর  রবি!  অবিশক্ষ্যেই আমকোর  কলকোনকরকো  এই  কককোরআনেনক

অপরররচত-অবিজকোত ও বিরজির্বত কনর করনখরছনলকো।” (সেনরকোহ্ আল-ফেয রক্বকোন্
: ৩০)

অবিশক্ষ্যে  বিক্ষেক্ষ্যেমকোণ  গ্রনন্রর  উনদ্দেশক্ষ্যে  কককোরআনে  মজিদদ  করনক
মযসেলমকোনেনদরনক কদ কদ রবিষনয় পররনেনদর্বশ রনেনত হনবি তকো উনলখ করকো
নেয়। ককোরণ, আনগই উনলখ কনররছ কয, রক্বয়কোমত পযর্বন্ত মকোনেবি প্রজিকোরতর
জিদবিননে এমনে কককোননেকো সেমসেক্ষ্যেকো ও প্রশ্নে কনেই ও উদ্ভিবি হনবি নেকো যকোর সেমকোধিকোনে
ও জিবিকোবি কককোরআনে মজিদনদ কনেই। সুতরকোসং এ ধিরননের রবিষয়বিস্তুর পররচয়
তযনল ধিরনত কগনল তকো হনবি এক রবিশকোল গ্রন্র। রকন্তয  এরূপ কককোননেকো গ্রন্র
ররচত হনলও তকো রচনেকোর পরবিতর্বদ  ককোনল আনরকো বিহু সেমসেক্ষ্যেকো  ও প্রনশ্নের
উদ্ভিবি হনবি এবিসং কসে সেবি সেমসেক্ষ্যেকো ও প্রনশ্নের সেমকোধিকোনে ও জিবিকোনবির জিন্য
সেরকোসেরর কককোরআননের ককোনছই কযনত হনবি;  কককোরআননের পররচয়মনলক এ
ধিরননের  গ্রন্র  কখননেকোই  সেরকোসেরর  কককোরআনে করনক  পররনেনদর্বশ  গ্রহনণর
প্রনয়কোজিনেদয়তকো করনক আমকোনদরনক কবিরনেয়কোয করনবি নেকো।

বিরসং বিক্ষেক্ষ্যেমকোণ গ্রনন্রর মনল লক্ষেক্ষ্যে হনচ্ছে কককোরআনে মজিদদ সেম্পনকর্ব
রবিদক্ষ্যেমকোনে কতক ভকোন্ত ধিকোরণকোর অপননেকোদনে - কয সেবি ভকোন্ত ধিকোরণকোর ককোরনণ
আমরকো কককোরআনে মজিদদনক বিরজির্বত কনর করনখরছ, যরদও পযনরকো কককোরআনে
মজিদনদর  সেকোধিকোরণ  ও  সুগভদর  তকোৎপযর্ব  সেম্পনকর্ব  পকোরণ্ডতক্ষ্যে  অজির্বনে  নেকো
করনলও অন্ততআ এর বিকোরহ্যিক সেকোধিকোরণ তকোৎপযর্ব সেরকোসেরর এ গ্রন্র করনক
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কজিননে কনেয়কো প্ররতরট মযসেলমকোননের জিন্য ফেরয। ককোরণ,  এ গ্রনন্র প্ররতরট
মযসেলমকোনেনকই সেনম্বকোধিনে করকো হনয়নছ।

এখকোননে আনরকো উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে কয, বিক্ষেক্ষ্যেমকোণ গ্রন্ররট মনলতআ
একরট পযর্বকোনলকোচনেকোমনলক গ্রন্র  - যকোনত ককবিল সেবির্বজিনেজকোত ও মশহনর
তরক্ষ্যেগুনলকো  উনলখ  কনর  পযর্বকোনলকোচনেকো  করকো  হনয়নছ।  এ  ককোরনণ,
সেনতভকোরকোককোন্ততকো এড়কোননেকো ও আয়তনেনক সেদরমত রকোখকোর লনক্ষেক্ষ্যে কককোরআনে
মজিদনদর সেনরকোহ্ ও আয়কোত নেম্বর ছকোড়কো ঐরতহকোরসেক তরক্ষ্যেসেমননহর কক্ষেনত
প্ররতরট সকোননে স্বতন্ত্রভকোনবি তরক্ষ্যেসেনতরনেনদর্বশ করকো হয় রনে। অবিশক্ষ্যে গ্রনন্রর
কশনষ  সেকোধিকোরণভকোনবি  সেহকোয়ক  সেনতসেমননহর  করকো  উনলখ  করকো  হনয়নছ।
এছকোড়কো মনল গ্রনন্র কয সেবি বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোমনলক পকোদটদককো রনয়নছ ইউরনেনককোনড
রূপকোন্তনরর  পর  কসেগুনলকোনক  মনল  পকোনঠর  রভতনর  সেমরন্বিত  বিকো  তপতদয়
বিন্ধেনেদর মনধিক্ষ্যে উনলখ করকো হনয়নছ।

অত গ্রনন্রর প্রকোররমক পকোণ্ডয রলরপ খ পসদয় রবিসংশ শতকোব্দদর কশনষর
রদনক বতরদ করকো হনয়রছনলকো এবিসং পনর তকো করম্পউটকোর-কনম্পকোজিও করকো
হনয়রছনলকো।  একরট প্ররতষকোনে কতপর্বক  তকো  ২০০৪ খ পসকোনব্দর  মকোচর্ব  মকোনসে
প্রককোনশর করকো  রছনলকো।  রকন্তয  প্রধিকোনেতআ আররর্বক  সেমসেক্ষ্যেকোর  ককোরনণ উক্তি
প্ররতষকোননের পনক্ষে তকো প্রককোশ করকো সেমবি হয় রনে। এর কনয়ক বিছর পর
সেসংরশষ করম্পউটকোররটর হকোডর্ব রডস্কস্ক্ কক্ষ্যেকোশ্ হনয় যকোওয়কোয় গ্রন্ররটর কনম্পকোজি
পযনরকোপযরর রবিনেষ হনয় যকোয়। কসেপভকোগক্ষ্যেকনম এর সেবির্বনশষ প্রযফ্ করপরট রক্ষেকো
কপনয়রছনলকো।

কযনহতয  এ ধিরননের গ্রনন্রর জিন্য প্রককোশক পকোওয়কো দরূহ বিক্ষ্যেকোপকোর
এবিসং স্বয়সং গ্রন্রককোনররও তকো প্রককোশ করকোর মনতকো আররর্বক সেকোমরর্বক্ষ্যে  হনয়
উনঠ রনে,  কসেনহতয  এরট এনতকো বিছর যকোবিত এভকোনবিই রছনলকো। অবিনশনষ,
প্রধিকোনেতআ  কফেসেবিযনকর  পকোঠক-পকোরঠককোনদর  জিনন্য  পররনবিশননের  লনক্ষেক্ষ্যে
এরট নেতযনে কনর কনম্পকোনজি হকোত কদই। ককোরণ, অন্ততআ একজিনে পকোঠক বিকো
পকোরঠককোও  যরদ  এর  বিক্তিবিক্ষ্যে  অধিক্ষ্যেয়নে  কনরনে  ও  তকো  করনক  কককোরআনে
মজিদনদর সেরঠক পররচয় লকোভ কনরনে তকোহনলও আমকোর শ্রম-সেকোধিনেকো সেকোরর্বক
হনবি  বিনল  মননে  করর।  অবিশক্ষ্যে  নেতযনে  কনর  কনম্পকোজি  করকোর  ককোরনণ
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স্বকোভকোরবিকভকোনবিই  পযনরকো  গ্রনন্রর  রবিরভন্ন  অসংনশ  রকছযটকো  সেসংনযকোজিনে  করকো
হনয়নছ।

এ উপলনক্ষেক্ষ্যে আনরকো উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে মননে কররছ কয,  অত
গ্রন্রককোনরর  প্রণদত  কককোরআননের  ময‘রজিযকোহ্ রশনরকোনেকোনমর  আনরকো  একরট
গ্রন্র রনয়নছ - যকোর আয়তনে অত গ্রনন্রর আয়তননের তযলনেকোয় কমকোটকোমযরট
রদগুণ।

এখকোননে আনরকরট রবিষয় উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে মননে কররছ। তকো
হনচ্ছে, স্বকোভকোরবিকভকোনবিই অত গ্রনন্র কককোরআনে মজিদনদর কবিশ রকছয  আয়কোত
উদ্ধিপত হনয়নছ এবিসং এ সেবি আয়কোনতর মনধিক্ষ্যে এমনে আয়কোতও রনয়নছ যকোনত
আলকোহ্ তকো‘আলকো রনেনজির জিন্য উত্তিম পযরুনষ বিহুবিচনে অরর্বকোৎ  ‘আমরকো’
শব্দ  বিক্ষ্যেবিহকোর  কনরনছনে।  তৎককোলদনে  আরবিদ  বিকোকরদরতনত  সেনবির্বকোচ
কতপর্বত্বশকোলদনদর মযনখ রনেনজির জিন্য এক বিচনে অনরর্বই ‘আমরকো’ বিক্ষ্যেবিহকোনরর
প্রচলনে রছনলকো,  এ ককোরনণ তৎককোলদনে আরনবির কমকোশনরকরকো  কককোরআনে
মজিদনদ  আলকোহ্  তকো‘আলকো  রনেনজির  জিন্য  ‘আমরকো’ বিক্ষ্যেবিহকোর  করকোয়  এ
বিক্ষ্যেকোপকোনর প্রশ্নে কতকোনল রনে তরকো এনক বিহু ঈশ্বরবিকোনদর সেপনক্ষে প্রমকোণ বিনল
দকোবিদ কনর রনে। রকন্তয  যরদও বিকোসংলকো সেহ আনরকো অননেক ভকোষকোয় সেনবির্বকোচ
কতপর্বত্ব  বিকো  রবিনেয়  প্রককোনশর  জিন্য  এর  প্রচলনে  রনয়নছ  তরকোরপ  বিকোসংলকো
বিকোকরদরতনত অননেক কক্ষেনত এক বিক্ষ্যেরক্তির পক্ষে করনক রবিনেয়স্বরূপ ‘আমরকো’
এবিসং কতপর্বত্বভকোবি প্রককোনশর জিন্য ‘আরম’ বিক্ষ্যেবিহকোনররও প্রচলনে আনছ। এ
ককোরনণ বিকোসংলকো ভকোষকোয় আলকোহ্ তকো‘আলকোর জিন্য ‘আমরকো’ বিক্ষ্যেবিহকোর কবিখকোপকো
শুনেকোয় রবিধিকোয় আমরকো এক বিচননে এর অনুবিকোদ কনররছ। অত গ্রনন্র এ
ধিরননের সেকল আয়কোনতর কক্ষেনতই আমরকো এ রদরত অনুসেরণ কনররছ।

আনরকরট করকো উনলখ করনত চকোই এই কয, অমকোর অন্যকোন্য গ্রন্র
ও কলখকোর ন্যকোয় অত গ্রনন্রও কয সেবি আরবিদ-ফেকোসের্বদ শব্দ বিক্ষ্যেবিহৃত হনয়নছ
কসে  সেনবির  কবিলকোয়  বিকোসংলকোভকোষদ  পকোঠক-পকোরঠককোনদর  কবিকোধিগমক্ষ্যেতকো
বিক্ষ্যেকোহতকরণ বিক্ষ্যেতদতই মনল আরবিদ-ফেকোসের্বদ উচকোরণ প্ররতফেরলত করকোর জিন্য
যরকোসেকোধিক্ষ্যে  কচষকো  কনররছ।  এ  বিক্ষ্যেকোপকোনর  আরম  পযনেরকোয়  দক্ষ্যেরর্বহদনে  ভকোষকোয়
বিলনত চকোই  কয,  যকোরকো  বিকো  কয  সেবি  প্ররতষকোনে  সেনচতনেভকোনবিই  কহকোক  বিকো
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অসেনচতনেতকোর ককোরনণই কহকোক বিকোসংলকো ভকোষকোয় আরবিদ-ফেকোসের্বদ শনব্দর বিকোনেকোননে
হসনক্ষেপ কনর এ সেবি শব্দনক মনল বিকোনেকোনে ও উচকোরণ করনক অরধিকতর
দননর রনেনয় কযনত চকোনচ্ছেনে আরম তকোপাঁনদর কসে মত ও প্রনচষকোর রবিনরকোধিদ, বিরসং
নেদরতগতভকোনবি,  ভকোষকোর  ওপর  প্ররতষকোরনেক  হসনক্ষেনপর  রবিনরকোধিদ।  এর
রবিপরদনত আরম মননে করর, ভকোষকোনক খরনসকোতকো নেদদর ন্যকোয় প্রকোকপরতকভকোনবি
মযক্তি-স্বকোধিদনে করনক স্বদয় গরতপর কবিনছ রনেনয় চলনত কদয়কো উরচত।

ভন রমককোর সেমকোরপ্ত পযর্বকোনয় একরট করকো উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে মননে
কররছ। তকো হনচ্ছে, আমকোর করনেষ পযত ও করনেষকো কন্যকো অত গ্রনন্রর প্রকোয়
এক  তপতদয়কোসংশ  পররমকোণ  কনম্পকোজি  কনর  রদনয়নছ।  নেনচৎ  এ  গ্রনন্রর
পযনেআকনম্পকোনজির ককোজি এনতকো তকোড়কোতকোরড় সেমকোপ্ত করকো আমকোর পনক্ষে সেমবি
হনতকো নেকো। আরম এ জিন্য তকোনদর ককোনছ শুকররয়কো জিকোনেকোরচ্ছে এবিসং আলকোহ্
তকো‘আলকোর ককোনছ তকোনদর এ কখদমনতর জিন্য শুভ প্ররতদকোনে প্রদকোননের
আনবিদনে জিকোনেকোরচ্ছে।

আলকোহ্  তকো‘আলকো  অত  গ্রন্রনক  এর  পকোঠক-পকোরঠককোনদর  জিন্য
মহকোগ্রন্র কককোরআনে মজিদনদর সেরঠক পররচয় জিকোনেকোর কক্ষেনত সেহকোয়ক কনর
রদনে,  কককোরআনে মজিদদ সেম্পনকর্ব  আমকোনদর মনে-মরসনষ্কে রবিরকোজিমকোনে ভকোন্ত
ধিকোরণকোসেমননহর  পদর্বকোগুনলকো  অপসেকোররত  কনর  রদনে  এবিসং  পযনরকো  কককোরআনে
মজিদনদর তকোৎপযর্ব সেরকোসেরর ও সেরঠকভকোনবি জিকোনেকোর জিন্য আমকোনদরনক আগ্রহদ
কনর রদনে ও তকোওফেদকক্ব্ দকোনে করুনে। ফেলতআ অত গ্রন্রনক এর কলখক এবিসং
প্রচকোর-প্রসেকোনর  সেহকোয়তকোককোরদ  ও  পকোঠক-পকোরঠককোনদর  জিন্য  ইহককোনল
কহদকোয়কোনতর সেহকোয়ক ও পরককোনল মযরক্তির পকোনরয় কনর রদনে। আমদনে।

   নেনর কহকোনসেনে মরজিদদ
ঢকোককো
২৮কশ রকোবিদ‘উল আউয়কোল ১৪৩৬ 
৭ই মকোর ১৪২১
২০কশ জিকোনুয়কোরদ ২০১৫।
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কককোরআননের পররচয়
. الرجيم     الشيطان من بالله اعوذ

مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم. ال محي للر ال
للن لذا مإ لن له سرآ قق سل مدي ا سه متي لي للل لي مل قم مه لو سق لأ

“রনেআসেনন্দেনহ  এ  কককোরআনে  কসেরদনকই  পরপ্রদশর্বনে  কনর  যকো
সেবির্বকোরধিক সুপ্ররতরষত।” (সেনরকোহ্ আল-ইসেরকো’/ বিকোনেদ ইসেরকোঈল : ৯)

কককোরআনে  মজিদদ  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  রকতকোব  - এটকোই  কতকো
কককোরআননের  পররচয়।  তনবি  এ হনচ্ছে কককোরআনে মজিদনদর  সেসংরক্ষেপ্ততম
সেকোধিকোরণ পররচয়। আর এর রবিনশষ পররচয় হনচ্ছে কককোরআনে মজিদনদর
পররপনণর্ব লক্ষেক্ষ্যে-উনদ্দেশক্ষ্যে ও এর রবিষয়বিস্তু তরকো এনত রনেরহত জকোননের পরররধি
সেম্বনন্ধে রবিসকোররত ধিকোরণকো। রকন্তয  এর সেসংরক্ষেপ্ততম সেকোধিকোরণ পররচয় অরর্বকোৎ
কককোরআনে মজিদদ কয আলকোহ্ তকো‘আলকোর রকতকোব  - এ পররচয় ককবিল
মযসেলমকোনেনদর রনেকটই গ্রহণনযকোগক্ষ্যে;  অমযসেলমকোনেরকো  এটকো মকোননে নেকো,  আর
এটকোই স্বকোভকোরবিক।

অমযসেলমকোনেনদর মধিক্ষ্যেককোর অননেক জকোনেদ-গুণদ ও পরণ্ডত-গনবিষক
কককোরআনে মজিদনদর সেদমকোহদনে জকোনেভকোণ্ডকোর হবিকোর করকো স্বদককোর কনরনছনে,
রকন্তয  এরট  কয  আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক অবিতদণর্ব  গ্রন্র কসে করকো
স্বদককোর  কনরনে  রনে।  তকোপাঁরকো  রকোসেননল  আকরকোম  হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক
মকোনেবিজিকোরতর ইরতহকোনসে কশ্রষতম মকোনুষ রহনসেনবি স্বদকপরত রদনয়নছনে,  তকোপাঁর
উত্তিম বনেরতক চররত,  আচকোর-আচরণ ও গুণকোবিলদ,  কযকোগক্ষ্যেতকো,  সেকোফেলক্ষ্যে ও
অগকোধি জকোননের করকো স্বদককোর কনরনছনে, রকন্তয  আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে হনত
মননেকোনেদত  নেবিদ  রহনসেনবি  তকোপাঁনক  স্বদককোর  কনরনে  রনে।  তকোপাঁরকো  তকোপাঁনক
মকোনেবিজিকোরতর ইরতহকোনসে কশ্রষতম প্ররতভকো রহনসেনবি আখক্ষ্যেকোরয়ত কনরনছনে
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এবিসং কককোরআনে মজিদদনক তকোপাঁর ররচত গ্রন্র রহনসেনবি অরভরহত কনর এ
গ্রন্রনকই  তকোপাঁর  কশ্রষনত্বর  প্রমকোণ  রহনসেনবি  যযরক্তি  উপসকোপনে  কনরনছনে।
এভকোনবি  তকোপাঁনদর  সেমস  প্রশসংসেকো  কলকোকনদরনক  কসে  উনদ্দেনশক্ষ্যের  রবিপরদত
রদনক  রনেনয়  যকোওয়কোর  ককোনজি  সেহকোয়ক  রহনসেনবি  বিক্ষ্যেবিহৃত  হনয়নছ  কয
উনদ্দেনশক্ষ্যে তকোপাঁনক নেবিদ রহনসেনবি পকোঠকোননেকো হনয়রছনলকো এবিসং কককোরআনে মজিদদ
নেকোরযল হনয়রছনলকো। অরচ কদ দভর্বকোগক্ষ্যে কয,  মযসেলমকোনেনদর অন্ততআ একরট
রশরক্ষেত অসংশনক হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ) ও কককোরআনে মজিদদনক
প্রদত্তি  ঐ  সেবি  অমযসেরলম  জকোনেদ-গুণদর  সেকোরটর্বরফেনকট্  কসেকোৎসেকোনহ  প্রচকোর
করনত কদখকো যকোনচ্ছে।

এমতকোবিসকোয়,  কয উনদ্দেশক্ষ্যে-লনক্ষেক্ষ্যের জিন্য হযরত রকোসেননল আকরকোম
(ছ্বকোআ)কক নেবিদ রহনসেনবি পকোঠকোননেকো হয় এবিসং কককোরআনে মজিদদ নেকোরযল হয় কসে
উনদ্দেশক্ষ্যে-লক্ষেক্ষ্যে হকোরছ্বনলর জিন্য কককোরআনে মজিদদ কয আলকোহর রকতকোব এবিসং
হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)  এ রকতকোব কয অবিসকোয় করনখ রগনয়নছনে
রঠক  কসে  অবিসকোয়ই  কয  কককোননেকো  ধিরননের  হকোসে-বি পরদ্ধি  ও  পররবিতর্বনে  তরকো
রবিকপরত করনক সেসংররক্ষেতভকোনবি রবিদক্ষ্যেমকোনে আনছ তকো প্রমকোণ করকো অপররহকোযর্ব।
আর  এটকো  প্রমকোণ  করকো  মকোননে  কককোরআননের  রবিকপরতহদনেতকো  প্রনশ্নে
মযসেলমকোনেনদর  জিন্মসেননত  প্রকোপ্ত  অন্ধে  রবিশ্বকোসে  নেয়।  বিরসং  এ  জিন্য
সেবির্বজিনেগ্রহণনযকোগক্ষ্যে  প্রমকোণ  উপসকোপনে  করকো  যকোরূরদ;  এমনে  প্রমকোণ  চকোই
কককোরআনে মজিদনদর আলকোহর রকতকোব হওয়কোর দকোবিদ প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনেককোরদনদর
পনক্ষে যকো খণ্ডনে করকো সেমবি হনবি নেকো, কতমরনে মযসেলমকোনেনদর মনধিক্ষ্যে প্রচরলত
কয সেবি ভকোন্ত ধিকোরণকো কককোরআননের অরবিকপত রকোককোর সেতক্ষ্যেতকোনক দবির্বল কনর
কফেনল এবিসং কককোরআনে-রবিনরকোধিদনদর দকোরকো হকোরতয়কোর রহনসেনবি বিক্ষ্যেবিহৃত হয়
কসেগুনলকোরও অবিসেকোনে রটকোনবি। আর ককবিল তখনেই কককোরআননের সেরঠক
পররচয় জিকোনেকো সেমবি হনবি।

সুতরকোসং  প্ররনম এ রবিষয়রট সেমগ্র মকোনেবিজিকোরতর ককোনছ সেমভকোনবি
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  রবিচকোরবিযরদ্ধিজিকোত  (‘আক্বদ)  দলদল দকোরকো  প্রমকোণ করনত হনবি
এবিসং এর পনর কককোরআনে মজিদনদর পরররচরতর অন্যকোন্য রদনকর প্ররত দ পরষ
রদনত হনবি।
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‘আক্বলদ দলদনলর প্রনয়কোজিনেদয়তকো

ককউ  ককউ  হয়নতকো  মননে  করনত  পকোনরনে  কয,  অমযসেরলমরকো
কককোরআনে মজিদদ সেম্বনন্ধে কদ ভকোবিনছ তকোনত আমকোনদর রকছযই আনসে-যকোয়
নেকো;  আমরকো কককোরআনে মজিদদনক আলকোহর রকতকোব বিনল জিকোরনে  - এটকোই
যনরষ।  এমনেরক  অননেক মযসেলমকোনে  কতকো  যযরক্তিতনকর্বর  আশ্রয়গ্রহণ  তরকো
রবিচকোরবিযরদ্ধির প্রনয়কোগনক দস্তুর মনতকো ভয় পকোনে। তকোপাঁরকো  মননে কনরনে কয,
রবিচকোরবিযরদ্ধির  দকোরস  হনল  ঈমকোনে  নেষ  হনয়  যকোনবি।  রকন্তয  রতনেরট  ককোরনণ
তকোপাঁনদর এ মত গ্রহণনযকোগক্ষ্যে নেয় :

প্ররমতআ অন্ধে রবিশ্বকোনসের নেকোম ঈমকোনে নেয়, বিরসং দদননের কমপরলকতম
উপসকোপনেকোগুনলকো  (উছননল দদন্)  সেম্বনন্ধে রবিচকোরবিযরদ্ধির ফেয়সেকোলকোয় উপনেদত
হওয়কোর এবিসং তকো স্বদককোর করকোর নেকোমই ঈমকোনে। অবিশক্ষ্যে এ হনচ্ছে ঈমকোননের
সেনচনেকোরবিন,  নেনচৎ  এ  ঈমকোননের  কমপরলক  দকোবিদ  পনরণ  তরকো  কমপরলক
আনদশ-রনেনষধি কমননে চলকো এবিসং পররকরল্পতভকোনবি ও ঔদ্ধিনতক্ষ্যের সেকোনর তকো
লঙ্ঘনে  নেকো  করকো  ঈমকোননের  অপররহকোযর্ব  রদক।  অরর্বকোৎ  নেনক্ষ্যেনেতম  শতর্বকোবিলদ
সেহককোনর তকোওহদদ,  আনখরকোত্ ও নেবিযওয়কোনত মযহকোমকোদদ  (ছ্বকোআ)কক অন্তনর
সেতক্ষ্যে জিকোনেকো,  মযনখ প্রককোশ ও তদনুযকোয়দ চলকোর নেকোমই ঈমকোনে।  [এ রবিষনয়
রবিসকোররত আনলকোচনেকো এখকোননে আমকোনদর উনদ্দেশক্ষ্যে নেয় এবিসং অত গ্রনন্রর
আনলকোচক্ষ্যে রবিষনয়র জিন্য তকো অপররহকোযর্বও নেয়।]

অন্যকোন্য ধিমর্ব  অন্ধে রবিশ্বকোনসের ওপর প্ররতরষত,  তকোই রবিচকোরবিযরদ্ধির
কমকোককোরবিলকো করনত তকোনদর বিড় ভয়। ইসেলকোম এ ধিরননের অন্ধেনত্বর তরকো
দদননের কক্ষেনত বিকোপ-দকোদকোনদর অনুসেরনণ কতক ধিকোরণকোর প্ররত অন্ধে রবিশ্বকোসে
কপকোষণ ও পনবির্ববিতর্বদ  ধিমর্বননেতকোনদর অন্ধে অনুসেরনণর কনঠকোর সেমকোনলকোচনেকো
কনরনছ।  যকোরকো  রবিচকোরবিযরদ্ধির  রবিপরদনত  অন্ধে  রবিশ্বকোনসের  অনুসেরণ  কনর
কককোরআনে  মজিদদ  বিকোর  বিকোর  তকোনদরনক  রতরস্ককোর  কনরনছ।  বিকোর  বিকোর
এরশকোদ হনয়নছ  : تعقلون؟   অতআপর কতকোমরকো রক রবিচকোরবিযরদ্ধি“ - افل
ককোনজি লকোগকোনবি নেকো?”
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শুধিয  তকো-ই  নেয়,  যকোরকো  রবিচকোরবিযরদ্ধি  ককোনজি  লকোগকোয়  নেকো  কককোরআনে
মজিদনদর দ পরষনত তকোরকো  মকোনুষ পদবিকোচক্ষ্যে নেয়। আলকোহ্ তকো‘আলকো তকোনদর
সেম্পনকর্ব এরশকোদ কনরনে :
 . من          کلو نق هع مي ل من نذي تل ا کم هك کب هل ا مم مص ال نه تل ال مد هن نع بب موا تد ال تر مش تن نإ

“রনেআসেনন্দেনহ  আলকোহর  রনেকট রনেকপষতম জিন্তয  হনচ্ছে কসেই মনক-
বিরধির কগকোষদ  - যকোরকো  রবিচকোরবিযরদ্ধিনক ককোনজি লকোগকোয় নেকো।” (সেনরকোহ্ আল-
আনেফেকোল : ২২)

অতএবি,  রবিচকোরবিযরদ্ধি  প্রনয়কোনগর  রবিনরকোরধিতকো  করকো  মকোননে  এ  সেবি
আয়কোনতর রবিনরকোরধিতকো করকো।

রদতদয়তআ রবিচকোরবিযরদ্ধির ককোনছ আনবিদনে জিকোনেকোননেকো নেকো হনল ককউই
ইসেলকোম গ্রহণ করনতকো নেকো; সেবিকোই রনেজি রনেজি ধিনমর্বর অন্ধে রবিশ্বকোনসের ওপর
রটনক রকোকনতকো,  রকোসেননল আকরকোম হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর আহবিকোননে
সেকোড়কো  রদনতকো  নেকো।  ফেনল  আমরকো  কয  এখনে  জিন্মসেননত  মযসেলমকোনে,  কসে
কসেপভকোগক্ষ্যে  আমকোনদর হনতকো নেকো। অমযসেলমকোনেরকো  কককোরআনে মজিদদ সেম্বনন্ধে
ভয ল ধিকোরণকো রনেনয় বিনসে রকোকনবি,  অরচ আমরকো তকো খণ্ডনে করনবিকো নেকো  -
এমনে অরভমত স্বয়সং কককোরআনে মজিদনদর উনদ্দেনশক্ষ্যেরই পররপন্রদ। তকোই
মযসেলমকোনেনদর জিন্য অমযসেরলমনদর ককোনছ কককোরআনে মজিদনদর পররচয় সেহ
ইসেলকোনমর উছননল দদনেনক রবিচকোরবিযরদ্ধির আনলকোনক কপশ করকো অপররহকোযর্ব
কতর্ববিক্ষ্যে; এভকোনবিই আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক তকোপাঁর বিকোন্দেকোহনদর সেকোমননে
তকোপাঁর হুজকোত্ পনণর্ব কনর রদনত হনবি।

উনলখক্ষ্যে, হুজকোত্ পনণর্ব করকো ( حجة  মকোননে কককোননেকো প্ররতপকোদক্ষ্যে (اتمام
রবিষয়নক প্রনয়কোজিনেদয় যযরক্তি-প্রমকোণ সেহককোনর এমনেভকোনবি তয নল ধিরকো কয, তকো
কযনে  তকোর  পকোঠক বিকো  দশর্বক-কশ্রকোতকোর  ককোনছ  অককোটক্ষ্যেভকোনবি  প্রমকোরণত হয়
এবিসং ঐ রবিষনয় তকোর অন্তনর কককোননেকোই সেনন্দেহ অবিরশষ রকোককোর অবিককোশ
নেকো রকোনক, তকো কসে প্রককোনশক্ষ্যে এর সেতক্ষ্যেতকো স্বদককোর করুক বিকো নেকো-ই করুক।

هر       کف هك مي هل مف مء مشا هن مم مو هن نم هؤ کي هل مف مء مشا هن مم مف
“অতআপর  যকোর  ইচ্ছেকো  ঈমকোনে  আনেয়নে  করুক,  আর  যকোর  ইচ্ছেকো

প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনে করুক।” (সেনরকোহ্ আল-ককোহ্ফ্ : ২৯)
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আর বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয, তকো করনত হনল স্বয়সং মযসেলমকোনেনদরনক তকো
রবিচকোরবিযরদ্ধির আনলকোনক জিকোনেনত হনবি।

তপতদয়তআ  বিতর্বমকোননে  সেকোরকো  রবিনশ্ব,  রবিনশষ  কনর  বিকোসংলকোনদনশ
পকোশকোনতক্ষ্যের  কয নসেডকোরনদর  অরর্বননেরতক  সেকোহকোযক্ষ্যেপযষ  ও  কসেখকোনেককোর
সেরককোরগুনলকোর  রকোজিননেরতক প পষনপকোষকতকো  প্রকোপ্ত খ পসকোনে  রমশনেকোরদরকো  ও
ইসেলকোম-রবিনরকোধিদ  বিহু  এনেরজিও  ইসেলকোনমর  রবিরুনদ্ধি  পররকরল্পত
আকমণকোরভযকোনে  চকোরলনয় যকোনচ্ছে। তকোরকো  মযসেলমকোনেনদর  মনধিক্ষ্যে  ইসেলকোনমর
উছননল দদনে সেম্বনন্ধে সেনন্দেহ ও রবিভকোরন্ত সে পরষর অপনচষকো চকোরলনয় যকোনচ্ছে।
রবিনশষ কনর তকোরকো কককোরআনে মজিদদনক তকোনদর আকমনণর লক্ষেক্ষ্যেবিস্তুনত
পররণত  কনরনছ।  তকোই  মযসেলমকোনেনদরনক  ঈমকোনে  রক্ষেকো  করনত  হনল
ইসেলকোনমর উছননল দদনেনক রবিচকোরবিযরদ্ধির আনলকোনক নেতযনে কনর জিকোনেনত হনবি
এবিসং মযসেরলম-অমযসেরলম রনেরবির্বনশনষ সেকনলর সেকোমননে নেতযনে কনর কপশ
করনত হনবি। রবিনশষ কনর কককোরআনে মজিদদ কয আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে
করনক  নেকোরযলকপত  সেবির্বনশষ,  পনণর্বকোঙ  ও  সুরক্ষেকোপ্রকোপ্ত  একমকোত  গ্রন্র  তকো
রবিচকোরবিযরদ্ধির দলদল দকোরকো অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোণ করকো অপররহকোযর্ব।
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কককোরআনে মজিদদ : একমকোত অরবিকপত
ঐশদ রকতকোব

আসেমকোনেদ রকতকোবিনক ককন্দ্র কনর কয সেবি ধিমর্ব প্রবিরতর্বত হনয়নছ
কসে সেবি ধিনমর্বর অনুসেকোরদরকো নেবিযওয়কোত্ ও আসেমকোনেদ রকতকোনবির ধিকোরণকোয়
রবিশ্বকোসেদ। ইয়কোহনদদ ধিমর্ব, খ পস ধিমর্ব ও যররযসদ ধিমর্ব এ পযর্বকোনয়র অন্তভয র্বক্তি
-  ইসেলকোম যকোনদরনক আহনল রকতকোব অরর্বকোৎ  আসেমকোনেদ  রকতকোবিধিকোরদ
বিনল উনলখ কনরনছ। এমনেরক রহন ধিনমর্বর মনতকো কপপত্তিরলক ধিমর্বও
অবিতকোরবিকোনদ  রবিশ্বকোসে  কনর  -  যকো  সেমবিতআ  নেবিযওয়কোনতর  ধিকোরণকোরই
রবিকপত রূপ। রহনরকো তকোনদর ধিমর্বগ্রন্র গদতকো-কক শ্রদকপনষ্ণের  -  তকোনদর
রবিশ্বকোসে অনুযকোয়দ রযরনে রতনে শদষর্বনদবিতকোর অন্যতম রবিষ্ণেয র মকোনেবিদয় রূপ
- বিকোণদ বিনল রবিশ্বকোসে কনর। অন্য করকোয়, গদতকো রহননদর রনেকট ঐশদ
গ্রন্র স্বরূপ।

[এ প্রসেনঙ উনলখক্ষ্যে কয, গদতকো যকোর বিকোণদ কসেই শ্রদকপষ্ণে ও কগকোপ
জিকোরতর উপকোখক্ষ্যেকোননের শ্রদকপষ্ণে কয অরভন্ন বিক্ষ্যেরক্তি নেয় এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেনন্দেহ
কনেই; দদরর্ব ককোনলর প্রবিকোনহ উভয়নক অরভন্ন গণক্ষ্যে করকো হনয়নছ। রকন্তয
গদতকো-র শ্রদকপনষ্ণের অরসত্ব ও জিদবিননেরতহকোসে অককোটক্ষ্যে ঐরতহকোরসেক সেননত
ও প্রতক্ষ্যেয় সে পরষককোরদরূনপ প্রমকোণ করকো সেমবি নেকো হনলও গদতকো যকোর বিকোণদ
রতরনে কয অতক্ষ্যেন্ত উপাঁচয  সনরর বিকোগদ ও ধিমর্বজকোনেদ রছনলনে তকোনত সেনন্দেহ
কনেই।  তনবি  গদতকোয়  রবিকপরত  প্রনবিশ  ও  গদতকো-র  বিক্তিকো  শ্রদকপনষ্ণের
জিদবিননেরতহকোসে হকোররনয় যকোওয়কোর ককোরনণ রতরনে নেবিদ রছনলনে রকনেকো তকো
রনেরশত কনর  বিলকো  সেমবি  নেকো  হনলও  উপকোখক্ষ্যেকোননের  শ্রদকপনষ্ণের  সেকোনর
তকোপাঁনক অরভন্ন গণক্ষ্যে কনর তকোপাঁর প্ররত কটকোক্ষে করকো কককোননেকো মযসেলমকোননের
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জিন্য রঠক হনবি  নেকো।  বিরসং  সেতকর্বতকোর  নেদরত  অনুযকোয়দ  তকোপাঁর  সেম্পনকর্ব
নেদরবি রকোককো বিকোঞ্ছনেদয়।]

কবিপদ্ধি ধিমর্বকোবিলম্বদরকোও তকোনদর ধিমর্বগ্রন্র রতরপটক-কক কগপতম বিযনদ্ধির
উপনদশবিকোণদ বিনল রবিশ্বকোসে কনর।

রকন্তয  ঐশদ  রকতকোব  হবিকোর  দকোবিদদকোর  গ্রন্রকোবিলদর  মনধিক্ষ্যে  একমকোত
কককোরআনে  মজিদদ  ছকোড়কো  অন্য  কককোননেকো  গ্রন্রনকই  আজি  ঐশদ  রকতকোব
রহনসেনবি প্রমকোণ করকো সেমবি নেয়। ককোরণ :

(১)  কয সেবি বিক্ষ্যেরক্তির নেকোনমর সেকোনর এ সেবি গ্রন্রনক সেম্প পক্তি করকো
হয় ঐ সেবি নেকোনম আনদপ ককউ রছনলনে রকনেকো তকো ঐরতহকোরসেক সেনত করনক
রনেরশতভকোনবি  প্রমকোণ  করকো  সেমবি  নেয়।  ককোরণ,  কককোননেকো  ঐরতহকোরসেক
পরম্পরকোই  প্রতক্ষ্যেয় (يقين)   সে পরষককোরদরূনপ  কররত  সেময়  ও  বিক্ষ্যেরক্তিনদর
পযর্বন্ত কপপপাঁনছ নেকো।

(২)  যরদ  যযরক্তির  খকোরতনর  ধিনর  কনেয়কো  হয়  কয,  এ  নেকোনমর
বিক্ষ্যেরক্তিগনণর অরসত্ব রছনলকো তরকোরপ তকোপাঁরকো কয নেবিদ বিকো তরকোকররত অবিতকোর
বিকো ঐশদ কপ্ররণকোর অরধিককোরদ মহকোপযরুষ রছনলনে তকো প্রতক্ষ্যেয় সে পরষককোরদরূনপ
প্রমকোণ করকো সেমবি নেয়। ককোরণ, তকোপাঁনদর জিদবিনেককোরহনেদ, আচকোর-আচরণ ও
অনলপরকক ককোজিকমর্ব  (ময‘রজিযকোহ্)  ঐরতহকোরসেক সেননত ও প্রতক্ষ্যেয়সে পরষককোরদ
পরম্পরকোয় আমকোনদর ককোনছ কপপপাঁনছ রনে।

রবিনশষ কনর ময‘রজিযকোহ্ বিকো অনলপরকক কনমর্বর ববিরশষক্ষ্যেই এমনে
যকো ককবিল প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদনদর জিন্যই পনণর্ব  মকোতকোয় প্রতক্ষ্যেয়সে পরষককোরদ হনয়
রকোনক।  এমনেরক  কররত  কককোননেকো  ময‘রজিযকোহ্  বিকো  অনলপরকক  ককোজি
প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদ  নেয়  এমনে  সেমককোলদনে  কলকোকনদর  জিন্যও  তকো
প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদনদর  ককোছ  করনক  কশকোনেকোর  পনরও  প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদনদর
প্রতক্ষ্যেনয়র অনুরূপ প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ  হনত পকোনর নেকো। ককোরণ, এরূপ বিণর্বনেকোর
ওপর  প্রতক্ষ্যেনয়র  রবিষয়রট  তকো  প্রতক্ষ্যেক্ষে  করকোর  দকোবিদদকোরনদর
রনেভর্বরনযকোগক্ষ্যেতকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  কশ্রকোতকোনদর  প্রতক্ষ্যেনয়র  ওপর  রনেভর্বরশদল।
এমতকোবিসকোয়  মযতকোওয়কোরতর্  বিকো  প্ররত  সনর  বিক্ষ্যেকোপকরভরত্তিক  অরবিরচ্ছেন্ন
পরম্পরকোয়  বিণর্বনেকোর  অককোটক্ষ্যে  দলদল-প্রমকোণ  ছকোড়কো  এরূপ  দকোবিদ
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পরবিতর্বদককোলদনে কলকোকনদর জিন্য প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ করনত পকোনর নেকো। এমনেরক
মযতকোওয়কোরতর্  বিণর্বনেকো  করনক  তকো  পকোঠককোরদ  বিকো  শ্রবিণককোরদনদর  মনধিক্ষ্যে
প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ  হনলও তকো প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদনদর প্রতক্ষ্যেনয়র সেমমকোতকোয় হয় নেকো
এবিসং অননেনকর মনধিক্ষ্যে আনদপ প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ নেকো-ও হনত পকোনর।

(৩) যরদ যযরক্তির খকোরতনর ধিনর কনেয়কো হয় কয,  কররত বিক্ষ্যেরক্তিবিনগর্বর
ঐরতহকোরসেক অরসত্ব রছনলকো  এবিসং  তকোপাঁরকো  নেবিদ,  ঐশদ  কপ্ররণকোর  অরধিককোরদ
মহকোপযরুষ বিকো তরকোকররত অবিতকোর রছনলনে তরকোরপ এটকো প্রমকোণ করকো সেমবি
নেয় কয,  ঐ সেবি গ্রন্র আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক নেকোরযল হনয়রছনলকো।
ককোরণ, ঐ সেবি গ্রনন্র এমনে সেবি বিক্তিবিক্ষ্যে রনয়নছ যকো করনক প্রমকোরণত হয় কয,
ঐ সেবি গ্রন্র আলকোহর পক্ষে করনক নেকোরযল হয় রনে; অন্ততআ কযভকোনবি ঐ সেবি
গ্রন্র রবিদক্ষ্যেমকোনে কসেভকোনবি নেকোরযল হয় রনে। এ সেবি গ্রন্র পকোঠ করনলই সুস্পষ
বিযঝকো যকোয় কয, এগুনলকো সে পরষকতর্বকোর পক্ষে করনক আগত নেয়, বিরসং মকোনুনষর
ররচত গ্রন্র। শুধিয তকো-ই নেয়, এ সেবি গ্রন্র যকোনদর ওপর নেকোরযল হনয়রছনলকো
বিনল অননেনক মননে কনরনে, এগুনলকো তকোপাঁনদর রনেনজিনদর ররচতও নেয়। বিরসং
এ সেবি গ্রনন্রর বিকোচনেভরঙ প্রমকোণ কনর কয,  এগুনলকো ইরতহকোসে ও জিদবিনেদ
গ্রন্র রূনপ পরবিতর্বদককোনল ররচত।

বিকোইনবিনলর  ‘পযরকোতনে  রনেয়ম’ অসংনশর  প্ররম  পকোপাঁচ  পযসকনক
‘তকোওরকোত্” বিনল দকোবিদ করকো হয়। রকন্তয  এর প্ররম দই পযসক - ‘আরদ
পযসক/  সে পরষ  পযসক’ ও  ‘যকোতকো  পযসক’ -  পযনরকোপযরর  ইরতহকোসেগ্রন্র;
রবিনশষতআ  ‘যকোতকো  পযসক’ হযরত মনসেকো  (‘আআ)-এর জিদবিনেদ  রবিষয়ক
পযসক।

   বিকোইনবিনলর  ‘নেতযনে  রনেয়ম’ অসংনশর  প্ররম  চকোর  পযসকনক
‘ইনেজিদল’ বিনল দকোবিদ করকো হয়। রকন্তয  প্রকপত পনক্ষে তকো চকোরজিনে রভন্ন রভন্ন
কলখনকর কলখকো  হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)-এর জিদবিনেককোরহনেদ  মকোত।  ‘মরর’
পযসনকর প্ররম অধিক্ষ্যেকোনয় হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)-এর বিসংনশর বিণর্বনেকো কদয়কো
হনয়নছ। এ বিসংশবিণর্বনেকোরট আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক হযরত  ‘ঈসেকো
(‘আআ)-এর  রনেকট  ওয়কোহদরূনপ  নেকোরযল  হনয়রছনলকো  বিনল  রক  কককোননেকো
রবিচকোরবিযরদ্ধিসেম্পন্ন মকোনুনষর পনক্ষে কমননে কনেয়কো সেমবি? নেকোরক স্বয়সং খ পসকোনেরকো
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এরূপ রবিশ্বকোসে কনর? কতমরনে গদতকোয় শ্রদকপনষ্ণের উপনদশ শুরু হবিকোর পননবির্ব
যযদ্ধিনক্ষেনত দই পনক্ষের বসেন্যসেমকোনবিনশর কয বিণর্বনেকো কদয়কো হনয়নছ তকোনক রক
স্বয়সং শ্রদকপনষ্ণের বিকোণদ বিনল কমননে কনেয়কো চনল? নেকোরক স্বয়সং রহনরকোও এরূপ
রবিশ্বকোসে কনর?

(৪)  ঐ সেবি গ্রনন্রর কককোননেকোরটই মনল ভকোষকোয় বিতর্বমকোনে কনেই এবিসং
কক্ষেতরবিনশনষ,  মনল ভকোষকোর গ্রন্র পযনরকোপযরর হকোররনয় যকোওয়কোর ককোরনণ অন্য
ভকোষকোর অনুবিকোদ করনক মনল ভকোষকোয় পযনেরকোয় অনেনরদত হনয়নছ।

এ সেবি গ্রনন্র সেসংররটত রবিকপরত  (অরর্বকোৎ  সেসংনশকোধিনে,  সেসংনযকোজিনে,
পররবিতর্বনে ও অসংশরবিনশষ হকোররনয় যকোওয়কো)  একরট অককোটক্ষ্যে  সেতক্ষ্যে  - যকো
ণ্ডসেসংরশষ  ধিনমর্বর  অনুসেকোরদ  পরণ্ডতগণও স্বদককোর  কনরনে।  এ  ককোরনণ  এ
ধিরননের প্ররতরট গ্রনন্ররই রবিরভন্ন সেসংস্করণ আনছ এবিসং এ সেবি সেসংস্করনণর
মনধিক্ষ্যে রবিরভন্ন ধিরননের পকোরর্বকক্ষ্যে ও পরস্পররবিনরকোরধিতকো রবিদক্ষ্যেমকোনে। ইয়কোহনদদ
ও  খ পসকোনেনদর  ‘পযরকোতনে  রনেয়ম’ আলকোদকো  এবিসং  খ পসকোনেনদর  ‘বিকোইনবিল’
(পযরকোতনে রনেয়ম ও নেতযনে রনেয়ম)-এর রবিরভন্ন সেসংস্করণ রনয়নছ,  কযমনে  :
করকোমক্ষ্যেকোনে  কক্ষ্যেকোররলক  বিকোইনবিল,  এক্ষ্যেকোনপকোককোইফেকো  বিকোইনবিল,  অনরর্বকোডকস্ক্
বিকোইনবিল ইতক্ষ্যেকোরদ।

‘নেতযনে রনেয়ম’-এর শুরুনত কয চকোররট পযসক অন্তভয র্বক্তি করকো হনয়নছ
- কযগুনলকোনক  ‘ইনেজিদল’ (সুসেমকোচকোর)  নেকোনম অরভরহত করকো হয় খ পসকোন্
পরণ্ডত ও ধিমর্বননেতকোগণ বিলনছনে নেকো  কয,  এগুনলকোর মধিক্ষ্যে করনক কককোনেরট
প্রকপত ইনেজিদল? নেকোরক এগুনলকোর মধিক্ষ্যে করনক একরটও সেরঠক নেয়? ককোরণ,
এককোরধিক কতকো  সেরঠক হনত পকোনর নেকো।  যরদ একরট পযসক সেরঠক হনয়
রকোনক কতকো বিকোকদ রতনেরটনক ‘নেতযনে রনেয়ম’ভযক্তি করকোর ককোরণ কদ?

রকন্তয  প্রকপত বিক্ষ্যেকোপকোর হনলকো,  ইনেজিদনলর সেসংস্করণ মকোত চকোররটনত
সেদমকোবিদ্ধি নেয়। বিরসং এর সেসংস্করণসেসংখক্ষ্যেকো (মযদ্রণসেসংখক্ষ্যেকো নেয়) অননেক কবিশদ।
ইনেজিদনলর ৭৭রট সেসংস্করনণর করকো লন্ডন্ করনক ১৮১৩ খ পসকোনব্দ মযরদ্রত
‘এরকনহকোনমকো’ গ্রনন্র  উনলখ  করকো  হনয়নছ  এবিসং  ‘এনকোইনককোনপরডয়কো
রব্রিটকোরনেককো’র  তনয়কোদশ  মযদ্রনণর  ২য়  খনণ্ডর  ১৭৯-১৮০  প পষকোয়  ২৫রট
ইনেজিদনলর (ইনেজিদনলর ২৫রট সেসংস্করনণর) নেকোম উনলখ করকো হনয়নছ। এ
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তকোরলককোর  ৬নেসং  নেকোমরট  হনচ্ছে  ‘বিকোরনেকোবিকোর  ইনেজিদল’ (Gospel  of
Barnabas)।  হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)-এর  রনেনদর্বনশ  তকোপাঁর  প্রতক্ষ্যেক্ষে  রশষক্ষ্যে
বিকোরনেকোবিকো  কতপর্বক  সেসংকরলত এ ইনেজিদলনক কমকোটকোমযরট  ছ্বহদহ্ বিলকো চনল।
রকন্তয  এনত হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর  ‘মযহকোমকোদ’ ও  ‘আহমকোদ” নেকোম,
আলকোহ্ তকো‘আলকো কতপর্বক ককবিল তকোপাঁনক সে পরষর রসেদ্ধিকোন্ত বিকোসবিকোয়ননের কক্ষেত
রহনসেনবি এ রবিশ্বজিগতনক সে পরষ  করকো এবিসং তকোপাঁর আগমননের ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ,
তকোপাঁর পররচয় ও মযর্বকোদকো উনলখ রকোককোয় খ পস  জিগনত এ ইনেজিদল রনেরষদ্ধি
রনয়নছ।  (অবিশক্ষ্যে খ পসকোনে ধিমর্বগুরুনদর আনরকোরপত এ রনেনষধিকোজকো অগ্রকোহ্যি
কনর  খ পসদয়  রবিসংশ  শতকোব্দদর  মকোঝকোমকোরঝ  সেমনয়  এরট  ইসংনরজিদ  ভকোষকোয়
অনেনরদত ও প্রককোরশত হয় এবিসং তকোর রভরত্তিনত রবিনশ্বর আনরকো বিহু ভকোষকোয়
এরট অনেনরদত হয়।)

কককোরআনে  মজিদদ  বিক্ষ্যেতদত  ঐশদ  গ্রন্র  রহনসেনবি  পররচয়কপত
অন্যকোন্য গ্রনন্রর প্রতরটরই কয ককবিল রবিরভন্ন সেসংস্করণ রনয়নছ তকো নেয়,
বিরসং  ঐ  সেবি  গ্রনন্র  এমনে  সেবি বিক্তিবিক্ষ্যে  রনয়নছ  কয  ককোরনণ  ঐ সেবি
গ্রন্রনক আনদপ ঐশদ রকতকোব বিলকো চনল নেকো। রবিনশষ কনর বিকোইনবিনলর
রবিরভন্ন পযসনক আলকোহ্ তকো‘আলকো ও নেবিদ-রকোসেনলগণ  (‘আআ)  সেম্পনকর্ব
এমনে সেবি জিরন্য অপবিকোদ কদয়কো হনয়নছ যকো মযনখ উচকোরণ করকো যকোয়
নেকো। এ গ্রনন্রর রবিরভন্ন পযসনক নেবিদ-রকোসেনলগনণর (‘আআ) প্ররত মদপকোনে,
বিক্ষ্যেকোরভচকোর,  গণহতক্ষ্যেকোর  রনেনদর্বশ  দকোনে  ইতক্ষ্যেকোরদ অপবিকোদ আনরকোপ করকো
হনয়নছ। এ সেবি করকোনক যরদ সেতক্ষ্যে ও আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক
নেকোরযলপত বিনল মকোনেনত হয় তকোহনল যকোনদর নেকোনম ঐ সেবি পযসকনক
পরররচত করকো হনয়নছ তকোপাঁনদরনক নেবিদ-রকোসেনল  (‘আআ)  বিনল গণক্ষ্যে করকো
আনদপ সেমবি নেয়। অন্যরদনক তকোপাঁনদরনক নেবিদ-রকোসেনল (‘আআ) বিনল গণক্ষ্যে
করনল  ঐ  সেবি  তরক্ষ্যে  কয  রমরক্ষ্যেকো  ও  ঐশদ  গ্রনন্র  অনুপ্ররবিষ  তকোনত
সেনন্দেনহর অবিককোশ কনেই।

বিকোইনবিল নেকোনম পরররচত সেকল গ্রনন্রই এ ধিরননের রবিকপরত কম-
কবিশদ  রনটনছ।  রহন ধিনমর্বর  সেবির্বপ্রধিকোনে  গ্রন্র  ‘গদতকো’য়ও প্ররক্ষেপ্ত বিকো
অনুপ্ররবিষ বিক্তিবিক্ষ্যে রনয়নছ বিনল রনেষকোবিকোনে রহন ব্রিকোহ্মণ পরণ্ডত বিরঙম
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চন্দ্র চনটকোপকোধিক্ষ্যেকোয়  স্বদককোর  কনরনছনে। অবিশক্ষ্যে রতরনে নেকো  বিলনলও কয
ককউ এ গ্রন্ররট পকোঠ করনলই বিযঝনত পকোরনবিনে কয, এরট আরদনত যরদ
ঐশদ  বিকোণদ  করনকও  রকোনক  তরকোরপ  এনত  মকোনেবিররচত  বিহু  করকো
অনুপ্রনবিশ কনরনছ।
পনবির্ববিতর্বদ  নেবিদনদর (‘আআ) পনক্ষে কককোরআননের সেকোনক্ষেক্ষ্যের যযরক্তি
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে রক?

রবিনশষতআ ইয়কোহনদদ ও খ পসকোন্ পরণ্ডতগণ হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-
এর  পনবির্ববিতর্বদ  নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ)- যকোনদরনক  তকোপাঁরকো  নেবিদ  বিনল
মকোননেনে  - নেবিযওয়কোত্,  তকোপাঁনদর  ময‘রজিযকোহ্  ও  তকোপাঁনদর  নেকোনম  প্রচরলত
গ্রন্রকোবিলদর ঐশদ গ্রন্র হবিকোর সেতক্ষ্যেতকোর সেপনক্ষে কককোরআনে মজিদনদর সেকোক্ষেক্ষ্যে
ও মযসেলমকোনেনদর ঈমকোননের যযরক্তি উপসকোপনে কনর রকোনকনে।

এ পরণ্ডতগণ বিনলনে : “কতকোমরকোই কতকো তকোপাঁনদরনক নেবিদ বিনল স্বদককোর
করনছকো এবিসং এ-ও স্বদককোর করনছকো কয,  তকোপাঁনদর ওপর তকোওরকোত্,  ইনেজিদল,
যকোবিনর্  ইতক্ষ্যেকোরদ ঐশদ  রকতকোব নেকোরযল হনয়রছনলকো;  আমরকো-ও তকো-ই স্বদককোর
করর। অতএবি,  তকোপাঁনদর নেবিদ হওয়কো ও তকোওরকোত্-ইনেজিদনলর ঐশদ রকতকোব
হওয়কোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  রবিতকর্ব  কনেই।  রকন্তয  আমরকো  মযহকোমকোদনক  নেবিদ  ও
কককোরআনেনক  আলকোহর  রকতকোব  বিনল  মননে  করর  নেকো।  অতএবি,  আমরকো
যকোনদরনক নেবিদ মকোরনে তকোপাঁনদর নেবিদ হওয়কোর রবিষয়রট এবিসং আমরকো কয সেবি
রকতকোবিনক ঐশদ  রকতকোব  রহনসেনবি মকোরনে  কসে সেবি রকতকোনবির ঐশদ  রকতকোব
হওয়কোর রবিষয়রট সেবির্বসেমত ও সেনন্দেহকোতদত, রকন্তয  মযহকোমকোনদর নেবিদ হওয়কো ও
কককোরআননের ঐশদ রকতকোব হওয়কোর রবিষয়রট সেবির্বসেমত ও সেনন্দেহকোতদত নেয়।”

তকোপাঁনদর  এ  রবিভকোরন্তকর  (fallacious)  কূট  যযরক্তিনত  অননেক
সেরলমনেকো ও দদনেদ জকোননে দক্ষেতকোহদনে মযসেলমকোনে রবিভকোন্ত হয়।

ঐ সেবি ইয়কোহনদদ ও খ পসকোন্ পরণ্ডত আনরকো বিনলনে  :  “কককোরআননে
হযরত মনসেকো (‘আআ)কক “ককোলদমযলকোহ্” (আলকোহর সেকোনর কনরকোপকরনেককোরদ)
এবিসং হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)কক  “ককোরলমকোতযলকোহ্” (ককোরলমকোতযম রমনেহু  -
আলকোহ্ তকো‘আলকোর বিকোণদ বিকো তকোপাঁর বিকোণদর জিদবিন্ত মনতর্ব প্রতদক) বিনল উনলখ
করকো  হনয়নছ,  রকন্তয  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক  এরূপ  মযর্বকোদকো  কদয়কো  হয়  রনে।
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অতএবি,  রতরনে  যরদ নেবিদ  হনয়ও রকোনকনে কতকো  হযরত মনসেকো  (‘আআ)  ও
হযরত ‘ঈসেকো (‘আআ)-এর মযর্বকোদকো তকোপাঁর ওপনর। তকোই হযরত মনসেকো (‘আআ)
ও  হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)-এর  ধিনমর্বরই  অনুসেরণ  করকো  উরচত,  হযরত
মযহকোমকোনদর (ছ্বকোআ) ধিনমর্বর নেয়।”

তকোপাঁনদর  এ  ধিরননের  যযরক্তি  হনচ্ছে  এক  ধিরননের  অপযযরক্তি   -
যযরক্তিরবিজকোননের  পররভকোষকোয়  যকোনক  ভমকোতক  অপযযরক্তি - مغالطة) 
fallacy)  বিলকো হয়। ককোরণ,  মযসেলমকোনেরকো কয অতদনতর নেবিদ-রকোসেনলগণনক
(‘আআ) নেবিদ-রকোসেনল বিনল গণক্ষ্যে কনর এবিসং তকোপাঁনদর ওপর তকোওরকোত্, যকোবিনর্,
ইনেজিদল প্রভপরত ঐশদ গ্রন্র নেকোরযল হনয়রছনলকো বিনল স্বদককোর কনর,  আর
তকোপাঁনদর  ময‘রজিযকোহ্  সেমনহনক  স্বদককোর  কনর  রকোনক  - তকো  ইয়কোহনদদ  ও
খ পসকোনেনদর দকোবিদ, ঐ সেবি নেকোনম প্রচরলত গ্রন্রকোবিলদর বিক্তিবিক্ষ্যে অরবিকো ঐ সেবি
নেকোনমর বিক্ষ্যেরক্তি ও গ্রনন্রর ঐরতহকোরসেকভকোনবি প্রতক্ষ্যেয়সে পরষককোরদ  প্রকোমকোণক্ষ্যেতকোর
ককোরনণ নেয়। বিরসং হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)কক নেবিদ ও কককোরআনে মজিদদনক
আলকোহর রকতকোব বিনল মকোননে রবিধিকোয় এবিসং কককোরআনে মজিদনদ পনবির্ববিতর্বদ নেবিদ-
রকোসেনলগনণর (‘আআ) ও তকোপাঁনদর ওপর নেকোরযলপত ঐশদ রকতকোব সেমননহর করকো
উনলখ রকোককোর ককোরনণই মযসেলমকোনেরকো তকোপাঁনদরনক নেবিদ-রকোসেনল (‘আআ) বিনল
মননে  কনর  এবিসং  তকোপাঁরকো  ময‘রজিযকোহ্  ও  উরলরখত  নেকোনমর  রবিরভন্ন  ঐশদ
রকতকোনবির অরধিককোরদ রছনলনে বিনল প্রতক্ষ্যেয় কপকোষণ কনর রকোনক।

এখনে হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) যরদ আলকোহর পক্ষে করনক মননেকোনেদত
নেবিদ নেকো হনয় রকোনকনে এবিসং কককোরআনে মজিদদ যরদ আলকোহর পক্ষে করনক
নেকোরযলপত রকতকোব নেকো হনয় হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-এর রনেনজির ররচত গ্রন্র
হনয় রকোনক তকোহনল কককোরআনে মজিদনদর উরক্তির রভরত্তিনত ঐ সেবি নেবিদ-
রকোসেননলর  (‘আআ)  ঐরতহকোরসেক অরসত্ব,  নেবিযওয়কোত্,  ময‘রজিযকোহ্ ও তকোপাঁনদর
নেকোনম প্রচরলত রকতকোব সেমনহ ঐশদ রকতকোব বিনল প্রমকোরণত হয় নেকো; এ সেবি
বিক্ষ্যেকোপকোনর কককোরআনে মজিদনদর সেকোক্ষেক্ষ্যে প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ করনত পকোনর নেকো। ককোরণ,
হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) যরদ নেবিদ নেকো হনয়ও নেবিদ হবিকোর রমরক্ষ্যেকো দকোবিদ কনর
রকোনকনে এবিসং রনেনজির ররচত রকতকোবিনক আলকোহর রকতকোব বিনল দকোবিদ কনর
রকোনকনে  (নেকো‘উযয  রবিলকোরহ  রমন্  ক্বকোওরল  যকোরলক),  তকোহনল  তকোপাঁর  ও  তকোপাঁর
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উপসকোরপত  গ্রনন্রর  কদয়কো  সেকোক্ষেক্ষ্যে  ও  তনরক্ষ্যের  কককোননেকোই  গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকো
রকোকনত পকোনর নেকো।

সুতরকোসং  এটকো  সুস্পষ  কয,  ককবিল  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর
নেবিযওয়কোনতর ও কককোরআনে মজিদনদর  ঐশদ  গ্রন্র  হবিকোর  ওপনর ঈমকোনেই
এনত উরলরখত নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ),  তকোপাঁনদর প্রদরশর্বত ময‘রজিযকোহ্ ও
ঐ সেবি আসেমকোনেদ  রকতকোনবির আসেমকোনেদ  রকতকোব হওয়কো সেসংককোন্ত তনরক্ষ্যের
ওপর ঈমকোনে সে পরষ  কনর রকোনক। অতএবি,  ককোনরকো অন্তনর যরদ কককোরআনে
মজিদনদর আলকোহর রকতকোব হওয়কোর বিক্ষ্যেকোপকোনর প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ হয় তকোহনল তকোর
জিন্য কককোরআনে মজিদনদর সেকল করকোনকই সেতক্ষ্যে ও ঐশদ প্রতক্ষ্যেকোনদশ বিনল
জিকোনেকো অপররহকোযর্ব। সুতরকোসং কককোরআনে মজিদদ আনরকো যকো রকছয  বিনলনছ তকোর
জিন্য তকোর সেবি রকছযর ওপর ঈমকোনে কপকোষণ করকো অপররহকোযর্ব।

আর কককোরআনে মজিদদ সেকোক্ষেক্ষ্যে রদনয়নছ কয,  ঐ সেবি নেবিদ-রকোসেননলর
(‘আআ)  ককোনছ কয সেবি আসেমকোনেদ  গ্রন্র নেকোরযল হনয়রছনলকো  তকোপাঁনদর পনর
তকোপাঁনদর অনুসেকোরদ হবিকোর দকোবিদদকোর কলকোনকরকো কসে সেবি গ্রন্রনক রবিকপত কনরনছ
এবিসং কসেগুনলকোর অসংশষরবিনশষনক লযরকনয় কফেনলনছ। এছকোড়কো কককোরআনে
মজিদদ হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক  “রকোহমকোতকোরলল  ‘আকোলকোমদন্  - সেমগ্র
জিগতবিকোসেদর জিন্য দয়কো ও অনুগ্রনহর মনতর্ব রূপ” (সেনরকোহ্ আল-আরম্বয়কো’ :
১০৭)  এবিসং  “সেমগ্র মকোনেবিমণ্ডলদর জিন্য রকোসেনল” (সেনরকোহ্ আল-আ‘রকোফ্  :
১৫৮)  রহনসেনবি করকোষণকো কনর তকোপাঁনক সেকল নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)  ওপর
মযর্বকোদকো রদনয়নছ। কককোরআননের সেকোক্ষেক্ষ্যেনক দলদল রহনসেনবি গ্রহণ করনত হনল
এ সেবি রবিষনয়ও কককোরআননের সেকোক্ষেক্ষ্যেনক কমননে রনেনত হনবি।

কককোরআনে মজিদনদর ঐরতহকোরসেক প্রকোমকোণক্ষ্যেতকো

ঐশদ  গ্রন্র  রহনসেনবি  দকোবিদকপত  সেকল  গ্রনন্রর  মনধিক্ষ্যে  একমকোত
কককোরআনে  মজিদনদরই  ঐরতহকোরসেক  প্রকোমকোণক্ষ্যেতকো  রনয়নছ।  অরর্বকোৎ  হযরত
মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)ই কয ঐশদ রকতকোব রহনসেনবি দকোবিদ কনর এ রকতকোব মকোনুনষর
সেকোমননে কপশ কনরনছনে  - এ রবিষনয় কককোননেকোরূপ ঐরতহকোরসেক রবিতকর্ব বিকো
সেসংশয় কনেই।
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কয সেবি  (অমযসেরলম)  পরণ্ডত-গনবিষক হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক
আলকোহর নেবিদ বিনল মননে কনরনে নেকো, বিরসং রবিরল প্ররতভকোধির মহকোজকোনেদ বিনল
মননে কনরনে তকোপাঁরকো স্বকোভকোরবিকভকোনবিই কককোরআনে মজিদদনক আলকোহর রকতকোব
বিনল মননে কনরনে নেকো;  তকোপাঁরকো এ মহকোগ্রন্রনক স্বয়সং হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)
কতপর্বক ররচত বিনল মননে কনরনে। রকন্তয  তকোপাঁনদর মনধিক্ষ্যে এ বিক্ষ্যেকোপকোনর রদমত
কনেই কয,  বিতর্বমকোননে প্রচরলত কককোরআনে মজিদদই হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-
এর করনখ যকোওয়কো রকতকোব; এ রকতকোব পরবিতর্বদককোনল ককউ রচনেকো কনর তকোপাঁর
ওপর নেকোরযলপত রকতকোব বিনল চকোরলনয় কদয় রনে। তকোছকোড়কো সেকোরকো দরনেয়কোয় এ
গ্রনন্রর একরটই মকোত  সেসংস্করণ প্রচরলত আনছ। কককোরকোও যরদ  কককোননেকো
মযদ্রনণ কককোননেকোরূপ সেকোমকোন্যতম ছকোপকোর ভয লও রনট, কতকো সেকোনর সেকোনর ককউ
নেকো ককউ কসে ভয ল রনেনদর্বশ কনরনে এবিসং পনবির্ব  করনক চনল আসেকো মযছ্ব্হকোফ্
(কককোরআনে মজিদনদর করপ)-এর সেকোনর রমরলনয় রনেনয় তকো সেসংনশকোধিনে কনর
কনেয়কো হয়।

সেবির্বসেমত মত অনুযকোয়দ,  কককোরআনে মজিদদ  দদরর্ব  কতইশ বিছনর
অল্প অল্প কনর নেকোরযল  হয়  এবিসং  যখনে যনতকোটযকু  নেকোরযল  হয়  সেকোনর
সেকোনরই তকো রলরপবিদ্ধি ও সেমককোলদনে বিহু মযসেলমকোনে কতপর্বক মযখস করকো হয়।
রকন্তয  কয  ধিকোরকোকনম  তকো  নেকোরযল  হয়  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর
রনেনদর্বশকনম তকো করনক রভন্ন এক রবিন্যকোনসে গ্রন্রকোবিদ্ধি ও মযখস করকো হয়।
যখনেই কককোননেকো সেনরকোহ্ বিকো আয়কোত নেকোরযল হয় তখনেই রতরনে তকোপাঁর ওয়কোহদ
কলখকনদরনক  ও  অন্যকোন্য  ছ্বকোহকোবিদনক  জিকোরনেনয়  কদনে  কয  এ  সেনরকোহ্  বিকো
আয়কোনতর অবিসকোনে ইরতপননবির্ব  নেকোরযলপত কককোন্ সেনরকোহ্ বিকো কককোন্ আয়কোনতর
আনগ বিকো পনর হনবি।

কককোরআনে  মজিদদ  এ  রবিন্যকোনসেই  কলখকো  হয়,  ছ্বকোহকোবিদগণ  মযখস
কনরনে  এবিসং  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  ও  তকোপাঁর  ছ্বকোহকোবিদগণ  কতলকোওয়কোত্
কনরনে। এভকোনবি দদরর্ব কতইশ বিছনর এ ককোজি সেমকোপ্ত হয়। হযরত মযহকোমকোদ
(ছ্বকোআ)-এর  ইনন্তককোনলর  প্রকোয়  রতনে  মকোসে  আনগ  রবিদকোয়  হনজ্বের  সেময়
কককোরআনে মজিদনদর সেবির্বনশষ আয়কোত নেকোরযল হয় এবিসং সেকোনর সেকোনরই পযনরকো
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কককোরআনে মজিদদ  রলরখতভকোনবি  ও শত শত হকোনফেয্ ছ্বকোহকোবিদর  স্ম পরতনত
অরভন্ন রবিন্যকোনসে গ্রন্রকোককোনর সেসংকরলত ও সেসংররক্ষেত হয়।

কককোরআনে মজিদদ রলরপবিদ্ধিকরনণর ককোজি হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-
এর নেবিযওয়কোতদ রযনন্দেগদর শুরুনতই মককোহ্ নেগরদনতই শুরু হয়। তখনে
ছ্বকোহকোবিদনদর  মনধিক্ষ্যে  যকোরকো  কলখকোপড়কো  জিকোনেনতনে  তকোপাঁরকো  যখনেই  কককোরআনে
মজিদনদর কককোননেকো সেনরকোহ্ বিকো আয়কোত নেকোরযল হনতকো তখনেই হযরত মযহকোমকোদ
(ছ্বকোআ)-এর  রনেনদর্বরশত  অবিসকোনে  অনুযকোয়দ  রলনখ  রকোখনতনে।  ফেনল  এর
রবিন্যকোনসে মযহননতর্বর  জিন্যও কককোননেকোরূপ রবিশ পঙ্খলকো  কদখকো কদয় রনে,  ককবিল
ধিদনর ধিদনর এর আয়তনেই বি পরদ্ধি  কপনয়নছ। হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) মককোহ্
নেগরদনত রকোককোককোনলই কয  ছ্বকোহকোবিদগণ রলরখত কককোরআনে পকোঠ  করনতনে
এমনে সুরনেরদর্বষ তরক্ষ্যে ও দ পষকোন্তও রনয়নছ।

হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) মককোহ্ করনক মদদনেকোয় রহজিরত করকোর পর
স্বকোভকোরবিকভকোনবিই  কককোরআনে  মজিদনদর  আয়তনে  কমকোন্বিনয়  বি পরদ্ধি  কপনত
রকোনক।  আর কসেই  সেকোনর  কসেখকোননে  কককোরআনে মজিদদ  রলরপবিদ্ধিকরণ ও
মযখসকরনণর  ককোযর্বকম  বিক্ষ্যেকোপকরবিসপত  রূপ  লকোভ  কনর।  রবিনশষ  কনর
হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  তকোপাঁর  ছ্বকোহকোবিদনদরনক রলখনে-পঠনে রশক্ষেকো  কদয়কোর
জিন্য রবিনশষ বিক্ষ্যেবিসকো গ্রহণ কনরনে;  এমনেরক ছ্বকোহকোবিদনদরনক রলখনে-পঠনে
রশক্ষেকো  কদয়কোর  রবিরনেমনয়  রতরনে  যযদ্ধিবিন্দেদনদরনক  মযক্তি  কনর  কদয়কোর
ককোযর্বকমও গ্রহণ কনরনে। আর এভকোনবি কয সেবি ছ্বকোহকোবিদ কলখকোপড়কো রশক্ষেকো
কনরনে তকোপাঁনদর এ অক্ষেরজকোনে ককোনজি লকোগকোবিকোর প্রধিকোনে কক্ষেত,  বিরসং বিলকো
চনল কয, একমকোত কক্ষেত রছনলকো কককোরআনে মজিদদ করপকরণ ও তকো করনক
কদনখ  কদনখ  পকোঠকরণ।  এই  সেকোনর  মযখসকরনণর  ককোযর্বকম  অরধিকতর
বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি চলনত রকোনক।

রকোসেননল  আকরকোম  হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর  জিদবিদ্দেশকোয়  যকোরকো
কককোরআনে মজিদদ রলরপবিদ্ধিকরনণর ককোজি করনতনে তকোপাঁনদরনক  “ককোনতনবি
ওয়কোহদ” বিলকো হনতকো;  রবিরভন্ন সেননত এ ধিরননের ৪৫ জিনে ককোনতনবি ওয়কোহদ
ছ্বকোহকোবিদর  নেকোম  সুরনেরদর্বষভকোনবি  উনলখ  পকোওয়কো  যকোয়।  এছকোড়কো  তকোপাঁর
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জিদবিদ্দেশকোয়ই পযনরকো কককোরআনে মযখস কনররছনলনে এমনে ২৩ জিনে ছ্বকোহকোবিদর
নেকোম উনলখ আনছ।

ফেলতআ  অতক্ষ্যেন্ত  স্বকোভকোরবিকভকোনবিই  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর
ইনন্তককোনলর পর রকছয রদননের মনধিক্ষ্যেই পযনরকো কককোরআনে মযখসককোরদ ছ্বকোহকোবিদর
সেসংখক্ষ্যেকো শত শত জিননে দকোপাঁড়কোয়। অতআপর পযনরকো কককোরআনে মযখসককোরদনদর
সেসংখক্ষ্যেকো প্ররতরনেয়ত বি পরদ্ধি কপনত রকোনক। এভকোনবি চলনত রকোনক এবিসং তপতদয়
খলদফেকোহর যযগ পযর্বন্ত  পযনরকো কককোরআনে মযখসককোরদ (হকোনফেনয কককোরআনে)-
এর সেসংখক্ষ্যেকো হকোজিকোর হকোজিকোনর উপনেদত হয়।

এখকোননে একরট প্ররণধিকোনেনযকোগক্ষ্যে রবিষয় এই কয,  রকোসেননল আকরকোম
হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) কয পযনরকো কককোরআনে মজিদদ রলরপবিদ্ধি কররনয় করনখ
রগনয়রছনলনে এ বিক্ষ্যেকোপকোনর কককোননেকোরূপ রদমত বিকো রবিতকর্ব কনেই। এমতকোবিসকোয়
তকোপাঁর করনখ যকোওয়কো মযছ্বহকোফ্ (কককোরআননের করপ), ছ্বকোহকোবিদগনণর অননেনকর
রলরখত  বিক্ষ্যেরক্তিগত  মযছ্বহকোফ্  এবিসং  তকোপাঁর  জিদবিদ্দেশকোয়  পযনরকো  কককোরআনে
মযখসককোরদ  হকোনফেযগনণর  কহফেয রমরলনয়  পযনরকো  কককোরআনে মজিদদ  তকোপাঁর
ইনন্তককোনলর  পনর  সেকোনর  সেকোনর  সেনবির্বকোচ  পযর্বকোনয়র  মযতকোওয়কোরতর্  সেননত
পরবিতর্বদ  কলকোকনদর ককোনছ ককোনছ কপপপাঁনছ যকোয়  - কয বিক্ষ্যেকোপকোনর রবিনমকোত
সেনন্দেনহর বিকো রদমনতর অবিককোশ কনেই। শুধিয তকো-ই নেয়, রকোসেনলযলকোহর (ছ্বকোআ)
ইনন্তককোল-পরবিতর্বদ কলকোকনদর ককোনছ তকোপাঁর করনখ যকোওয়কো পযনরকো  কককোরআনে
রনেভয র্বলভকোনবি কপপপাঁছকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর ছ্বকোহকোবিদনদর মনধিক্ষ্যে  কয মনতকক্ষ্যে  (ইজিমকো‘)
রছনলকো - এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেকোমকোন্যতম সেনন্দেহ করকোর মনতকোও কককোননেকো অককোটক্ষ্যে
তরক্ষ্যে পকোওয়কো যকোয় নেকো। এ ইজিমকো‘র ককোরনণই, খযবিই অল্প সেমনয়র মনধিক্ষ্যে
পযনরকো  কককোরআনে  মযখসককোরদ  হকোজিকোর  হকোজিকোর  হকোনফেনয  কককোরআনে  গনড়
ওনঠনে,  অরচ  কককোরআননের  পকোঠ  (text)  সেম্পনকর্ব  তকোপাঁনদর  মনধিক্ষ্যে
সেকোমকোন্যতমও মতপকোরর্বকক্ষ্যে সে পরষ হয় রনে।

কককোরআনে মজিদনদর রবিকপ রতহদনেতকো

কককোরআনে মজিদনদর মনল প্রকোমকোণক্ষ্যেতকো অরর্বকোৎ এ রকতকোব কয হযরত
মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  মকোনুনষর  সেকোমননে  কপশ  কনর  কগনছনে  - এটকো  একটকো
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সেবির্বজিনেস্বদকপত  অককোটক্ষ্যে  সেতক্ষ্যে।  রকন্তয  এনত  হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর
জিদবিদ্দেশকোয় তকোপাঁর ইচ্ছেকোয় বিকো অরনেচ্ছেকোয় অরবিকো তকোপাঁর ইনন্তককোনলর পনর, রকছয
সেসংনযকোজিনে-রবিনয়কোজিনে  হনয়নছ  রকনেকো  - এ  মনমর্ব  ইসেলকোম-রবিনরকোধিদ
প্রকোচক্ষ্যেরবিদগনণর  অননেনকর  ও  খ পসকোনে  রমশনেকোরদনদর  পক্ষে  করনক
মযসেলমকোনেনদর মননে সেসংশয় সে পরষর  কচষকো করকো হয়। অরর্বকোৎ  ‘আক্বকোএনদর
প্রকোররমক আনলকোচনেকোয় যখনে কককোরআনে মজিদদ বিকোনদ অন্য সেমস ধিমর্বদয়
গ্রনন্রর প্রকোমকোণক্ষ্যেতকো ও গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকো রবিচকোরবিযরদ্ধির রকোনয় বিকোরতল হনয় যকোয়
তখনে তকোপাঁনদর অননেনক স্বদককোর কনরনে কয, হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) আলকোহর
নেবিদ এবিসং কককোরআনে মজিদদ আলকোহর রকতকোব। তনবি সেকোনর সেকোনর তকোপাঁরকো
কককোরআনে মজিদনদ অল্প হনলও রকছয  রবিকপরত সেকোরধিত হনয়নছ বিনল দকোবিদ
কনরনে। তকোই এ রবিষয়রটর ওপর রকছযটকো আনলকোকপকোত করকো প্রনয়কোজিনে।

এ কক্ষেনত প্ররম রবিনবিচক্ষ্যে রবিষয় হনচ্ছে, হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-এর
জিদবিদ্দেশকোয় কককোরআনে মজিদনদ তকোপাঁর ইচ্ছেকোয় বিকো অরনেচ্ছেকোয় কককোননেকোরূপ হকোসে-
বি পরদ্ধি বিকো রবিকপরত আনদপ সেমবি রছনলকো রকনেকো।

এ রবিষনয় সেসংনক্ষেনপ বিলনত হয় কয, শুধিয হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)ই
নেনে,  বিরসং  সেকল সেবিদ-রকোসেনলই  (‘আআ)  রছনলনে  সেকল প্রককোর  পকোপ  ও
অজতকোপ্রসেনত করননের অপরকোধি করনক মযক্তি। রবিচকোরবি পরদ্ধির দ পরষনত, কককোননেকো
নেবিদর পনক্ষে গুনেকোহ্ করকো ও ভয ল করকো বিলকো অসেমবি এবিসং তকোপাঁনদরনক গুনেকোহ্
ও ভকোন্ত করনে করনক রক্ষেকো করকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর জিন্য যরূরদ। ককোরণ,
অন্যরকোয় মকোনুনষর মনে একজিনে নেবিদনক নেবিদ  বিনল প্রতক্ষ্যেনয়র অরধিককোরদ
হনত পকোরনতকো নেকো এবিসং কসে কক্ষেনত নেবিদর বিক্ষ্যেকোপকোনর তকোনদর জিন্য আলকোহর
হুজকোত্ পনণর্ব হনতকো নেকো। ফেনল তকোরকো নেবিদনক নেবিদ রহনসেনবি মননে করনত নেকো
পকোরকোর ককোরনণ প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনে করকোয় শকোরসনযকোগক্ষ্যে হনতকো নেকো।

অবিশক্ষ্যে অননেনক মননে কনরনছনে কয, কককোরআনে মজিদনদর কতক
আয়কোত  করনক  কনয়ক  জিনে  নেবিদ  (‘আআ)  গুনেকোহ্  কনররছনলনে  বিনল
প্রমকোরণত হয়। রকন্তয  আসেনল তকোপাঁরকো ঐ সেবি আয়কোনতর সেরঠক তকোৎপযর্ব
বিযঝনত পকোনরনে রনে।

29



[নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ)  পকোপমযক্তিতকো  (‘ইছ্ব্মকোতযল  আরম্বয়কো’)
একরট পনণর্বকোঙ আনলকোচক্ষ্যে রবিষয়। এ রবিষনয় আমকোর প্রণদত জিদবিনে রজিজকোসেকো
গ্রনন্র  রবিচকোরবিযরদ্ধির  আনলকোনক সেসংনক্ষেনপ ও  রকোসেনলযলকোহর  (ছ্বকোআ)  আহনল
বিকোইত্ ও রবিরবিগণ গ্রনন্র অনপক্ষেকপত রবিসপতভকোনবি আনলকোচনেকো করকো হনয়নছ
এবিসং  রবিচকোরবিযরদ্ধি  ও কককোরআননের  আনলকোনক পনণর্বকোঙ  আনলকোচনেকোর  লনক্ষেক্ষ্যে
নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ) পকোপমযক্তিতকো শদষর্বক গ্রন্র প্রণয়ননের ককোনজি হকোত
কদয়কো  হনয়নছ;  এ গ্রনন্রর সেসংরক্ষেপ্ত প্রকোররমক পকোণ্ডয রলরপ অননেক আনগই
প্রস্তুত হনয়নছ;  আলকোহ্  তকো‘আলকো  তকোওফেদকক্ব্  রদনল  এরটর  পনণর্বতকোরবিধিকোনে
কনর পকোঠক-পকোরঠককোনদর সেকোমননে হকোরযর করকো হনবি।]

রবিনশষভকোনবি  রকোসেননল  আকরকোম  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  সেম্বনন্ধে
কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ হনয়নছ :

مما کق مو نط هن نن مي هن.  مع نإ موى مه هل مو ا يي نإل که هح محى. مو کيو
“আর রতরনে প্রবি পরত্তি করনক কককোননেকো করকো বিনলনে নেকো;  তকো (রতরনে যকো

রকছয  বিনলনে তকো)  তকোপাঁর রনেকট প্রতক্ষ্যেকোনদশকপত ওয়কোহদ বিক্ষ্যেতদত আর রকছযই
নেয়।” (সেনরকোহ্ আন্-নেকোজিম : ৩-৪)

[এখকোননে ওয়কোহদ  বিলনত কককোরআননের আয়কোত রহনসেনবি কপশকপত
করকো এবিসং নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর রশক্ষেকো ও তরক্ষ্যেমনলক কয কককোননেকো করকোই
শকোরমল রনয়নছ। এর মনধিক্ষ্যে কককোরআননের আয়কোত হনচ্ছে কতলকোওয়কোনতক্ষ্যেকোগক্ষ্যে
বিকো  পঠনেদয়  ওয়কোহদ  এবিসং  অন্যকোন্য  বিক্তিবিক্ষ্যে  হনচ্ছে  কতলকোওয়কোত  বিরহভন র্বত
ওয়কোহদ  - যকোর মনল তকোৎপযর্ব আলকোহর পক্ষে করনক নেকোরযলপত হনলও তকোর
বিকোকক্ষ্যে ও শব্দচয়নে স্বয়সং রকোসেনলযলকোহ্ (ছ্বকোআ)-এর।]

বিস্তুতআ  আলকোহ্  তকো‘আলকো  যকোনক  নেবিযওয়কোনতর  দকোরয়ত্ব  রদনয়
পকোরঠনয়নছনে রবিচকোরবি পরদ্ধির  দ পরষনত  এটকো  এনকবিকোনরই অসেমবি কয,  রতরনে
স্বয়সং আলকোহর ককোলকোনম পররবিতর্বনে সেকোধিননের মনতকো ধি পষতকোর পররচয় রদনত
সেকোহসেদ  হনবিনে।  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  শকো’কনে  যকোরকো  ধি পষতকোর  পররচয়  কদয়
এবিসং ধি পষতকোবিশতআ তকোপাঁর নেকোনম রমরক্ষ্যেকো বিনল তকোনদর এ দআসেকোহরসেক ককোনজির
রপছননে অন্যতম প্রধিকোনে ককোরণ হনচ্ছে আলকোহ্ তকো‘আলকোর পররচনয়র সেকোনর
সেরঠকভকোনবি পরররচত নেকো  রকোককো  এবিসং  তকোপাঁর  অরসত্ব ও গুণকোবিলদ  সেম্বনন্ধে
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অস্পষ  ধিকোরণকোর  অরধিককোরদ  হওয়কো।  সুতরকোসং  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  সেকোনর
সেরকোসেরর সেম্পনকর্বর অরধিককোরদ একজিনে নেবিদর পনক্ষে এরূপ ধি পষতকোর প্রশ্নেই
ওনঠ  নেকো।  অতএবি,  রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর  পক্ষে  করনক  ইচ্ছেকোকপতভকোনবি
কককোরআনে  মজিদনদ  কককোননেকোরূপ  হকোসে-বি পরদ্ধি  বিকো  রবিকপরত  সেকোধিননের  করকো
কল্পনেকোও করকো যকোয় নেকো।

এরপরও যরদ  আমরকো  তনকর্বর  খকোরতনর  ধিনর  কনেই  কয,  কযনহতয
নেবিদও  ইচ্ছেকোশরক্তি এবিসং  স্বকোধিদনেতকো  ও  এখরতয়কোনরর  অরধিককোরদ  একজিনে
মকোনুষ কসেনহতয  তকোপাঁর পনক্ষে কককোননেকো নেকো ককোরনণ আলকোহর ককোলকোনম পররবিতর্বনে
সেকোধিননের রচন্তকো করকো অসেমবি নেয়, কসে কক্ষেনত আলকোহ্ তকো‘আলকো রক তকোপাঁনক
তকো করকোর সুনযকোগ কদনবিনে?

বিস্তুতআ স্বয়সং আলকোহ্ তকো‘আলকো যকোনক নেবিদ রহনসেনবি পকোরঠনয়নছনে
এবিসং  কলকোনকরকো  রবিচকোরবিযরদ্ধির  আনলকোনক  তকোপাঁর  অতদত  জিদবিনেকোচরণ
পযর্বকোনলকোচনেকো কনর তকোপাঁনক নেবিদ রহনসেনবি কমননে কনেয়কোর এবিসং তকোপাঁর পক্ষে করনক
কককোরআনে রহনসেনবি উপসকোরপত বিক্তিবিক্ষ্যেনক আলকোহর পক্ষে করনক নেকোরযলপত
রকতকোব রহনসেনবি গ্রহণ কনর কনেয়কোর পনর রতরনে যরদ তকোনত রদবিদল কনরনে
এবিসং এর ফেনল কলকোনকরকো কহদকোয়কোত্ করনক বিরঞ্চিত হয় তকোহনল তকোনদরনক
কসে  পরভষতকো  করনক  রক্ষেকো  করকোর  উপকোয়  কদ?  এরূপ  অবিসকোয়  কতকো
কলকোকনদরনক পকোকড়কোও করকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর ন্যকোয়রবিচকোরক ববিরশনষক্ষ্যের
বিরনখলকোফে হনবি। সুতরকোসং  রবিচকোরবিযরদ্ধির  দকোবিদ  হনচ্ছে এই কয,  নেবিদ  যরদ
কস্বচ্ছেকোয় তকোনত কককোননেকো পররবিতর্বনে সেকোধিনে করনত উনদক্ষ্যেকোগদ হনে তকোহনল স্বয়সং
আলকোহ্ তকো‘আলকোর দকোরয়ত্ব হনচ্ছে এনত হসনক্ষেপ করকো এবিসং কককোরআননে
রবিকপরতসেকোধিনে প্ররতহত করকো। স্বয়সং কককোরআনে মজিদদও এ করকোই বিলনছ,
এরশকোদ হনয়নছ :

هو مل مل مو تو مق منا مت هي مل مض مع هع نل مب نوي مقا منا ال هذ مخ که ل هن نن نم نمي مي هل تم نبا کث
منا هع مط مق که مل هن من نم نتي مو هل . ا

“আর রতরনে যরদ আমকোর নেকোনম (রনেজি করনক) কতক করকো বিনলনে
তকোহনল অবিশক্ষ্যেই আরম তকোপাঁর ডকোনে হকোত ধিনর কফেলনবিকো  (তকোপাঁনক পকোকড়কোও
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করনবিকো),  এরপর  অবিশক্ষ্যেই  তকোপাঁর  গদর্বকোনে  ককনট  কফেলনবিকো  (রকোড়  মটনক
কদনবিকো/ অপম পতয ক্ষ্যে রটকোনবিকো)।” (সেনরকোহ্ আল-হকোক্ব্ক্বকোহ্ : ৪৪-৪৬)

অরর্বকোৎ আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক স্বয়সং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)কক
ইচ্ছেকোকপতভকোনবি কককোরআননে রবিকপরতসেকোধিননের কককোননেকো সুনযকোগ কদয়কোর প্রশ্নেই
ওনঠ  নেকো।  ককোরণ,  তকোহনল  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক  কককোরআনে
নেকোরযনলর উনদ্দেশক্ষ্যেই ভণ্ডযল হনয় কযনতকো।

হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর পক্ষে করনক অরনেচ্ছেকোকনম বিকো
ভয লকনমও কককোরআনে মজিদনদ রকছয  হকোসে-বি পরদ্ধি  করকো  সেমবি রছনলকো  নেকো।
ককোরণ,  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক  মকোনুনষর  ককোনছ  স্বদয়  বিকোণদ
কপপপাঁছকোননেকোর রপছননে কয উনদ্দেশক্ষ্যে রনেরহত তকো বিকোসবিকোয়ননের লনক্ষেক্ষ্যে এ ধিরননের
ভকোরন্ত করনক নেবিদনক রক্ষেকো করকো স্বয়সং আলকোহ্ তকো‘আলকোরই দকোরয়ত্ব এবিসং এ
ককোজি তকোপাঁর জিন্য খযবিই সেহজি।

কককোরআনে মজিদনদর কয কককোননেকো সেনরকোহ্ বিকো আয়কোত নেকোরযল হওয়কোর
সেকোনর সেকোনর তকো রনেভয র্বলভকোনবি স্মরনণ রকোখকোর জিন্য হযরত রকোসেননল আকরকোম
(ছ্বকোআ)  খযবিই যত্নবিকোনে রছনলনে এবিসং পকোনছ সেকোমকোন্যও ভয ল নেকো হয় কসে জিন্য
রতরনে উরদগ্ন রছনলনে। এ ককোরনণ রতরনে তকো মযখস করকোর জিন্য দ্রুত (এবিসং
রনেআসেনন্দেনহ বিকোর বিকোর) তকো কতলকোওয়কোত্ করনতনে। তকোই আলকোহ্ তকো‘আলকো
এ বিক্ষ্যেকোপকোনর তকোপাঁনক উরদগ্ন হনত ও তকোড়কোহুড়কো করনত রনেনষধি কনরনে এবিসং
জিকোরনেনয় কদনে কয, রতরনে যকোনত ভয নল নেকো যকোনে স্বয়সং আলকোহ্ তকো‘আলকোই তকোর
রনেরশত বিক্ষ্যেবিসকো গ্রহণ কনরনছনে। এরশকোদ হনয়নছ :

هك ل بر مح نه کت مك نب من مسا مل نل مج هع مت نه نل تن. نب منا نإ هي مل که مع مع هم که مج من هرآ کق .مو
مذا نإ که مف منا أ

ه مر هع مق نب تت که مفا من هرآ تم. کق تن کث منا نإ هي مل که مع من ميا . مب
“(কহ রকোসেনল!)  আপরনে এটকো  (কককোরআনে ও তকোর আয়কোত/  সেনরকোহ্

মযখস করকো) দ্রুতকোয়ননের জিন্য আপনেকোর রজিহবিকোনক সেঞ্চিকোরলত করনবিনে নেকো।
রনেআসেনন্দেনহ  এর  (কককোরআননের)  একরততকরণ  (সেসংকলনে  ও
গ্রন্রকোবিদ্ধিকরণ) এবিসং এর পকোঠ (সেরঠকভকোনবি পকোঠ কররনয় কদয়কো) আমকোরই
দকোরয়ত্ব। সুতরকোসং  আরম যখনে তকো  পকোঠ  করনবিকো  তখনে আপরনে তকোর  কসে
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পকোনঠর  অনুসেরণ  করুনে।  অতআপর  এর  রবিসকোররত  বিণর্বনেকোর  দকোরয়ত্বও
আমকোর।” (সেনরকোহ্ আল-রক্বয়কোমকোহ্ : ১৬-১৯)

[রনেআসেনন্দেনহ  এখকোননে  স্বয়সং  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক  পকোঠ
করকোর মকোননে হনচ্ছে বিকোতকোনসে কককোননেকো ধিরননের শব্দতরঙ সে পরষ  নেকো কনর হযরত
রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর অন্তআকরনণ বিকো তকোপাঁর ককোননের মনধিক্ষ্যে কককোরআনে
মজিদদ বিকো তকোর সেনরকোহ্/আয়কোনতর উচকোরণ সে পরষ  করকো - যকো তকোপাঁর সেকোমননে বিনসে
রকোককো অন্য কলকোকনদর পনক্ষে শুনেনত পকোওয়কো সেমবি রছনলকো নেকো।]

সুতরকোসং এটকো সুস্পষ কয, হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর পক্ষে
করনক অরনেচ্ছেকোকনম বিকো  ভয লকনমও কককোরআনে মজিদনদ  রকছয  হকোসে-বি পরদ্ধি
করকো সেমবি রছনলকো নেকো।

রকন্তয  কককোরআনে  মজিদনদর  রনেভয র্বলতকোর  সেপনক্ষে  রবিচকোরবিযরদ্ধির
সেবির্বজিনেদনে অককোটক্ষ্যে দলদল এবিসং স্বয়সং কককোরআনে মজিদনদর অককোটক্ষ্যে দলদনলর
সেকোক্ষেক্ষ্যে রকোককো সেনত্ত্বেও রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর ওফেকোনতর দই শতকোরধিক বিছর
পনর সেসংকরলত কতক হকোদদছগ্রনন্র উনলখকপত কককোননেকো নেকো কককোননেকো সনর
কম সেননত বিরণর্বত কতক  (খবিনর ওয়কোনহদ)  হকোদদনছর রভরত্তিনত অননেনক
মননে কনরনে কয,  কককোরআনে মজিদনদ নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর অরনেচ্ছেকোকপত
ভয নলর ককোরনণ রকছয  রকছয  রদবিদল হনয় রকোকনত পকোনর।

কতক পরশমকো প্রকোচক্ষ্যেরবিদ কজিননেবিযনঝ সেতক্ষ্যে কগকোপনে করকোর লনক্ষেক্ষ্যে
এবিসং কতক মযসেলমকোনে  ‘ইলমদ কযকোগক্ষ্যেতকোয় রকোটরত ও ত্রুরটর ককোরনণ এ
ধিরননের সেনন্দেহনক গুরুত্ব রদনচ্ছেনে। পরশমকো প্রকোচক্ষ্যেরবিদগণ ভকোনলকোভকোনবিই
জিকোননেনে কয,  কককোরআনে মজিদদনক ককউ রবিকপত করনত পকোনর রনে। ককোরণ,
মকোনেবিজিকোরতর  ইরতহকোনসে  সেনবির্বকোচ  মযতকোওয়কোরতর  সেননত  বিরণর্বত  এ  গ্রনন্রর
কযখকোননে সেকল যযনগ ও সেকল কদনশ একরটমকোত সেসংস্করণ রছনলকো এবিসং
রনয়নছ  এমতকোবিসকোয়  রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর  ইনন্তককোনলর  দই  শতকোরধিক
বিছনররও পনর সেসংকরলত হকোদদছ গ্রন্র সেমননহ কককোননেকো কককোননেকো সনর কম
সেননত  বিরণর্বত  (খবিনর  ওয়কোনহদ)  হকোদদনছর  রভরত্তিনত  এ  গ্রনন্রর  ওপনর
রবিকপরতর সেনন্দেহ কমকোনটই রবিনবিচনেকোনযকোগক্ষ্যে নেয়, বিরসং রবিচকোরবিযরদ্ধির রকোনয় ঐ
সেবি হকোদদছ জিকোল রহনসেনবি পররগরণত।
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যকো-ই কহকোক, এতদসেনত্ত্বেও কককোরআনে মজিদনদ রবিকপরত রনটনছ বিনল
ধিকোরণকো প্রদকোনেককোরদ কতক কল্পককোরহনেদ সেম্পনকর্ব রবিনশষণকোতক আনলকোচনেকো
করনল তকো করনকও এগুনলকোর রমরক্ষ্যেকো হওয়কোর রবিষয়রট অককোটক্ষ্যেভকোনবি সুস্পষ
হনয় ওনঠ।

কককোননেকো কককোননেকো খবিনর ওয়কোনহদ হকোদদনছর রভরত্তিনত দকোবিদ করকো হয়
কয,  একবিকোর শয়তকোনে কককোরআনে মজিদনদর আয়কোনতর মনধিক্ষ্যে মযশররকনদর
করল্পত কদবি-কদবিদ লকোত্,  মকোনেকোত্ ও  ‘উযযকো-র প্রশসংসেকোসেনচক দ’রট জিকোল
আয়কোত্ প্রনবিশ কররনয় কদয় এবিসং হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ) রবিষয়রট
বিযঝনত নেকো কপনর রতরনে তকো কতলকোওয়কোত্ কনরনে, পনর প্রকপত রবিষয় জিকোনেনত
কপনর রতরনে তকো কককোরআনে করনক বিকোদ কদনে। 

এ ধিরননের উদ্ভিট কল্পককোরহনেদ কককোরআনে মজিদনদর পররচনয়র
সেকোনর  পরররচত  সুস  রবিচকোরবিযরদ্ধির  অরধিককোরদ  কককোননেকো  মকোনুনষর  পনক্ষে
রবিশ্বকোসে  করকো  সেমবি  নেয়।  ককোরণ,  আনগই  কযমনে  উনলখ  কনররছ,
কককোরআনে মজিদনদর মনতকো সেনবির্বকোচ মযতকোওয়কোরতর্ সেননত বিরণর্বত গ্রনন্র
খবিনর  ওয়কোনহদ  বিণর্বনেকোর  রভরত্তিনত  ত্রুরটরনেনদর্বশ  বিকো  সেসংশয়  কপকোষণ
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে নেয়;  এ রবিষনয় এ ধিরননের বিণর্বনেকোর ককোনেকোকরড় মনলক্ষ্যে কনেই,
অন্যরদনক এটকো কদ কনর সেমবি হনত পকোনর কয, আলকোহ্ তকো‘আলকো তকোপাঁর
রকোসেনলনক  (ছ্বকোআ)  রবিভকোন্ত  করকোর  জিন্য  এভকোনবি  শয়তকোনেনক  সুনযকোগ
কদনবিনে?

এতদসেনত্ত্বেও যরদ ককবিল তনকর্বর খকোরতনর ধিনর কনেয়কো হয় কয,  এ
ধিরননের  রটনেকো  রটকো  সেমবি,  তকোহনলও  এ  করনক  কককোরআনে  মজিদনদর
অরবিকপত রকোককোর বিক্ষ্যেকোপকোনর রবিনমকোত সেনন্দেহ করকোর উপকোয় কনেই। ককোরণ,
উক্তি বিণর্বনেকো অনুযকোয়দও শয়তকোননের সে পষ  রবিভকোরন্ত পনর সেসংনশকোধিনে করকো হয়।
অনুরূপভকোনবি  যরদ  ধিনর  কনেয়কো  হয়  কয,  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  দকোরকো
অরনেচ্ছেকোকনম এনত রকছয  ভয লত্রুরট প্রনবিশ কনর রকোকনত পকোনর  (যরদও
এরূপ ভয লত্রুরট সেসংররটত হওয়কোর সেমকোবিনেকো রবিচকোরবিযরদ্ধির ককোনছ গ্রহণনযকোগক্ষ্যে
নেয়)  তকোহনলও এটকো রনেআসেনন্দেহ কয,  এরূপ ভয লত্রুরট আলকোহ্ তকো‘আলকোর
পক্ষে করনক সেসংনশকোধিনে করকো হনয় রকোকনবি।
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তনবি  প্রকপত  বিক্ষ্যেকোপকোর  হনলকো  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)  যখনে কককোরআনে
কতলকোওয়কোত্ কনরনছনে তখনে স্ম পরত করনক আমকোনদর কতলকোওয়কোনতর মনতকো
তকোনত ভয ল হওয়কোর কককোননেকোই সেমকোবিনেকো রছনলকো নেকো। ককোরণ,  স্বয়সং আলকোহ্
তকো‘আলকোই  তকোপাঁনক  কককোরআনে  পরড়নয়  রদনতনে  অরর্বকোৎ  যখনে  কককোরআনে
মজিদনদর কককোননেকো অসংশ নেকোরযল হনতকো এবিসং রতরনে তকো কতলকোওয়কোত করনত
চকোইনতনে  তখনে  স্বয়সং  আলকোহ্  তকো‘আলকোই  তকোপাঁর  কনণ্ঠে  তকো  জিকোরদ  কনর
রদনতনে। আলকোহ্ তকো‘আলকো تن  منا نإ هي مل که مع مع هم که مج من هرآ کق مو   - “রনেআসেনন্দেনহ
এর (কককোরআননের) একরততকরণ (সেসংকলনে ও গ্রন্রকোবিদ্ধিকরণ) এবিসং এর
পকোঠ  (সেরঠকভকোনবি পকোঠ কররনয় কদয়কো)  আমকোরই দকোরয়ত্ব।” বিলনত এটকোই
বিযরঝনয়নছনে।

অন্যরদনক হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর জিদবিদ্দেশকোয় অন্য
কককোননেকো মকোনুনষর পনক্ষে কককোরআনে রবিকপত করকোর কককোননেকো সুনযকোগই রছনলকো
নেকো। রবিনশষ কনর এ ধিরননের রবিকপরতর কককোননেকো দকোবিদ বিকো এ মনমর্ব কককোননেকো
বিণর্বনেকো  কনেই;  এ ধিরননের কককোননেকো  রটনেকো  রটনল ইসেলকোনমর প্ররম যযনগর
ইসেলকোম-রবিনরকোধিদরকো  তকো  প্রচকোর  করকোর  সুনযকোগ  হকোতছকোড়কো  করনতকো  নেকো।
আসেনল এ ধিরননের অপনচষকোর করকো ইসেলকোনমর কককোননেকো দশমননের মকোরকোয়
উদয় হনলও ককোযর্বতআ এরূপ অপনচষকো চকোলকোননেকো আনদপ সেমবি রছনলকো নেকো।
ককোরণ,  কককোরকোও কককোননেকো বিক্ষ্যেরতকমদ আয়কোত বিকো আয়কোতকোসংশ বিরণর্বত হনল,
এমনেরক একরট শব্দ এরদক-কসেরদক করকো হনলও তকো যকোচকোই করকোর জিন্য
হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর ককোনছ কপশ করকো হনতকো এবিসং রতরনে
তকোর রমরক্ষ্যেকো হওয়কোর রবিষয়রট ও কককোরআনে মজিদনদর সেরঠক পকোঠ সেম্পনকর্ব
জিকোরনেনয়  রদনতনে।  ফেনল  কয  ককউই  রবিভকোরন্ত  করনক  কবিপাঁনচ  কযনতকো।
অন্যরদনক ঐ বিক্ষ্যেরক্তি তকোর এ রমরক্ষ্যেকোচকোনরর জিন্য সেমকোনজির ককোনছ রচরহ্নত ও
রধিকপ ত হনতকো।

এ প্রসেনঙ একরট গুরুত্বপনণর্ব  লক্ষেণদয় রবিষয় হনচ্ছে এই কয,
কককোরআনে  মজিদনদর  ভকোষকোর  প্রকোঞ্জলতকো,  তকোৎপনযর্বর  সেনক্ষ্মতকো,
বিকোচনেভরঙ, সেকোরহরতক্ষ্যেক মকোনে, জকোনেগভর্বতকো ও বিক্তিনবিক্ষ্যের পকোরম্পযর্ব এমনে
কয,  তকোর  মধিক্ষ্যে  করনক  কককোননেকো  রকছয  বিকোদ  কদয়কো  বিকো  তকোনত  রকছয
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সেসংনযকোজিনে করকো ককোনরকো  পনক্ষেই সেমবি রছনলকো নেকো বিকো নেয়;  ককউ তকো
করনল কককোরআনে মজিদনদর ভকোষকোর সেকোনর পরররচত কয ককোনরকো ককোনছই
তকো ধিরকো পনড় কযনতকো। এটকো কককোরআনে মজিদনদর ময‘রজিযকোহর অন্যতম
ববিরশষক্ষ্যে।

এ প্রসেনঙ আনরকো  উনলখক্ষ্যে  কয,  একরট গ্রন্র রহনসেনবি কককোরআনে
মজিদদ  একরট পনণর্বকোঙ  একক  (unit)  - যকোর  বিক্তিনবিক্ষ্যের  রনয়নছ  একরট
সেকোমরগ্রক আনবিদনে এবিসং একরট বি পনক্ষের ন্যকোয়। এ সেকোমরগ্রক আনবিদননের
রনয়নছ  বি পনক্ষের  ককোনণ্ডর  সেকোনর  তযলনেদয়  একরট  ককন্দ্রদয়  বিক্তিবিক্ষ্যে  এবিসং
রনয়নছ  শকোখকো-প্রশকোখকোর  সেকোনর  তযলনেদয়  সেনরকোহ্  সেমনহ।  ফেলতআ  প্ররতরট
সেনরকোহর  কযমনে  কককোরআনে মজিদনদর  অসংশ  রহনসেনবি  সেকোমরগ্রক  একনকর
মনধিক্ষ্যে একরট অবিসকোনে রনয়নছ,  কতমরনে এনককরট একক রহনসেনবি রনয়নছ
রনেজিস্ব সেকোমরগ্রকতকো।

বিস্তুতআ একরট বি পনক্ষের কককোননেকো শকোখকো-প্রশকোখকো ককনট কফেলনল বিকো এর
ককোনণ্ডর  গকোনয়  বিকোইনরর  কককোননেকো  বি পক্ষে  করনক ককনট  রনেনয়  আসেকো  শকোখকো-
প্রশকোখকো বিরসেনয় রদনল তকো কয কককোননেকো মকোনুনষর পনক্ষে সেহনজিই রচরহ্নত করকো
সেমবি। একইভকোনবি বি পক্ষেরটর কককোননেকো শকোখকো করনক কককোননেকো প্রশকোখকো ককনট
কফেলনল বিকো বিকোইনর করনক আনেকো কককোননেকো প্রশকোখকো এর কককোননেকো শকোখকোর গকোনয়
বিরসেনয় রদনল তকো-ও সেহনজিই রচরহ্নত করকো সেমবি। কককোরআনে মজিদনদর
অবিসকোও তকো-ই।

কমকোট করকো,  কককোরআনে মজিদনদর প্রকপরতগত ববিরশনষক্ষ্যের ককোরনণই
এনত কককোননেকোরূপ সেসংনযকোজিনে-রবিনয়কোজিনে সেমবি রছনলকো নেকো। এরপরও হযরত
রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর জিদবিদ্দেশকোয় ককউ কসে কচষকো করনল রবিনমকোত
সেফেল  হওয়কোর  সেমকোবিনেকো  রছনলকো  নেকো।  ককোরণ,  কককোরআনে  পকোঠ  বিকো
উদ্ধিপতকরনণর কক্ষেনত ককোনরকো ককোছ করনক কককোননেকো বিক্ষ্যেরতকমদ রকছয  কগকোচনর
এনল ছ্বকোহকোবিদগণ  অবিশক্ষ্যেই তকো  রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর  কগকোচনর  আনেনতনে
এবিসং  এর  ফেনল  রবিকপরতককোরদ  ইসেলকোনমর  দশমনে  রহনসেনবি  রচরহ্নত  ও
মযসেরলম সেমকোজি করনক বিরহষ্কেপত হনতকো।  [আর অমযসেরলমনদর পক্ষে করনক
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এ ককোজি আনদপ সেমবি রছনলকো নেকো। ককোরণ, ককউ কককোরআনে বিকো তকোর কককোননেকো
অসংশই তকোনদর ককোছ করনক গ্রহণ করনতকো নেকো।]

বিস্তুতআ অরবিকপতভকোনবি কককোরআনে মজিদনদর সেসংকলনে ও সেসংরক্ষেণ
রছনলকো  স্বয়সং  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  অককোটক্ষ্যে  ফেয়সেকোলকোসেমননহর  অন্যতম।
আলকোহ্ তকো‘আলকোর করকোষণকো تن  منا نإ هي مل که مع مع هم که مج من هرآ کق مو   - “রনেআসেনন্দেনহ
এর (কককোরআননের) একরততকরণ (সেসংকলনে ও গ্রন্রকোবিদ্ধিকরণ) এবিসং এর
পকোঠ (সেরঠকভকোনবি পকোঠ কররনয় কদয়কো) আমকোরই দকোরয়ত্ব।” - করনকই এটকো
সুস্পষ  প্রমকোরণত  কয,  কককোরআনে  মজিদনদর  রনেভয র্বলভকোনবি  সেসংকরলত  ও
গ্রন্রকোবিদ্ধি হওয়কোর রবিষয়রট মকোনেরবিক ককোযর্বককোরণ রবিরধির ওপর রনেভর্বরশদল
রছনলকো  নেকো।  অরর্বকোৎ  এটকো  সেমবি রছনলকো  নেকো  কয,  ওয়কোহদ  রলরপবিদ্ধিককোরদরকো
সেরমরলতভকোনবি রসেদ্ধিকোন্ত রনেনয় এর রলরপর ককোজি বিন্ধে কনর কদনবিনে, বিকো যকোরকো
হকোনফেনয  কককোরআনে  রছনলনে  তকোপাঁরকো  সেরমরলতভকোনবি  রসেদ্ধিকোন্ত  রনেনয়  এটকো
অন্যনদর ককোনছ  সেরঠকভকোনবি কপপপাঁছকোননেকো  করনক রবিরত রকোকনবিনে। অরর্বকোৎ
এটকো  এমনে  একরট  রবিষয়  যকো  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  সে পরষপররকল্পনেকোনক
বিকোসবিকোয়নে  ও  চনড়কোন্ত  লনক্ষেক্ষ্যে  উপনেদত  করকোর  জিন্য  ঐ  পররকল্পনেকোয়ই
অরনেবিকোযর্ব কনর রকোখকো হনয়রছনলকো।

ফেলতআ এ রছনলকো এমনে একরট রবিষয় কয কক্ষেনত প্রনয়কোজিনে হনল
আলকোহ্ তকো‘আলকো বিকোন্দেকোহর ককোনজি সেরকোসেরর হসনক্ষেপ করনতনে। অরর্বকোৎ
ককউ কককোরআনেনক রবিকপত করনত তরকো এনত কম-কবিশদ করনত বিকো
এর রবিন্যকোনসে পররবিতর্বনে করনত চকোইনল রকছযনতই আলকোহ্ তকো‘আলকো তকো
করনত রদনতনে নেকো। এ রবিষয়রট আলকোহ্ তকো‘আলকো নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-
এর উনদ্দেনশ যকো বিনলনছনে - যকো ইরতপননবির্ব উদ্ধিপত হনয়নছ - তকো করনকই
প্রমকোরণত হয়। ককোরণ,  রতরনে নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর উনদ্দেনশ এরশকোদ
কনরনে :

هو مل مل مو تو مق منا مت هي مل مض مع هع نل مب نوي مقا منا ال هذ مخ که ل هن نن نم نمي مي هل تم نبا کث
منا هع مط مق که مل هن من نم نتي مو هل . ا

“আর রতরনে যরদ আমকোর নেকোনম (রনেজি করনক) কতক করকো বিনলনে
তকোহনল অবিশক্ষ্যেই আরম তকোপাঁর ডকোনে হকোত ধিনর কফেলনবিকো  (তকোপাঁনক পকোকড়কোও
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করনবিকো),  এরপর  অবিশক্ষ্যেই  তকোপাঁর  গদর্বকোনে  ককনট  কফেলনবিকো  (রকোড়  মটনক
কদনবিকো/ অপম পতয ক্ষ্যে রটকোনবিকো)।” (সেনরকোহ্ আল-হকোক্ব্ক্বকোহ্ : ৪৪-৪৬)

সুতরকোসং এটকো সেনন্দেহকোতদত কয,  আলকোহ্ তকো‘আলকো হযরত রকোসেননল
আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  জিদবিদ্দেশকোয়  বিকো  তকোপাঁর  ইনন্তককোনলর  পনর  কককোননেকো
অবিসকোয়ই ককোউনক কককোরআনে মজিদনদ রবিকপরতসেকোধিননের সুনযকোগ রদনতনে নেকো,
বিরসং  ককউ  কচষকো  করনল  তকোনক  ধসংসে  কনর  রদনতনে।  অবিশক্ষ্যে  কককোননেকো
অমযসেরলনমর পক্ষে করনক এ ধিরননের অপনচষকো চলনল কসে কক্ষেনত তকোনক
ঐশদ  হসনক্ষেনপর  দকোরকো  প্ররতহত  করকো  অপররহকোযর্ব  রছনলকো  নেকো।  ককোরণ,
কককোননেকো অমযসেরলম এ ধিরননের রবিকপরতসেকোধিনে কনর একরট রবিকপত কককোরআনে
হকোরযর করনল তকো মযসেলমকোনেনদর ককোনছ কতকো নেয়ই কককোননেকো অমযসেরলনমর
ককোনছও গ্রহণনযকোগক্ষ্যে হনতকো নেকো। ফেনল কককোরআনে মজিদদ সেম্পনকর্ব  ককোনরকো
মননেই  সেনন্দেহ  সে পরষ  হনতকো  নেকো।  ককোরণ,  কককোননেকো  গ্রনন্র  রবিকপরত  ককবিল
তখনেই প্রমকোরণত হয় যখনে অরবিকপত গ্রন্ররট আনদপ পকোওয়কো যকোনচ্ছে নেকো বিনল
সেবির্বজিনেদনে রবিচকোরবিযরদ্ধি স্বদককোর কনর,  অরবিকো যখনে কককোননেকো গ্রনন্রর ধিকোরক-
বিকোহকনদর পক্ষে করনক সেরঠক বিনল একই গ্রনন্রর দ’রট সেসংস্করণ হকোরযর
করকো হয় এবিসং উভয় গ্রনন্রর সেননতর মনধিক্ষ্যে অগ্রকোরধিককোর রনেণর্বয় করকো সেমবি
নেকো হয়, অরচ দই গ্রনন্রর বিক্তিনবিক্ষ্যে রকছয  পকোরর্বকক্ষ্যে রকোনক। আর বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে
কয, সেকল যযনগ সেমগ্র মযসেরলম উমকোহর ককোনছ কককোরআনে মজিদনদর অরভন্ন
সেসংস্করণ রছনলকো এবিসং রনয়নছ।

তনবি  আমরকো  স্বয়সং  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  রসেদ্ধিকোন্ত  ও  হসনক্ষেনপর
দ পরষনককোণ করনক নেকো কদনখ ককবিল সেবির্বজিনেদনে মকোনেরবিক দ পরষনককোণ করনকও
যরদ রবিচকোর করর  - যকো  অমযসেরলমনদর ককোনছও গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  - তকোহনল
কদখনত পকোই কয, কককোরআনে মজিদদ স্বয়সং হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-
এর  জিদবিদ্দেশকোয়  রলরপবিদ্ধিকরণ ও  সুরবিন্যসকরনণর  এবিসং  মযখসকরনণর
মকোধিক্ষ্যেনম  এমনেভকোনবি  সেসংকরলত,  সুরবিন্যস  ও  সেসংররক্ষেত  হয়  কয,  এনত
কককোননেকোরূপ ত্রুরট প্রনবিশ করকোননেকোর ক্ষেমতকো ককোনরকোই রছনলকো নেকো। কতমরনে
তকোপাঁর ইনন্তককোনলর পনরও এর রলরখত করপকরনণর ককোজি এমনে বিক্ষ্যেকোপকতকো
লকোভ কনর এবিসং এর মযখসককোরদনদর সেসংখক্ষ্যেকো  অনেবিরত এমনেভকোনবি বি পরদ্ধি
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কপনত রকোনক কয,  এনত হকোসে-বি পরদ্ধি  বিকো  এর  রবিন্যকোনসে পররবিতর্বনে  সেকোরধিত
হওয়কোর সেমকোবিনেকো কককোননেকো সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির অরধিককোরদ মকোনুনষর মকোরকোয়ই
আসেনত পকোনর নেকো।

আলকোহ্ তকো‘আলকো এ রবিষয়রটও কককোরআনে মজিদনদ এভকোনবি করকোষণকো
কনরনছনে :

که تن نإ يب إ متا نك يز مل نزي نه ل. مع نتي هأ کل مي نط مبا هل هن ا نن نم هي نه مب هي مد هن مول مي نم
نه نف هل يل مخ نزي هن هن مت مم نم نكي مد مح نمي . مح

“আর রনেআসেনন্দেনহ এ হনচ্ছে কসেই অককোটক্ষ্যে গ্রন্র  - যকোনত নেকো পনবির্ব
করনক কককোননেকো  রমরক্ষ্যেকো  প্রনবিশ কনরনছ,  নেকো  পনর  (তকোনত কককোননেকো  রমরক্ষ্যেকো
প্রনবিশ  করকো  সেমবি)।  (ককোরণ,)  এ  হনচ্ছে রচরপ্রশসংরসেত  রচরপরমজকোনেদ
(আলকোহ্  তকো‘আলকো)  করনক  নেকোরযলপত।” (সেনরকোহ্  হকো-মদম-আস-সেকোজিদকোহ্/
ফেয ছ্বরছ্বলকোত্ : ৪১-৪২) 
কককোরআননের মযতকোওয়কোরতর্ হওয়কো প্রনশ্নে সেসংশয় উপসকোপনে

কককোরআনে  মজিদদনক  সেসংকরলত  ও  গ্রন্রকোবিদ্ধি  করণ  সেসংককোন্ত
হকোদদছ সেমনহনক বিক্তিনবিক্ষ্যের রবিষয়বিস্তুর রভরত্তিনত দই ভকোনগ রবিভক্তি করকো
যকোয়  এবিসং  এ দই ধিরননের হকোদদনছর  মনধিক্ষ্যে  পকোরস্পররক রবিনরকোরধিতকো
রনয়নছ। এক ধিরননের হকোদদনছর বিক্তিবিক্ষ্যে হনচ্ছে তকো-ই যকো  ইরতপননবির্বই
উনলখ করকো হনয়নছ। তকো হনচ্ছে, কককোরআনে নেকোরযল হওয়কোর সেনচনেকোককোল
করনকই হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)  কতক ছ্বকোহকোবিদনক নেকোরযলপত
আয়কোত ও সেনরকোহ্ সেমনহ রলরপবিদ্ধি করকোর দকোরয়নত্ব রনেনয়কোরজিত কনরনে
এবিসং নেতযনে নেকোরযলপত সেনরকোহ্ ও আয়কোতসেমনহ পননবির্ব নেকোরযলপত সেনরকোহ্ ও
আয়কোতসেমননহর মনধিক্ষ্যে কককোরকোয় সকোনে কদয়কো হনবি অরর্বকোৎ কককোন্ সেনরকোহ্ বিকো
আয়কোনতর আনগ ও কককোন্ সেনরকোহ্ বিকো আয়কোনতর পনর সকোনে রদনত হনবি
তকো  রতরনে  রনেনজিই বিনল রদনতনে। ফেনল এভকোনবিই কককোরআনে মজিদদ
বিতর্বমকোনে রবিন্যকোনসে রলরপবিদ্ধি করকো হয়। এভকোনবি নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর
জিন্য কককোরআনে মজিদনদর  একরট  করপ  (মযছ্বহকোফ্)  প্রস্তুত করকো  হয়
কযরটনক বিতর্বমকোনেককোলদনে পররভকোষকোয়  ‘সেরককোরদ করপ’ বিনল অরভরহত
করকো  কযনত  পকোনর।  কককোরআনে  মজিদদ  কয  এভকোনবি  সেসংকরলত  ও
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গ্রন্রকোবিদ্ধি  হয়  কসে  বিক্ষ্যেকোপকোনর  ইসেলকোনমর  প্ররম  যযগ  করনকই  মযসেরলম
উমকোহর মনধিক্ষ্যে মনতকক্ষ্যে রছনলকো।

রদতদয়  ধিরননের হকোদদছগুনলকোর  বিক্তিবিক্ষ্যে  এর সেকোনর সেকোসংররষর্বক।
কতক স্বল্পসেসংখক্ষ্যেক সেননত বিরণর্বত (খবিনর ওয়কোনহদ) হকোদদছ অনুযকোয়দ -
যকো রকোসেনলযলকোহ্ (ছ্বকোআ)-এর ওফেকোনতর দই শতকোরধিক বিছর পনর সেসংকরলত
হয়  -  হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর ওফেকোনতর রকছয রদনে পনর
প্ররম  খলদফেকোহ্  হযরত আবিন  বিকনরর  রনেনদর্বনশ  ছ্বকোহকোবিদ  যকোয়দ  রবিন্
ছ্বকোনবিত্ কককোরআনে মজিদদ সেসংকলনে কনরনে। বিলকো হয় কয,  ছ্বকোহকোবিদনদর
যকোর ককোনছ কয সেবি রলরখত বিকো মযখসকপত আয়কোত ও সেনরকোহ্ রছনলকো তকো ঐ
ছ্বকোহকোবিদর ককোনছ রনেনয় আসেনত বিলকো হয় এবিসং কয ককোনরকো আনেদত সেনরকোহ্
বিকো  আয়কোনতর  গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোর  জিন্য  কমপনক্ষে  দ’জিনে  সেকোক্ষেদ  রনেনয়
আসেকোর শতর্বকোনরকোপ করকো হয়।

বিলকো  হয়  কয,  এ  শতর্বকোনরকোনপর  ফেনল  কতক  ছ্বকোহকোবিদ  কতপর্বক
কককোরআনে মজিদনদর আয়কোত রহনসেনবি দকোবিদ কনর উপসকোরপত কতক বিক্তিবিক্ষ্যে
রনেনয় তকোপাঁনদর মনধিক্ষ্যে রবিতনকর্বর সে পরষ  হয়। রকন্তয  এ রবিতনকর্ব  কশষ পযর্বন্ত,
দ’জিনে  সেকোক্ষেদ  হকোরযর  নেকো  কনর  আয়কোত  রহনসেনবি  দকোবিদ  কনর  আনেদত
বিক্তিবিক্ষ্যেসেমনহ  কককোরআনে মজিদনদর সেসংকলননে বিকোদ পনড় যকোয়। এ করনক
সেনন্দেহ সে পরষ  হয় কয, এর ফেনল কতক প্রকপত আয়কোতও বিকোদ পনড় রগনয়
রকোকনত পকোনর।  কতমরনে  এ ধিরননের  করওয়কোইয়কোত্-ও আনছ যকোনত বিলকো
হনয়নছ কয, কককোরআনে মজিদনদর কশষ দ’রট সেনরকোহ্ (সেনরকোহ্ আল-ফেকোলকোকক্ব্ ও
সেনরকোহ্ আন্-নেকোস)  কককোরআনে মজিদনদর অসংশ রকনেকো এ বিক্ষ্যেকোপকোনর কককোননেকো
কককোননেকো ছ্বকোহকোবিদর সেনন্দেহ রছনলকো। দকোবিদ করকো হনয়নছ কয, একজিনে রবিখক্ষ্যেকোত
ছ্বকোহকোবিদ বিলনতনে কয, এ দ’রট সেনরকোহ্ হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর
ওপর  কককোরআনে  মজিদনদর  অসংশ  রহনসেনবি  নেয়,  বিরসং  বিক্ষ্যেরক্তিগতভকোনবি
পঠনেদয়  কদকো‘আ রহনসেনবি  নেকোরযল  হনয়রছনলকো।  এছকোড়কো  কককোননেকো  কককোননেকো
ছ্বকোহকোবিদর  বিরকোত  রদনয়  বিরণর্বত  হনয়নছ  কয,  অমযক  সেনরকোহরট  গ্রন্রকোবিদ্ধি
কককোরআননে কয আয়তননের রনয়নছ রকোসেনলযলকোহর (ছ্বকোআ)  যযনগ তকোর আয়তনে
এর কচনয় অননেক বিড় রছনলকো।
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এ সেবি  হকোদদনছর  রভরত্তিনত  ইসেলকোনমর  দশমনেরকো,  রবিনশষ  কনর
পরশমকো প্রকোচক্ষ্যেরবিদগনণর অননেনক কককোরআনে মজিদনদ রবিকপরত কনেই কজিননেও
মযসেলমকোনেনদর মনধিক্ষ্যে রবিভকোরন্ত সে পরষর লনক্ষেক্ষ্যে সেসংকলনেককোনল কককোরআননে কম-
কবিশদ হনয়নছ বিনল দকোবিদ কনর রকোনকনে।

এ সেবি হকোদদছ কয সেম্পনণর্ব রমরক্ষ্যেকো তকো সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির অরধিককোরদ
কয  কককোননেকো  কলকোনকর  ককোনছ  সেকোদকো  দ পরষনতই  ধিরকো  পনড়।  ককোরণ,
একরদনক  কককোরআনে মজিদদ  হনচ্ছে মকোনেবিজিকোরতর  ইরতহকোনসে  সেনবির্বকোচ
মযতকোওয়কোরতর্ সেননত বিরণর্বত গ্রন্র  -  যকো  ইসেলকোম রবিনরকোধিদ  পরণ্ডতরকো-ও
স্বদককোর করনত বিকোধিক্ষ্যে হনয়নছনে। তকোপাঁরকো  কককোরআনে মজিদদনক আলকোহর
রকতকোব বিনল স্বদককোর কনরনে নেকো,  রকন্তয  কতক বিক্ষ্যেরতকম বিকোনদ তকোপাঁনদর
সেকনলই  স্বদককোর  কনরনে  কয,  কককোরআনে  মজিদদ  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)
কযভকোনবি  করনখ  রগনয়নছনে  রঠক কসেভকোনবিই  আনছ।  ইসেলকোনমর  পযনরকো
ইরতহকোনসে  সেমগ্র  মযসেরলম  উমকোহর  ককোনছ  এ  গ্রনন্রর  একরটমকোত
সেসংস্করণ রকোককোও এরই প্রমকোণ বিহনে করনছ।

অন্যরদনক  ইসেলকোমদ  উমকোহর  মনধিক্ষ্যে  প্রকোররমক  যযগ  করনকই  এ
বিক্ষ্যেকোপকোনর মনতকক্ষ্যে রনয়নছ কয,  স্বয়সং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)  রনেজি তত্ত্বেকোবিধিকোননে
কককোরআনে মজিদদ রলরপবিদ্ধি করকোর জিন্য কতক ছ্বকোহকোবিদনক ককোনতনবি ওয়কোহদ
(ওয়কোহদ  রলরপবিদ্ধিককোরদ)  রনেনয়কোরজিত  কনররছনলনে  এবিসং  তকোপাঁরকো  তকোপাঁর
উপরসরতনতই প্ররতরট  সেনরকোহ্  ও আয়কোত রলরপবিদ্ধি কনর তকোপাঁরই  রনেনদর্বশ
অনুযকোয়দ  এ  গ্রনন্রর  যরকোসকোননে  সকোনে  রদনয়রছনলনে।  এভকোনবি  তকোপাঁর
জিদবিদ্দেশকোয়ই  কককোরআনে  মজিদনদর  একরট  সেরককোরদ  করপ  বতরদ  হনয়
রগনয়রছনলকো। এছকোড়কোও অননেনক বিক্ষ্যেরক্তিগতভকোনবি পযনরকো কককোরআনে রলরপবিদ্ধি
কনররছনলনে এবিসং অননেনক মযখস কনররছনলনে।

এ  বিক্ষ্যেকোপকোনরও  ইসেলকোমদ  উমকোহর  মনধিক্ষ্যে  ইসেলকোনমর  প্ররম  যযগ
করনকই মনতকক্ষ্যে রনয়নছ কয,  নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)  রনেয়রমতই সেসংরশষ সেময়
পযর্বন্ত  নেকোরযল  হওয়কো  কককোরআনে  মজিদদ  সেসংরশষ  রবিন্যকোসে  অনুযকোয়দ
কতলকোওয়কোত করনতনে। ফেনল তকোপাঁর  ইনন্তককোনলর পননবির্বই  পযনরকো  কককোরআনে
মজিদনদর  একরটমকোত  অরভন্ন  পকোঠ  ও  হুবিহু  অনুরূপ  রলরপবিদ্ধি  কবিশ
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রকছযসেসংখক্ষ্যেক করপ রবিদক্ষ্যেমকোনে রছনলকো  - যকোর মনধিক্ষ্যে তকোপাঁর রনেজি তত্ত্বেকোবিধিকোননে
রলরপবিদ্ধিকপত সেরককোরদ করপ সেবির্বকোরধিক উনলখনযকোগক্ষ্যে।

রকন্তয  কয  সেবি  খবিনর  ওয়কোনহদ  হকোদদনছ  প্ররম  খলদফেকোহর
শকোসেনেকোমনল কককোরআনে সেসংকলনে ও গ্রন্রকোবিদ্ধি করকো হয় বিনল দকোবিদ করকো
হনয়নছ কসে সেবি হকোদদনছ এর কককোননেকো উনলখই কনেই। ককোরণ,  তকো উনলখ
করকো হনল কররত একজিনে ছ্বকোহকোবিদর দকোরকো কককোরআনে সেসংকলনে ও গ্রন্রকোবিদ্ধি
করকোর কযপরক্তিকতকো ও উপনযকোরগতকোই রকোনক নেকো। ককোরণ,  স্বয়সং রকোসেনলযলকোহ্
(ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো কককোরআনে মজিদনদর সেরককোরদ করপর এবিসং তকোপাঁর
জিদবিদ্দেশকোয়  কতক  ছ্বকোহকোবিদর  রলরখত  করপসেমনহ  ও  কতক  ছ্বকোহকোবিদর
মযখসকপত অরভন্ন কককোরআনে রকোককো অবিসকোয় প্ররম খলদফেকোহর পনক্ষে নেতযনে
কনর কককোরআনে সেসংকলননের উনদক্ষ্যেকোগ কনেয়কোর মনতকো ধি পষতকো প্রদশর্বনে আনদপ
সেমবি রছনলকো নেকো। নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো করপনক উনপক্ষেকো
কনর এভকোনবি নেতযনে কনর কককোরআনে সেসংকলননের উনদক্ষ্যেকোগ রনেনল,  রবিনশষ
কনর মকোত দ’জিনে সেকোক্ষেদর সেকোনক্ষেক্ষ্যের রভরত্তিনত কককোরআননের আয়কোত প্রমকোনণর
শতর্ব রকোখকো হনল তকোপাঁর রবিরুনদ্ধি দস্তুরমনতকো কককোরআনে ও রকোসেননলর  (‘আআ)
প্ররত অবিমকোনেনেকোর অরভনযকোগ উঠনতকো এবিসং তকোপাঁনক উৎখকোত ও হতক্ষ্যেকোর জিন্য
একরট কমকোক্ষেম ককোরণ বতরদ  হনয় কযনতকো। রকন্তয  কককোননেকো  সেননতই প্ররম
খলদফেকোহর রবিরুনদ্ধি এ ধিরননের কককোননেকো অরভনযকোগ উতকোরপত হওয়কোর করকো
পকোওয়কো যকোয় নেকো।

সেনতরকোসং এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেনন্দেনহর কককোননেকোই অবিককোশ কনেই কয, প্ররম
খলদফেকোহর শকোসেনেকোমনল কককোরআনে মজিদদ নেতযনে কনর সেসংকলননের কককোননেকো
রটনেকোই সেসংররটত হয় রনে। বিরসং এতদসেসংককোন্ত যনতকো হকোদদছ আনছ তকোর
সেবিগুনলকোই  রমরক্ষ্যেকো।  মনলতআ  ছ্বকোহকোবিদনদর  নেকোনম  বিরণর্বত  এ  সেবি  খবিনর
ওয়কোনহদ হকোদদছ হকোদদছ-সেসংকলকগণ কতপর্বক সেসংকরলত করকোর সেময় পযর্বন্ত
দই শতকোরধিক বিছরককোনলর মনধিক্ষ্যে অননেকগুনলকো সর অরতককোন্ত হনয় যকোয়।
এ সেবি সনরর মনধিক্ষ্যে কয কককোননেকো সনর এ সেবি হকোদদছ রমরক্ষ্যেকো রচনেকো কনর
রচনেকোককোরদরকো  তকোনদর  পনবির্ববিতর্বদনদর  ককোছ  করনক  এগুনলকো  শুননেনছ  বিনল
রমরক্ষ্যেকো দকোবিদ কনর বিণর্বনেকোর ধিকোরকোকম ছ্বকোহকোবিদনদর পযর্বন্ত কপপপাঁরছনয়রছনলকো।

42



অন্যরদনক কতক বিণর্বনেকো রকোসেনলযলকোহর (ছ্বকোআ) যযনগর কতক মযনেকোরফেকক্ব্
কতপর্বকও কদয়কো  হনয় রকোকনত পকোনর  - যকোরকো  বিকোহ্যিতআ ঈমকোননের করকোষণকো
রদনয় মযসেলমকোনেনদর মনধিক্ষ্যে শকোরমল হনয় রগনয়রছনলকো এবিসং রনেনজিনদরনক
ছ্বকোহকোবিদ  রহনসেনবি  পররচয়  রদনয়  মযসেলমকোনেনদর  দদনে  ও  ঈমকোননে  রবিভকোরন্ত
সে পরষর  লনক্ষেক্ষ্যে  রকোসেনলযলকোহর  (ছ্বকোআ)  ককোছ  করনক  আনরকো  রকছয  আয়কোত
শুননেরছনলকো বিনল দকোবিদ কনররছনলকো।

হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)  কতপর্বক  রনেজি  তত্ত্বেকোবিধিকোননে
রলরপবিদ্ধিকপত  কককোরআনে  মজিদনদর  করপ  বিতর্বমকোনে  রকোককো  সেনত্ত্বেও  প্ররম
খলদফেকোহ্ কতপর্বক কককোরআনে সেসংকলনে ও রলরপবিদ্ধি করকোননেকোর কযপরক্তিকতকো
কদ?  এ প্রনশ্নের জিবিকোনবি অননেনক বিনলনে কয,  কযনহতয  নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)
কককোরআনে মজিদনদর কয করপ রলরখনয় করনখ যকোনে তকো তৎককোনল ককোগয
দলর্বভ রছনলকো রবিধিকোয় ককোগনযর রবিকল্প রহনসেনবি বিক্ষ্যেবিহকোযর্ব রবিরভন্ন আককোর ও
উপকোদকোননের বিস্তুনত কলখকো হনয়রছনলকো। এগুনলকো ইট, পকোরর, চকোমড়কো, হকোরড
ইতক্ষ্যেকোরদ রবিরভন্ন বিস্তুর ওপর কলখকো রছনলকো। এ ককোরনণ, বিক্ষ্যেবিহকোনরর সুরবিধিকোর
করকো রচন্তকো কনর কককোরআনে মজিদদ অরভন্ন উপকোদকোনে ও আককোনরর উন্নততর
বিস্তুর ওপনর কলখকোর রসেদ্ধিকোন্ত কনেয়কো হয়।

বিস্তুতআ এ ধিরননের বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো হনচ্ছে এক ধিরননের কখকোপাঁড়কো যযরক্তি। ককোরণ,
বিক্ষ্যেবিহকোনরর সুরবিধিকোর করকো রচন্তকো কনর কককোরআনে মজিদদ অরভন্ন উপকোদকোনে ও
আককোনরর উন্নততর বিস্তুর ওপনর কলখকোর রসেদ্ধিকোন্ত কনেয়কো হনয় রকোকনল কসে
জিন্য নেতযনে কনর কলকোকনদর ককোছ করনক দ’জিনে সেকোক্ষেদর সেকোক্ষেক্ষ্যে সেহ আয়কোত
আহবিকোননের কককোননেকো প্রনয়কোজিনে রছনলকো নেকো। কসে কক্ষেনত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর
করনখ যকোওয়কো করপ করনক এক বিকো এককোরধিক রলরপককোনরর দকোরকো  অরভন্ন
উপকোদকোনে ও আককোনরর উন্নততর বিস্তুর ওপনর এক বিকো এককোরধিক করপ
কলখকোননেকোই যনরষ রছনলকো।

কমকোট করকো, প্ররম খলদফেকোহর শকোসেনেকোমনল কককোরআনে মজিদদ নেতযনে
কনর সেসংকলনে ও রলরপবিদ্ধিকরনণর দকোবিদ রমরক্ষ্যেকো কল্পককোরহনেদ ববি নেয়।

প্ররম  খলদফেকোহর  শকোসেনেকোমনল  কককোরআনে  মজিদদ  সেসংকলননের
ধিকোরণকোরট  একরট  বিহুলপ্রচকোররত  রবিষয়  এবিসং  এর  রভরত্তিনত  গনড়  ওঠকো
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সুদদরর্বলকোরলত রবিশ্বকোসে পররতক্ষ্যেকোগ করকো  অননেনকর পনক্ষেই করঠনে অনুভন ত
হনত  পকোনর।  এ  ধিকোরণকোর  সেপনক্ষে  বিহু  হকোদদছ  রনয়নছ।  রকন্তয  এ
হকোদদছগুনলকোর  সেবিই  খবিনর  ওয়কোনহদ  পযর্বকোনয়র।  আর  খবিনর  ওয়কোনহদ
হকোদদছ্ ছ্বহদহ্ হওয়কোর বিক্ষ্যেকোপকোনর ‘আক্বস্ক্,  কককোরআনে মজিদদ,  মযতকোওয়কোরতর্
হকোদদছ ও ইসেলকোনমর প্ররম যযগ  করনক চনল আসেকো উমকোহর মনতনকক্ষ্যের
রবিষয়গুনলকোর  কককোননেকোরটরই  বিরনখলকোফে  নেকো  হওয়কোর  শনতর্ব  ককবিল  কগপণ
(মযসকোহকোব  ও মকোকরূহ্)  বিক্ষ্যেকোপকোনর ও প্রকোনয়কোরগক কক্ষেনত বিক্ষ্যেবিহকোনরর জিন্য
এবিসং ফেরয নেয় এমনে ‘ইলমদ কক্ষেনত ইয়কোক্বদন্ সে পরষককোরদ হনত পকোনর।

সুতরকোসং  উপনরকোক্তি শনতর্ব  কককোরআনে মজিদনদর  বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোর  কক্ষেনতও
খবিনর ওয়কোনহদ হকোদদছ সেহকোয়ক হনত পকোনর,  রকন্তয  কককোরআনে প্রমকোনণর
কক্ষেনত খবিনর ওয়কোনহদ হকোদদনছর আশ্রয় কনেয়কো কযনত পকোনর নেকো। ককোরণ, তকো
কককোরআনে  মজিদনদর  রভরত্তির  ওপর  দবির্বলতকো  আনরকোপ  কনর  তরকো  তকো
কককোরআনে মজিদনদর ওপর সেসংশয় আনরকোনপর সেমকোরর্বক। আর কককোরআনে
মজিদদ কযনহতয  সেনবির্বকোচ মযতকোওয়কোরতর্ বিণর্বনেকো কসেনহতয  কককোরআনে মজিদনদর
অককোটক্ষ্যেতকো  ও  রনেভয র্বলতকো  এবিসং  সেসংররক্ষেত  রকোককোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  সেসংশয়  বিকো
দবির্বলতকো  আনরকোপ  হনত পকোনর  এমনে  বিক্তিবিক্ষ্যে  সেম্বরলত কককোননেকো  বিক্তিবিক্ষ্যেই
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  হনত  পকোনর  নেকো  এবিসং  এ  ধিরননের  বিক্তিবিক্ষ্যে  যরদ  ছ্বকোহকোবিদনদর
নেকোনম,  এমনেরক হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর নেকোনমও বিরণর্বত হয়
কতকো  রনেআসেনন্দেনহ তকো  পরবিতর্বদককোনল রমরক্ষ্যেকো  রচনেকো  কনর তকোপাঁর  বিকো  তকোপাঁনদর
নেকোনম চকোরলনয় কদয়কো হনয়নছ।

যকোরকো এ সেবি হকোদদছনক প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোননে রদধিকোরন্বিত তকোপাঁনদর রদধিকোদনন্দ্বের
রপছননে দ’রট ককোরণ রনেরহত বিনল মননে হয়। তকো হনচ্ছে,  প্ররমতআ বিরণর্বত
রটনেকোরট প্ররম খলদফেকোহর শকোসেনেকোমনলর গুরুত্বপনণর্ব  রটনেকোবিলদর অন্যতম
বিনল রবিনবিরচত হয়। কতমরনে এ ককোজিনক প্ররম খলদফেকোহর ও কয ছ্বকোহকোবিদর
নেকোম কককোরআনে মজিদনদর সেসংকলক রহনসেনবি উনলখ করকো হয় হয় (যকোনয়দ
রবিন্ ছকোনবিত্)  তকোপাঁর মযর্বকোদকোর প্রতদক রহনসেনবি পররগরণত। রদতদয়তআ বিহু
রবিখক্ষ্যেকোত হকোদদছ সেসংকলনে ও তকোফেসেদর গ্রনন্র এ সেবি হকোদদছ উদ্ধিপত হনয়নছ।
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এ সেবি হকোদদছনক রমরক্ষ্যেকো বিনল প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনে করনল তকো তকোপাঁনদর মযর্বকোদকো ও
গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোর হকোরনে রটকোনত পকোনর বিনল আশঙকো জিকোগনত পকোনর।

রকন্তয  এ ধিরননের আশঙকো পযনরকোপযরর  অমনলক। ককোরণ,  কককোরআনে
মজিদদনক  সেসংকরলত  ও  গ্রন্রকোবিদ্ধিকরনণর  কররত  রটনেকো  বিকোদ  রদনলও
সেসংরশষ  ছ্বকোহকোবিদনদর  গুরুত্ব  ও  গুরত্বপনণর্ব  অবিসকোননের  কতমনে  একটকো
কহরনফের হনবি  নেকো।  অন্যরদনক কয  সেবি মযফেকোসেরসের  ও হকোদদছ-সেসংকলক
সেসংরশষ  রটনেকো  ও  এতদসেসংরশষ  হকোদদছ  সেমনহ  বিণর্বনেকো  কনরনছনে  তকোপাঁনদর
প্রনতক্ষ্যেনক  আনরকো  শত  শত  রটনেকো  ও  হকোজিকোর  হকোজিকোর  হকোদদছ  বিণর্বনেকো
কনরনছনে।  সুতরকোসং  এ  করনক দ’একরট  রটনেকো  ও  এতদসেসংরশষ  হকোদদছ
সেমনহ প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোত হনল তকোনত তকোপাঁনদর মযর্বকোদকো খযবি একটকো হকোসে পকোনবি বিনল
মননে হয় নেকো। তকোছকোড়কো তকোপাঁনদর ককউই ভয ল-ত্রুরট ও দবির্বলতকোর উনধির্ব রছনলনে
নেকো এবিসং তকোপাঁরকো রনেনজিরকোও রনেনজিনদরনক ভয ল-ত্রুরট ও দবির্বলতকোর উনধির্ব বিনল
দকোবিদ কনরনে রনে। তকোই আন্তররকতকো ও রনেষকোর সেকোনর ককোজি করকো সেনত্ত্বেও
তকোপাঁনদর  সেসংকরলত হকোদদছগ্রন্র  সেমননহ  ও  তকোপাঁনদর  রলরখত তকোফেসেদরগ্রন্র
সেমননহ রকছয  অসেতক্ষ্যে রটনেকো এবিসং জিকোল,  রবিকপত ও দবির্বল হকোদদছ সকোনেলকোভ
করকো  অসেমবি নেয়। এ ককোরনণ তকোপাঁনদর  কমধিকোপ্ররতভকো,  রনেষকো  ও ইখলকোছ্ব
সেম্বনন্ধে সেনন্দেহ হবিকোর কককোননেকো ককোরণ কনেই। রবিনশষ কনর হযরত রকোসেননল
আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  ওফেকোত  ও  সেসংরশষ  হকোদদছ-সেসংকলনে  সেমননহর
সেসংকলনেককোনলর  মনধিক্ষ্যে  ককোলগত  বিক্ষ্যেবিধিকোননের  (কমপনক্ষে দ’শ’ বিছনরর)
ককোরনণ এ ধিরননের ভয ল হওয়কো খযবিই স্বকোভকোরবিক।

তনবি এ প্রসেনঙ অননেনকর ককোনছ অবিকোরঞ্ছত মননে হনলও  ‘ইলমদ
দ পরষনককোণ  করনক কনয়করট  রবিষয় উনলখ নেকো  করনল নেয়।  তকো  হনচ্ছে  :
হকোদদছ সেসংকলকগণও এ সেতক্ষ্যেরট স্বদককোর কনরনে কয, রকোসেনলযলকোহ্ (ছ্বকোআ)-এর
ওফেকোত ও হকোদদছ সেসংকলননের মধিক্ষ্যেবিতর্বদ সুদদরর্বককোলদনে বিক্ষ্যেবিধিকোননে অসেসংখক্ষ্যে
রমরক্ষ্যেকো  হকোদদছ  বতরদ  হয়।  তকোপাঁরকো  তকোপাঁনদর  রনেজিস্ব মকোনেদনণ্ড  রবিচকোর  কনর
অননেক  হকোদদছনক  জিকোল  রহনসেনবি  রচরহ্নত  কনরনছনে  এবিসং  কযগুনলকোনক
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  মননে  কনরনছনে  কসেগুনলকোনক  রনেজি  রনেজি  সেসংকলননে  সকোনে
রদনয়নছনে।
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রকন্তয  প্রকপত বিক্ষ্যেকোপকোর হনলকো এই কয,  তকোপাঁরকো রনেনজিরকো ভয ল-ত্রুরট ও
দবির্বলতকোর  উনধির্ব  রছনলনে  নেকো।  ফেনল  তকোপাঁনদর  হকোদদছ  পরদক্ষেকোর  মকোনেদণ্ড
পযনরকোপযরর রনেখযপাঁত ও রনেভয র্বল রছনলকো নেকো। রবিনশষ কনর তকোপাঁরকো বিণর্বনেকোককোরদনদর
ধিকোরকোবিকোরহকতকোর ওপনর সেবির্বকোরধিক গুরুত্ব আনরকোপ কনরনে। রকন্তয  দদরর্ব দই
শতকোরধিক  বিছনরর  সেবিগুনলকো  সনরর  সেকল  বিণর্বনেকোককোরদর  গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকো
সেম্বনন্ধে অককোটক্ষ্যে জকোননে উপনেদত হওয়কো সেমবি রছনলকো নেকো।

অন্যরদনক প্রচরলত সেসংজকোয় ছ্বকোহকোবিদনদর মনধিক্ষ্যে রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-
এর সেময়ককোর মযনেকোরফেক্বনদরনকও শকোরমল করকো হয়  (কককোরআনে মজিদনদর
উরক্তি অনুযকোয়দ যকোনদর সেসংখক্ষ্যেকো রছনলকো অননেক এবিসং রতরনে রনেনজিও যকোনদর
অননেনকর  কনেফেকোনক্বর  করকো  জিকোনেনতনে  নেকো),  আর  অন্ধে  ভরক্তিবিশতআ
ছ্বকোহকোবিদনদর আমনলর প্ররত দ পরষ  নেকো কদয়কোর ফেনল মযনেকোরফেক্বনদরনক প্রকপত
ছ্বকোহকোবিদ করনক প পরক করকো হয় রনে। ফেনল বিণর্বনেকোককোরদনদর কয কককোননেকো সনর
রমরক্ষ্যেকো হকোদদছ রচনেকো অসেমবি রছনলকো নেকো।

এছকোড়কো  হকোদদছ  সেসংকলকগণ  মনলতআ  সেসংগ্রকোহক  রছনলনে,
জকোনেগনবিষক রছনলনে নেকো। এ ককোরনণই তকোপাঁরকো ছ্বকোহকোবিদ সনর কম সেননত
বিরণর্বত (খবিনর ওয়কোনহদ) হকোদদছ পরদক্ষেকোর কক্ষেনত অককোটক্ষ্যে চকোর দলদল
অরর্বকোৎ  ‘আক্বল,  কককোরআনে,  মযতকোওয়কোরতর্  হকোদদছ  এবিসং  উমকোহর
অরভন্ন আচরণ ও মনতর সেকোনর সেকোসংররষর্বক নেকো হওয়কোর শনতর্বর প্ররত
দ পরষ রদনত বিক্ষ্যেরর্ব হনে। তকোই সেসংকলকনদর দকোরকো ছ্বহদহ্ রহনসেনবি রচরহ্নত
হকোদদছ  সেমননহর  মনধিক্ষ্যে  অননেক  জিকোল  হকোদদছ  করনক  যকোওয়কো  খযবিই
স্বকোভকোরবিক রছনলকো।

বিস্তুতআ  রবিচকোরবিযরদ্ধির  রকোয়  এবিসং  কককোরআনে  মজিদনদর  দ পরষনত
নেদরতগতভকোনবিই উপনরকোক্তি চকোর দলদনলর কয কককোননেকোরটর সেকোনর সেকোসংররষর্বক
বিকো কককোরআনে মজিদনদর রনেভয র্বলতকোয় সেসংশয় আনরকোপককোরদ কয কককোননেকো বিণর্বনেকো
প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোত।  ককোরণ,  অককোটক্ষ্যে  দলদনলর  কমকোককোরবিলকোয়  এ  ধিরননের
দবির্বলতকোযযক্তি  দলদল  সেবির্বজিনেদনে  রবিচকোরবিযরদ্ধি  কখননেকোই  গ্রহণ  কনর  নেকো।
তকোছকোড়কো  এ সেবি হকোদদছ ককবিল ইসেলকোনমর দশমনেনদর দকোরকো  কককোরআনে
মজিদদ সেম্পনকর্ব সেসংশয় সে পরষর হকোরতয়কোর রহনসেনবিই বিক্ষ্যেবিহৃত হনচ্ছে নেকো, বিরসং
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এ  সেবি  হকোদদনছর  মনধিক্ষ্যে  বিহু  স্বরবিনরকোরধিতকো  রনয়নছ  এবিসং  এগুনলকোর
কমকোককোরবিলকোয় এমনে রকছয  প্রনশ্নের উনদ্রক হয় যকোর জিবিকোবি এ সেবি হকোদদছ
করনক পকোওয়কো যকোয় নেকো।

কমকোদ্দেকো করকো, সেবির্বজিনেস্বদকপত মনতর দকোরকো অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোরণত
কয,  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)  কককোরআনে  মজিদদনক  বিতর্বমকোনে
রবিন্যকোনসে রলরখনয়নছনে ও রশক্ষেকো রদনয়নছনে এবিসং জিদবিননের কশষ রদনক
ছ্বকোহকোবিদনদর  সেকোমননে  পযনরকো  কককোরআনে মজিদদ  উক্তি রবিন্যকোসে অনুযকোয়দ
কতলকোওয়কোত কনরনছনে। সুতরকোসং অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোরণত কয, কককোরআনে
মজিদদ তকোপাঁর ইনন্তককোনলর পননবির্বই পযনরকোপযরর ও সুরবিন্যসভকোনবি সেসংকরলত
হনয়রছনলকো,  ছড়কোননেকো-রছটকোননেকো  বিকো  অরবিন্যস  রছলকো  নেকো।  আর
গ্রন্রকোবিদ্ধিকরণ  বিলনত  পযনরকোটকো  সুরবিন্যসভকোনবি  রলরপবিদ্ধিকরণনকই
বিযঝকোয়।  সুতরকোসং  প্ররম খলদফেকোহর  রনেনদর্বনশ  কককোরআনে মজিদদ  নেতযনে
কনর গ্রন্রকোবিদ্ধিকরনণর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো।

আসেনলই,  এটকো  কদ  কনর  সেমবি কয,  হযরত রকোসেননল  আকরকোম
(ছ্বকোআ)  কতপর্বক  কককোরআনে মজিদদ  রলরপবিদ্ধি ও সুরবিন্যস করকোননেকো  সেম্বনন্ধে
প্ররম খলদফেকোহ্ সেহ শদষর্বসকোনেদয় ছ্বকোহকোবিদনদর জিকোনেকো রকোকনবি নেকো এবিসং নেতযনে
কনর কককোরআনে সেসংকলননের উনদক্ষ্যেকোগ কনেয়কোর পর তকো রবিনরকোরধিতকোর সেমযখদনে
হনবি নেকো?

অবিশক্ষ্যে একরট সেমকোবিনেকো যযরক্তিগ্রকোহ্যি হনত পকোরনতকো, তকো হনচ্ছে, প্ররম
খলদফেকোহ্  হযরত রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  করনখ  যকোওয়কো  কককোরআনে
মজিদনদর করপ করনক রনেনজির জিন্য একরট সেহজিবিক্ষ্যেবিহকোযর্ব  করপ করকোনত
পকোরনতনে এবিসং এ ককোনজি ছ্বকোহকোবিদ যকোয়দ রবিন্ ছকোনবিত্ অরবিকো অন্য এক বিকো
এককোরধিক ছ্বকোহকোবিদনক রলরপককোর রনেনয়কোরজিত করনত পকোরনতনে। রকন্তয  বিরণর্বত
হকোদদছসেমননহ  এমনে কককোননেকো করকো বিলকো হয় রনে,  বিরসং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)
কতপর্বক কককোরআনে রবিন্যস ও রলরপবিদ্ধিকরণ তরকো গ্রন্রকোবিদ্ধি করকোননেকোর করকো
কবিমকোলনম ভয নল রগনয় কককোরআনে মজিদদনক প্ররম বিকোনরর মনতকো সেসংগ্রহ ও
গ্রন্রকোবিদ্ধিকরনণর দকোবিদ করকো হনয়নছ।
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এ বিক্ষ্যেকোপকোনর মকোনেরবিক রবিচকোরবিযরদ্ধি সেকোমরগ্রক পরররসরত পযর্বকোনলকোচনেকো
কনর কয অককোটক্ষ্যে উপসেসংহকোনর উপনেদত হয় তকো হনচ্ছে, প্ররম দই খলদফেকোহর
আমনল কককোরআনে মজিদনদর কয  সেবি করপ বতরদ  হনয়রছনলকো  তকোর মধিক্ষ্যে
করনক কতক করপ হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো করপ
করনক এবিসং কতক করপ কয সেবি ছ্বকোহকোবিদর ককোনছ পযনরকো কককোরআননের করপ
রছনলকো তকোপাঁনদর করপ করনক অনুরলখনে করকো হনয়রছনলকো। এছকোড়কোও অননেনক
পযনরকো কককোরআননের হকোনফেযগনণর ককোছ করনক শুননে করপ কনর রকোকনবিনে।
অবিনশনষ  তপতদয়  খলদফেকোহ্  হযরত  ‘উছ্মকোননের  রনেনদর্বনশ  সেরককোরদভকোনবি
কককোরআনে মজিদনদর কবিশ রকছয  সেসংখক্ষ্যেক করপ করকো হয়  - যকোর অনুরলরপ
বিতর্বমকোননে আমকোনদর হকোনত রনয়নছ; এনত সেনন্দেনহর অবিককোশ কনেই কয, এ
সেবি করপ হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো করপ করনকই
অনুরলরপ করকো হনয় রকোকনবি।

কয  সেবি  হকোদদছনক  হকোরতয়কোর  বিকোরনেনয়  ইসেলকোনমর  দশমনেরকো
কককোরআনে মজিদনদর অরবিকপত রকোককোর বিক্ষ্যেকোপকোনর সেসংশয় ও রবিভকোরন্ত সে পরষর
কচষকো করনছ কসেগুনলকোনক ছ্বহদহ্ গণক্ষ্যে করকো এবিসং কগকোপাঁজিকোরমনলর আশ্রয় রনেনয়
কসেগুনলকোর বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো কদয়কোর কচষকো করকো এক আতরকোতদ কমর্বনেদরত ববি নেয়।
রবিনশষ কনর এ ধিরননের কগকোপাঁজিকোরমনলর বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো কককোননেকো সুস রবিচকোরবিযরদ্ধি ও
মযক্তি রবিনবিনকর ককোনছ গ্রহণনযকোগক্ষ্যে হনত পকোনর নেকো।

তকোছকোড়কো  এ  সেসংককোন্ত  হকোদদনছর  গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোর  প্রনশ্নে  মযসেরলম
মনেদষদনদর  মনধিক্ষ্যে  রবিতকর্ব  রছনলকো  এবিসং  রনয়নছ।  এগুনলকোর  যরকোরর্বতকো  ও
বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো-রবিনশষনণর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  মযফেকোসেরসেরদনে,  মযজিতকোরহদদনে  ও  ওলকোমকোনয়
মযতকোক্বকোরদ্দেমদননের মনধিক্ষ্যে মতপকোরর্বকক্ষ্যে রছনলকো। এমতকোবিসকোয় এগুনলকোনক ছ্বহদহ্
বিনল দকোবিদ  কনর কগকোপাঁজিকোরমনলর আশ্রয় রনেনয় বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো  করনল কককোরআনে-
রবিনরকোধিদরকো  তরকো  ইসেলকোনমর  দশমনেরকো  এ  সেবি  হকোদদনছর  “ছ্বহদহ্”
সেকোরটর্বরফেনকটনক গ্রহণ কনর কককোরআননের রবিরুনদ্ধি ককোনজি লকোগকোনবি,  রকন্তয
এগুনলকোর  কগকোপাঁজিকোরমনলর  বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনক  গ্রহণ  করনবি  নেকো।  এভকোনবি  তকোরকো
কককোরআনে মজিদনদর অককোটক্ষ্যেতকো ও রনেভয র্বলতকোনক প্রশ্নেরবিদ্ধি কনর কককোরআনে
মজিদনদর ওপর মযসেলমকোনেনদর ঈমকোনেনক রবিনেষ কনর কদনবি। সুতরকোসং এ
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ধিরননের হকোদদনছর গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকো প্রমকোনণর কচষকো করকো কককোরআনে মজিদনদর
রভরত্তিনক ধরসেনয় কদয়কোর কচষকো করকোর নেকোমকোন্তর।

সুতরকোসং,  রবিচকোরবিযরদ্ধির  রকোয়  অনুযকোয়দ,  মকোনেবি  জিকোরতর  ইরতহকোনসে
সেনবির্বকোচ মযতকোওয়কোরতর্ সেননত বিরণর্বত মহকোগ্রন্র কককোরআনে মজিদনদর অরবিকপত
ও সেসংররক্ষেত রকোককোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  রবিনমকোত সেসংশসংয়  সে পরষ  কনর  এমনে কয
কককোননেকো হকোদদছনক রমরক্ষ্যেকো গণক্ষ্যে কনর রনেরদর্বধিকোয় প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনে করনত হনবি। এ
প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোননের জিন্য এগুনলকোর কককোরআনে-রবিরকোধিদ হওয়কোই যনরষ;  এ সেবি
হকোদদছনক অন্য কককোননেকো  মকোনেদনণ্ড পরদক্ষেকো-রনেরদক্ষেকো  কনর কদখকোর আনদপ
প্রনয়কোজিনে কনেই;  এ ধিরননের পরদক্ষেকোর প্রনয়কোজিনে আনছ বিনল মননে করকোও
কককোরআনে মজিদনদর ওপনর ঈমকোননে দবির্বলতকোর পররচকোয়ক।

এ প্রসেনঙ স্মরণ কররনয় কদয়কো প্রনয়কোজিনে কয, কককোরআনে মজিদনদর
ঐরশতকো  এবিসং  এর  অককোটক্ষ্যেতকো  হনচ্ছে  ইসেলকোনমর  উছননল  ‘আক্বকোএনদর
রতনেরট  রবিষনয়র  অন্যতম।  ককোরণ,  অমযসেরলমনদর  ককোনছ  ইসেলকোনমর
দকোও‘আত্ রদনত  হনল  ককবিল  সেমগ্র  মকোনেবিপ্রজিকোরতর  ককোনছ  সেমভকোনবি
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে সেবির্বজিনেদনে মকোনেদণ্ড রবিচকোরবিযরদ্ধি (‘আক্বল)-এর মকোনেদনণ্ডই রদনত
হনবি। আর তকোওহদদ ও আনখরকোত হনচ্ছে এমনে রবিষয় যকো কয ককোনরকো ককোনছ
প্রমকোনণর  জিন্য ককবিল  ‘আক্বলদ  দলদলই  যনরষ।  রকন্তয  বিক্ষ্যেরক্তি রহনসেনবি
কককোননেকো নেবিদনক নেবিদ রহনসেনবি রচনেনত পকোরকোর জিন্য সেকনলর ককোনছ ‘আক্বলদ
দলদল যনরষ নেয়। ককোরণ, কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তি কয সেবি তরক্ষ্যে পযর্বকোনলকোচনেকো কনর
একজিনে নেবিদনক নেবিদ  রহনসেনবি গ্রহণ করনবি কসে সেবি তরক্ষ্যে  তকোর  ককোনছ
রনেভয র্বলভকোনবি ও গ্রহণনযকোগক্ষ্যে মকোধিক্ষ্যেনম  কপপপাঁছকোর বিক্ষ্যেকোপকোররট সকোনেগত, ককোলগত
ও অন্যকোন্য ককোরনণ সেবি সেময় প্রতক্ষ্যেয় (ইয়কোক্বদন্) সে পরষককোরদ পযর্বকোনয়র নেকো-ও
হনত পকোনর। এ ককোরনণই আলকোহ্ তকো‘আলকো রক্বয়কোমত পযর্বন্ত সেকল মকোনুনষর
জিন্য কপ্রররত সেবির্বনশষ নেবিদ ও রকোসেনল  (ছ্বকোআ)কক এমনে একরট ম প‘রজিযকোহ্
রদনয় কপ্ররণ কনরনে যকোর ই‘জিকোয্ (ময’রজিযকোহর গুণ) রক্বয়কোমত পযর্বন্ত অটয ট
রকোকনবি। এ ময‘রজিযকোহ্ হনচ্ছে এর কয কককোননেকো সেনরকোহর সেকোনর তযলনেদয় একরট
সেনরকোহ্  রচনেকো  কনর আনেকো।  সুতরকোসং  ককউ যরদ রকোসেননল আকরকোম হযরত
মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর  জিদবিনেচররনতর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  রমরক্ষ্যেকোবিকোদদনদর  রমরক্ষ্যেকো
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প্রচকোরণকোয়  রবিভকোন্ত  হয়ও  তরকোরপ  কককোরআনে  মজিদনদর  চক্ষ্যেকোনলঞ্জ  তকোনক
কককোরআনেনক ঐশদ গ্রন্র বিনল মকোনেনত বিকোধিক্ষ্যে করনত পকোনর। আর কসে কক্ষেনত
কককোরআননের  প্ররত  ঈমকোননের  ককোরনণই  কসে  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর
নেবিযওয়কোনত  ঈমকোনে  কপকোষণ  করনত  বিকোধিক্ষ্যে  হনবি।  সুতরকোসং  প্রককোরকোন্তনর
ইসেলকোনমর উছননল ‘আক্বকোএনদর রতনেরট রবিষয় হনচ্ছে তকোওহদদ, আনখরকোত্
ও কককোরআনে মজিদদ। তকোই কককোরআননের পররচনয়র জিন্য ককবিল ‘আক্বলদ
দলদলই যনরষ;  এ জিন্য খবিনর ওয়কোনহদ বিণর্বনেকোনক আনদপ আনলকোচনেকোয়
সকোনে কদয়কো যকোনবি নেকো।

মযছ্বহকোনফে ‘উছমকোন্ চকোরপনয় কদয়কোয় রবিকপ রতর সেনন্দেহ

কককোরআনে-রবিনরকোধিদরকো  তপতদয়  খলদফেকোহ্  হযরত’উছমকোন্  কতপর্বক
কককোরআনে  মজিদনদর  অরভন্ন  করপ  - যকো  “মযছ্বহকোনফে  ‘ঊছ্মকোন্” নেকোনম
পরররচত - প্রচকোনরর পদনক্ষেপ গ্রহণনক বিকোহকোনেকো কনর কককোরআনে মজিদনদ
রবিকপরত রনট রকোকনত পকোনর বিনল সেনন্দেহ সে পরষর কচষকো করনছ।

সেবির্বজিনেগ্রহণনযকোগক্ষ্যে ঐরতহকোরসেক তরক্ষ্যে অনুযকোয়দ মযছ্বহকোনফে ‘ঊছ্মকোন্
প্রচকোনরর রটনেকোরট রছনলকো রনেম্নরূপ :

হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো কককোরআনে
মজিদনদর  সেরককোরদ  করপ  [রভরত্তিহদনে  তরক্ষ্যে  অনুযকোয়দ  ছ্বকোহকোবিদ  যকোনয়দ
রবিন্ ছকোনবিত্ কতপর্বক সেসংকরলত ও রলরপবিদ্ধিকপত সেরককোরদ করপ] করনক
এবিসং  রবিরভন্ন  ছ্বকোহকোবিদ  কতপর্বক  রলরপবিদ্ধিকপত  বিক্ষ্যেরক্তিগত করপ  করনক,
কসেই সেকোনর কককোরআননের হকোনফেযগনণর ককোছ করনক শুননে বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি
করপ করকো হয়। এভকোনবি কককোরআনে মজিদনদর রবিপযল সেসংখক্ষ্যেক করপ
আরবি উপদদনপর প্রতক্ষ্যেন্ত এলকোককোয় ও এর বিকোইনর ছরড়নয় পনড়।
ফেনল স্বকোভকোরবিকভকোনবিই সেকোধিকোরণ মকোনুনষর হকোনত রকোককো কতক করপনত
রকছয  কছকোটখকোট ভয লত্রুরট পররলরক্ষেত হয়। অন্যরদনক হযরত রকোসেননল
আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  যযনগ  তকোপাঁর  পক্ষে  করনক  আরবি  কগকোতসেমনহনক
সকোনেদয় উচকোরনণ কককোরআনে পড়কোর অনুমরত কদয়কো হনয়রছনলকো। পনর
অননেনক শ্রুরত করনক সকোনেদয় উচকোরনণই কককোরআনে রলরপবিদ্ধি কনরনে।
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এর ফেনল অনরর্বর কক্ষেনত কককোননেকোরূপ পররবিতর্বনে নেকো রটনলও রকছয  রকছয
শনব্দর  বিকোনেকোননে  পকোরর্বকক্ষ্যে  রনট  এবিসং  রবিরভন্ন  এলকোককোয়  প্রচরলত
উচকোরনণও পকোরর্বকক্ষ্যে  কদখকো  যকোয়।  এ সেবি উচকোরণপকোরর্বকক্ষ্যেনক  ককন্দ্র
কনর অননেক কক্ষেনত মযসেলমকোনেনদর মনধিক্ষ্যে ঝগড়কো-রবিতকর্ব  সে পরষ  হয়।
এমতকোবিসকোয়  এ  ধিরননের  উচকোরণপকোরর্বকক্ষ্যে  দনর  কনর  কককোরআনে
মজিদনদর অরভন্ন উচকোরণ রনেরশতকরণ ও আঞ্চিরলক উচকোরণ বিরজির্বত
করকোর লনক্ষেক্ষ্যে তপতদয় খলদফেকোহ্ হযরত’উছমকোন্ শদষর্বসকোনেদয় ছ্বকোহকোবিদনদর
সেকোনর  পরকোমশর্ব  কনর  তকোপাঁনদর  সেহকোয়তকোয়  কককোরআনে  মজিদনদর  মনল
সেরককোরদ  করপ  করনক  কনয়করট  অনুরলরপ  বতরদ  কররনয়  ইসেলকোমদ
জিকোহকোননের  সেকল প্রশকোসেরনেক ককনন্দ্র পকোরঠনয়  কদনে  এবিসং  সেকলনক
তকোপাঁনদর ককোনছ ররক্ষেত কককোরআনে মজিদনদর রনেজি রনেজি করপর রলরপ
সেরককোরদ করপর সেকোনর রমরলনয় রনেনয় সেসংনশকোধিনে করকোর রনেনদর্বশ কদনে
এবিসং  সেসংনশকোধিনেনযকোগক্ষ্যে  নেয়  এমনে  কবিশদ  বিকো  বিড়  ধিরননের  ত্রুরটপনণর্ব
করপগুনলকো সেসংগ্রহ কনর নেষ কনর কফেলকো হয়।

এভকোনবি  কককোরআনে মজিদনদর  ত্রুরটপনণর্ব  করপসেমননহর  ধসংসেসেকোধিনে
এবিসং  সেকলনক  রনেজি  রনেজি  করপনক  সেরককোরদ  করপর  অনুরূপ  কনর
সেসংনশকোধিনে  করনত  বিকোধিক্ষ্যে  করকোর  রবিষয়রটনক  বিকোহকোনেকো  কনর  অননেক
পরবিতর্বদককোনল ইসেলকোনমর দশমনেরকো রবিভকোরন্ত সে পরষর অপনচষকো চকোলকোয়। তকোরকো
বিযঝকোনত চকোয় কয,  খলদফেকোহ্  ‘উছ্মকোননের এ পদনক্ষেনপর পননবির্ব  কককোরআনে
মজিদনদর অরভন্ন পকোঠ  (text)  রছনলকো নেকো,  সুতরকোসং এ করনক প্রমকোরণত হয়
কয,  হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)  কককোরআনে মজিদনদর কককোননেকো অরভন্ন
রলরখত করপ করনখ যকোনে রনে। রদতদয় কয করকোরট তকোরকো বিযঝকোনত চকোয় তকো
হনচ্ছে,  খলদফেকোহ্  ’উছমকোন্ কতপর্বক  প্রচকোররত করপ কককোরআননের তৎককোনল
প্রচরলত রবিরভন্ন পকোঠ সেম্বরলত করপসেমননহর মধিক্ষ্যেককোর একরট করপ মকোত
এবিসং কসেরট কয,  কককোরআননের রনেভয র্বলতম করপ রছনলকো তকোর কককোননেকো প্রমকোণ
কনেই,  সুতরকোসং কককোরআননে রবিকপরতর শরক্তিশকোলদ সেমকোবিনেকো  রনয়নছ। তকোরকো
তপতদয়  কয  ধিকোরণকোরট  বতরদ  করনত  চকোয়  তকো  হনচ্ছে,  খলদফেকোহ্  ’উছমকোন্
কককোরআনে মজিদনদর অরভন্ন করপ চকোরপনয় কদয়কোর আনগ তকোনত রদবিদল
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কররনয় রকোকনত পকোনরনে এবিসং এ ককোরনণই অরর্বকোৎ এ রদবিদলনক রচরতনর
চকোপকো  কদয়কোর  লনক্ষেক্ষ্যে  এর  সেকোনর  রমলরবিহদনে  করপগুনলকোনক  ধসংসে  কনর
কফেনলনে।

বিলকো  বিকোহুলক্ষ্যে  কয,  ইসেলকোনমর দশমনেনদর,  রবিনশষ কনর পরশমকো
প্রকোচক্ষ্যেরবিদনদর পক্ষে করনক এ রবিষয়রটনক বিড় কনর তয নল ধিরকোর রপছননে
অজতকো নেয়, বিরসং অসেদনদ্দেশক্ষ্যে রকয়কোশদল। ককোরণ, তকোনদর ভকোনলকোই জিকোনেকো
রছনলকো  এবিসং  আনছ  কয,  খলদফেকোহ্  ’উছমকোন্  কতপর্বক  কককোরআনে  মজিদনদ
কককোননেকো পররবিতর্বনে সেকোধিননের প্রনয়কোজিনে রছনলকো নেকো এবিসং তকো সেমবিও রছনলকো
নেকো। ককোরণ,  এনত কককোননেকোরূপ পররবিতর্বননের অপনচষকো  চকোলকোনল তকো তকোপাঁর
জিন্য  গুরুতর  রকনমর  রবিপজনেক  বিক্ষ্যেকোপকোর  হনতকো।  ককোরণ,  এটকো
সেবির্বজিনেস্বদকপত কয, ছ্বকোহকোবিদগণ কককোরআনে মজিদদনক প্রকোনণর কচনয়ও কবিশদ
ভকোনলকোবিকোসেনতনে। কসেনহতয  কককোরআনে মজিদনদর সেরককোরদ করপ করকোর সেময়
করপককোরকগণ এনত মনল করপ করনক পররবিতর্বনে সেকোধিননে রকছযনতই সেমত
হনতনে নেকো, বিরসং তকোপাঁরকো খলদফেকোহর আনদশ অমকোন্য করনতনে।

রদতদয়তআ এর পরও তনকর্বর  খকোরতনর যরদ ধিনর কনেয়কো  হয় কয,
কককোননেকো  নেকো  কককোননেকো  ককোরনণ  কতক করপককোরক  এ  ককোনজি  (কককোরআননে
রদবিদল সেকোধিননে) সেহনযকোরগতকো কনররছনলনে কতকো কসে কক্ষেনত কয সেবি ছ্বকোহকোবিদ
স্বয়সং রকোসেনলযলকোহর (ছ্বকোআ) যযনগ কককোরআনে মজিদনদর করপ কনররছনলনে এবিসং
তকোপাঁনদর করপ করনক যকোরকো করপ কনররছনলনে তকোপাঁরকো রকছযনতই খলদফেকোহর এ
ধিরননের  কককোননেকো  উনদক্ষ্যেকোগনক নেদরনবি হযম করনতনে নেকো;  অবিশক্ষ্যেই তকোপাঁরকো
কককোরআননের খকোরতনর কররত এ ককোনজির রবিরুনদ্ধি প্ররতবিকোদ জিকোনেকোনতনে এবিসং
খলদফেকোহ্ তকো নেকো মকোনেনল তকোপাঁরকো তকোপাঁর রবিরুনদ্ধি রবিনদ্রকোহ করনতনে,  এমনেরক
তকোপাঁনক ও তকোপাঁর রলরপককোরনদরনক হতক্ষ্যেকো করনতও রদধিকো করনতনে নেকো। রকন্তয
এ বিক্ষ্যেকোপকোনর রবিনদ্রকোহ কতকো দননরর করকো, প্ররতবিকোনদর কককোননেকো রটনেকো সেসংররটত
হনয়রছনলকো বিনলও জিকোনেকো যকোয় নেকো।

তপতদয়তআ  কয  সেবি  শদষর্বসকোনেদয়  ছ্বকোহকোবিদ  রকোসেনলযলকোহর  (ছ্বকোআ)
জিদবিদ্দেশকোয় পযনরকো কককোরআনে রলরপবিদ্ধি কনররছনলনে [কযমনে : হযরত ‘আলদ
(‘আআ)]  তকোপাঁনদর ককোনরকো  বিক্ষ্যেরক্তিগত করপ খলদফেকোহ্  ‘উছ্মকোননের সেরককোরদ
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করপর সেকোনর রমরলনয় সেসংনশকোধিননের কককোননেকো রটনেকো জিকোনেকো যকোয় নেকো। এ করনক
প্রমকোরণত  হয় কয,  এ সেবি করপ ও খলদফেকোহর  সেরককোরদ  করপকোর  মনধিক্ষ্যে
কককোননেকোই  পকোরর্বকক্ষ্যে  রছনলকো  নেকো।  সুতরকোসং  খলদফেকোহর  সেরককোরদ  করপগুনলকো
রছনলকো হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর রনেনদর্বনশ রলরপবিদ্ধিকপত করপর
হুবিহু অনুরলরপ।

চতযরর্বতআ  খলদফেকোহ্  ‘উছ্মকোননের  রবিরভন্ন  প্রশকোসেরনেক  ও
রকোজিননেরতক  কমর্বককোনণ্ডর  ককোরনণ  তকোপাঁর  সেকোনর  অননেক  শদষর্বসকোনেদয়
ছ্বকোহকোবিদর রবিনরকোধি বতরদ হয়। সুতরকোসং খলদফেকোহর রনেনদর্বনশ কককোরআনে
মজিদনদ  পররবিতর্বনে  সেকোধিনে  করকো  হনল রনেআসেনন্দেনহ  তকোপাঁরকো  এ  ককোরনণ
খলদফেকোহর  রবিরুনদ্ধি  রবিনদ্রকোহ  করনতনে।  রবিনশষ  কনর  বিদরত্ব,
সেকোহরসেকতকো  ও আনপকোসেহদনেতকোর জিন্য সেবির্বজিনেখক্ষ্যেকোত হযরত  ‘আলদ
(‘আআ) - ককপশনল যকোনক তপতদয় খলদফেকোহর পদ করনক বিরঞ্চিত কনর
হযরত  ‘উছ্মকোনেনক খলদফেকোহ্ করকো হনয়রছনলকো  -  রকছযনতই এ ককোজি
নেদরনবি হযম করনতনে নেকো।

রকন্তয  কককোরআনে  রবিকপত  করকোর  অরভনযকোনগ  খলদফেকোহর
রবিনরকোধিদরকো  তকোপাঁর রবিরুনদ্ধি রবিনদ্রকোহ কনরনছনে বিনল কককোননেকো সেননতই উনলখ
করকো  হয়  রনে।  এমনেরক  পরবিতর্বদককোনল  যকোরকো  তপতদয়  খলদফেকোহর  রবিরুদ্ধি
প্রশকোসেরনেক  অনযকোগক্ষ্যেতকো  ও  স্বজিনেপ্রদরতর  ককোরনণ  অননেক  শদষর্বসকোনেদয়
ছ্বকোহকোবিদর কনেতপনত্ব রবিনদ্রকোহ কনরনে এবিসং কশষ পযর্বন্ত তকোপাঁনক হতক্ষ্যেকো কনরনে
তকোপাঁরকোও  তকোপাঁর  রবিরুনদ্ধি কককোরআনে মজিদনদ  রদবিদল  সেকোধিননের  অরভনযকোগ
কতকোনলনে রনে। রনেআসেনন্দেনহ  “মযছ্বহকোনফে’উছমকোন্” নেকোনম পরররচত কককোরআনে
মজিদনদর সেরককোরদভকোনবি প্রচকোররত করপনত সেকোমকোন্যতম রবিকপরত বিকো রদবিদল
রটনলও রবিনদ্রকোহদরকো এটকোনকই খলদফেকোহ্ ‘উছ্মকোননের রবিরুনদ্ধি সেবিনচনয় বিড়
অপরকোধি  রহনসেনবি  তয নল  ধিরনতনে,  রকন্তয  তকোপাঁরকো  তকো  কনরনে  রনে।  বিরসং
ছ্বকোহকোবিদনদর  সেকনলই  কককোরআনে  মজিদনদর  এ  সেরককোরদ  করপ  প্রচকোনর
সেহনযকোরগতকো কনরনে।

পঞ্চিমতআ তপতদয় খলদফেকোহর দকোরকো কককোরআননে রবিকপরত সেকোরধিত হনয়
রকোকনল হযরত  ‘আলদ  (‘আআ)  জিনেগণ কতপর্বক খলদফেকোহ্ রনেবির্বকোরচত হবিকোর
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পর অবিশক্ষ্যেই সেবির্বত  করনক  “মযছ্বহকোনফে’উছমকোন্” ও  তকোর  অনুরলরপসেমনহ
সেসংগ্রহ কনর ধসংসে কনর রদনতনে এবিসং রতরনে স্বয়সং রকোসেনলযলকোহর (ছ্বকোআ) যযনগ
কককোরআননের  কয  করপ  রলরপবিদ্ধি  কনররছনলনে  তকোর  অনুরলরপ  প্রচকোর
করনতনে। রকন্তয  রতরনে এমনে রকছয  কনরনে রনে।

সুতরকোসং  এনত সেনন্দেনহর অবিককোশ কনেই কয  “মযছ্বহকোনফে’উছমকোন্”
রছনলকো স্বয়সং হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো কককোরআনে
মজিদনদর হুবিহু অনুরলরপ।

এ প্রসেনঙ আনরকো উনলখক্ষ্যে কয, কয কককোননেকো গ্রন্রই বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি ও
বিক্ষ্যেরক্তিগতভকোনবি  হকোনত করপ  করনত রগনয়  রকছয  কলকোনকর  করপনত রকছয
ভয লভকোরন্ত হওয়কো স্বকোভকোরবিক। রবিনশষ কনর সেবির্বজিনেস্বদকপত তরক্ষ্যে অনুযকোয়দ
তৎককোনল রশক্ষেকোর সেদমকোবিদ্ধিতকোর ককোরনণ নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)  কলকোকনদরনক
সকোনেদয় উচকোরনণ কককোরআনে মজিদদ পকোঠ করকোর অনুমরত রদনয়রছনলনে এবিসং
পনর  তকোর  শ্রুরত অনুসেরনণ  যখনে অননেনক তকো  রলরপবিদ্ধি কনরনে তখনে
রকোসেনলযলকোহ্ (ছ্বকোআ)-এর করনখ যকোওয়কো করপ করনক রকছয  পকোরর্বকক্ষ্যে, রবিনশষতআ
সকোনেদয়  উচকোরণ  অনুসেরণজিকোত  বিকোনেকোননের  পকোরর্বকক্ষ্যে  রটকো  খযবিই  স্বকোভকোরবিক
রছনলকো। এ ককোরনণই পরবিতর্বদককোনল এ করনক উদ্ভিনত সেমসেক্ষ্যেকো রনেরসেননে এবিসং
সকোয়দভকোনবি কককোরআনে মজিদনদর করপর রবিশুদ্ধিতকোর রনেশয়তকো রবিধিকোননের
পদনক্ষেপ  কনেয়কো  হয়  তরকো  কককোরআননের  সেকল  করপনক  মনল  করপর
অনুবিতর্বদ  করকোর  পদনক্ষেপ  কনেয়কো  হয়।  আর  ছ্বকোহকোবিদগণ  কযনহতয
কককোরআনে মজিদনদর রবিশুদ্ধিতকো রক্ষেকোনক সেনবির্বকোচ গুরুত্ব রদনতনে কসেনহতয
তকোপাঁরকো এর সেরককোরদ করপর প্রচকোর এবিসং ত্রুরটপনণর্ব করপর সেসংনশকোধিনে ও
প্রনয়কোজিননে  ধসংসেসেকোধিননের  পদনক্ষেপনক ককবিল  সেমরর্বনেই  কনরনে  রনে,
বিরসং এর বিসবিকোয়ননে সেহকোয়তকো কনরনে।

কনেকোকতকোহ্ ও ই‘রকোব সেসংনযকোজিনে মকোননে রক পররবিতর্বনে?

এটকো  অনেস্বদককোযর্ব  কয,  কককোরআনে  মজিদদ  হনচ্ছে  মকোনেবিজিকোরতর
ইরতহকোনসে সেনবির্বকোচ মযতকোওয়কোরতর্  সেননত  বিরণর্বত  ঐশদ  গ্রন্র  - যকো  করনক
ককবিল  এ  গ্রনন্রর  রকোসেননল  আকরকোম  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  কতপর্বক
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কপশকপত গ্রন্র হওয়কোই অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোরণত হয় নেকো,  বিরসং এ গ্রন্র কয,
সেকোমকোন্যতম পররবিতর্বনে  - এমনেরক একরট বিনণর্বরও পররবিতর্বনে  - ছকোড়কোই
আমকোনদর ককোনছ কপপপাঁনছনছ তকো-ও অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোরণত। মযসেলমকোনেনদর
দদনে  ও  ঈমকোননের  দকোবিদ  এবিসং  স্বয়সং  কককোরআনে  মজিদনদর  রবিরভন্ন  উরক্তি
করনকও  প্রমকোরণত  কয,  এ  কককোরআনে  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক
লকোওনহ মকোহ্ফেন য্  (সেসংররক্ষেত ফেলক)  নেকোমক এক অবিস্তুগত  (মযজিকোররকোদ)
সে পরষনত কযভকোনবি সেসংররক্ষেত আনছ মকোনুনষর মকোনঝ প্রচরলত কককোরআনে হুবিহু
তকোরই রলরখত রূপ।

তনবি বিতর্বমকোননে আমকোনদর মনধিক্ষ্যে কককোরআনে মজিদনদর কয কলখক্ষ্যেরূপ
প্রচরলত আনছ তকোনত মনল কককোরআননের সেকোনর অরতররক্তি চকোররট রজিরনেসে
সেসংনযকোরজিত হনয়নছ - যকো মনলতআ পঠনে-পকোঠননের সুরবিধিকোনরর্ব,  রবিনশষ কনর
অনেকোরবিনদর পঠনে-পকোঠননের সুরবিধিকোনরর্ব সেসংনযকোজিনে করকো হনয়নছ। এ চকোররট
রজিরনেসে হনচ্ছে  :  (ক)  সেনরকোহ্  সেমননহর  রলরখত নেকোম এবিসং নেকোরযনলর সকোনে
(মকোকদ-মকোদকোনেদ)  উনলখ,  (খ)  কতক  বিনণর্ব  কনেকোকতকোহ্  সেসংনযকোজিনে,  (গ)
বিণর্বসেমননহ  হকোরকোককোত  রচহ্ন  কযকোগ,  রবিনশষতআ  কতক শনব্দর  কশষ  বিনণর্ব
হকোরকোককোত রচহ্ন  - যকো ই‘রকোব রচহ্ন রহনসেনবি পরররচত,  এবিসং  (র)  কতক
যরতরচহ্ন ও পকোঠনসেপন্দেনযর্বর লনক্ষেক্ষ্যে রবিরভন্ন সেকোনঙরতক রচহ্ন কযকোগ। আর এ
চকোররট  রজিরনেসে  কয  পরবিতর্বদককোনল  সেসংনযকোজিনে  করকো  হয়  এ  বিক্ষ্যেকোপকোনর
মযসেলমকোনেনদর মনধিক্ষ্যে কককোননেকোরূপ রদমত কনেই এবিসং এ বিক্ষ্যেকোপকোনরও রদমত
কনেই কয,  এগুনলকো কককোরআনে মজিদনদর বিক্তিনবিক্ষ্যে ও তকোৎপনযর্ব সেকোমকোন্যতম
পররবিতর্বনে সেকোধিনে কতকো কনরই রনে, বিরসং এনক সুররক্ষেত কনরনছ।

রকন্তয  তকো সেনত্ত্বেও কককোরআনে মজিদনদর সেকোনর ভকোনলকোভকোনবি পররচয়
কনেই অন্তনর বিক্ষ্যেকোরধিগ্রস এমনে কতক কলকোক এগুনলকো সেম্বনন্ধে প্রশ্নে কতকোনল
এবিসং  বিলনত  চকোয়  কয,  কযনহতয  রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর  যযনগ  কককোরআনে
মজিদনদ এগুনলকো রছনলকো নেকো কসেনহতয  এ ককোজিগুনলকো কককোরআননে এক ধিরননের
পররবিতর্বনে সেকোধিনে কনরনছ। 

এ প্রসেনঙ বিলনত হয় কয, মননলর সেকোনর কয কককোননেকো সেসংনযকোজিনেনক
যখনে  সকোয়দভকোনবি  রচরহ্নত  করকো  যকোয়  এবিসং  সেসংনযকোজিনে  হনত  মনলনকও
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আলকোদকো কনর রচরহ্নত করকো যকোয় তখনে তকোনক রবিকপরত বিলকো চনল নেকো। এটকো
অননেকটকো তকোফেসেদর কলখকোর ন্যকোয়। মনল কককোরআননের পকোনশ বিকো নেদনচ যখনে
তকোর বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো ও তকোফেসেদর কলখকো হয় তখনে ককউ বিনল নেকো কয, এর দকোরকো মনল
কককোরআননের  পকোনঠ  পররবিতর্বনে  সেকোধিনে  করকো  হনয়নছ।  ককোরণ,  কয  ককউ
চকোইনলই  বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো  ও  তকোফেসেদরনক  মনল  কককোরআনে  করনক  সেম্পনণর্বরূনপ
আলকোদকো করনত পকোনর।

সেনরকোহ সেমননহর শুরুনত সেনরকোহ গুনলকোর নেকোম কযকোগ করকো হয় রবিরভন্ন
সেনরকোহনক পরস্পর করনক আলকোদকো  করকোর লনক্ষেক্ষ্যে। এ নেকোমগুনলকো  হযরত
রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)  করনক বিরণর্বত, রকন্তয  এগুনলকো কককোরআনে মজিদনদর
পকোনঠর অসংশ নেয়। এ ককোরনণ ককউই কককোরআনে কতলকোওয়কোত্ করকোর সেময়
এ নেকোমগুনলকো কতলকোওয়কোত্ কনরনে নেকো। এ নেকোমগুনলকো কলখকোর সুরবিধিকো হনচ্ছে
এই কয, কযনহতয  কককোরআনে মজিদনদ ১১৪রট সেনরকোহ্ রনয়নছ কসেনহতয  যকোনদর
পযনরকো  কককোরআনে মযখস কনেই তকোনদর পনক্ষে কককোরআনে মজিদনদর কককোননেকো
আয়কোত ও সেনরকোহর নেকোম শুননেই সেসংরশষ সেনরকোহ্ ও আয়কোতনক খযপাঁনজি কবির
করনত পকোরকোর সেমকোবিনেকো কম। ককোরণ, সেনরকোহ্গুনলকোর নেকোম এনককরট সেনরকোহর
পযনরকো  বিক্তিনবিক্ষ্যের প্ররতরনেরধিত্ব কনর নেকো,  বিরসং নেকোমগুনলকো সেনরকোহনক রচরহ্নত
করকোর  মকোধিক্ষ্যেম  মকোত।  সেনতরকোসং  বিক্ষ্যেবিহকোররক  সুরবিধিকোর  জিন্য  সেনরকোহর  নেকোম
সেসংনযকোজিনেনক  - যকো কতলকোওয়কোত্ করকো হয় নেকো  - রকছযনতই কককোরআননে
পররবিতর্বনে বিনল গণক্ষ্যে করকো যকোয় নেকো।

কনেকোকতকোহ্, হকোরকোককোত্ ও ই‘রকোব রচহ্ন সেসংনযকোজিনে করকো হয় মনলতআ
অনেকোরবি মযসেলমকোনেনদর  রনেভয র্বল  কতলকোওয়কোনতর  সুরবিধিকোনরর্ব।  ককোরণ,  মনল
আরবিদ ভকোষকোয় কতক হরনফের উচকোরণ শব্দনভনদ পররবিরতর্বত হনয় যকোয়।
আরবিনদর জিন্য এনত সেমসেক্ষ্যেকো হনতকো নেকো। ককোরণ,  তকোরকো জিন্মগতভকোনবি
আরবিদ ভকোষকোর পররনবিনশ গনড় ওঠকোর ফেনল বিযঝনত পকোরনতকো কয হরফেরট
কককোন্  শনব্দ  কদ  রকম  উচকোররত  হনবি।  উদকোহরণস্বরূপ,  মনল  আরবিদ
অনুযকোয়দ “সেদন্” (س) হরফেরট কককোননেকো কককোননেকো শনব্দ বিকোসংলকো দন্তক্ষ্যে সে-এর
মনতকো এবিসং কককোননেকো কককোননেকো শনব্দ বিকোসংলকো তকোলবিক্ষ্যে শ-এর মনতকো উচকোররত
হয়। রকন্তয  অনেকোরবিনদর পনক্ষে এর দ’ধিরননের উচকোরণসকোনে রনেণর্বয় করকো
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সেমবি রছনলকো নেকো রবিধিকোয় তকোনদর উচকোরনণ কতক কক্ষেনত ভয নলর আশঙকো
কদখকো কদয়। এ ককোরনণ কয সেবি কক্ষেনত “সেদন্” (س)  হরফেরটর উচকোরণ
তকোলবিক্ষ্যে শ-এর মনতকো হনবি কসে সেবি কক্ষেনত এ হরনফের ওপনর রতনেরট
কনেকোকতকোহ্ কযকোগ করকো হয়। ফেনল এ হরফেরটর একরট নেতযনে রূপ দকোপাঁড়কোয়
। আরবিরকো ش  “সেদন্”-এর  এ  ধিরননের  দ’রকম  কলখক্ষ্যেরূনপর  মনধিক্ষ্যে
প্ররমরটনক বিলনতকো “সেদননে ময‘রকোবিকোহ্” ( معربة سين ) অরর্বকোৎ “আরবিদকপত
সেদন্”  এবিসং  রদতদয়রটনক বিলনতকো  “সেদননে  ময‘জিকোমকোহ্” ( معجمة سين )
অরর্বকোৎ  “‘আজিকোমদকপত/  অনেকোরবিকপত  সেদন্”।  রকন্তয  অনেকোরবিরকো
সেহজিকোয়ননের জিন্য উচকোরণ অনুসেরনণ এ দ’রট হরনফের নেকোমকরণ কনর
যরকোকনম “সেদন্” ও “শদনে”।

হকোরকোককোত্ ও ই‘রকোব রচহ্নগুনলকোও অনেকোরবিনদর সেরঠক উচকোরনণর
স্বকোনরর্ব সেসংনযকোজিনে করকো হয়। ককোরণ, মনল আরবিদ ভকোষকোয় স্বররচনহ্নর রলরখত
রূপ রছনলকো নেকো; আরবিরকো অভক্ষ্যেকোসেগত ককোরনণ বিযঝনত পকোরনতকো কককোন্ শনব্দর
কককোরকোয় কককোন্ স্বররচহ্ন উচকোররত হনবি। অন্যরদনক আরবিদ ভকোষকোয় কবিশদর
ভকোগ  শনব্দরই  কশষ  হরনফে  কককোননেকো  সুরনেরদর্বষ  স্বররচহ্ন  রকোনক  নেকো,  বিরসং
বিকোকক্ষ্যেমনধিক্ষ্যে শনব্দর ভন রমককো অনুযকোয়দ তকোর কশনষর স্বররচহ্ন উচকোররত হয়;
এ ধিরননের পররবিরতর্বত উচকোরণ রনেনদর্বশক কক্ষেনত স্বররচহ্ননক ই‘রকোব বিলকো
হয়।  আরবিরকো  অভক্ষ্যেকোসেগত  ককোরনণ  রনেভয র্বলভকোনবি  এ  সেবি  স্বররচহ্ন  সেহ
বিকোকক্ষ্যেমনধিক্ষ্যে শব্দ উচকোরণ করনতকো। রকন্তয  স্বকোভকোরবিকভকোনবিই অনেকোরবিরকো এ
কক্ষেনত ভয ল করনতকো। এ ককোরনণই কককোরআনে মজিদনদ হকোরকোককোত্ ও ই‘রকোব-
রচহ্ন কযকোগ করকো হয়। (উনলখক্ষ্যে, এখননেকো আরবিরকো সেকোধিকোরণ কলখকোনলরখনত,
কযমনে  :  সেকোরহতক্ষ্যে  ও  অন্যকোন্য  গ্রনন্র  এবিসং  সেসংবিকোদপনত)  হকোরকোককোত্  ও
ই‘রকোব-রচহ্ন বিক্ষ্যেবিহকোর কনর নেকো, যরদ নেকো এককোন্ত বিক্ষ্যেরতকমদ কককোননেকো কক্ষেনত
এবিসং অনেকোরবি শব্দ বিক্ষ্যেবিহকোনরর কক্ষেনত ভয ল উচকোরনণর আশঙকো রকোনক।

[এ প্রসেনঙ একরট রটনেকো  অতক্ষ্যেন্ত মশহনর।  তকো  হনচ্ছে কককোরআনে
মজিদনদ হকোরকোককোত্ ও ই‘রকোব-রচহ্ন সেসংনযকোজিননের আনগ জিননেক অনেকোরবি
কককোরআনে  মজিদনদর  আয়কোত تن  -  مه مأ تل يء ال نري من مب من نم نكي نر هش کم هل ا
که کل کسو مر مو   “অবিশক্ষ্যেই আলকোহ্ মযশররকনদর করনক রনেআসেম্পকর্ব এবিসং তকোপাঁর
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রকোসেনল-ও  (রনেআসেম্পকর্ব)।”- এর  কশষকোসংনশর که  کل کسو مر  (রকোসেনলযহ্)-কক
که نل کسو مر  (রকোসেনরলহ্) পড়রছনলনে। ফেনল আযকোতরটর অরর্ব দকোপাঁড়কোয় : “অবিশক্ষ্যেই
আলকোহ্  মযশররকনদর  করনক  রনেআসেম্পকর্ব  এবিসং  তকোপাঁর  রকোসেনল  করনকও
(রনেআসেম্পকর্ব)।” এ  ককোরনণ  কককোরআনে  মজিদনদর  করপনত  হকোরকোককোত্  ও
ই‘রকোব-রচহ্ন কযকোগ করকোর রসেদ্ধিকোন্ত কনেয়কো হয়। তনবি রবিনশ্বর কককোননেকো কককোননেকো
প্রকোচদনে গ্রন্রকোগকোনর ও জিকোদরনর কককোরআনে মজিদনদর হকোরকোককোত্ ও ই‘রকোব-
রচহ্ন বিক্ষ্যেবিহকোর পনবির্ববিতর্বদ করপ, এমনেরক কনেকোকতকোহ্ রবিহদনে করপও সেসংররক্ষেত
আনছ।]

কমকোদ্দেকো করকো, সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির অরধিককোরদ কককোননেকো কলকোনকর পনক্ষে এ
সেসংনযকোজিনেগুনলকোনক কককোরআনে মজিদনদ রবিকপরত বিকো  পররবিতর্বনে  বিনল গণক্ষ্যে
করনত পকোনরনে নেকো।

অনুরূপভকোনবি  সেনরকোহ্  সেমননহর  মকোকদ  বিকো  মকোদকোনেদ  হওয়কোর  উনলখ
করকো হনয়নছ কককোরআনে মজিদনদর গনবিষণকোমনলক বিক্ষ্যেবিহকোনরর সুরবিধিকোনরর্ব  -
যকো পকোঠ করকো হয় নেকো এবিসং এ রনেনয় মতপকোরর্বকক্ষ্যে কনেই। সুতরকোসং এগুনলকো
রবিকপরত বিকো পররবিতর্বনে প্রমকোণ কনর নেকো। একইভকোনবি আয়কোতসেসংখক্ষ্যেকো উনলখ
এবিসং আয়কোত-নেম্বর ও রুকূ‘-নেম্বর কযকোগ, পকোরকো ও মরঞ্জল রনেনদর্বশ ইতক্ষ্যেকোরদ
কযকোনগর রবিষয়রটও একই ধিরননের সুরবিধিকোনরর্ব - যকো পকোঠ করকো হয় নেকো এবিসং
এগুনলকো রবিকপরত রনেনদর্বশক নেয়। অন্যরদনক দদরর্ব মকোদ্দেস্ক্ ও কতক পকোঠরচহ্ন
পকোঠনসেপন্দেযর্ব বিকো অনেকোরবিনদর রনেভয র্বল পকোনঠর স্বকোনরর্ব কযকোগ করকো হনয়নছ।

‘রবিসেরমলকোহ্’ পকোঠ রনেনয় রবিতকর্ব

এ  রবিষনয়  একটকো  আনুষরঙক  রবিতকর্ব  এই  কয,  কককোরআনে
মজিদনদর ১১৪রট  সেনরকোহর  মনধিক্ষ্যে  সেনরকোহ্  আত্-তকোওবিকোহ্  বিকোনদ  ১১৩রট
সেনরকোহর শুরুনত কয  مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال   রনয়নছ তকো সেসংরশষ সেনরকোহ্
সেমননহর অসংশ রকনেকো।

এ রবিষনয়  ফেক্বদহনদর মনধিক্ষ্যে  রবিতকর্ব  রনয়নছ।  ফেক্বদহনদর  মনধিক্ষ্যে
অননেনক মননে কনরনে কয,  কয কয সেনরকোহর শুরুনত نم  هس نه نب تل نن ال مم هح تر ال
نم نحي تر রনয়নছ কসে কসে কক্ষেনত তকো সেসংরশষ সেনরকোহর অসংশ এবিসং কককোরআনে  ال
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কতলকোওয়কোনতর  কক্ষেনত  কযমনে  ঐ  সেবি مممم  سسمم مه مب للل ل من ا لم سحمم للرمم ل مممم ا محممي للرمم ل ا
যরকোসকোননে কতলকোওয়কোত্ করনত হনবি রঠক কসেভকোনবিই নেকোমকোনয কককোননেকো সেনরকোহ্
পড়কোর  সেময়  (সেনরকোহ্  আত্-তকোওবিকোহ্  বিকোনদ)  তকো مممم  سسمم مه مب للل ل من ا لم سحمم للرمم ل ا
مممم محممي للرمم ل ا  সেহ পকোঠ করনত হনবি।

অন্য একদল ফেক্বদহ্ মননে কনরনে কয,  সেনরকোহ্ সেমননহর শুরুনত কয
مممم سسمم مه مب للل ل من ا لم سحمم للرمم ل مممم ا محممي للرمم ل ا  রনয়নছ তকোর মনধিক্ষ্যে ককবিল সেনরকোহ্ আল-

ফেকোনতহকোহর শুরুনত তকো ঐ সেনরকোহর অসংশ,  অন্যকোন্য সেনরকোহর শুরুনত তকো
সেসংরশষ সেনরকোহ্ সেমননহর অসংশ নেয়। সুতরকোসং নেকোমকোনয ঐ সেবি সেনরকোহর শুরুনত
তকো পকোঠ করনত হনবি নেকো। তকোপাঁনদর মনত, ঐ  সেবি সেনরকোহর শুরুনত مممم سسمم مب

مه للل ل من ا لم سحمم للرمم ل مممم ا محممي للرمم ل ا  কলখকো হনয়নছ রবিরভন্ন সেনরকোহনক পরস্পর করনক
প পরক কনর কদখকোননেকোর জিন্য।

আবিকোর ককউ ককউ মননে  কনরনে  কয,  সেনরকোহ্  আন্-নেকোমল-এর
রভতনর কয مم  سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  রনয়নছ ককবিল তকো-ই কককোরআনে
মজিদনদর অসংশ; সেনরকোহ্ আত্-তকোওবিকোহ্ বিকোনদ সেনরকোহ্ আল-ফেকোনতহকোহ্ সেহ
অন্যকোন্য সেনরকোহর  শুরুনত কয مم  سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  রনয়নছ  তকোর
কককোননেকোরটই ঐ সেবি সেনরকোহর অসংশ নেয়, বিরসং কককোরআনে কতলকোওয়কোত مم سس مب

مه للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  বিনল  শুরু  করকো  যরূরদ  রবিধিকোয়  সেনরকোহ্  আল-
ফেকোনতহকোহর শুরুনত এবিসং রবিরভন্ন সেনরকোহর মনধিক্ষ্যে পকোরর্বকক্ষ্যে রনেনদর্বনশর জিন্য
অন্যকোন্য সেনরকোহর শুরুনত হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ) স্বউনদক্ষ্যেকোনগ বিকো
রজিবিরকোঈনলর পরকোমনশর্ব তকো কযকোগ কনরনে।

কককোরআনে  কতলকোওয়কোনতর  সেময়  সেকল  মযসেলমকোনেই  কককোরআনে
মজিদনদ রলরখত সেবিগুনলকো مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  যরকোসকোননে কতলকোওয়কোত
কনর  রকোনকনে।  রকন্তয  এ  মতপকোরর্বনকক্ষ্যের  ককোরনণ  প্ররনমকোক্তি  মনতর
অনুসেকোরদরকো নেকোমকোনয প্ররতরট সেনরকোহর শুরুনত (সেনরকোহ্ আত্-তকোওবিকোহ্ বিকোনদ)

مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  পকোঠ কনরনে,  রদতদয় মনতর অনুসেকোরদরকো নেকোমকোনয
ককবিল  সেনরকোহ্  আল-ফেকোনতহকোহর  শুরুনত  তকো  পকোঠ  কনরনে  এবিসং  তপতদয়
মনতর  অনুসেকোরদরকো  নেকোমকোনয  ককবিল  প্ররম  রকোক‘আনত  সেনরকোহ্  আল-
ফেকোনতহকোহর শুরুনত তকো পকোঠ কনর রকোনকনে।
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এ মতপকোরর্বকক্ষ্যে সেম্বনন্ধে ককবিল এনতকোটযকু উনলখ করকোই যনরষ
কয,  এ  মতপকোরর্বকক্ষ্যে  হনচ্ছে  কককোরআনে  মজিদনদর  বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো  ও  বিক্ষ্যেবিহকোর
সেসংরশষ মতপকোরর্বকক্ষ্যে; এর সেকোনর কককোরআনে মজিদনদর অরবিকপত রকোককো বিকো
নেকো-রকোককোর  কককোননেকো  সেম্পকর্ব  কনেই।  ককোরণ,  এ  বিক্ষ্যেকোপকোনর  কককোননেকোরূপ
মতপকোরর্বকক্ষ্যে  কনেই  কয,  স্বয়সং  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর
রনেনদর্বনশ  ১১৪রট  সেনরকোহর  মনধিক্ষ্যে  ১১৩রটর সেনরকোহর  শুরুনত مم  سس مه مب للل ال

من لم سح للر مم ال محي للر ال  কলখকো  হনয়নছ।  সুতরকোসং  এটকো  সেনন্দেহকোতদত  কয,
কককোরআনে মজিদদ রতরনে কযভকোনবি করনখ রগনয়নছনে তকো কসেভকোনবিই আনছ;
তকোনত কককোননেকো ধিরননের রদবিদল হয় রনে।

যরদও  কককোরআনে  মজিদদ  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)
কযভকোনবি করনখ রগনয়নছনে রঠক কসেভকোনবিই আনছ রকনেকো এ প্রনশ্নের জিবিকোবি
কদয়কোর জিন্য ওপনরর আনলকোচনেকোই যনরষ এবিসং মযসেরলম মনেদষদনদর
মধিক্ষ্যেককোর উপনরকোক্তি রবিতনকর্বর সেমকোধিকোনে করকো অপররহকোযর্ব মননে নেকো হনত
পকোনর,  রকন্তয  কযনহতয  কককোরআনে  মজিদদ  নেকোরযল  হনয়নছ  ‘ইলমদ  ও
‘ইবিকোদদ বিক্ষ্যেবিহকোনরর জিন্য কসেনহতয  এ রবিতনকর্বর অবিসেকোনেও অপররহকোযর্ব
বিনল  আমরকো  মননে  করর  এবিসং  এ  ককোরনণ  এ  রবিষয়রটর  ওপর
আনলকোকপকোত কররছ।

যকোরকো মননে কনরনে কয,  কককোরআনে মজিদনদর ১১৪রট সেনরকোহর মনধিক্ষ্যে
১১৩রটর সেনরকোহর শুরুনত কয مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  কলখকো হনয়নছ তকো এ
সেবি সেনরকোহর বিকো অন্ততআ সেনরকোহ্ আল-ফেকোনতহকোহ্ বিকোনদ ১১২রট সেনরকোহর অসংশ
নেয় তকোপাঁনদর  এ মত রঠক নেয়,  বিরসং  সেনরকোহ্  আত্-তকোওবিকোহ্  বিকোনদ বিকোকদ
১১৩রট সেনরকোহর কক্ষেনতই مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  এ সেবি সেনরকোহর অসংশ।
ককোরণ,  সেনরকোহ্ সেমননহর মনধিক্ষ্যে পকোরর্বকক্ষ্যে রনেনদর্বশ করকোই যরদ উনদ্দেশক্ষ্যে হনতকো
তকোহনল কসে জিন্য সেনরকোহ্ সেমননহর শুরুনত ও/বিকো কশনষ অন্য কয কককোননেকো
পকোরর্বকক্ষ্যে রনেনদর্বশক রচহ্ন বিকো সেনঙত বিকো শব্দ বিক্ষ্যেবিহকোর করকোই যনরষ হনতকো,
কককোরআনে মজিদনদরই (সেনরকোহ্ আন্-নেকোমল-এর) একরট আয়কোতনক এভকোনবি
বিক্ষ্যেবিহকোর করকো হনতকো নেকো।
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এর পনরও আমরকো যরদ তনকর্বর খকোরতনর ধিনর কনেই কয, مم سس مه مب للل ال
من لم سح للر مم ال محي للر ال  দই সেনরকোহর পকোরর্বকক্ষ্যে রনেনদর্বনশর জিন্য কলখকো হনয়নছ তকোহনল

সেনরকোহ্ আত্-তকোওবিকোহর শুরুনতও তকো কলখকো হনতকো এবিসং কককোননেকো সেনরকোহর
শুরুনতই তকো কতলকোওয়কোত্ করকো হনতকো নেকো। আর যরদ তকো ককবিল সেনরকোহ্
আল-ফেকোনতহকোহর শুরুনতই কককোরআনে মজিদনদর অসংশ হনতকো তকোহনল তকো
অন্য কককোননেকো সেনরকোহর শুরুনত কলখকো হনতকো নেকো।

যকোরকো  মননে কনরনে কয,  কককোরআনে কতলকোওয়কোনতর জিন্য যরূরদ
রবিধিকোয় এভকোনবি কলখকো হনয়নছ তকোপাঁনদর করকো গ্রহণনযকোগক্ষ্যে নেয়। ককোরণ, কসে
কক্ষেনত  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  কমপরখক  আনদশ  ও
আমলই  যনরষ  হনতকো।  এমনেরক  তকো  যরদ  সেনরকোহ্  আল-ফেকোনতহকোহর
শুরুনতও এর অসংশ নেকো হনতকো তকোহনল কসেখকোননেও তকো কলখকো হনতকো নেকো।

مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  বিনল  কককোরআনে কতলকোওয়কোত্  শুরু  করকোর
প্রনয়কোজিনেদয়তকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  কগকোটকো  উমকোহর  মনধিক্ষ্যে  মতপকোরর্বকক্ষ্যে  কনেই,
যরদও তকো রক ফেরয/ওয়কোরজিব নেকোরক সুন্নকোত্ তকো রভন্ন আনলকোচক্ষ্যে রবিষয়।
সুতরকোসং  কককোননেকো  সেনরকোহর  মকোঝখকোনে  করনক  কতলকোওয়কোত্  শুরু  করনল
কযভকোনবি সেসংরশষ সকোননে কলখকো নেকো রকোককো সেনত্ত্বেও নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর
আমল অনুসেরনণ مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  বিনল কতলকোওয়কোত্ শুরু করকো
হয়, রঠক কসেভকোনবিই সেনরকোহর বিকো কককোরআননের শুরু করনক কতলকোওয়কোত্
করকোর কক্ষেনত সেকনলই তকো  পনড় কতলকোওয়কোত্ শুরু করনতনে;  সেনরকোহ্
সেমননহর শুরুনত কলখকোর প্রনয়কোজিনে হনতকো নেকো।

এ প্রসেনঙ উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে কয,  কককোরআনে মজিদনদর শুরু
করনক বিকো কককোননেকো সেনরকোহর শুরু করনক বিকো কককোননেকো সেনরকোহর মকোঝখকোনে করনক
- তরকো কযখকোনে করনকই কতলকোওয়কোত শুরু করকো কহকোক নেকো ককনে তকো اعوذ 

الرجيم الشيطان من بالله  বিনল শুরু করকো  অপররহকোযর্ব।  ককোরণ,  আলকোহ্
তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :

لذا مإ لت لف سأ لر لن لق سرآ قق سل سذ ا مع لت سس مه لفا للل لن مبال من مم لطا سي للش مم ال مجي للر . ال
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“অতএবি,  (কহ  রকোসেনল!)  আপরনে  যখনে কককোরআনে পকোঠ  করনবিনে
তখনে রবিতকোরড়ত শয়তকোনে করনক আলকোহর ককোনছ আশ্রয় চকোনে।” (সেনরকোহ্
আন্-নেকোহল : ৯৮)

এমতকোবিসকোয়  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)  যরদ  কককোরআনে
কতলকোওয়কোনতর শুরু সেসংককোন্ত হুকুম পকোলননের করকো সেকলনক স্মরণ কররনয়
কদয়কোর জিন্য এবিসং সেনরকোহ্ সেমননহর মধিক্ষ্যেককোর পকোরর্বকক্ষ্যে রনেনদর্বনশর জিন্য কককোননেকো
রকছয  কযকোগ করনত চকোইনতনে তকোহনল প্রনতক্ষ্যেক সেনরকোহর শুরুনত بالله اعوذ

الرجيم الشيطان من  কযকোগ করকোই হনতকো অরধিকতর উত্তিম। এমনেরক কসে
কক্ষেনত সেনরকোহ্ আত্-তকোওবিকোহর শুরুনত مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  নেকো কলখকোর
কয ককোরণ সেম্পনকর্ব সেকনল একমত الرجيم الشيطان من بالله اعوذ  কলখকো
হনল কসে ককোরণ কসেখকোননে বিকোধিকো হনয় দকোপাঁড়কোনতকো নেকো।

এ  করনক  অককোটক্ষ্যেভকোনবি  প্রমকোরণত  হয়  কয,  কককোরআনে  মজিদনদর
১১৪রট সেনরকোহর মনধিক্ষ্যে ১১৩রটর শুরুনত কয مم سس مه مب للل من ال لم سح للر مم ال محي للر ال  কলখকো
হনয়নছ  তকো  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)  রনেনজির  পক্ষে  করনক  বিকো
রজিব্রিকোঈনলর ‘পরকোমনশর্ব’ রলরপবিদ্ধি করকোনে রনে, বিরসং ঐ সেনরকোহ্গুনলকো مم سس مه مب للل ال

من لم سح للر مم ال محي للر ال  সেহই  নেকোরযল  হনয়নছ  এবিসং  তকো  ঐ  সেবি  সেনরকোহর  প্ররম
আয়কোত বিকো প্ররম আয়কোনতর অসংশ।

এ মনতর বিরনখলকোনফে কককোননেকোই অককোটক্ষ্যে দলদল বিতর্বমকোনে কনেই।

কতক করপনত শব্দগত পকোরর্বনকক্ষ্যের অরভনযকোগ

কককোননেকো কককোননেকো বিণর্বনেকোয় উনলখ করকো হনয়নছ কয, কককোননেকো কককোননেকো
ছ্বকোহকোবিদর  রনেকট  কককোরআনে  মজিদনদর  কয  রনেজিস্ব  করপ  রছনলকো  তকোনত
বিতর্বমকোননে  প্রচরলত  কককোরআনে  মজিদদ  অরর্বকোৎ  মযছ্বহকোনফে  ’উছমকোন্  করনক
কতক শনব্দর ও কতক শনব্দর বিকোনেকোননে  পকোরর্বকক্ষ্যে  রছনলকো।  এ বিক্ষ্যেকোপকোনর
ছ্বকোহকোবিদ উবিকোই রবিন্ ককো‘ব-এর করপ সেম্পনকর্ব বিলকো হয় কয,  তকোনত সেনরকোহ্
আল-ফেকোনতহকোহর الضالين ل و  সনল الضالين غير  কলখকো রছনলকো।
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এ সেম্বনন্ধে বিলনত হয় কয, কযনহতয  এ সেবি বিণর্বনেকো খবিনর ওয়কোনহদ,
কসেনহতয  এগুনলকো  গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  নেয়।  ককোরণ,  কযভকোনবি  সেকল  শদষর্বসকোনেদয়
ছ্বকোহকোবিদর সেহকোয়তকোকনম সেবির্বত মযছ্বহকোনফে  ’উছমকোন্ প্রচকোর করকো হনয়রছনলকো
এবিসং সেকলনক রনেজি রনেজি করপ তকোর সেকোনর রমরলনয় রনেনয় সেসংনশকোধিননের
রনেনদর্বশ  কদয়কো  হনয়রছনলকো,  আর এ রনেনদর্বশ  অক্ষেনর অক্ষেনর বিকোসবিকোরয়ত
হনয়রছনলকো,  এমতকোবিসকোয়  কককোননেকো  ছ্বকোহকোবিদর  করপনত  তকো  করনক  কককোননেকো
শব্দগত পকোরর্বকক্ষ্যে রকোককোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো। ককোরণ,  ছ্বকোহকোবিদরকো কয কককোরআনে
কতলকোওয়কোত করনতনে তকো কককোননেকো কগকোপনেদয় রবিষয় রছনলকো নেকো, রবিনশষ কনর
প্রনতক্ষ্যেক মযসেলমকোনেনক কযনহতয  বদরনেক কনয়ক বিকোর নেকোমকোনয সেনরকোহ্ আল-
ফেকোনতহকোহ্ পকোঠ করনত হয় কসেনহতয  ককোনরকো পক্ষে করনক الضالين ل و  সনল

الضالين غير  পড়কো  ও  তকো  কগকোপনে  রকোখকো  সেমবি রছনলকো  নেকো,  ফেনল  তকোপাঁর
মযছ্বহকোনফে কদরূপ কলখকো রছনলকো তকো-ও কগকোপনে রকোকনতকো নেকো। এমতকোবিসকোয়
তকোপাঁনক সেকোমকোরজিক ও রকোষদয় প্ররতবিকোনদর সেমযখদনে হনত হনতকো এবিসং এ রনেনয়
সেসংরকোনতর সে পরষ  হনতকো নেকো। রকন্তয  এ ধিরননের কককোননেকো রবিনরকোধি-সেসংরকোনতর
করকো কককোননেকো অককোটক্ষ্যে সেননতই জিকোনেকো যকোয় নেকো।

সুতরকোসং  সেনবির্বকোচ  মযতকোওয়কোরতর্  সেননত  বিরণর্বত  গ্রন্র  কককোরআনে
মজিদনদর কমকোককোরবিলকোয় সেনন্দেহ সে পরষককোরদ এ ধিরননের দকোবিদ সেম্বরলত খবিনর
ওয়কোনহদ বিণর্বনেকোনক আনদপ  সেতক্ষ্যে  বিনল গ্রহণ করকো  সেমবি নেয়। বিরসং  এ
ধিরননের  বিণর্বনেকোসেমনহ  কয  ইসেলকোনমর  দশমনেনদর  দকোরকো  অনুপ্ররবিষ  রমরক্ষ্যেকো
রছনলকো এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেনন্দেনহর রবিনমকোত অবিককোশ কনেই।
রক্বরকোআনত রবিরভন্নতকোর প্রশ্নে

অননেনক কককোরআনে মজিদনদর সেকোত,  দশ বিকো তনতকোরধিক রবিখক্ষ্যেকোত
পকোঠ  বিকো  কতলকোওয়কোৎনকও  কককোরআননের  অরবিকপত  রকোককোর  ওপর  সেসংশয়
সে পরষককোরদ বিনল মননে কনরনে। এ প্রশ্নেরট কতকোলকো হয় রবিষয়রট সেম্বনন্ধে সুস্পষ
ধিকোরণকোর অভকোনবি।

কককোরআনে  মজিদনদর  সেকোত,  দশ  বিকো  তনতকোরধিক  রবিখক্ষ্যেকোত  পকোঠ
(কতলকোওয়কোত্)-এর উদ্ভিবি হয় কককোরআনে নেকোরযল ও গ্রন্রকোবিদ্ধি হওয়কোর এবিসং
অরভন্ন  করপ  প্রচকোররত  হওয়কোর  অননেক  পনর।  আর  এ  রবিষয়রট  প্রকোয়
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পযনরকোপযরর কতলকোওয়কোনতর কসেপন্দেনযর্বর সেকোনর সেম্প পক্তি; এর সেকোনর কককোরআনে
মজিদনদর  পকোঠ  (text)-এর  কককোননেকোই  সেকোসংররষর্বকতকো  কনেই।  অন্যরদনক
কতলকোওয়কোত্-কসেপন্দেনযর্বর  প্ররত  দ পরষ  করনখ  এ  ধিরননের  রবিরভন্ন  পকোনঠর
উদ্ভিকোবিনে এক ধিরননের ইজিরতহকোদদ রবিষয় - যকোর কককোননেকোরটনকই গ্রহণ করকো
অপররহকোযর্ব নেয় এবিসং এর বিকোইনরও কয ককউ কয কককোননেকোভকোনবি কতলকোওয়কোত্
করনত পকোনর,  ককবিল শতর্ব এই কয,  কককোরআনে মজিদনদর পকোঠ  (text)-এ
কককোননেকো  রকনমর  হকোসে-বি পরদ্ধি  করনত  পকোরনবি  নেকো,  দদরর্ব  ও  স্বল্পরবিররত
ইতক্ষ্যেকোরদর কক্ষেনত বিক্ষ্যেকোকররণক রবিষয়গুনলকো কমননে চলনবি এবিসং অনরর্ব যকোনত
পররবিতর্বনে নেকো রনট কসেরদনক কখয়কোল রকোখনবি।

কতক  সেননত  বিরণর্বত  হনয়নছ  কয,  উপনরকোক্তি  পকোঠসেমননহর
উদ্ভিকোবিকগনণর  মনধিক্ষ্যে  কদকোরচৎ  কতক  কক্ষেনত  বিণর্ব  ও  শব্দ  সেসংককোন্ত
মতপকোরর্বকক্ষ্যে রছনলকো। আসেনল এ ধিরননের মতপকোরর্বকক্ষ্যে আনদপ রছনলকো রকনেকো
তকো রনেরশত নেয়। ককোরণ, এ সেবি বিণর্বনেকো রমরক্ষ্যেকোও হনত পকোনর। এমনেরক এ
সেবি বিণর্বনেকো সেতক্ষ্যে হনলও তকোনত রকছযই আনসে যকোয় নেকো। ককোরণ, ছ্বকোহকোবিদনদর
যযগ করনক সেবির্বসেমতভকোনবি চনল আসেকো মযছ্বহকোনফে ‘উছ্মকোননের কককোননেকো শব্দ
বিকো  বিনণর্বর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  পরবিতর্বদককোনল ককউ রভন্নমত কপকোষণ  কনর রকোকনল
(সেরতক্ষ্যেই যরদ ককউ কনর রকোনকনে) তকোর কয কককোননেকোই  মনলক্ষ্যে কনেই তকো সুস
রবিচকোরবিযরদ্ধির অরধিককোরদ কয ককউই স্বদককোর করনত বিকোধিক্ষ্যে।

অন্যরদনক তকোপাঁনদর মনধিক্ষ্যে হকোরকোককোত,  ই‘রকোব ও যরতর বিক্ষ্যেকোপকোনরও
কদকোরচৎ মতপকোরর্বকক্ষ্যে হনয়নছ, রকন্তয  তকোনত কককোরআনে মজিদনদর মনল পকোনঠ
(যকোনত এগুনলকো রছনলকো নেকো)  কককোননেকোই পকোরর্বকক্ষ্যে রটনছ নেকো। এরূপ কক্ষেনত
যরকোযর  ‘ইলমদ  কযকোগক্ষ্যেতকোর  অরধিককোরদরকো  বিক্ষ্যেকোকরণসেমত  ও  সেরঠক
তকোৎপনযর্বর  প্ররত  দ পরষ  করনখ  এ  ধিরননের  মতপকোরর্বনকক্ষ্যের  রনেরসেনে  করনত
সেক্ষেম। অবিশক্ষ্যে হকোরকোককোত, ই‘রকোব ও যরত সেসংককোন্ত মতপকোরর্বকক্ষ্যেগুনলকো খযবিই
কগপণ ও সেসংখক্ষ্যেকোয়ও খযবিই কম।

মতপকোরর্বকক্ষ্যে যখনে অককোটক্ষ্যেতকোর প্রমকোণ
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কককোরআনে  মজিদনদর  পকোনঠর  কবিলকোয়  কতক  কক্ষেনত  হকোরকোককোত,
ই‘রকোব ও যরতর বিক্ষ্যেকোপকোনর কয মতপকোরর্বকক্ষ্যে রনটনছ - তকোৎপনযর্বর দ পরষনত যকো
কনেহকোনয়তই কগপণ,  তকো  করনক প্রমকোরণত  হয়  কয,  অতদনতর  কককোরআনে-
রবিনশষজগণ  এর  রনেভয র্বল  ও  সুন্দেরতম  উচকোরণ  রনেরশতকরণ  এবিসং
তকোৎপনযর্বর কক্ষেনত সেকোমকোন্যতম দবির্বলতকোনকও এড়কোবিকোর জিন্য দকোরুণভকোনবি
কচরষত রছনলনে। এ ককোরনণ তকোপাঁরকো তকোপাঁনদর পনবির্ববিতর্বদনদর কদয়কো হকোরকোককোত্ ও
ই‘রকোনবির  সেকোনর  কককোননেকো  কককোননেকো  কক্ষেনত  মতপকোরর্বকক্ষ্যে  কনরনছনে।  এ
মতপকোরর্বনকক্ষ্যের  রভরত্তি  রছনলকো  এই কয,  কযনহতয  এগুনলকো  স্বয়সং  রকোসেনলযলকোহ্
(ছ্বকোআ)  করনক আনসে রনে কসেনহতয  তকোপাঁনদর রবিনবিচনেকোয় এগুনলকোনত কককোননেকো
দবির্বলতকো রকোকনল তকো অবিশক্ষ্যেই সেসংনশকোধিনে করকো উরচত। এ করনক সুস্পষ
কয, যকোরকো এনহনে খযরটনেকোরট রবিষনয় এনতকো যত্নবিকোনে তকোপাঁরকো হযরত রকোসেননল
আকরকোম  (ছ্বকোআ)  করনক সেনবির্বকোচ মযতকোওয়কোরতর্ সেননত বিরণর্বত কককোরআনে
মজিদনদর মনল পকোনঠ সেকোমকোন্যতম এরদক-কসেরদক হওয়কো করনকও কনতকো
সেনচতনে রছনলনে। আর এ সেনচতনেতকো ও সেতকর্বতকো ধিকোরকোবিকোরহকভকোনবি
চনল আসেনছ।

একরট  গুরুত্বপনণর্ব  সকোননের  হকোরকোককোত্  প্রনশ্নে  মতপকোরর্বকক্ষ্যে
প্রসেনঙ

অত গ্রন্রককোনরর  জিকোনেকোমনত  কককোরআনে মজিদনদর  পকোনঠর  কক্ষেনত
হকোরকোককোত্  সেসংককোন্ত  রভন্নমনতর  কক্ষেতগুনলকোর  মনধিক্ষ্যে  ককবিল  একরট
হকোরকোককোনতর সেকোনর গুরুত্বপনণর্ব আমলদ তরকো রফেক্বহদ প্রশ্নে জিরড়ত। তকো হনচ্ছে
ওযনর আয়কোত। এ আয়কোনত এরশকোদ হনয়নছ :

لها ليا قلي لن لأ مذي للل قنوا ا لم لذا آ سم مإ قت سم للى قق مة مإ للصل قلوا ال مس سغ سم لفا قك له قجو سم قو قك لي مد سي لأ لو
للى مق مإ مف لرا لم سل قحوا ا لس سم سم لوا قك مس قءو قر سم مب قك لل قج سر لأ للى لو من مإ سي لب سع لك سل  ا

“কহ  ঈমকোনেদকোরগণ!  কতকোমরকো  যখনে  নেকোমকোনয  যকোওয়কোর  উনদ্দেনশক্ষ্যে
দণ্ডকোয়মকোনে  হনবি  তখনে  কতকোমরকো  কতকোমকোনদর  কচকোহকোরকোসেমনহ  ও  হকোতগুনলকো

65



কনুই পযর্বন্ত কধিপত কনরকো এবিসং কতকোমকোনদর মকোরকোগুনলকো মকোনসেহ্ কনরকো ও
পকোগুনলকো টকোখনু পযর্বন্ত (মকোনসেহ্ কনরকো)।” (সেনরকোহ্ আল-মকোএদকোহ্ : ৬)

এখকোননে  উক্তি  আয়কোনতর শনব্দর ارجلکم   লকোম (ل)   হরনফের
হকোরকোককোত্ রনেনয় মতপকোরর্বকক্ষ্যে হনয়নছ। অরধিককোসংনশর মনত এর উচকোরণ হনবি
“আরজিযলকোকুম” এবিসং  কতনকর  মনত  এরটর  উচকোরণ  হনবি
“আরজিযনলকুম”। প্ররনমকোক্তি উচকোরণ সেরঠক গণক্ষ্যে করনল পকোনয়র আঙযনলর
অগ্রভকোগ করনক পকোনয়র রগরকো  (টকোখনু)  পযর্বন্ত হকোত কটননে পযনরকো  পকোনয়র
পকোতকো  মকোনসেহ্  করনত  হনবি,  আর  রদতদনয়কোক্তি  উচকোরণনক  সেরঠক  গণক্ষ্যে
করনল পকোনয়র পকোতকোর অগ্রভকোগ করনক টকোখনুর রদনক হকোত কটননে আসংরশক
মকোনসেহ্ করনলই যনরষ হনবি।

এটকো  একটকো  গুরুত্বপনণর্ব  মতপকোরর্বকক্ষ্যে  সেনন্দেহ  কনেই,  রকন্তয  এর
সেমকোধিকোনে আনদপ করঠনে নেয়। এখকোননে দ’কটকো  উচকোরণই বিক্ষ্যেকোকরণসেমত।
রকন্তয  কযনহতয  মতপকোরর্বকক্ষ্যে  হনয়নছ  কসেনহতয  ইসেলকোমদ  রবিরধিরবিধিকোনে  রনেণর্বয়
সেসংককোন্ত একরট গুরুত্বপনণর্ব নেদরত - সেতকর্বতকোর নেদরতর আশ্রয় গ্রহণ করনত
হনবি।  তকো  হনচ্ছে,  পযনরকো  পকোনয়র  পকোতকোই  মকোনসেহ্  করনত  হনবি।  ককোরণ,
এমনেরক  যরদ  আসংরশক  মকোনসেহ্  করকোরই  হুকুম  কদয়কো  হনয়  রকোনক  কসে
কক্ষেনতও পযনরকো পকোনয়র পকোতকো মকোনসেহর মনধিক্ষ্যে উক্তি অসংশ শকোরমল রকোককোয়
এবিসং আসংরশক নেকোরক পযনরকো এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেসংশয় কদখকো কদয়কোয় পযনরকো পকোনয়র
পকোতকো মকোনসেহ্ করনল ভয ল হনবি নেকো।

এখকোননে  উক্তি আয়কোনতর  তকোৎপযর্ব  করনক  সুস্পষ কয,  উপনরকোক্তি
“আরজিযলকোকুম” ও  “আরজিযনলকুম” উচকোরণরবিতনকর্ব  পকো  কধিকোয়কোর  অরবিকো
জিযতকো বিকো কমকোযকোর (কয ধিরননের চকোমড়কোর কমকোযকোর করকো বিলকো হয় তকো আসেনল
এক ধিরননের জিযতকো)  ওপর মকোনসেহ্ করকোর হুকুনমর অরর্ব করকোর কককোননেকোই
সুনযকোগ কনেই। ককোরণ,  উক্তি আয়কোনত দ’রট রকয়কোপনদর আওতকোয় দ’রট
বিকোকক্ষ্যে রনয়নছ ও বিকোকক্ষ্যেদনয় দ’রট কনর চকোররট কমর্ব রনয়নছ এবিসং সেসংনযকোজিক
ওয়কোও দকোরকো বিকোকক্ষ্যে দ’রটনক যযক্তি করকো হনয়নছ। অন্যরদনক জিযতকো বিকো কমকোযকো-
র  কতকো  কককোননেকো  উনলখই কনেই।  উক্তি আয়কোনত  “আরজিযলকোকুম” কমর্বনক
মকোনসেহ্ রকয়কোপনদর আওতকো করনক রবিরচ্ছেন্ন কনর কধিপতকরণ রকয়কোপনদর
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অধিদননে গণক্ষ্যে করকোর কককোননেকো সুনযকোগই কনেই। কককোরআনে মজিদনদ বিকো আরবিদ
সেকোরহনতক্ষ্যের  অন্যত এভকোনবি  সেসংরশষ  রকয়কোপদনক উনপক্ষেকো  কনর কককোননেকো
কনমর্বর ওপর অন্য বিকোকক্ষ্যেস রকয়কোপনদর রকয়কো করকোর কককোননেকো দ পষকোন্ত আনদপ
কনেই।  পকো  কধিকোয়কোর  হুকুনমর  সেপনক্ষে  কয  সেবি  হকোদদছ  হকোরযর  করকো  হয়
রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর ওফেকোনতর দই শতকোরধিক বিছর পনর সেসংকরলত কসে
সেবি খবিনর ওয়কোনহদ হকোদদনছর কককোননেকোই গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকো কনেই।

অন্যরদনক  কতক কলকোক  হকোনতর  কচনয়  পকোনয়  ধিযলকোময়লকো  কবিশদ
লকোগকোর যযরক্তি কদরখনয় ওযনর হুকুনমর রপছননে মনেগড়কো ককোরণ রনেনদর্বশ কনর,
অরচ  আলকোহ্  তকো‘আলকো  এ  ধিরননের  ককোরণ  বিনলনে  রনে।  বিস্তুতআ  ওযনর
হুকুনমর রপছননে কসফ্ আলকোহ্ তকো‘আলকোর আনুগতক্ষ্যে পরদক্ষেকো করকো ছকোড়কো
কককোননেকো  বিস্তুগত  ককোরণ  রনেরহত  কনেই।  তকো  রকোকনল  তকোয়কোমযম  (যকোনত
কচহকোরকোয় ও হকোনত মকোরট তরকো ধিযলকো লকোগকোনত হয়) ওযন ও কগকোসেনলর রবিকল্প
হনত  পকোরনতকো  নেকো।  অবিশক্ষ্যে  পকো  সেহ  শরদনরর  কককোননেকো  অসংনশ  বিকোরহ্যিক
নেকোপকোকদ রকোকনল ওযন শুরু করকোর আনগ অবিশক্ষ্যেই তকো অপসেকোরণ কনর ও
পকোরনে রদনয় ধিযনয় পররষ্কেকোর কনর রনেনত হনবি, (কবিশদ ধিযলকোবিকোরল ও ককোদকোর
কক্ষেনতও তকো-ই করনত হনবি,)  অতআপর ওযন  করনত হনবি  - যকোর কশষ
রুকন্ হনচ্ছে পকো মকোনসেহ্ করকো।

কশষ নেবিদ (ছ্বকোআ) ও কককোরআনে মজিদনদর
অপররহকোযর্বতকো
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ইয়কোহনদদ  ও  খ পসকোনেরকো  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক  আলকোহর
মননেকোনেদত নেবিদ  রহনসেনবি ও কককোরআনে মজিদদনক আলকোহর কপ্রররত গ্রন্র
রহনসেনবি  স্বদককোর  কনর  নেকো।  কসেই  সেকোনর  ইয়কোহনদদরকো  হযরত  ‘ঈসেকো
(‘আআ)ককও নেবিদ রহনসেনবি স্বদককোর কনর নেকো। এ দ’রট ধিমর্বদয় জিনেনগকোষদ
রনেনজিনদরনক নেবিদ-রকোসেনলগনণর (‘আআ) ও ঐশদ রকতকোনবির অনুসেরণককোরদ
বিনল দকোবিদ কনর রকোনক। রকন্তয  খ পসকোনেরকো  রবিগত প্রকোয় দই হকোজিকোর বিছর
ককোনলর  মনধিক্ষ্যে  এবিসং  ইয়কোহনদদরকো  আনরকো  কবিশদককোনলর  মনধিক্ষ্যে  আলকোহ্
তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক  কককোননেকো  নেবিদর  আগমনে  ও  কককোননেকো  আসেমকোনেদ
রকতকোব নেকোরযনলর দকোবিদ ও প্রনয়কোজিনেদয়তকোনক রবিনবিচনেকোয় কনেয় রনে।

এমতকোবিসকোয় ইয়কোহনদদ ও খ পসকোনেনদর জিন্য রবিচকোরবিযরদ্ধির ককোঠগড়কোয়
দকোপাঁরড়নয় কতগুনলকো প্রনশ্নের জিবিকোবি প্রদকোনে করকো অপররহকোযর্ব বিনল মননে করর।
প্রশ্নেগুনলকো হনচ্ছে :

এক  :  হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)-এর  পননবির্ব  বিকো  তকোপাঁর  মকোধিক্ষ্যেনম  রক
নেবিযওয়কোনতর ধিকোরকোবিকোরহকতকো পনণর্বতকোপ্রকোপ্ত হনয়নছ এবিসং মকোনুনষর ককোনছ রক
ঐশদ  প্রতক্ষ্যেকোনদনশর  সেবির্বনশষ  ও  পনণর্বকোঙ  প্রতক্ষ্যেকোনদশ  ঐ  সেময়ই  কপপপাঁনছ
রগনয়রছনলকো?  কপপপাঁনছ রগনয় রকোকনল তকো  কককোরকোয়?  ইয়কোহনদদনদর অনুসে পত
বিকোইনবিনলর ‘পযরকোতনে রনেয়ম’ অরবিকো খ পসকোনেনদর অনুসে পত  ‘পযরকোতনে রনেয়ম
ও ইনেজিদল’ রহনসেনবি দকোবিদকপত বিকোইনবিল-ই রক কসেই পনণর্বকোঙ ও সেবির্বনশষ
ঐশদ  রকতকোব?  যরদ  তকো-ই  হনয়  রকোনক  কতকো  তকোহনল  ঐ  দই  রকতকোনবি
নেবিযওয়কোনতর  ধিকোরকোবিকোরহকতকোর  সেমকোরপ্ত  ও ঐ দ’রট  রকতকোনবির  পনণর্বকোঙ  ও
সেবির্বনশষ  ঐশদ  রকতকোব  হওয়কোর  করকো  উনলখ  কনেই  ককনে?  তকোহনল  কসে
গ্রন্রনক  স্বয়সং  সে পরষকতর্বকোর  পক্ষে  করনক  তকোর  মনল  ভকোষকোয়  অরবিকপত  ও
সেসংররক্ষেত রকোখকো হয় রনে ককনে? কতমরনে তকো সেসংরশষ নেবিদ বিকো নেবিদনদর দকোরকো
রকতকোব  রহনসেনবি  সেবির্বজিনেদনে  রবিচকোরবিযরদ্ধির  ককোনছ  প্রতক্ষ্যেয়  সে পরষককোরদ  রূনপ
মযতকোওয়কোরতর্ সেননত ও অককোটক্ষ্যে ঐরতহকোরসেক প্রমকোণক্ষ্যেতকো সেহককোনর আমকোনদর
ককোনছ কপপপাঁনছ কদয়কো হয় রনে ককনে?  রবিচকোরবিযরদ্ধির দকোবিদ অনুযকোয়দ এটকো রক
সে পরষকতর্বকোর  জিন্য  অপররহকোযর্ব  নেয়  কয,  নেবিযওয়কোনতর  ধিকোরকোর  পররসেমকোরপ্ত
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রটকোননেকোর পর রতরনে তকোপাঁর পররপনণর্ব পররনেনদর্বশনক কয কককোননেকো প্রককোর রবিকপরত
ও সেসংশনয়র হকোত করনক রক্ষেকো করনবিনে?

দই : নেবিযওয়কোনতর ধিকোরকোবিকোরহকতকো যরদ কশষ হনয় রগনয় রকোকনবি
এবিসং মকোনেবিজিকোরতর জিন্য আর কককোননেকো নেবিদর প্রনয়কোজিনেদয়তকো নেকো রকোকনবি
তকোহনল  কশষ  নেবিদ  কক?  রতরনে  রনেনজিনক  কশষ নেবিদ  রহনসেনবি  করকোষণকো
কনরনে রনে ককনে? কনর রকোকনল কসে করকোষণকো কককোরকোয়? তকোর প্রকোমকোণক্ষ্যেতকোই
বিকো  কদ?  বিকোইনবিনলর  ‘পযরকোতনে  রনেয়ম’ ও  ‘নেতযনে  রনেয়ম’ এ  উভয়
অসংনশর রবিরভন্ন পযসনক কয এককোরধিক মহকোপযরুনষর আরবিভর্বকোবি সেম্পনকর্ব
ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ  রনয়নছ তকো  রক নেবিযওয়কোনতর ধিকোরকোবিকোরহকতকো হযরত  ‘ঈসেকো
(‘আআ)-এর পননবির্ব বিকো তকোপাঁর মকোধিক্ষ্যেনম সেমকোপ্ত নেকো হওয়কোর প্রমকোণ বিহনে কনর
নেকো? তকোহনল বিকোইনবিনলর রবিরভন্ন পযসনক যকোনদর আগমননের ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ
করকো হনয়নছ তকো ককো’র বিকো ককো’কদর সেম্বনন্ধে? খ পসকোনেনদর দকোবিদ অনুযকোয়দ
হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)  কয  ‘পকোরকোরকতকোস’-এর  আগমননের  অরগ্রম
সুসেসংবিকোদ রদনয় রগনয়নছনে তকো  যরদ  তকোপাঁর  রনেনজির পযনেরকোগমনে সেম্পনকর্ব
হনয় রকোনক (যরদও তকো নেয়,  ককোরণ,  রতরনে  ‘আরম আসেনবিকো’ বিনলনে রনে)
কসে কক্ষেনত রবিগত প্রকোয় দই হকোজিকোর বিছনরও রতরনে আনসেনে রনে ককনে?
এমতকোবিসকোয় এ দদরর্ব  সেমনয়র মকোনুষনদর মনধিক্ষ্যে  যকোরকো  পরভষ হনয়নছ
তকোনদর পরভষকোতকোর দকোয়-দকোরয়ত্ব ককো’র?

রতনে  :  হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)-এর পননবির্ব  বিকো  তকোপাঁর  মকোধিক্ষ্যেনম যরদ
নেবিযওয়কোনতর  ধিকোরকোবিকোরহকতকো  কশষ  নেকো  হনয়  রকোকনবি  এবিসং  ঐশদ
পররনেনদর্বশও যরদ  পনণর্বতকোপ্রকোপ্ত  নেকো  হনয়  রকোকনবি,  আর  কয  সেবি  ঐশদ
পররনেনদর্বশ ঐ সেময় পযর্বন্ত অবিতদণর্ব হনয়রছনলকো তকো-ও যখনে মনল ভকোষকোয়
ও অরবিকপতভকোনবি বিতর্বমকোনে কনেই এমতকোবিসকোয় রক রবিগত প্রকোয় দই হকোজিকোর
বিছনরও কককোননেকো নেবিদর আগমনে ও কককোননেকো ঐশদ রকতকোব নেকোরযল হওয়কো
অপররহকোযর্ব রছনলকো নেকো?

মকোনুনষর জিন্য কককোননেকো অরবিকপত ঐশদ পররনেনদর্বশ মওজিনদ রকোকনবি
নেকো অরচ সে পরষকতর্বকো প্রকোয় দই হকোজিকোর বিছনরও কককোননেকো ঐশদ পররনেনদর্বশ সেহ
কককোননেকো নেবিদনক পকোঠকোনবিনে নেকো  - মকোনুনষর প্ররত এনহনে রনেদর্বয়তকো প্রদশর্বনে
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করকো রক পরম পনণর্বতকোর অরধিককোরদ দয়কোময় ও কমনহরবিকোনে সে পরষকতর্বকোর পনক্ষে
সেমবি? ঐশদ রকতকোব বিনল দকোবিদ কনর কককোরআনে-পনবির্ববিতর্বদ কয সেবি রকতকোব
কপশ করকো হনচ্ছে কসেগুনলকোর অবিসকো যখনে (প্রকোমকোণক্ষ্যেতকোর অভকোবি, মনল ভকোষকোয়
নেকো  রকোককো,  হকোসে-বি পরদ্ধি  ও  জিরন্যতকোর  সেসংরমশ্রনণর  ককোরনণ)  এমনে  কয,
কসেগুনলকোনক ঐশদ রকতকোব বিনল এবিসং কসেগুনলকোনত নেবিদ রহনসেনবি উনলখকপত
বিক্ষ্যেরক্তিনদরনক নেবিদ রহনসেনবি প্রতক্ষ্যেনয়র সেকোনর গ্রহণ করকো সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির
পনক্ষে সেমবি হয় নেকো  এমতকোবিসকোয়  নেতযনে  পররনেনদর্বশ  সেহ  কককোননেকো  নেতযনে
নেবিদর আগমনে ছকোড়কো মকোনেবিতকোর মযরক্তির কককোননেকো পর রকোনক রক?

অবিশক্ষ্যে খ পসকোনেরকো দকোবিদ কনর রকোনক কয, কখকোদকোর পযত যদশন [হযরত
‘ঈসেকো (‘আআ)] তকোপাঁর ভক্তি ও অনুসেকোরদনদর পকোনপর কবিকোঝকো ককোপাঁনধি তয নল রনেনয়
শননল ম পতয ক্ষ্যেবিরণ কনর তকোনদর মযরক্তির বিক্ষ্যেবিসকো কনর রগনয়নছনে। রকন্তয  সুস
রবিচকোরবিযরদ্ধির ককোনছ তকোনদর এ দকোবিদ অগ্রহণনযকোগক্ষ্যে, ককোরণ, তকোনদর এ দকোবিদ
(কখকোদকোর  পযত  রকোককো)  এনকশ্বরবিকোদরবিনরকোধিদ,  অসংশদবিকোদদ,  অনযপরক্তিক,
রবিচকোরবিযরদ্ধিরবিনরকোধিদ  কুসেসংস্ককোরকোচ্ছেন্ন  রমরক্ষ্যেকো  দকোবিদ।  ককোরণ,  কখকোদকোর  পযত
রকোককোর কযপরক্তিকতকো প্রমকোণ করনত পকোরকো কতকো দননরর করকো,  তকোরকো কযখকোননে
যদশন নেকোনমর কককোননেকো ঐরতহকোরসেক ঐরসত্বনকই রবিচকোরবিযরদ্ধির ককোনছ প্রতক্ষ্যেয়
সে পরষককোরদ প্রকোমকোণক্ষ্যে পন্রকোয় প্রমকোণ করনত সেক্ষেম নেয়,  তখনে তকোপাঁর মকোধিক্ষ্যেনম
তকোপাঁর  ভক্তি-অনুসেকোরদনদর  মযরক্তির  মনতকো  আজিগুবিদ  দকোবিদ  কদ  কনর
রবিচকোরবিযরদ্ধিসেম্পন্ন মকোনুনষর ককোনছ গ্রহণনযকোগক্ষ্যে হনত পকোনর?  রবিনশষ কনর
তকোনদর এ দকোবিদ অতক্ষ্যেন্ত রবিপজনেক দকোবিদ। ককোরণ, একজিনে মকোনুষ যনতকোই
পকোপকোচকোনর  রনেমরজত  কহকোক,  ককবিল  যদশননক  কখকোদকোর  পযত  বিনল  অন্ধে
রবিশ্বকোসে কপকোষণ করনল এবিসং তকোপাঁনক ভকোনলকোবিকোসেনলই যরদ মযরক্তি পকোওয়কো যকোয়
তকোহনল দদনে-ধিমর্ব ও কখকোদকোর পক্ষে করনক নেবিদ কপ্ররনণর কককোননেকো প্রনয়কোজিনে
ও কযপরক্তিকতকোই রকোনক নেকো।  মকোনুষ  আক্ষেররক অনরর্ব  এ  রবিশ্বকোসে  কপকোষণ
করনল মকোনুনষর হকোনত সেমগ্র মকোনেবি প্রজিকোরত সেহ এ প পররবিদ  ধসংসে হনয়
কযনতকো।

এমতকোবিসকোয় রবিগত প্রকোয় দই হকোজিকোর বিছনর অরর্বকোৎ খ পসদয় প্ররম
শতকোব্দদর মকোঝকোমকোরঝককোনলর পনর কককোননেকো সেময় যরদ ঐশদ পররনেনদর্বশ সেহ
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কককোননেকো নেবিদ বিকো নেবিদগণ আগমনে কনর রকোনকনে কতকো রতরনে বিকো তকোপাঁরকো কক বিকো
ককো’রকো এবিসং তকোপাঁর বিকো তকোপাঁনদর আনেদত ঐশদ পররনেনদর্বশ কককোরকোয়?

অতএবি, এটকো রনেআসেনন্দেহ কয, হযরত ‘ঈসেকো (‘আআ)-এর আনগ বিকো
তকোপাঁর মকোধিক্ষ্যেনম নেবিযওয়কোত্ ও ঐশদ পররনেনদর্বশ নেকোরযনলর ধিকোরকো কশষ হয় রনে।
সুতরকোসং তকোপাঁর পনর ককউ নেবিযওয়কোনতর দকোবিদ করনল এবিসং ঐশদ রকতকোব বিনল
দকোবিদ কনর কককোননেকো রকতকোব কপশ করনল কসে দকোবিদ অবিশক্ষ্যেই পরদক্ষেকো কনর
কদখনত হনবি।

এ বিক্ষ্যেকোপকোনর রবিতনকর্বর অবিককোশ কনেই কয,  হযরত  ‘ঈসেকো  (‘আআ)
আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক সেমযন্নত কলকোনক নেদত হবিকোর (এবিসং খ পসকোনে
ও ইয়কোহনদদনদর মনত, রনেহত হবিকোর) পর রবিগত প্রকোয় দ’হকোজিকোর বিছনর কয
সেবি বিক্ষ্যেরক্তি নেবিযওয়কোনতর দকোবিদ কনরনছনে এবিসং ঐশদ রকতকোব রহনসেনবি দকোবিদ
কনর  নেতযনে  রকতকোব  কপশ  কনরনছনে  তকোপাঁনদর  মনধিক্ষ্যে  একমকোত  হযরত
মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর মনধিক্ষ্যে নেবিদর গুণকোবিলদ পনণর্ব  মকোতকোয় রবিদক্ষ্যেমকোনে রছনলকো
এবিসং একমকোত কককোরআনে মজিদনদই পনণর্বতম ঐশদ গ্রনন্রর ববিরশষক্ষ্যেসেমনহ
রবিদক্ষ্যেমকোনে রনয়নছ।

সেবির্বজিনেস্বদকপত  অককোটক্ষ্যে  ঐরতহকোরসেক  তরক্ষ্যে  অনুযকোয়দ  হযরত
মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)  রছনলনে একজিনে রনেরক্ষের বিক্ষ্যেরক্তি - রযরনে নেবিযওয়কোত দকোবিদ
করকোর  পননবির্ব  দদরর্ব  চরলশ  বিছর  বিয়সে  পযর্বন্ত  মককোহর  জিনেগনণর  মকোনঝ
বিসেবিকোসে কনরনে এবিসং কসেখকোনেককোর সেকনলর ককোনছ সুপরররচত রছনলনে। রতরনে
অতক্ষ্যেন্ত  সেৎ  ও  উত্তিম  চররনতর  অরধিককোরদ  বিক্ষ্যেরক্তি  রহনসেনবি  পরররচত
রকোকনলও জকোনেদ,  গুণদ,  দকোশর্বরনেক,  সেমকোজিসেসংস্ককোরক বিকো কনেতপসকোনেদয় বিক্ষ্যেরক্তি
অরবিকো করবি,  সেকোরহরতক্ষ্যেক,  বিকোচনেরশল্পদ বিকো বিকোগদ কককোননেকোটকোই রছনলনে নেকো।
হঠকোৎ  কনর  চরলশ বিছর  বিয়সেককোল  করনক রতরনে  পরম  জকোননে  পররপনণর্ব
কককোরআনে নেকোনম এক রকতকোব পযর্বকোয়করমকভকোনবি উপসকোপনে করনত শুরু
করনলনে। রকন্তয  রতরনে রনেনজি এ রকতকোব রচনেকোর বিকোহকোদরদ দকোবিদ করনলনে নেকো,
বিরসং এ রকতকোবিনক আলকোহর পক্ষে করনক নেকোরযলপত রকতকোব রহনসেনবি কপশ
করনলনে।  এ  রকতকোব  স্বদয়  ঐরশতকোর  দকোবিদ  প্রমকোনণর  লনক্ষেক্ষ্যে  এই বিনল
চক্ষ্যেকোনলঞ্জ প্রদকোনে করনলকো কয, কলকোনকরকো যরদ এ রকতকোবিনক মকোনুনষর ররচত
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বিনল মননে কনর তকোহনল তকোরকো  কযনে এর কয কককোননেকো সেনরকোহর  (এমনেরক
ক্ষেযদ্রতম সেনরকোহর)  সেমমকোনেসেম্পন্ন একরট সেনরকোহ্  রচনেকো কনর রনেনয় আনসে
এবিসং প্রনয়কোজিননে এ ককোনজির জিন্য দরনেয়কোর সেমস মকোনুনষর ককোছ করনক
সেকোহকোযক্ষ্যে গ্রহণ কনর। রকন্তয  মধিক্ষ্যেম আয়তননের এ রকতকোবিখকোরনের বিক্তিনবিক্ষ্যের
সেসংরক্ষেপ্ততকো,  রচনেকোনশলদ,  বিকোরগতকো,  জকোনেগভর্বতকো  ও  পররনেনদর্বশ  এমনেই
অনেন্য  কয,  আজি  পযর্বন্ত  কসে  চক্ষ্যেকোনলঞ্জ  ককউ  একক  বিকো  কযপরভকোনবি
কমকোককোরবিলকো করনত সেক্ষেম হয় রনে।

এনহনে বিক্ষ্যেরক্তিনক নেবিদ রহনসেনবি নেকো মকোনেকো এবিসং এনহনে রকতকোবিনক
আলকোহর রকতকোব রহনসেনবি নেকো মকোনেকো সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির অরধিককোরদ কককোননেকো
মকোনুনষর পনক্ষে সেমবি নেয়। ককবিল অন্ধে রবিনদষ অরবিকো পকোররর্ববি লকোভ-
কলকোভ ও প্রবি পরত্তির দকোসেত্বই এ সেতক্ষ্যে গ্রহণ করকো করনক ককোউনক রবিরত
রকোখনত পকোনর।

এ মহকোগ্রন্র হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক কশষ নেবিদ এবিসং রনেনজিনক
সেমগ্র  মকোনেবিজিকোরতর  জিন্য  অনেন্তককোলদনে  পনণর্বকোঙ  জিদবিনেরবিধিকোনে  ও  সেকল
রকছযর  পনণর্ব  জকোননের  আধিকোর  ( شيء لکل تبيانا )  বিনল  উনলখ কনরনছ।
অতএবি, এ গ্রনন্রর নেকোরযল সেমকোপ্ত হওয়কোর ও হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-এর
ইনন্তককোনলর পনর রক্বয়কোমত পযর্বন্ত আর কককোননেকো নেতযনে বিক্ষ্যেরক্তি নেবিযওয়কোনতর
দকোরয়নত্ব অরভরষক্তি হনত ও নেতযনে কককোননেকো ঐশদ রকতকোব নেকোরযল হনত পকোনর
নেকো। এ ককোরনণই রবিগত প্রকোয় কচপদ্দেশ’ বিছনর কয সেবি বিক্ষ্যেরক্তি নেবিযওয়কোত্
দকোবিদ  কনরনছ  এবিসং  ঐশদ  রকতকোব  রহনসেনবি  দকোবিদ  কনর  রকতকোব  কপশ
কনরনছ,  এমনেরক অমযসেরলম মনেদষদনদর রনেকটও তকোনদর কসে সেবি দকোবিদ
আনদপ রবিনবিচনেকোনযকোগক্ষ্যে বিনল পররগরণত হয় রনে।

এ  প্রসেনঙ  মদযর্বকো  কগকোলকোম  আহমদ  ককোদদয়কোনেদনক  নেবিদ  রহনসেনবি
গ্রহণককোরদ রনেনজিনদর জিন্য “আহমকোদদয়কোহ্” পররচয় গ্রহণককোরদ ও মযসেরলম
উমকোহর  ককোনছ  “ককোদদয়কোনেদ” নেকোনম  সেমরধিক  পরররচত  ধিমর্বদয়  কগকোষদরটর
দকোবিদর অসেকোরতকোর ওপর অতক্ষ্যেন্ত সেসংনক্ষেনপ আনলকোকপকোত কররছ।

প্ররমতআ আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক পনণর্বকোঙ  জিদবিনেরবিধিকোনে
সেম্বরলত গ্রন্র কককোরআনে মজিদদ নেকোরযল হওয়কোর পনর নেতযনে কককোননেকো
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পররনেনদর্বশক  ওয়কোহদর  ও  কককোননেকো  নেতযনে  নেবিদর  প্রনয়কোজিনে  কনেই।
এমতকোবিসকোয়  কককোননেকো  নেবিদ  কপ্ররণ  ও  কককোননেকো  পররনেনদর্বশক  ওয়কোহদ
নেকোরযল করকো হনবি একরট বিকোহুলক্ষ্যে ককোজি। আর বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয,  পরম
জকোনেময় আলকোহ্ তকো‘আলকো কককোননেকো বিকোহুলক্ষ্যে ককোজি করকোর মনতকো দবির্বলতকো
করনক মযক্তি।

উনলখক্ষ্যে কয, এখকোননে ওয়কোহদ বিলনত আমরকো পকোররভকোরষক অনরর্ব কয
পররনেনদর্বশক ওয়কোহদ  তকো-ককই বিযঝকোরচ্ছে  - যকো  কলকোকনদরনক পররনেনদর্বশ
প্রদকোননের লনক্ষেক্ষ্যে নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ)  রনেকট নেকোরযল হনতকো এবিসং যকো
তকোপাঁনদর ওপর নেবিযওয়কোনতর দকোরয়ত্ব অরপর্বত হওয়কোর প্রমকোণ বিহনে কনর। এ
পকোররভকোরষক অরর্ব ছকোড়কো “ওয়কোহদ” শনব্দর কয সেবি আরভধিকোরনেক অরর্ব রনয়নছ,
কযমনে  :  প্রকোণদকুনলর সেহজিকোত প্রবিণতকো,  প্রতক্ষ্যেক্ষে অনুভন রত  (intuition),
স্বপ্ননযকোনগ কককোননেকো সেতক্ষ্যে জিকোনেনত পকোরকো বিকো কককোননেকো সেমসেক্ষ্যেকোর সেমকোধিকোনে লকোভ,
হঠকোৎ কনরই ককোনরকো মননে কককোননেকো কককোননেকো সেমসেক্ষ্যেকোর সেমকোধিকোনে বিকো গনঢ় সেতক্ষ্যে
জিকোগ্রত হওয়কো (ইলহকোম) ইতক্ষ্যেকোরদ - যকো শুধিয ময’রমননের কবিলকোয়ই রনট নেকো,
অননেক সেময় ককোনফেনরর কবিলকোয়ও রনট রকোনক - তকো আমকোনদর এখকোনেককোর
আনলকোচক্ষ্যে রবিষয় নেয়।

রদতদয়তআ ককোদদয়কোনেদরকো দকোবিদ কনর কয, হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)কক
কযনহতয  কককোরআনে  মজিদনদ  “খকোতকোমযন্নকোবিদয়ক্ষ্যেদন্” অরর্বকোৎ  ‘নেবিদগনণর
সেদলনমকোহর’ বিলকো  হনয়নছ কসেনহতয  তকোপাঁর  কমকোহর ধিকোরণ  কনর নেতযনে  নেবিদ
আগমননের  পর  কখকোলকো  রনয়নছ।  রকন্তয  তকোনদর  এ  করকো  দকোরকো  হযরত
মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর  পনর  নেতযনে  কককোননেকো  নেবিদর  আরবিভর্বকোনবির  সেমকোবিনেকো
প্রমকোরণত হয় নেকো। ককোরণ, “হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ) নেবিদগনণর সেদলনমকোহর”
- এ করকোর মকোননে হনচ্ছে, রতরনে যকোনদরনক নেবিদ রহনসেনবি উনলখ কনরনছনে
ককবিল তকোপাঁনদর নেবিদ হওয়কোর বিক্ষ্যেকোপকোনর রনেরশত ধিকোরণকো বিকো ইয়কোক্বদনে কপকোষণ
করনত  হনবি;  এনদর  বিকোইনর  ককোনরকো  নেবিযওয়কোত  দকোবিদর  সেতক্ষ্যেতকো  সেম্বনন্ধে
রনেরশত হওয়কোর কককোননেকোই উপকোয় কনেই।

অতএবি,  কককোরআনে  মজিদনদ  ও  অককোটক্ষ্যেভকোনবি  ছ্বহদহ্  রহনসেনবি
প্রমকোরণত  হকোদদনছ  যকোনদরনক  নেবিদ  বিনল  উনলখ  করকো  হনয়নছ  তকোপাঁরকো

73



রনেআসেনন্দেনহ নেবিদ। তকোপাঁর পনর নেবিদ রহনসেনবি আসেনবিনে বিনল কতক বিক্ষ্যেরক্তির
নেকোম-পররচয়  যরদ  কককোরআনে  মজিদনদ  উনলখ  রকোকনতকো  বিকো  রতরনে  বিনল
কযনতনে  তকোহনল  এ  ধিরননের  বিক্ষ্যেরক্তিনদর  আরবিভর্বকোনবির  পর  অবিশক্ষ্যেই
তকোনদরনক নেবিদ বিনল মকোনেনত হনতকো। রকন্তয  এমনে কককোননেকো নেবিদর আরবিভর্বকোবি
সেম্বনন্ধে নেকো কককোরআনে মজিদনদ ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ করকো হনয়নছ, নেকো হযরত রকোসেননল
আকরকোম (ছ্বকোআ) ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ কনর যকোনে। সুতরকোসং হযরত রকোসেননল আকরকোম
(ছ্বকোআ)-এর পনর নেতযনে কককোননেকো নেবিদর আরবিভর্বকোনবির প্রশ্নেই ওনঠ নেকো।

ককোদদয়কোনেদরকো  হযরত রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  কমকোহর  ধিকোরণ
কনর নেতযনে নেবিদ আগমননের অরর্ব বিনল দকোবিদ কনরনছ কয, নেতযনে নেবিদ হযরত
মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)কক নেবিদ বিনল স্বদককোর করনবিনে। রকন্তয  এটকো একটকো হকোসেক্ষ্যেস্কর
অপযযরক্তি। ককোরণ,  এর দকোরকো নেতযনে নেবিযওয়কোনতর দকোবিদদকোর বিক্ষ্যেরক্তি কতপর্বক
হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-এর সেদলনমকোহর ধিকোরণ করকো বিযঝকোয় নেকো, বিরসং নেতযনে
নেবিযওয়কোনতর দকোবিদদকোর বিক্ষ্যেরক্তি কতপর্বক  হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর ওপর
নেবিযওয়কোনতর স্বদকপরতসেনচক সেদলনমকোহর প্রনয়কোগ করকো বিযঝকোয়  - যকো করনক
রতরনে মযখকোনপরক্ষেতকোহদনে।

বিস্তুতআ হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)কক নেবিদ বিনল স্বদককোর করকোই যরদ
কককোননেকো  বিক্ষ্যেরক্তির নেবিযওয়কোত-দকোবিদর  সেতক্ষ্যেতকো  প্রমকোনণর  জিন্য যনরষ হনতকো
তকোহনল কয কককোননেকো ভণ্ড-প্রতকোরনকর জিন্যই নেবিদ সেকোজিকোর পর উন্মযক্তি হনয়
কযনতকো।  রকন্তয  রবিচকোরবিযরদ্ধির  রনেকট  এ  ধিরননের  হকোসেক্ষ্যেস্কর  অপযযরক্তির
রবিনমকোত গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকো কনেই।

কমকোদ্দেকো  করকো,  কযনহতয  কককোরআনে মজিদনদর দকোবিদ  ও রবিচকোরবিযরদ্ধির
রকোয় অনুযকোয়দ হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-এর আরবিভর্বকোনবির পননবির্ব নেবিযওয়কোনতর
ধিকোরকোবিকোরহকতকো কশষ হয় রনে এবিসং পনণর্বকোঙ, সেবির্বনশষ ও সেসংররক্ষেত ঐশদ গ্রন্র
নেকোরযল হয় রনে,  অন্যরদনক তকোপাঁর  পনর রবিগত প্রকোয় কদড় হকোজিকোর  বিছনর
নেবিযওয়কোনতর দকোবিদদকোর কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তির দকোবিদ ও উপসকোরপত গ্রন্র সেবির্বজিনেদনে
রবিচকোরবিযরদ্ধি ও কককোরআনে মজিদনদর দ পরষনত রবিনবিচনেকোনযকোগক্ষ্যে বিনল পররগরণত
হয় রনে, কতমরনে স্বয়সং কককোরআনে মজিদদ হযরত মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)কক সেবির্বনশষ
নেবিদ এবিসং কককোরআনে মজিদদনক সেসংররক্ষেত ও পররপনণর্ব পররনেনদর্বশ সেম্বরলত
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ঐশদ রকতকোব রহনসেনবি দকোবিদ কনরনছ, কতমরনে কককোরআননের কককোননেকো সেনরকোহর
সেমমকোনেসেম্পন্ন  কককোননেকো  নেতযনে  সেনরকোহ্  রচনেকো  কককোননেকো  মকোনুষ  বিকো  সেকল
মকোনুনষর  পনক্ষেও  সেমবি  হয়  রনে  কসেনহতয  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  ও
কককোরআনে মজিদদ সেসংককোন্ত এ দকোবিদ গ্রহণ কনর কনেয়কো ছকোড়কো গতক্ষ্যেন্তর কনেই।

দ’রট রভরত্তিহদনে অরভনযকোগ

কককোরআনে-রবিনরকোধিদরকো,  রবিনশষ কনর খ পসকোনে  পরণ্ডত ও পকোশকোতক্ষ্যে
জিগনতর  প্রকোচক্ষ্যেরবিদগণ  কককোরআনে  মজিদনদর  রবিরুনদ্ধি  দ’রট  অরভনযকোগ
উতকোপনে কনর রকোনক।

একরট  অরভনযকোগ  এই  কয,  কককোরআনে তকোর  পনবির্ববিতর্বদ  আসেমকোনেদ
রকতকোব সেমননহর কতলকোওয়কোত্ বিকোরতল কনর রদনয়নছ এবিসং ঐ সেবি রকতকোনবির
কতক রবিরধিরবিধিকোনে পররবিতর্বনে কনর রদনয়নছ। তকোনদর মনত, কককোরআনে যরদ
আলকোহর রকতকোবই হনবি তকোহনল ইরতপননবির্ব আলকোহর পক্ষে করনক নেকোরযলপত
রকতকোব সেমননহর কতলকোওয়কোত্ বিকোরতল ও কতক রবিধিকোনে পররবিতর্বনে করনবি
ককনে? তকোনদর রদতদয় অরভনযকোগ হনচ্ছে, কককোরআননে কতক স্বরবিনরকোধিদ করকো
আনছ; আলকোহর রকতকোব হনল তকোনত স্বরবিনরকোধিদ করকো রকোকনবি ককনে?

তকোনদর  উতকোরপত  প্ররম  অরভনযকোনগর  দ’রট  অসংশ  :  পনবির্ববিতর্বদ
রকতকোবিসেমননহর কতলকোওয়কোত্ বিকোরতল করকো হনলকো ককনে এবিসং কতক রবিধিকোননে
পররবিতর্বনে সেকোধিনে করকো হনলকো ককনে?

রবিচকোরবিযরদ্ধির দ পরষনত তকোনদর এ অরভনযকোগ রবিনবিচনেকোনযকোগক্ষ্যে  নেয়।
ককোরণ,  প্ররমতআ  পনবির্ববিতর্বদ  ঐশদ  রকতকোব  সেমননহ  একরদনক  কযমনে
বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি রবিকপরত রনটনছ - যকো তকোরকো রনেনজিরকোও স্বদককোর করনত বিকোধিক্ষ্যে,
অন্যরদনক তকো মনল ভকোষকোয় বিতর্বমকোনে কনেই। কক্ষেতরবিনশনষ মনল ভকোষকো করনক
হকোররনয়  যকোবিকোর  পর  অন্য ভকোষকোর  অনুবিকোদ  করনক  পযনেরকোয়  মনল  ভকোষকোয়
অনেনরদত হনয়নছ। সুতরকোসং মনল ভকোষকোয় কযভকোনবি নেকোরযল হনয়রছনলকো কসেভকোনবি
নেকো রকোককোয় এবিসং মনল ভকোষকোয় রকোককো বিকো নেকো-রকোককো প্রনশ্নে রবিতনকর্বর অবিককোশ
রকোকনলও এবিসং কককোননেকো কককোননেরট যরদ মনল ভকোষকোয় বিতর্বমকোনে করনকও রকোনক
তরকোরপ কসেগুনলকোনত আলকোহর পক্ষে করনক নেকোরযলপত করকোর সেকোনর মকোনুনষর
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করকো রমরশ্রত হওয়কোর ফেনল ঐ সেবি রকতকোনবির করকোগুনলকো আর আলকোহর
পক্ষে করনক নেকোরযলপত করকো কনেই। সুতরকোসং কসেগুনলকো আর পরবিত ঐশদ বিকোণদ
রহনসেনবি কতলকোওয়কোতনযকোগক্ষ্যে কনেই।

রদতদয়তআ ঐ সেবি রকতকোনবির রবিকপরত ককবিল তকোর পকোঠ (text)-এর
পঠনে-পকোঠননের মনধিক্ষ্যেই রনট রনে,  বিরসং রবিরধি-রবিধিকোননের কক্ষেনতও রনটনছ।
অন্যরদনক ঐ সেবি রকতকোনবির কককোননেকোরটই সকোনে ও ককোল রনেরবির্বনশনষ সেমগ্র
মকোনেবিজিকোরতর জিন্য নেকোরযল হয় রনে, বিরসং মকোনেবিসেভক্ষ্যেতকোর রবিককোনশর রবিরভন্ন
সনর রবিরভন্ন মকোনেবিনগকোষদর জিন্য রভন্ন রভন্ন নেবিদ-রকোসেনল কপ্ররণ করকো হয়
এবিসং  তকোনদর  জিন্য  নেকোরযলপত  রকতকোব  সেমননহ  কতক  সকোয়দ  রবিধিকোননের
পকোশকোপকোরশ কতক রবিধিকোনে শকোরমল করকো হনয়রছনলকো এককোন্তভকোনবিই তকোনদর
রনেজিস্ব ও সেকোমরয়ক প্রনয়কোজিনে পনরনণর লনক্ষেক্ষ্যে। এছকোড়কো কককোননেকো কককোননেকো
কক্ষেনত সেসংরশষ কগকোষদর অপরকোনধির শকোরস রহনসেনবি বিকো তকোনদর ঈমকোনে ও
আনুগতক্ষ্যে পরদক্ষেকোর লনক্ষেক্ষ্যেও কতক রবিধিকোনে নেকোরযল করকো হনয়রছনলকো।

বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয,  সকোনে ও ককোল রনেরবির্বনশনষ রক্বয়কোমত্ পযর্বন্ত সেমগ্র
মকোনেবিজিকোরতর জিন্য অনুসেরণদয় ঐশদ রবিধিকোনে রহনসেনবি কসেগুনলকোর কককোননেকোই
ককোযর্বকররতকো রছনলকো নেকো। অবিশক্ষ্যেআ সেনন্দেহ কনেই কয, ঐ সেবি গ্রনন্রর সেবিগুনলকো
ঐশদ রবিধিকোনেই সকোনে-ককোল ও কগকোষদর জিন্য নেকোরযলপত সেকোমরয়ক রবিধিকোনে রছনলকো
নেকো  এবিসং কয সেবি সকোয়দ  রবিধিকোনে রছনলকো তকোর সেবিগুনলকোই কয রবিকপত হনয়
রগনয়রছনলকো  তকো  নেয়;  কতক  রবিধিকোনে  অবিশক্ষ্যেই  অরবিকপত  অবিসকোয়  র’কয়
রগনয়নছ। রকন্তয  সকোনে-ককোল ও বিণর্ব-কগকোত রনেরবির্বনশনষ রক্বয়কোমত পযর্বন্ত সেমস
মকোনুনষর জিন্য প্রনয়কোজিনেদয় রবিধিকোনে রহনসেনবি ককবিল ঐ রবিধিকোনেগুনলকোই যনরষ
রছনলকো নেকো,  বিরসং আনরকো অননেক রবিধিকোননের প্রনয়কোজিনে রছনলকো। এমতকোবিসকোয়
সেকোমরগ্রক রবিধিকোননের  গ্রন্র  রহনসেনবি ঐ সেবি গ্রনন্রর  বিক্ষ্যেবিহকোর  হনতকো  এক
ধিরননের জিরটলতকো সে পরষককোরদ ককোজি এবিসং নেতযনে নেকোরযলপত গ্রনন্রর পকোশকোপকোরশ
ঐ সেবি গ্রনন্রর বিক্ষ্যেবিহকোনরর কককোননেকোই উপনযকোরগতকো রছনলকো নেকো। এ ককোরনণই
ঐ সেবি গ্রনন্রর সকোয়দ রবিধিকোনেগুনলকোনক কককোরআননের অন্তভয র্বক্তি কনর পযনেরকোয়
নেকোরযল করকো  বিকো  স্বয়সং হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর রবিধিকোরনেক আচরনণর
মকোধিক্ষ্যেনম  অবিক্ষ্যেকোহত  রকোখকোই  (কযমনে  :  খকোৎনেকোহর  রবিধিকোনে)  যনরষ  রছনলকো।
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[স্মতর্ববিক্ষ্যে  কয,  কককোরআননের  করকোষণকো  অনুযকোয়দ  হযরত  মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)
কককোরআননের  বিকোইনর  কয  সেবি  নেদরতগত,  আইনেগত  বিকো  রশক্ষেণদয়  তরকো
নেবিযওয়কোনতর দকোরয়ত্বসেসংরশষ কয সেবি করকো বিলনতনে তকোর কককোননেকোরটই তকোপাঁর
প্রবি পরত্তি করনক বিলনতনে নেকো,  বিরসং আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক নেকোরযলপত
ওয়কোহদ রহনসেনবি বিলনতনে - যকোনক ওয়কোহদনয় গকোয়নর মকোৎলন (পঠনে-অনযকোগক্ষ্যে
ওয়কোহদ) বিলকো হয়।]

পনবির্ববিতর্বদ আসেমকোনেদ রকতকোব সেমননহ প্রদত্তি রবিরভন্ন রবিরধিরবিধিকোনে এবিসং
কসে সেবি রকতকোনবির আয়কোত্ ভয রলনয় কদয়কো বিকো কসে সেনবির কতলকোওয়কোত ররহত
কনর কদয়কোর রবিরুনদ্ধি ইয়কোহনদদ ও খ পসকোনেনদর উতকোরপত আপরত্তির জিবিকোনবি
আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :

سخ لما لس سن سن لن ةة مم لي سو آ لها لأ مس سن مت قن سأ ةر لن سي لخ لها مب سن سو مم لها لأ مل سث  مم
“আরম কককোননেকো আয়কোতনক তকোর কচনয় অরধিকতর উত্তিম বিকো তকোর

অনুরূপ (আয়কোত্)  আনেয়নে বিক্ষ্যেতদত কককোননেকো আয়কোত্ ররহত কনর কদই নেকো
বিকো ভয রলনয় কদই নেকো।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১০৬)

এ প্রসেনঙ আমরকো ইরতপননবির্ব রক্বয়কোমত পযর্বন্ত সকোনে-ককোল রনেরবির্বনশনষ
সেকল মকোনুনষর জিন্য সেবির্বনশষ সকোয়দ রবিধিকোনে রদনত রগনয় পনবির্ববিতর্বদ  কতক
রবিরধিরবিধিকোননে রদবিদল সেকোধিননের প্রনয়কোজিনেদয়তকোর করকো উনলখ কনররছ। এ
প্রসেনঙ আনরকো উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে কয, কতক রবিরধিরবিধিকোনে হনচ্ছে সেসংরশষ
ককোজি  বিকো  বিস্তুর  প্রকপরতগত  অরনেবিকোযর্ব  দকোবিদ।  এরূপ  কক্ষেনত  রবিধিকোনে
অপররবিরতর্বত রকোকনবি এটকোই স্বকোভকোরবিক। উদকোহরণস্বরূপ, কয সেবি ককোজি বিকো
খকোদক্ষ্যে-পকোনেদয় মকোনুনষর জিন্য শকোরদররক,  মকোনেরসেক,  বনেরতক,  চকোরররতক বিকো
আরতক ক্ষেরত কডনক আননে তকো অবিশক্ষ্যেই হকোরকোম হওয়কো উরচত এবিসং এ
ককোরনণ প্ররম মকোনুষ হযরত আদম  (‘আআ)  করনক শুরু কনর কশষ নেবিদ
হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  পযর্বন্ত সেকল নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)  শরদ‘আনতই
তকো হকোরকোম রছনলকো। কযমনে  :  রমরক্ষ্যেকো বিলকো,  চয রর-ডকোককোরত,  কযনেকো,  নেরহতক্ষ্যেকো,
মকোদক দ্রবিক্ষ্যে কসেবিনে ইতক্ষ্যেকোরদ।

রকন্তয  অন্য অননেক রবিধিকোননের কক্ষেতগুনলকো এমনে কয, এ সেবি কক্ষেনত
রবিধিকোননের  জিন্য  কককোননেকো  প্রকোকপরতক  মকোনেদণ্ড  কনেই,  ফেনল  সকোনে-ককোল

77



রনেরবির্বনশনষ অরভন্ন রবিধিকোনে হওয়কো অপররহকোযর্ব  নেয়। এ সেবি কক্ষেনত আলকোহ্
তকো‘আলকো চকোইনল কককোননেকো রবিধিকোনেনক সকোয়দভকোনবিও রদনত পকোনরনে,  আবিকোর
চকোইনল কককোননেকো রবিধিকোনেনক  অসকোয়দভকোনবিও রদনত পকোনরনে। উদকোহরণস্বরূপ,
ইবিকোদত-বিনন্দেগদ  সেসংককোন্ত  রবিরধি-রবিধিকোনে  - যকো  দকোরকো  আলকোহ্  তকো‘আলকোর
প্ররত  বিকোন্দেকোহর  আনুগতক্ষ্যে  পরদক্ষেকো  করকোই  উনদ্দেশক্ষ্যে।  কযমনে  :  ‘ইবিকোদত
বদরনেক কনতকো বিকোর ও কককোন্ রনেয়নম করনত হনবি তকোর কককোননেকো প্রকোকপরতক
মকোনেদণ্ড কনেই;  আলকোহ্ তকো‘আলকো কযভকোনবি চকোনে বিকোন্দেকোনহ্ক কসেভকোনবিই তকো
আঞ্জকোম  রদনত হনবি।  এ কক্ষেনত আলকোহ্  তকো‘আলকো রবিরভন্ন নেবিদর  সেময়
রবিরভন্ন ধিরননের হুকুম রদনল তকো তকোপাঁর অরধিককোর।

অনুরূপভকোনবি সেকোমকোরজিক রবিরধি-রবিধিকোনে এবিসং অপরকোনধির শকোরস বিকো
দণ্ডরবিধিকোননেরও  কককোননেকো  প্রকোকপরতক  মকোনেদণ্ড  কনেই।  এ  সেবি  কক্ষেনতও
আলকোহ্  যখনে  কযভকোনবি  চকোনে  হুকুম  রদনত  পকোনরনে।  উদকোহরণস্বরূপ,
আলকোহ্ তকো‘আলকো যরদ কযনেকোর শকোরস চকোবিননকর একশ’ রকো রনেধির্বকোরণ নেকো
কনর দ’শ’ বিকো পঞ্চিকোশ রকো রনেধির্বকোরণ কনর রদনতনে তকোহনলও ককোনরকো রকছয
বিলকোর রছনলকো নেকো।

এছকোড়কো  আলকোহ্  তকো‘আলকো  কককোননেকো  বিক্ষ্যেরক্তি  বিকো  কগকোষদনক  পরদক্ষেকো
করকোর বিকো শকোরস কদয়কোর উনদ্দেনশক্ষ্যে অসকোয়দ রবিনশষ রবিধিকোনে নেকোরযল করনত
পকোনরনে। উদকোহরণস্বরূপ বিকোনেদ ইসেরকোঈনলর জিন্য শরনেবিকোনরর রবিধিকোনে ও চরবির্ব
ভক্ষেণ হকোরকোম করকোর করকো উনলখ করকো কযনত পকোনর।

কককোরআননে স্বরবিনরকোরধিতকো রকোককোর অরভনযকোগ

কককোরআনে-রবিনরকোধিদনদর দকোবিদ এই কয,  কককোরআননের রকছয  বিক্তিবিক্ষ্যে
ও হুকুনমর মনধিক্ষ্যে পকোরস্পররক রবিনরকোরধিতকো রনয়নছ।

কককোরআনে-রবিনরকোধিদনদর এ দকোবিদ বিড়ই রবিস্ময়কর। ককোরণ, প্রকপতই
যরদ কককোরআনে মজিদনদ কককোননেকো  ধিরননের স্বরবিনরকোরধিতকো রকোকনতকো তকোহনল
কককোরআনে নেকোরযনলর যযনগর ইসেলকোনমর দশমনেরকো তকোনক কককোরআননের ঐশদ
রকতকোব হবিকোর দকোবিদর রবিরুনদ্ধি দলদল রহনসেনবি বিক্ষ্যেবিহকোনরর সুনযকোগ রকছযনতই
হকোতছকোড়কো করনতকো নেকো। ককোরণ, কককোরআনে মজিদদ স্বয়সং তকোনত স্বরবিনরকোরধিতকো
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নেকো রকোককোর রবিষয়রটনক এর ঐশদ গ্রন্র হবিকোর অন্যতম প্রমকোণ রহনসেনবি দকোবিদ
কনরনছ। আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :

لفل لن لأ قرو للب لد لت لن لي سرآ قق سل سو ا لل لن لو سن لكا مد مم سن مر مع سي مه لغ للل قدوا ال لج لو مه لل ففا مفي متل سخ ا
فرا مثي .لك

“তকোরকো রক কককোরআনে সেম্বনন্ধে রচন্তকো কনর নেকো? তকো যরদ আলকোহ্ ছকোড়কো
অন্য ককোনরকো  ককোছ  করনক  এনসে  রকোকনতকো  তকোহনল  অবিশক্ষ্যেই  তকোনত  বিহু
স্বরবিনরকোরধিতকো পকোওয়কো কযনতকো।” (সেনরকোহ্ আন্-রনেসেকো’ : ৮২)

এ  করকোষণকোর  পর  ককোনফেররকো  যরদ  কককোরআনে  মজিদনদ  কককোননেকো
স্বরবিনরকোরধিতকো  কপনতকো  তকোহনল  তকোরকো  এ  রনেনয়  সেমগ্র  আরবি  উপদদনপ
কককোরআনে-রবিনরকোধিদ  প্রচকোনরর  ঝড় তযলনতকো  এবিসং  সেকনল রবিশ্বকোসে করনত
বিকোধিক্ষ্যে হনতকো কয,  কককোরআনে আলকোহর রকতকোব হওয়কোর ও হযরত মযহকোমকোদ
(ছ্বকোআ)-এর নেবিদ হওয়কোর দকোবিদ রমরক্ষ্যেকো। আর তকোরকো তকো আরনবির বিকোইনরও
ছরড়নয় রদনতকো। রকন্তয  এ ধিরননের কককোননেকো রটনেকোর করকো  কককোননেকো  সেননতই
বিরণর্বত হয় রনে।

রকন্তয  এতদসেনত্ত্বেও  অননেক  পরবিতর্বদককোনল  কতক কককোরআনে-
রবিনরকোধিদ  কলকোক,  রবিনশষ  কনর  কতক  খ পসকোনে  পরণ্ডত  ও  পরশমকো
প্রকোচক্ষ্যেরবিনদর  পক্ষে  করনক  কককোরআনে  মজিদনদ  রকছয  স্বরবিনরকোরধিতকো
কদখকোবিকোর কচষকো করকো হয়।

[অত  গ্রনন্রর  অত  উপ-অধিক্ষ্যেকোয়রট  ‘আলকোমকোহ্  সেকোইনয়দ  আবিনল
ক্বকোনসেম খনয়দ  (রহ্আ)  প্রণদত  আল-বিকোয়কোন্ ফেদ  তকোরফসেররল ক্বয রআন্  গ্রন্র
অবিলম্বননে কলখকো হনয়নছ যকো মনলতআ অত গ্রন্রককোনরর প্রণদত কককোরআননের
ময‘রজিযকোহ্ গ্রনন্রর অসংশরবিনশষ। রবিষয়বিস্তুর প্রনয়কোজিনেদয়তকো ও গুরুত্ব দ পনষ
এ অসংশরট এখকোননেও কযকোগ করকো হনলকো।]

তকোনদর  দকোবিদ  অনুযকোয়দ  কককোরআননে  কম  পনক্ষে  দ’রট  রবিষনয়
স্বরবিনরকোধিদ করকো রনয়নছ যকো কককোরআননের ওয়কোহদ হওয়কোনক প্রনশ্নের সেমযখদনে
কনর। তকো হনচ্ছে :

(১) কককোরআননের উরক্তি অনুযকোয়দ হযরত যকোককোররয়কো (আআ) আলকোহর
ককোনছ পযতসেন্তকোনে ককোমনেকো কনর কদকো‘আ কনরনে। আলকোহ্ তকোপাঁর কদকো‘আ কবিনল
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কনরনে এবিসং কদকো‘আ কবিনল হওয়কোর রনেদশর্বনে রহনসেনবি তকোপাঁনক জিকোনেকোনে কয,
রতরনে রতনেরদনে কলকোকনদর সেকোনর স্বকোভকোরবিকভকোনবি করকো বিলনবিনে নেকো। এ করকো
বিযঝকোনত রগনয় কককোরআনে এক জিকোয়গকোয় উনলখ কনরনছ :

لل لك لقا قت لي لم لأل آ لل م لك لس قت للنا لة ال لث ةم لثل لليا فزا مإل لأ سم  لر
“রতরনে  (আলকোহ্)  বিলনলনে :  কতকোমকোর রনেদশর্বনে এই কয,  তয রম রতনে

রদনে প্রতদকদ ভকোষকোয় বিক্ষ্যেতদত কলকোকনদর সেকোনর করকো বিলনবি নেকো।” (সেনরকোহ্
আকোনল ‘ইমরকোনে : ৪১)

[অত  আয়কোনত  উরলরখত শনব্দর رمز   অরর্ব  অননেনকই  কনরনছনে
‘আককোর-ইরঙত’ অরর্বকোৎ রতরনে মযনখ করকো বিলনত পকোনরনে রনে, বিরসং যকোনক যকো
রকছয  বিলকোর তকো ইশকোরকো-ইরঙনত বিনলনছনে। এ অরর্ব গ্রহণ সেরঠক বিনল মননে
হয় নেকো,  ককোরণ,  মযনখ করকো বিলনত নেকো পকোরকোটকো সেকনলর ককোনছ অসুসতকোর
লক্ষেণ।  এমতকোবিসকোয়  তকো  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে করনক  তকোপাঁর  নেবিদনক
প্রদত্তি ময‘রজিযকোহ্ (آية)   রহনসেনবি গণক্ষ্যে হনত পকোনর নেকো। বিস্তুতআ শনব্দর رمز 
অরর্ব ‘আককোর-ইরঙত’ বিকো ‘ইশকোরকো’। তনবি এর মকোননে হকোনতর বিকো শকোরদররক
‘আককোর-ইরঙত’ বিকো  ‘ইশকোরকো’ নেয়,  বিরসং  ‘আককোর-ইরঙত’ বিকো  ‘ইশকোরকো’র
ভকোষকো তরকো রহসেক্ষ্যেজিনেক ও প্রতদকদ ভকোষকো যকো কবিকোঝকোর জিন্য অননেক কবিশদ
মকোরকো রকোমকোনত হয়। এ ধিরননের করকোবিকোতর্বকো কয কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তির জিন্য মযর্বকোদকো
বিকো গুরুনত্বর পররচকোয়ক। এমতকোবিসকোয় কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তি সেবি সেময় কয ধিরননের
ভকোষকোয়  করকোবিকোতর্বকো  বিনলনে  তকোর  পররবিনতর্ব  রতরনে  হঠকোৎ  কনর  আককোর-
ইরঙতবিকোচক  বিকো  রহসেক্ষ্যেময়  ভকোষকোয়  করকো  বিলকো  শুরু  করনল  সেবিকোই
আশযর্বকোরন্বিত হনয় যকোয় কয,  এটকো তকোপাঁর পনক্ষে কদ কনর সেমবি হনলকো!  ফেনল
তকোপাঁর মযর্বকোদকো বিকো গুরুত্ব অননেক কবিশদ কবিনড় যকোয়। রবিনশষ কনর কয সেবি
কলকোক ইরঙতবিকোচক ভকোষকোয় করকো বিলনত সুদক্ষে তকোপাঁরকোও সেকোরকো রদননে হয়নতকো
কনয়ক বিকোর এ ধিরননের করকো বিনলনে;  অনেবিরত এ ধিরননের ভকোষকোয় করকো
বিলকো তকোপাঁনদর পনক্ষেও সেমবি নেয়। রকন্তয  হযরত যকোককোররয়কো (আআ) রতনে রদনে
এ ধিরননের ইরঙতবিকোচক বিকো প্রতদকদ ভকোষকোয় করকো বিনলনছনে। অরর্বকোৎ স্বয়সং
আলকোহ্ তকো‘আলকো তকোপাঁর যবিকোননে এ ধিরননের করকো জিকোরদ কনর কদনে  - যকো
রছনলকো একরট ময‘রজিযকোহ্ (آية)। অত আনলকোচনেকোর ধিকোরকোবিকোরহকতকোয় পনর কয
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আয়কোত উদ্ধিপত হনচ্ছে (সেনরকোহ্ মকোরইয়কোম  :  ১০)  তকোনতও রতরনে  ‘স্বকোভকোরবিক
করকো’ বিকো  ‘একভকোনবি করকো’ বিলনবিনে নেকো বিনল উনলখ করকো হনয়নছ। এ
করনক মননে হয়,  রতরনে এক এক সেময় এক এক ধিরননের বিকোকভরঙনত
ইরঙতবিকোচক  করকো  বিনলরছনলনে।  এছকোড়কো  সেনরকোহ্  মকোরইয়কোম-এর  ১০  নেসং
আয়কোনত এর উনলনখর পর পরই (১১ নেসং আয়কোনত) তকোপাঁনক, কলকোকনদরনক
সেককোল-সেন্ধেক্ষ্যেকো  আলকোহর পরবিততকো  বিণর্বনেকো  (তকোসেবিদহ্)  করকোর  জিন্য রনেনদর্বশ
সেম্বরলত ওয়কোহদ জিকোরনেনয় রদনত রনেনদর্বশ কদয়কোর করকো বিলকো হনয়নছ যকো করনক
রনেরশতভকোনবি বিলকো চনল কয, ঐ রতনে রদননের জিন্য তকোপাঁর করকো বিলকোর ক্ষেমতকো
সরগত হনয় যকোয় রনে।]

রকন্তয  অন্যত একই প্রসেনঙ উক্তি আয়কোনতর রবিপরদনত রতরনে রতনে
রকোত কলকোকনদর সেকোনর স্বকোভকোরবিকভকোনবি করকো বিলনবিনে নেকো বিনল উনলখ করকো
হনয়নছ :

        لل لك لقا قت لي لم لأل آ لل م لك لس قت للنا ال
لث ةل لثل ليا فليا. لل مو لس

“রতরনে  (আলকোহ্)  বিলনলনে :  কতকোমকোর রনেদশর্বনে এই কয,  তয রম রতনে
রকোত স্বকোভকোরবিক (বিকো একভকোনবি) করকো বিলনবি নেকো।” (সেনরকোহ্ মকোরইয়কোম : ১০)

আপরত্তিককোরদনদর  করকো  হনচ্ছে,  উপনরকোক্তি দ’রট  আয়কোত পরস্পর
রবিনরকোধিদ। ককোরণ, কদকো‘আ কবিযল হওয়কোর রনেদশর্বনে রহনসেনবি একরটনত রতনে
রদনে এবিসং অপররটনত রতনে রকোত স্বকোভকোরবিক করকো নেকো বিলকোর উনলখ করকো
হনয়নছ।

এ অরভনযকোগ  আনদপ  রঠক নেয়;  অরভনযকোগককোরদরকো  সেমবিতআ  এ
রবিষনয় সেনচতনে নেনে কয,  আরবিদ ভকোষকোয় يوم শব্দরট কখননেকো কখননেকো রদনে
অরর্বকোৎ সেননযর্বকোদয় করনক সেনযর্বকোস পযর্বন্ত সেময় বিযঝকোনত বিক্ষ্যেবিহৃত হয় এবিসং কসে
কক্ষেনত তকোর রবিপরদত অরর্ব তরকো রকোরত অরর্বকোৎ সেনযর্বকোস করনক সেননযর্বকোদয় পযর্বন্ত
সেময় বিযঝকোনত ليل শব্দ বিক্ষ্যেবিহৃত হয়। কযমনে, কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ
হনয়নছ :

فا ايام ثمانية و ليل سبع عليهم سخرها .قحسوم
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“রতরনে তকোনদর  (‘আদ জিকোরতর)  ওপর সেকোত রকোত ও আট রদননের
জিন্য তকোনক (প্রবিল বিকোয়য প্রবিকোহনক) বিলবিৎ কনর রদনলনে।” (সেনরকোহ্ আল-
হকোক্ব্ক্বকোহ্ : ৭)

এ আয়কোনত يوم ও ليل পরস্পনরর রবিপরদত অনরর্ব বিক্ষ্যেহৃত হনয়নছ।

রকন্তয  আরবিদ ভকোষকোয় কখননেকো কখননেকো বিলনত পযনরকো يوم   রদনে ও
রকোত বিযঝকোননেকো হয় । কযমনে, কককোরআনে মজিদদ এরশকোদ হনয়নছ :

.ايام ثلثة دارکم فی تمتعوا و
“আর কতকোমরকো রতনে রদননের জিন্য (অরর্বকোৎ রতনে রদনে ও রতনে রকোরতর

জিন্য) কতকোমকোনদর বিকোড়দরনর অবিসকোননের সুরবিধিকো কভকোগ কনর নেকোও।” (সেনরকোহ্
হনদ : ৬৫)

অনুরূপভকোনবি শব্দরট ليل   কখননেকো  কখননেকো  সেনযর্বকোস  করনক  সেননযর্বকোদয়
পযর্বন্ত সেময় বিযঝকোনত বিক্ষ্যেবিহৃত হয়। কযমনে, কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ হনয়নছ
:

. يغشی اذا الليل و
“শপর রকোরতর যখনে তকো  (সেবি রকছযনক অন্ধেককোনর)  আবি পত  কনর

কনেয়।” (সেনরকোহ্ আল-লকোইল : ১)
কতমরনে ওপনর কযমনে উদ্ধিপত করকো হনয়নছ :

فا ايام ثمانية و ليل سبع عليهم سخرها .قحسوم
“রতরনে তকোনদর  (‘আদ জিকোরতর)  ওপর সেকোত রকোত ও আট রদননের

জিন্য তকোনক (প্রবিল বিকোয়য প্রবিকোহনক) বিলবিৎ কনর রদনলনে।” (সেনরকোহ্ আল-
হকোক্ব্ক্বকোহ্ : ৭)

রকন্তয  কখননেকো কখননেকো শব্দরট পযনরকো রদনে-রকোরত বিযঝকোবিকোর জিন্য ليل 
বিক্ষ্যেবিহৃত হয়। কযমনে, কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ হনয়নছ :

.ليلة اربعين موسی واعدنا اذا و
“আর আরম যখনে মনসেকোনক চরলশ রকোরতর জিন্য (অরর্বকোৎ পর পর চরলশ

রদনে-রকোরতর জিন্য) প্ররতশ্রুরত রদলকোম।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ৫১)
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বিস্তুতআ  পযনরকো  রদনে-রকোত  বিযঝকোবিকোর  জিন্য  শুধিয বিকো يوم   শুধিয ليل 
বিক্ষ্যেবিহকোনরর দ পষকোন্ত আরবিদ ভকোষকোয় ভয রর ভয রর রনয়নছ; কককোরআনে মজিদনদও
এর আনরকো দ পষকোন্ত রনয়নছ।

উপনরকোক্তি  দ পষকোন্তসেমনহ  করনক  সুস্পষ  হনয়  যকোনচ্ছে  কয,  হযরত
যকোককোররয়কো (‘আআ)-এর কদকো‘আ কবিযল হওয়কো সেসংককোন্ত উক্তি দ’রট আয়কোনতর
মনধিক্ষ্যে  প্ররমরটনত পযনরকো  রদনে-রকোরত  বিযঝকোনত বিক্ষ্যেবিহৃত হনয়নছ এবিসং ليل 
একইভকোনবি রদতদয়রটনত পযনরকো  রদনে-রকোরত বিযঝকোনত বিক্ষ্যেবিহৃত হনয়নছ। يوم 
অতএবি,  উক্তি  আয়কোতদনয়র  মনধিক্ষ্যে  কককোননেকোরূপ  স্বরবিনরকোরধিতকোর  অরসত্ব
কনেই। উক্তি আয়কোতদনয়র মনধিক্ষ্যে স্বরবিনরকোরধিতকো কতকো কনেই-ই, বিরসং আয়কোতদয়
পরস্পনরর বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোককোরদ।

উনলখক্ষ্যে,  উভয়  আয়কোনতই  যরদ  শুধিয অনরর্ব يوم   বিক্ষ্যেবিহৃত  হনতকো
তকোহনল ককোনরকো পনক্ষে ‘রতনে রদনে ও রতনে রকোরত’ এবিসং ককোনরকো পনক্ষে ‘শুধিয
রতনে রদনে (রকোরত নেয়)’ অরর্ব গ্রহণ করকোর সুনযকোগ রকোকনতকো। অনুরূপভকোনবি
উভয় আয়কোনত যরদ শুধিয বিক্ষ্যেবিহৃত হনতকো তকোহনল ককোনরকো পনক্ষে ‘রতনে ليل 
রদনে ও রতনে রকোরত’ এবিসং ককোনরকো পনক্ষে ‘শুধিয রতনে রকোরত (রদনে নেয়)’ অরর্ব
গ্রহণ  করকোর  সুনযকোগ  রকোকনতকো।  এমতকোবিসকোয়  দই  আয়কোনত  দই  শব্দ
বিক্ষ্যেবিহৃত  হওয়কোয়  তকোৎপযর্ব  গ্রহনণর  কক্ষেনত  আর  কককোননেকো  মতপকোরর্বনকক্ষ্যের
সুনযকোগ রকোকনলকো নেকো।

উক্তি আয়কোতদনয়র মনধিক্ষ্যে যকোরকো স্বরবিনরকোরধিতকো কল্পনেকো কনরনছ তকোরকো
কক শুধিযليل কক শুধিয ‘সেননযর্বকোদয় করনক সেনযর্বকোস’ অনরর্ব এবিসং অনুরূপভকোনবিيوم
‘সেনযর্বকোস  করনক  সেননযর্বকোদয়’ অনরর্ব  গ্রহণ  কনরনছ।  অরচ  উভয়  শনব্দরই
এতদরভন্ন অন্য অরর্বও রনয়নছ। তকো হনচ্ছে,  উভয় শনব্দরই অন্যতম অরর্ব
‘পযনরকো রদনে-রকোরত’।

[অন্য অননেক ভকোষকোয়ই  ‘রদনে’ ও  ‘রকোত’ শব্দদনয়র  এ ধিরননের
বিক্ষ্যেবিহকোর প্রচরলত আনছ। বিকোসংলকো ভকোষকোয়  ‘রদনে’ বিলনত  ‘সেননযর্বকোদয় করনক
সেনযর্বকোস পযর্বন্ত সেময়’ এবিসং ‘রদনে-রকোত চরবশ রণকো’ উভয়ই বিযঝকোননেকো হয়।
ফেকোসের্বদ  ভকোষকোয় (রদনে) روز   ও এর-(রকোত) شب   বিক্ষ্যেবিহকোর  আরবিদ  ভকোষকোর
অনুরূপ। কযমনে,  বিলকো হয়  : بوديم آنجا شب دو   - “আমরকো দই রকোত
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(অরর্বকোৎ দই ‘রদনে-রকোত’) কসেখকোননে রছলকোম।” ইসংনরজিদ ভকোষকোয়ও এ ধিরননের
প্রচলনে রনয়নছ। কযমনে, বিলকো হয় : Hotel fare per night 100 dollar.
- “কহকোনটল-ভকোড়কো প্ররত রকোত (অরর্বকোৎ প্ররত ‘রদনে-রকোত’) একশ’ ডলকোর।”
এখকোননে শুধিয রকোনতর ভকোড়কো বিযঝকোননেকো উনদ্দেশক্ষ্যে নেয়,  বিরসং রদনে-রকোত চরবশ
রণকোর ভকোড়কো বিযঝকোননেকোই উনদ্দেশক্ষ্যে।]

এ প্রসেনঙ আনরকো  উনলখক্ষ্যে কয,  অন্যকোন্য ভকোষকোর ন্যকোয় আরবিদ
ভকোষকোয়ও  ‘রদনে’ ও  ‘রকোত’-এর  আনরকো  অরর্ব  রনয়নছ।  তকো  হনচ্ছে,
বিহুলবিক্ষ্যেবিহৃত  অনরর্ব  এক  সেননযর্বকোদয়  করনক  পরবিতর্বদ  সেননযর্বকোদয়  পযর্বন্ত
সেময়নক ‘রদনে’, ‘সেন্ধেক্ষ্যেকো’, ‘রকোত’, ও ‘প্রতয ক্ষ্যেষ’ - এ কনয়ক ভকোনগ ভকোগ
করকো হয়। এ কক্ষেনত সেনযর্বকোনসর সেকোনর সেকোনরই ‘রকোত’ বিলকো হয় নেকো, বিরসং
অন্ধেককোর ররনেনয় এনল ‘রকোত’ শুরু হয় এবিসং ‘প্রতয ক্ষ্যেষ’ (ছযবকহ ছ্বকোনদকক্ব্)
হওয়কো পযর্বন্ত  ‘রকোত রকোনক বিনল গণক্ষ্যে করকো হয়,  কতমরনে সেনযর্ব রদগনন্তর
ওপনর  উরদত হবিকোর  আনগ  চকোররদক  পযনরকোপযরর  ফেসের্বকো  হনয়  কগনলই
‘রদনে’ বিলকো হয়।

অতএবি,  উক্তি দই আয়কোনতর মনধিক্ষ্যে  স্বরবিনরকোরধিতকোর  কল্পনেকো  কয
রভরত্তিহদনে তকো বিলকোই বিকোহুলক্ষ্যে।

এখকোননে আনরকরট রবিষয়ও উনলখ করকো কযনত পকোনর। তকো হনচ্ছে,
উক্তি আয়কোতদনয়র মনধিক্ষ্যে স্বরবিনরকোরধিতকো রকোকনল হযরত রকোসেননল আকরকোম
(সেকোআ)-এর  যযনগর  ইসেলকোম-রবিনরকোধিদ  আরবিরকো  এনক  পযপাঁরজি  কনর
কককোরআননের রবিরুনদ্ধি কমকোককোরবিলকো করনতকো। রকন্তয  শব্দদনয়র অরর্ব সেম্পনকর্ব
অবিগত রকোককোয় তকোরকো  প্ররতবিকোদ কনর রনে। এ করনক আনরকো সুস্পষ কয,
আরবিদ  ভকোষকোয়  যরকোযর  জকোনে  ছকোড়কোই  রবিনরকোধিদরকো  কককোরআনে  মজিদনদর
রবিরুনদ্ধি হকোসেক্ষ্যেকর আপরত্তি তয নলনছ।

(২) তকোরকো বিনল :  কককোরআননে রদতদয় কয স্বরবিনরকোরধিতকো রনয়নছ তকো
হনচ্ছে,  কককোরআনে  কখননেকোবিকো  মকোনুনষর  ককোনজির  দকোয়-দকোরয়ত্ব  মকোনুনষর
ওপরই চকোরপনয় রদনয়নছ অরর্বকোৎ মকোনুষ স্বদয় ক্ষেমতকো ও এখরতয়কোনরর বিনল
ককোজি কনর রকোনক বিনল উনলখ কনরনছ।

84



[এ  রবিষনয়  অত  গ্রন্রককোনরর  অদ পষবিকোদ  ও  ইসেলকোম গ্রনন্রও
আনলকোচনেকো করকো হনয়নছ।]

আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে  আ
.فليکفر شاء من و فليؤمن شاء فمن

“অতআপর  কয  চকোয়  কসে  ঈমকোনে  আনেনবি  এবিসং  কয  চকোয়  ককোনফের
হনবি।” (সেনরকোহ্ আল-ককোহ্ফ্ : ২৯)

আবিকোর কককোরকোও কককোরকোও কককোরআনে সেমস ক্ষেমতকো ও এখরতয়কোর
আলকোহর  হকোনত  সেমপর্বণ  কনরনছ।  এমনেরক  মকোনুনষর  ককোজিকমর্বনকও
আলকোহর প্ররত আনরকোপ কনরনছ। কযমনে, বিনলনছ :

.الله يشاء ان ال تشاؤن ما و
“কতকোমরকো ইচ্ছেকো করনবি নেকো আলকোহ্ যকো ইচ্ছেকো কনরনে তকো বিক্ষ্যেতদত।”

(সেনরকোহ্ আল-ইনেসেকোন্/ আদ-দকোহর : ৩০)
তকোনদর  করকো  :  সেকোধিকোরণভকোনবি  বিলকো  যকোয়  কয,  কককোরআননে

কনতকোগুনলকো  আয়কোত  রনয়নছ  যকোনত  আলকোহর  বিকোন্দেকোহনদরনক  তকোনদর
ককোনজির  বিক্ষ্যেকোপকোনর  এখরতয়কোনরর  অরধিককোরদ  বিনল  উনলখ  করকো  হনয়নছ,
অন্যরদনক অপর কতগুনলকো আয়কোনত মকোনুষনক এখরতয়কোর রবিহদনে রূনপ
তযনল ধিরকো হনয়নছ এবিসং সেমস ককোজি আলকোহর প্ররত আনরকোপ করকো হনয়নছ।
কককোরআননের এ দই ধিরননের আয়কোনতর মনধিক্ষ্যে সুস্পষ স্বরবিনরকোরধিতকো বিতর্বমকোনে
- যকো কককোননেকো বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোর মকোধিক্ষ্যেনম রনেরসেনে করকো সেমবি নেয়।

এর জিবিকোনবি বিলনবিকো  :  কককোরআনে মজিদনদ কয কককোরকোও কককোরকোও
বিকোন্দেকোহনদর ককোজিনক তকোনদর রনেনজিনদর ওপর আনরকোপ করকো হনয়নছ এবিসং
কককোরকোও কককোরকোও কয তকো আলকোহর প্ররত আনরকোপ করকো হনয়নছ - উভয়ই
স্ব স্ব সকোননে সেরঠক এবিসং  এতদভনয়র মনধিক্ষ্যে  কককোননেকোরূপ স্বরবিনরকোরধিতকোর
অরসত্ব কনেই। ককোরণ,

প্ররতরট মকোনুষই স্ব স্ব সেহজিকোত অনুভন রত ও রবিচকোরবিযরদ্ধি দকোরকো এ
সেতক্ষ্যে অনুভবি কনর কয,  কসে কনতকোগুনলকো ককোজি করকোর জিন্য শরক্তি ও
ক্ষেমতকোর অরধিককোরদ এবিসং স্বকোধিদনেভকোনবি ঐ সেবি ককোজি করনত বিকো করকো
করনক রবিরত রকোকনত সেক্ষেম। এ হনচ্ছে এমনে রবিষয় মকোনেরবিক প্রকপরত ও
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রবিচকোরবিযরদ্ধি  যকোর  সেতক্ষ্যেতকোর  সেকোক্ষেক্ষ্যে  প্রদকোনে  কনর।  এ  বিক্ষ্যেকোপকোনর  ককউ
সেকোমকোন্যতম সেনন্দেহও কপকোষণ  করনত পকোনর  নেকো।  এ ককোরনণ রবিনশ্বর
সেমস  জকোনেবিকোনে  কলকোকই  দষ্কেপরতককোরদনক  রতরস্ককোর  ও  শকোরস  প্রদকোনে
কনরনে। এটকোই প্রমকোণ কনর কয,  মকোনুষ স্বদয় ককোজিকনমর্ব স্বকোধিদনেতকো ও
এখরতয়কোনরর অরধিককোরদ এবিসং কককোননেকো ককোজি সেম্পকোদননের জিন্য তকোনক
বিকোধিক্ষ্যে করকো হয় নেকো।

অন্যরদনক রবিচকোরবিযরদ্ধি সেম্পন্ন প্ররতরট মকোনুষই লক্ষেক্ষ্যে কনর রকোনক
কয, সেকোধিকোরণভকোনবি পর চলকোর সেময় তকোর কয গরত তকোর সেকোনর উপাঁচয  সকোনে
করনক পনড় যকোবিকোর কক্ষেনত তকোর গরতনত পকোরর্বকক্ষ্যে রনয়নছ। এ পকোরর্বকক্ষ্যে
করনক কসে এ রসেদ্ধিকোনন্ত উপনেদত হয় কয,  প্ররনমকোক্তি গরতর কক্ষেনত কসে
স্বকোধিদনে  ও  এখরতয়কোর  সেম্পন্ন,  রকন্তয  রদতদনয়কোক্তি  গরতর  কক্ষেনত  কসে
অরনেচ্ছেকোকপতভকোনবি বিকোধিক্ষ্যে।

রবিচকোরবিযরদ্ধি  সেম্পন্ন  মকোনুষ  আনরকো  লক্ষেক্ষ্যে  কনর  কয,  যরদও  কসে
কনতকোগুনলকো ককোজি সেম্পকোদননের বিক্ষ্যেকোপকোনর স্বকোধিদনে;  কসে চকোইনল কস্বচ্ছেকোয় কসে
ককোজিগুনলকো সেম্পকোদনে করনত পকোনর এবিসং চকোইনল কস্বচ্ছেকোয় কসে ককোজিগুনলকো
করকো করনক রবিরত রকোকনত পকোনর,  তরকোরপ তকোর এখরতয়কোরকোধিদনে এ সেবি
ককোনজির অরধিককোসংশ পটভন রম বিকো পনবির্বশতর্বসেমনহ তকোর এখরতয়কোনরর বিকোইনর।
কযমনে  :  মকোনুনষর ককোনজির পটভন রম,  তকোর  আয়যষ্কেকোল,  তকোর  অনুভন রত ও
অনুধিকোবিনে  ক্ষেমতকো,  তকোর  ঐ  ককোনজির  প্ররত  আগ্রহ,  তকোর  অভক্ষ্যেন্তরদণ
চকোরহদকোসেমননহর  কককোননেকো  একরটর  জিন্য  ককোজিরট  অনুকূল  হওয়কো  এবিসং
সেবিনশনষ ককোজিরট সেম্পকোদননের শরক্তি ও ক্ষেমতকো।

বিলকো  বিকোহুলক্ষ্যে  কয,  মকোনুনষর  ককোনজির  এই  পটভন রমসেমনহ  তকোর
এখরতয়কোনরর গরণ্ডর বিকোইনর এবিসং এই পটভন রমসেমননহর সষকো হনচ্ছেনে কসেই
মহকোশরক্তি রযরনে স্বয়সং মকোনুনষরই সষকো।

অতএবি,  এ বিকোসবি অবিসকোর পররনপ্ররক্ষেনত মকোনুনষর ককোজিকমর্বনক
একই সেকোনর কযমনে মকোনুনষর প্ররত আনরকোপ করকো চনল, কতমরনে তকো আলকোহ্
তকো‘আলকোর  প্ররতও  আনরকোপ  করকো  চনল  রযরনে  এ  ককোজিসেমননহর  সেমস
পটভন রম সে পরষ কনরনছনে।
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রদতদয়তআ  রবিচকোরবিযরদ্ধির  রকোয়  এই  কয,  সে পরষকতর্বকো  সেমস  সে পরষনক
অরসত্ব দকোনে করকোর পর রনেনজিনক ককোজি করনক গুরটনয় কনেনে রনে বিকো অবিসের
গ্রহণ কনরনে রনে এবিসং সে পরষনলকোনকর পররচকোলনেকো করনকও হকোত গুরটনয় কনেনে
রনে,  বিরসং সে পরষনলকোনকর অরসত্ব রটনক রকোককো ও অবিক্ষ্যেকোহত রকোককোর রবিষয়রট
তকোনদর সে পরষর ন্যকোয়ই সে পরষকতর্বকোর শরক্তি ও ইচ্ছেকোর মযখকোনপক্ষেদ। সে পরষকতর্বকোর
ইচ্ছেকো বিক্ষ্যেরতনরনক সে পরষনলকোনকর পনক্ষে এমনেরক মযহননতর্বর জিন্যও রটনক রকোককো
সেমবি নেয়।

সে পরষকতর্বকোর  সেকোনর প্রকোণশদল ও প্রকোণহদনে রনেরবির্বনশনষ সে পরষনলকোনকর
সে পরষরনেচনয়র  সেম্পকর্ব  একজিনে  রনেমর্বকোতকোর  সেকোনর  তকোর  রনেরমর্বত  ভবিননের
সেম্পনকর্বর ন্যকোয় নেয় কযখকোননে ভবিনেরট শুধিয তকোর অরসত্বলকোনভর কক্ষেনত এর
রনেমর্বকোতকো  ও  শ্ররমকনদর  ওপর  রনেভর্বরশদল,  রকন্তয  অরসত্ব  লকোনভর  পনর
তকোনদর  করনক মযখকোনপরক্ষেতকোহদনে  এবিসং  এমনেরক  রনেমর্বকোতকো  ও  শ্ররমকনদর
রবিলয় রটনলও ভবিনেরট তকোর অরসত্ব অবিক্ষ্যেকোহত রকোখনত পকোনর। কতমরনে এ
সেম্পকর্ব একজিনে গ্রন্রককোনরর সেকোনর তকোপাঁর ররচত গ্রনন্রর সেম্পনকর্বর ন্যকোয়ও
নেয়,  কযখকোননে  গ্রন্ররট  রচনেকোর  কক্ষেনতই  শুধিয  গ্রন্রককোনরর  অরসনত্বর
প্রনয়কোজিনে,  রকন্তয  ররচত হনয় যকোবিকোর পর গ্রন্ররটর রটনক রকোককো ও অরসত্ব
অবিক্ষ্যেকোহত  রকোককোর  জিন্য গ্রন্রককোর,  তকোপাঁর  হসকোক্ষের  ও  তকোপাঁর  রলখনেকনমর্বর
আনদপ প্রনয়কোজিনে কনেই।

রকন্তয  সে পরষজিগনতর  সেকোনর  সে পরষকতর্বকোর  সেম্পকর্ব  যরদও  সেমস
রকনমর উপমকোর উনধির্ব তরকোরপ অনুধিকোবিননের সুরবিধিকোনরর্ব একরট উদকোহরণ
কদয়কো কযনত পকোনর। তকো হনচ্ছে : সে পরষজিগনতর সেকোনর সে পরষকতর্বকোর সেম্পকর্ব
ববিদক্ষ্যেরতক বিকোরতর আনলকোর সেকোনর রবিদক্ষ্যেনতর সেম্পনকর্বর ন্যকোয়। ববিদক্ষ্যেরতক
বিকোরত রঠক তনতকোক্ষেণই আনলকো রবিতরণ করনত পকোনর যনতকোক্ষেণ তকোনরর
মকোধিক্ষ্যেনম রবিদক্ষ্যেতনকন্দ্র করনক রবিদক্ষ্যেত এনসে বিকোরতনত কপপপাঁনছ। বিস্তুতআ
বিকোরত তকোর আনলকোর জিন্য প্ররতরট মযহননতর্বই রবিদক্ষ্যেতনকনন্দ্রর মযখকোনপক্ষেদ;
কয মযহননতর্ব রবিদক্ষ্যেতনকন্দ্র করনক রবিদক্ষ্যেত সেরবিরকোহ বিন্ধে কনর কদয়কো কদয়কো
হনবি, রঠক কসে মযহননতর্বই বিকোরত রনেনভ যকোনবি এবিসং আনলকোর সকোননে অন্ধেককোর
আরধিপতক্ষ্যে রবিসকোর করনবি।
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রঠক  এভকোনবিই  সেমগ্র  সে পরষজিগত  স্বদয়  অরসত্বলকোভ,  রসরত  ও
অবিক্ষ্যেকোহত রকোককোর জিন্য তকোর মহকোনে উৎনসের মযখকোনপক্ষেদ এবিসং প্ররতরট সে পরষই
তকোর মহকোনে উৎনসের মননেকোনযকোগ (توجه) ও সেকোহকোনযক্ষ্যের মযখকোনপক্ষেদ। প্ররতরট
সে পরষই  প্ররতরট  মযহননতর্বই  কসে  মহকোনে  উৎনসের  সেদমকোহদনে  দয়কো  ও করুণকোয়
পররনবিরষত হনয় আনছ;  মযহননতর্বর জিন্যও যরদ এ দয়কো ও করুণকোর সেকোনর
তকোর  সেম্পকর্ব  রছন্ন  হনয়  যকোয়  তকোহনল  সেমগ্র  সে পরষরনেচয়  সেকোনর  সেকোনরই
অনেরসনত্ব পযর্ববিরসেত হনবি এবিসং সে পরষনলকোনকর আনলকো হকোররনয় যকোনবি।

অতএবি,  কদখকো যকোনচ্ছে,  বিকোন্দেকোহনদর ককোজি জিকোবির্ ও এখরতয়কোনরর
মধিক্ষ্যেবিতর্বদ একরট অবিসকোর অরধিককোরদ এবিসং মকোনুষ এ দই রদনকরই সুরবিধিকো
পকোনচ্ছে।

মকোননে جبر  ‘বিকোধিক্ষ্যে  করকো’।  এরট  ককোলকোম  শকোনসর  একরট  রবিনশষ
পররভকোষকো। যকোরকো এ রবিশ্বকোসেদ- جبر   তকোরকো  সে পরষকুনলর সেমস ককোজি সষকোর
প্ররত আনরকোপ কনর। এ কক্ষেনত কনয়করট প্রধিকোনে মত হনচ্ছে : (১)  সে পরষর
শুরুনত  বিকো  সে পরষপররকল্পনেকোর  মযহননতর্ব  সে পরষকতর্বকো  ভরবিষক্ষ্যেনতর  সেবি  রকছয
খযরটনেকোরট  সেহ  রনেধির্বকোরণ  কনর  করনখনছনে  এবিসং  তদনুযকোয়দ  সেবি  রকছয
স্বয়সংরকয়ভকোনবি রনট চনলনছ।  (২)  প্ররত মযহননতর্ব  সষকো যকো চকোনে তকোর দকোরকো
তকো-ই কররনয় কনেনে। (৩) প্ররতরট মকোনুষ (এবিসং অন্যকোন্য প্রকোণদও) মকোতপগনভর্ব
আসেকোর পর সে পরষকতর্বকো তকোর ভকোগক্ষ্যেরলরপ রনেধির্বকোরণ কনর কদনে। (৪) প্ররত বিছর
একবিকোর সে পরষকতর্বকো  কগকোটকো  সে পরষকুনলর,  রবিনশষতআ মকোনুনষর পরবিতর্বদ  এক
বিছনরর  ভকোগক্ষ্যেরলরপ  রনেধির্বকোরণ  কনর  কদনে।  [এ  সেবি  রবিষয়  রনেনয়  অত
কলখনকর অদ পষবিকোদ ও ইসেলকোম গ্রনন্র রবিচকোরবিযরদ্ধি ও কককোরআনে মজিদনদর
আনলকোনক রবিসকোররত আনলকোচনেকো করকো হনয়নছ।]

মকোনুষ কককোননেকো ককোজি সেম্পকোদনে করকো বিকো নেকো করকোর কক্ষেনত স্বদয় শরক্তি
ও ক্ষেমতকোর বিক্ষ্যেবিহকোনর পযনরকোপযরর স্বকোধিদনে। রকন্তয  তকোর এই শরক্তি ও ক্ষেমতকো
এবিসং  ককোজি  সেম্পকোদননের  জিন্য  প্রনয়কোজিনেদয়  সেমস  রকনমর  পটভন রম  ও
পনবির্বশতর্ব (مقدمات) তকোর রনেনজির নেয়, বিরসং এগুনলকো সে পরষকতর্বকোর পক্ষে করনক
তকোনক কদয়কো হনয়নছ। এ সেবি রকছযর অরসত্বলকোনভর বিক্ষ্যেকোপকোনর কযমনে মকোনুষ
সে পরষকতর্বকোর প্ররত মযখকোনপক্ষেদ, কতমরনে এ সেনবির রসরত ও অবিক্ষ্যেকোহত রকোককোর
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বিক্ষ্যেকোপকোনরও  কসে  প্ররত  মযহননতর্বই  তকোপাঁরই  দয়কো-অনুগ্রহ  ও  মননেকোনযকোনগর
মযখকোনপক্ষেদ। সুতরকোসং মকোনুষ কয ককোজিই সেম্পকোদনে কনরনছ এক রহনসেনবি তকো
তকোর রনেনজির প্ররত আনরকোপনযকোগক্ষ্যে, আনরক রহনসেনবি তকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর
প্ররত আনরকোপনযকোগক্ষ্যে।

কককোরআনে মজিদনদর উক্তি আয়কোত সেমননহও এ সেতক্ষ্যেই তয নল ধিরকো
হনয়নছ। এ সেবি আয়কোনত বিযঝকোনত চকোওয়কো হনয়নছ কয,  স্বদয় ককোজিকনমর্বর
ওপনর মকোনুনষর শরক্তি-ক্ষেমতকো ও এখরতয়কোনরর রনেয়ন্ত্রণ তকোর ককোজিকনমর্বর
ওপর কখকোদকোয়দ প্রভকোবি ও রনেয়ন্ত্রনণর পনর বিকোধিকো সে পরষ  করনত পকোনর নেকো।
ককোরণ,  রতরনেও মকোনুনষর ককোজিকনমর্বর  প্ররত দ পরষ  রকোনখনে এবিসং  মকোনুনষর
ককোজিকনমর্ব তকোপাঁরও ভন রমককো রনয়নছ।

বিস্তুতআ  এনকই  বিলকো  হয় المرين بين امر   (দ’রট  অবিসকোর
মকোঝকোমকোরঝ  একরট  অবিসকো)।  [মযসেলমকোনেনদর  মনধিক্ষ্যে  এ বিক্ষ্যেকোপকোনর  বচরন্তক
রদক করনক রবিরভন্ন মত এবিসং কবিশদর ভকোগ কক্ষেনতই রবিরভন্ন মনতর একরট
সেসংরমরশ্রত রূপ রবিরকোজি করনলও রবিনশষ কনর আমনলর রদক করনক রবিচকোর
করনল  কদখকো  যকোয়  কয,  তকোরকো  মকোনুনষর  ককোজিকনমর্বর  প্রকপরত  সেম্পনকর্ব
অবিনচতনেভকোনবি হনলও এ আক্বদদকোহ্ই কপকোষণ কনর।]  আহনল বিকোইনতর
ইমকোমগণ  (‘আআ)ও এ রবিষয়রটর ওপর খযবিই গুরুত্ব আনরকোপ করনতনে
এবিসং এ তত্ত্বেনক সুপ্ররতরষত কনর  ‘জিকোবির্’ ও  ‘তকোফভদয্’ - এ উভয়
তত্ত্বেনক বিকোরতল প্রমকোণ কনর রদনয়নছনে।

(অপর্বণ) تفويض]  হনচ্ছে  ককোলকোম  শকোনসর  আনরকরট  গুরুত্বপনণর্ব
পররভকোষকো। এর মকোননে হনচ্ছে,  মকোনুষনক পররপনণর্ব  স্বকোধিদনেতকো কদয়কো হনয়নছ;
সে পরষকতর্বকো  তকোর  ককোজিকমর্ব  কমকোনটই  রনেয়ন্ত্রণ  কনরনে  নেকো।  এনক اختيار 
(রনেবির্বকোচনে/  কবিনছ কনেয়কো)  তত্ত্বেও বিলকো হয়। ময‘তকোরযলকোহ্ রফের্বক্বকোহ্ এ তনত্ত্বে
রবিশ্বকোসেদ রছনলকো।]

এ রবিষয়রট  রবিনশষ গুরুনত্বর অরধিককোরদ  রবিধিকোয়  আমরকো  এখকোননে
আনরকো  একরট  সেহজি  উদকোহরনণর  মকোধিক্ষ্যেনম  রবিষয়রট  পকোঠক-পকোরঠককোনদর
সেকোমননে সেহজিনবিকোধিক্ষ্যে কনর কতকোলকোর প্রয়কোসে পকোনবিকো :
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এমনে এক বিক্ষ্যেরক্তির করকো মননে করুনে যকোর হকোত দ’রট অনকনজিকো,
ফেনল কসে তকোর হকোত দ’রট নেকোড়কোচকোড়কো করনত এবিসং তকো দকোরকো ককোজিকমর্ব
করনত পকোনর নেকো। রকন্তয  একজিনে রচরকৎসেক একরট ববিদক্ষ্যেরতক যনন্ত্রর
সেকোহকোনযক্ষ্যে তকোর হকোত দ’রটনক সেচল ও সেক্ষেম কনর রদনলনে। ডকোক্তিকোর
যখনেই তকোর  হকোনত  উক্তি যন্ত্র করনক রবিদক্ষ্যেত-তরঙ সেরবিরকোহ  কনরনে
তখনে  কসে  ইচ্ছেকো  করনল  তকোর  হকোত  দ’রট  নেকোড়কোচকোড়কো  ও  তকো  রদনয়
ককোজিকমর্ব  করনত  পকোনর  এবিসং  নেকো  চকোইনল  রকছয  নেকো  কনরও  রকোকনত
পকোনর। রকন্তয  যখনেই ডকোক্তিকোর তকোর হকোনতর সেকোনর উক্তি যনন্ত্রর সেসংনযকোগ
রছন্ন কনর কদনে বিকো তকোনত রবিদক্ষ্যেত সেরবিরকোহ বিন্ধে কনর কদনে তখনে কসে
অক্ষেম অবিসকোয় রফেনর আনসে এবিসং ইচ্ছেকো করনলও কসে তকোর হকোত দ’রট
নেকোড়কোচকোড়কো করনত পকোনর নেকো।

এখনে পরদক্ষেকো ও গনবিষণকোর লনক্ষেক্ষ্যে ডকোক্তিকোর করকোগদর হকোত দ’রটর
সেকোনর উক্তি যন্ত্ররটর সেসংনযকোগ প্রদকোনে করনলনে এবিসং করকোগদও স্বদয় ইচ্ছেকো ও
এখরতয়কোর  অনুযকোয়দ  তকোর  হকোত  দ’রট  নেকোড়কোচকোড়কো  ও  তকো  বিক্ষ্যেবিহকোর  কনর
ককোজিকমর্ব  করনত  শুরু  করনলকো।  তকোর  এ  ককোজিকমর্ব  রনেবির্বকোচনে  ও  তকোর
শুভকোশুভ পররণরতর কক্ষেনত রনেআসেনন্দেনহ ডকোক্তিকোনরর কককোননেকো ভন রমককো কনেই।
ককোরণ, ডকোক্তিকোর তকোনক এ সেবি ককোজি করনত বিকো নেকো করনত বিকোধিক্ষ্যে কনর রনে।
বিরসং ডকোক্তিকোর কয ককোজি করনলনে তকো হনচ্ছে,  রতরনে করকোগদনক ককোজি করকোর
শরক্তি সেরবিরকোহ  করনলনে এবিসং  করকোগদর  পসেন্দে মনতকো  কয  কককোননেকো  ককোজি
করকোর কক্ষেনত তকোনক সেকোহকোযক্ষ্যে করনলনে।

এখনে  এ  বিক্ষ্যেরক্তির  হকোত  নেকোড়কোচকোড়কো  করকো  ও  তকো  দকোরকো  ককোজিকমর্ব
করকোনক আমরকো المرين بين امر   -এর দ পষকোন্ত রূনপ গণক্ষ্যে করনত পকোরর।
ককোরণ, তকোর এভকোনবি হকোত নেকোড়কোচকোড়কো ও ককোজিকমর্ব করকোর রবিষয়রট উক্তি যন্ত্র
করনক রবিদক্ষ্যেত-তরঙ সেরবিরকোনহর ওপর রনেভর্বরশদল, আর এ রবিদক্ষ্যেত-তরঙ
সেরবিরকোনহর রবিষয়রট পযনরকোপযরর ডকোক্তিকোনরর এখরতয়কোরকোধিদনে। অন্যরদনক ঐ
বিক্ষ্যেরক্তির হকোত নেকোড়কোচকোড়কো  ও ককোজিকমর্ব  করকোনক পযরকোপযররভকোনবি  ডকোক্তিকোনরর
প্ররতও আনরকোপ করকো চনল নেকো। ককোরণ, ডকোক্তিকোর তকোনক শুধিয শরক্তি সেরবিরকোহ
কনরনছনে,  রকন্তয  হকোত নেকোড়কোচকোড়কো  ও তকো  রদনয় ককোজিকমর্ব  করকোগদ  কস্বচ্ছেকোয়
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সেম্পকোদনে কনরনছ;  করকোগদ চকোইনল হকোত নেকোড়কোচকোড়কো ও তকো রদনয় ককোজিকমর্ব
করকো করনক রবিরতও রকোকনত পকোরনতকো।

উপনরকোক্তি কক্ষেনত ককোজিকনমর্বর কতর্বকো করকোগদ একরদনক কযমনে স্বদয়
এখরতয়কোনরর বিনল ককোজিকমর্ব সেম্পকোদনে কনরনছ এবিসং জিকোবির্ বিকো যকোরন্ত্রকতকোর
রশককোর হয় রনে, কতমরনে তকোর ককোজিকনমর্বর পযনরকো এখরতয়কোরও তকোনক প্রদকোনে
করকো হয় রনে,  বিরসং সেবির্বক্ষেণই তকোনক অন্যত করনক শরক্তি ও সেকোহকোযক্ষ্যে গ্রহণ
করনত হনয়নছ।

এটকোই হনচ্ছে المرين بين امر بل تفويض ل و جبر ل  - “নেকো জিকোবির্,
নেকো তকোফেভদয্, বিরসং এতদভনয়র মধিক্ষ্যেবিতর্বদ একরট অবিসকো।” মকোনুনষর সেমস
ককোজিকমর্ব এ অবিসকোর মধিক্ষ্যে রদনয়ই সেসংররটত হনয় রকোনক। একরদনক কযমনে
মকোনুষ স্বদয় ইচ্ছেকো অনুযকোয়দ  ককোজিকমর্ব  সেম্পকোদনে কনর রকোনক,  অন্যরদনক
আলকোহ্ তকো‘আলকো যকোর পটভন রম বিকো  পনবির্বশতর্বকোবিলদ  বতরদ  কনর কদনে তরকো
রতরনে যকো ইচ্ছেকো কনরনে তকোর বিকোইনর  কসে কককোননেকো রকছয  করনত বিকো করকোর
ইচ্ছেকো করনত পকোনর নেকো।

এতদসেসংককোন্ত সেমস আয়কোনতর এটকোই লক্ষেক্ষ্যে। অরর্বকোৎ  কককোরআনে
মজিদদ  একরদনক  মকোনুনষর  জিন্য  এখরতয়কোর  প্রমকোণ  কনর  জিকোবির্-এ
রবিশ্বকোসেদনদর  রচন্তকোধিকোরকোর  অসেকোরতকো  প্রমকোণ  কনরনছ,  অন্যরদনক  মকোনুনষর
ককোজিকমর্বনক  আলকোহর  প্ররত  আনরকোপ  কনর  তকোফভদয্-এর  প্রবিক্তিকোনদর
অরভমতনক রভরত্তিহদনে প্রমকোণ কনরনছ।

* * *
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কককোরআনে মজিদনদ নেকোনসেখ্  ও মকোন্সেনখ্
কককোরআনে মজিদনদর রবিরধিরবিধিকোননে স্বরবিনরকোরধিতকোর অরভনযকোগ

কককোরআনে-রবিনরকোধিদরকো  কককোরআনে  মজিদনদর  ঐশদ  রকতকোব  নেকো
হওয়কোর দকোবিদ কনর এ গ্রনন্রর রবিরুনদ্ধি কয সেবি অরভনযকোগ উতকোপনে কনর
কসেগুনলকোর  মনধিক্ষ্যে  অন্যতম এবিসং  সেমবিতআ  সেবির্বকোরধিক গুরুতর অরভনযকোগ
হনচ্ছে এ গ্রনন্র রবিরভন্ন স্বরবিনরকোধিদ আহ্ককোনমর উপরসরত। তকোনদর দকোবিদ,
কককোরআননে কবিশ কনয়করট কক্ষেনত একই রবিষনয় এককোরধিক হুকুম রনয়নছ
- যকো করনক প্রমকোরণত হয় কয, কককোরআনে আলকোহর রকতকোব নেয়।

এ অরভনযকোগরটর রবিনশষ গুরুত্ব এখকোননে কয,  কককোরআনে মজিদনদর
রবিরুনদ্ধি উতকোরপত অন্যকোন্য অরভনযকোগ খণ্ডননে অননেক ইসেলকোম-রবিনশষজ ও
মযফেকোসেরসেনর কককোরআনে এরগনয় এনলও এবিসং অরভনযকোগগুনলকো অককোটক্ষ্যেভকোনবি
খণ্ডনে করনলও এ অরভনযকোগরট খণ্ডননে কদকোরচৎ ককউ এরগনয় এনসেনছনে।
বিরসং  দ’একজিনে  বিক্ষ্যেরতনরনক  প্রকোয়  সেকল  মযফেকোসেরসের  ও  ইসেলকোম-
রবিনশষজই প্রককোরকোন্তনর এ অরভনযকোনগর যরকোরর্বতকো স্বদককোর কনর রনেনয়নছনে।

কককোরআনে মজিদনদ এমনে কতক আয়কোত রনয়নছ যকোনত কদখকো যকোয়
কয, দ পশক্ষ্যেতআ একরট আয়কোনত কককোননেকো রবিষনয় একরট হুকুম নেকোরযল হনয়নছ,
রকন্তয  অপর একরট আয়কোনত একই রবিষনয় তকো করনক রভন্ন হুকুম নেকোরযল
হনয়নছ। ওলকোমকো  ও মযফেকোসেরসেরদননে  কককোরআনে এ ধিরননের  হুকুমসেমননহর
মনধিক্ষ্যে  সেমন্বিয়  সেকোধিননে  বিক্ষ্যেরর্ব  হনয়  “নেকোনসেখ্   ও  মকোনেসেনখ্”-এর  প্রবিক্তিকো
হনয়নছনে। তকোপাঁরকো দকোবিদ কনরনছনে কয, এ ধিরননের হুকুমগুনলকোর মনধিক্ষ্যে একরট
হুকুম দকোরকো অন্যরট মকোনেসেনখ্ বিকো রদ হনয়নছ। এর রভরত্তিনত তকোপাঁরকো,  তকোপাঁনদর
দ পরষনত,  বিহকোল  রকোককো  হুকুমরটনক  নেকোনসেখ্   (ররহতককোরদ)  ও  রদ  হনয়
যকোওয়কো হুকুমরটনক মকোনেসেনখ্ (ররহতকপত) রহনসেনবি অরভরহত কনরনছনে।
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কককোরআনে  মজিদদ  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক  নেকোরযলপত
সেবির্বনশষ  ও  পনণর্বকোঙ  আসেমকোনেদ  রকতকোব  - স্বয়সং  আলকোহ্  তকো‘আলকো  যকো
কহফেকোযনতর  অরর্বকোৎ  অরবিকপত  রকোখকোর  দকোরয়ত্ব  গ্রহণ  কনরনছনে;  এটকো
আমকোনদর ঈমকোননের অন্তভয র্বক্তি। এ ককোরনণ কককোরআনে মজিদনদ আহ্ককোনমর
কক্ষেনত  দ পশক্ষ্যেতআ  কয  সেবি  স্বরবিনরকোরধিতকো  রনয়নছ  কসে  সেম্পনকর্ব  ওলকোমকো  ও
মযফেকোসেরসেরদননে  কককোরআননের  এ  বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো  মযসেলমকোনেরকো  রনেরদর্বধিকোয়  কমননে
রনেনয়নছ। রকন্তয  এ জিবিকোবি কককোরআনে-রবিনরকোধিদনদর আপরত্তিনক খণ্ডনে করনত
সেক্ষেম হয় রনে।

রবিষয়রটর এনহনে গুরুত্ব রবিনবিচনেকোয় এ রবিষনয় আমরকো রবিসকোররত
আনলকোচনেকোর রসেদ্ধিকোন্ত রনেনয়রছ।

নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর রভরত্তি ও প্রকরণ

ইরতপননবির্ব  কযমনে উনলখ করকো  হনয়নছ,  স্বয়সং  কককোরআনে মজিদনদ
আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক আয়কোত মকোনেসেনখ্ করকোর করকো বিলকো হনয়নছ।
আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :

سخ لما لس سن سن لن ةة مم لي سو آ لها لأ مس سن مت قن سأ ةر لن سي لخ لها مب سن سو مم لها لأ مل سث  مم
“আরম কককোননেকো আয়কোতনক তকোর কচনয় অরধিকতর উত্তিম বিকো তকোর

অনুরূপ (আয়কোত্) আনেয়নে বিক্ষ্যেতদত ররহত কনর কদই নেকো বিকো ভয রলনয় কদই
নেকো।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১০৬)

ইরতপননবির্ব আমরকো আমকোনদর আনলকোচনেকোয় বিনলরছ কয,  এ আয়কোনত
মনলতআ পনবির্ববিতর্বদ  আসেমকোনেদ  রকতকোবি সেমননহর পকোঠ ররহতকরণ ও অননেক
রবিধিকোনে ররহতকরণ বিকো পররবিতর্বনেকরনণর রবিরুনদ্ধি ইয়কোহনদদ ও খ পসকোনেনদর
আপরত্তির জিবিকোবি কদয়কো  হনয়নছ। রকন্তয  দ’একজিনে বিক্ষ্যেরতকম বিকোনদ প্রকোয়
সেকল মযফেকোসেরসের্ ও ইসেলকোমদ মনেদষদই এ রবিষয়রটনক উনপক্ষেকো কনরনছনে
এবিসং  এ  আয়কোনতর  লক্ষেক্ষ্যে  কককোরআনে  মজিদনদর  অভক্ষ্যেন্তনর  নেকোনসেখ্   ও
মকোনেসেনখ্  বিনল  গণক্ষ্যে  কনরনছনে।  তকোপাঁনদর  মনত,  কককোরআনে  মজিদনদর
অভক্ষ্যেন্তনর দই ধিরননের নেকোনসেখ্  ও মকোনেসেনখ্ ককোযর্বকর হনয়নছ :
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এক ধিরননের  নেকোনসেখ্   ও  মকোনেসেনখ্  হনচ্ছে এই  কয,  এক সেময়
কককোননেকো হুকুম সেম্বরলত কককোননেকো আয়কোত নেকোরযল হনয়নছ,  রকন্তয  পনর তকোর
কতলকোওয়কোত্ মকোনেসেনখ্  হনয় রগনয়নছ,  ফেনল কককোরআনে মজিদনদর  রলরখত
পকোনঠ  আর তকো  বিতর্বমকোনে  কনেই,  রকন্তয  তকোর  হুকুম বিহকোল রনয়  রগনয়নছ।
আনরক ধিরননের নেকোনসেখ্  ও মকোনেসেনখ্ হনচ্ছে এই কয,  এক সেময় কককোননেকো
রবিষনয় একরট হুকুম সেম্বরলত আয়কোত নেকোরযল হনয়নছ, পনর একই রবিষনয়
রভন্ন  হুকুম  সেম্বরলত  অন্য  আয়কোত  নেকোরযল  হনয়নছ  এবিসং  এর  ফেনল
প্ররনমকোক্তি আয়কোতরটর হুকুম ররহত হনয় রগনয়নছ, রকন্তয  তকোর কতলকোওয়কোত্
বিহকোল রনয়নছ।

অন্যরদনক  বিক্ষ্যেরতকম  রহনসেনবি  কয  দ’একজিনে  মযফেকোসেরসের্  ও
ইসেলকোম-গনবিষক  উপনরকোক্তি  মনতর  সেকোনর  রভন্নমত  কপকোষণ  কনরনছনে
তকোপাঁনদর  মনত,  কককোরআনে  মজিদনদর  নেকো  কককোননেকো  আয়কোনতর  পকোঠ
(কতলকোওয়কোত্) ররহত হনয়নছ, নেকো কককোননেকো আয়কোনতর হুকুম ররহত হনয়নছ।
রবিনশষ কনর কককোননেকো  আয়কোনতর কতলকোওয়কোত্ মকোনেসেনখ্ হওয়কোর বিক্ষ্যেকোপকোনর
তকোপাঁনদর মত হনচ্ছে এই কয,  কককোরআনে নেকোরযল সেমকোপ্ত হবিকোর পর করনক
রবিগত প্রকোয় কদড় হকোজিকোর বিছর পযর্বন্ত রবিনশ্বর মযসেলমকোনেনদর রনেকট কয
অরভন্ন কককোরআনে মজিদদ রনয়নছ তকোর বিকোইনর কককোননেকো রকছয  কককোরআননের
আয়কোত  রহনসেনবি  কখননেকোই  নেকোরযল  হয়  রনে,  অতএবি,  এরূপ  কককোননেকো
আয়কোনতর কতলকোওয়কোত্ মকোনেসেনখ্ হওয়কোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো।

অন্যরদনক যকোরকো  কককোরআনে মজিদনদর আয়কোনতর কতলকোওয়কোত্ বিকো
হুকুম মকোনেসেনখ্ হওয়কো সেমবি বিনল মননে কনরনে তকোপাঁরকো কবিশ রকছয  সেসংখক্ষ্যেক
আয়কোনতর  হুকুমনক  মকোনেসেনখ্  গণক্ষ্যে  কনরনে।  ফেনল  যকোরকো  সেসংরশষ
হুকুমগুনলকোনক মকোনেসেনখ্ গণক্ষ্যে কনরননে নেকো তকোপাঁনদর ও এনদর মনধিক্ষ্যে ঐ সেবি
আয়কোনতর  তকোৎপযর্ব  গ্রহণ  ও  শর‘ঈ  হুকুম  বিয়কোননের  কক্ষেনত  যনরষ
মতপকোরর্বকক্ষ্যে কদখকো যকোয়। আর রবিষয়রট কযনহতয  ককবিল রচন্তকো ও ‘আক্বদদকোহর
সেকোনর সেসংরশষ নেয় বিরসং বিকোসবি আচরণ ও আমনলর সেকোনর জিরড়ত কসেনহতয
এ রবিষয়রট রনেনয় গভদর ও যরকোসেমবি রবিসকোররত পযর্বকোনলকোচনেকো কনর রনেভয র্বল
উপসেসংহকোনর উপনেদত হওয়কো অপররহকোযর্ব প্রনয়কোজিনে বিনল আমরকো মননে করর।
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আয়কোত্ ও আহ্ককোনমর নেকোসেনখর সেমকোবিক্ষ্যেতকো

আয়কোত্ ও আহ্ককোনমর মকোনেসেনখ্ হওয়কোর সেমকোবিক্ষ্যেতকোর রবিষয়রট দ'রট
পযর্বকোনয় আনলকোচনেকোর দকোবিদ রকোনখ। প্ররমতআ মকোনুষনক প পররবিদনত পকোঠকোবিকোর
পর  করনক শুরু কনর আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে করনক নেকোরযলপত  সেকল
আয়কোত্ ও আহ্ককোম আনলকোচক্ষ্যে  রবিষনয়র অন্তভয র্বক্তি যকোর মনধিক্ষ্যে  কককোরআনে
মজিদদও  শকোরমল  রনয়নছ।  রদতদয়তআ  রবিনশষভকোনবি  কককোরআনে  মজিদদ
আনলকোচক্ষ্যে রবিষনয়র অন্তভয র্বক্তি।

প্ররম পযর্বকোনয়র আনলকোচনেকোয় ইয়কোহনদদ ও খ পসকোনে পরণ্ডতনদর মত
হনচ্ছে এই কয, আলকোহ্ তকো‘আলকোর নেকোরযলপত আয়কোত্ ও আহ্ককোম মকোনেসেনখ্
বিকো ররহত হওয়কো সেমবি নেয়। এ বিক্ষ্যেকোপকোনর তকোপাঁনদর যযরক্তি হনচ্ছে এই কয,
আয়কোত্  ও  আহ্ককোম  ররহতকরণ  বিকো  তকোনত  পররবিতর্বনে  সেকোধিনে  আয়কোত্
নেকোরযলকোরদ  ও  রবিধিকোনেদকোতকোর  দবির্বলতকোর  পররচকোয়ক।  ককোরণ,  তকো  জকোননের
সেদমকোবিদ্ধিতকো ও ভকোরন্ত রনেনদর্বশ কনর। আর আলকোহ্ তকো‘আলকো এ ধিরননের
দবির্বলতকো করনক মযক্তি।

বিস্তুতআ আলকোহ্ তকো‘আলকোর আয়কোত্ ও আহ্ককোনমর প্রকপরত সেম্বনন্ধে
তকোপাঁনদর ধিকোরণকোর অস্পষতকোর ওপর তকোপাঁনদর এ যযরক্তি প্ররতরষত।

আলকোহ্ তকো‘আলকো যযনগ যযনগ রবিরভন্ন জিকোরতর রনেকট কয ওয়কোহদ
নেকোরযল কনরনছনে তকো মকোনুনষর ভকোষকোয়ই নেকোরযল কনরনছনে। ফেনল আলকোহ্
তকো‘আলকোর রনেকট তকোপাঁর ওয়কোহদ সেমযন্নততম ভকোবিসেম পদ্ধি হনলও মকোনুনষর
রনেকট  অবিতরনণর  কক্ষেনত  তকো  সেসংরশষ  ভকোষকোর  সেদমকোবিদ্ধিতকোর  দকোরকো
প্রভকোরবিত হনত বিকোধিক্ষ্যে। অন্যরদনক রবিরভন্ন ভকোষকোর প্রককোশক্ষেমতকোর মনধিক্ষ্যে
কযমনে পকোরর্বকক্ষ্যে কদখকো যকোয় কতমরনে একই ভকোষকোর রবিককোনশরও রবিরভন্ন
সর কদখকো যকোয়।

এ প্রসেনঙ আনরকো স্মরণ রকোখকো প্রনয়কোজিনে কয, আলকোহ্ তকো‘আলকোর
ওয়কোহদ,  আয়কোত্  বিকো  রকতকোব  মকোনুনষর  ককোনছ  কপপপাঁছনল  কয  ‘নেকোরযল’
হওয়কো অরর্বকোৎ অবিতরণ করকো বিকো নেদনচ নেকোমকো বিলকো হয় তকোর মকোননে বিস্তুগত
অনরর্ব উপাঁচয  সকোনে করনক নেদচয  জিকোয়গকোয় কনেনম আসেকো নেয়, বিরসং এ অবিতরণ
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গুণগত,  ভকোবিগত ও তকোৎপযর্বগত। অরর্বকোৎ পরম প্রমযক্তি অসেদম সেত্তিকো
আলকোহ্  তকো‘আলকোর ভকোবি  যখনে সেসেদম সেত্তিকো  রবিরশষ  মকোনুনষর  অরর্বকোৎ
নেবিদ-রকোসেনলগনণর (আআ) রনেকট কপপপাঁনছ তখনে তকো স্বকোভকোরবিকভকোনবিই রকছয
নেকো  রকছয  সেদমকোবিদ্ধিতকোর ববিরশষক্ষ্যে  লকোভ কনর এবিসং  যখনে তকো  মকোনুনষর
ভকোষকোয় প্রককোশ করকো হয় তখনে তকো আনরকো সেদমকোবিদ্ধিতকো লকোভ কনর। এ
কক্ষেনত মকোনেগত ও তকোৎপযর্বগত কয অবিনেরত রনট তকো-ই হনচ্ছে ‘নুযনল’
(অবিতরণ)।

এমতকোবিসকোয় একই ভকোষকোয় কখকোদকোয়দ ওয়কোহদ  ভকোষকোরটর রবিককোনশর
প্রকোররমক সনর নেকোরযল হওয়কোর পর তকোর রবিককোনশর উন্নততর সনর পযনেরকোয়
নেকোরযল  হওয়কো  ও  পনবির্ববিতর্বদ  সেসংস্করণ  ররহত  হনয়  যকোওয়কোই  স্বকোভকোরবিক।
ককোরণ,  ভকোষকোর প্রককোশক্ষেমতকোর উন্নততর সনর এনসেও প্রকোররমক সনরর
ভকোষকোয়  কখকোদকোয়দ  আয়কোত্  বিকো  রকতকোব  রবিদক্ষ্যেমকোনে  রকোকনল  তকোর  ভকোষকোগত
রনেম্নমকোনে মকোনুনষর মননে আলকোহ্ তকো‘আলকোর প্রককোশক্ষেমতকো সেম্বনন্ধে অরবিকো
সেসংরশষ  বিক্তিনবিক্ষ্যের  ওয়কোহদ  হওয়কো  সেম্পনকর্ব  সেনন্দেহ  সে পরষ  করনত  পকোনর।
অন্যরদনক একই ককোরনণ উন্নততম প্রককোশক্ষেমতকোসেম্পন্ন ভকোষকোর রবিককোনশর
চরমতম পযর্বকোনয় কসে ভকোষকোয় কখকোদকোয়দ ওয়কোহদ বিকো রকতকোব নেকোরযল হওয়কোর
পর  ঐশদ  রকতকোনবির  অন্যকোন্য  ভকোষকোয়  নেকোরযলপত  পনবির্ববিতর্বদ  সেসংস্করণসেমনহ
ররহত হনয় যকোওয়কোই স্বকোভকোরবিক।

এ ধিরননের নেকোসেখ (ররহতকরণ) দইভকোনবি হনত পকোনর : পনবির্ববিতর্বদ
আয়কোত্ ও রকতকোব সেমননহ রবিকপরত সেকোরধিত হওয়কো বিকো মনল ভকোষকো করনক
হকোররনয় যকোওয়কোর মকোধিক্ষ্যেনম তরকো মকোনেরবিক গরতধিকোরকোয় অরবিকো পরবিতর্বদনত
নেকোরযলপত আয়কোত্ বিকো রকতকোনবির মকোধিক্ষ্যেনম করকোষণকো রদনয় অরবিকো উভয়
পন্রকোয়।  আমরকো  প্ররম  পন্রকোরটনক প্রকোকপরতক পন্রকো  নেকোনম  অরভরহত
করনত পকোরর।

রদতদয়  পন্রকোয়  ররহতকরনণর  ককোযর্বককোররতকোর  কক্ষেনত  একরট
সেমসেক্ষ্যেকো কদখকো রদনত পকোনর। তকো হনচ্ছে, পরবিতর্বদনত নেকোরযলপত ওয়কোহদনক
'ওয়কোহদ'  বিনল  যকোনদর  অন্তনর  প্রতক্ষ্যেয়  সে পরষ  নেকো  হনবি  তকোরকো  পনবির্ববিতর্বদ
ওয়কোহদনক মকোনেসেনখ্  (ররহত)  বিনল মকোনেনবিনে নেকো। অতএবি,  এ কক্ষেনত
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প্ররম পন্রকোই হনচ্ছে রনেরশতভকোনবি ককোযর্বকর পন্রকো। আর এটকো অককোটক্ষ্যে
সেতক্ষ্যে কয, প্ররম পন্রকোয় কককোরআনে মজিদনদর পনবির্ববিতর্বদ আসেমকোনেদ রকতকোব
সেমনহ ররহত হনয় কগনছ। ককোরণ,  রনেরশতভকোনবিই ঐ সেবি রকতকোব মনল
ভকোষকোয়  বিতর্বমকোনে  কনেই;  রবিদক্ষ্যেমকোনে  (অনেনরদত  বিকো  ভকোষকোন্তররত)  প্ররতরট
রকতকোনবিই  বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি  রবিকপরত  প্রনবিশ  কনরনছ  ও  প্ররতরটরই
এককোরধিক সেসংস্করণ  আনছ।  এমনেরক  কয  সেবি নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)
নেকোনম  ঐ  সেবি  রকতকোব  প্রচরলত  আনছ  তকোপাঁরকোই  কয  ঐ  সেবি  রকতকোব
উপসকোপনে কনররছনলনে এটকো  প্রতক্ষ্যেয় উৎপকোদনেককোরদ  মকোনেরবিক পন্রকোয়
প্রমকোণ  করকো  সেমবি নেয়। ককোরণ সেসংরশষ নেবিদর  (‘আআ)  সেময় করনক
মযতকোওয়কোরতর্ সেননত তকো বিরণর্বত হওয়কোর রবিষয়রট প্রমকোণ করকো সেমবি নেয়।
অক্ষ্যেরদনক কককোরআনে মজিদদ কয ঐ সেবি নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)  রনেকট
সেসংরশষ রকতকোব সেমনহ নেকোরযল হওয়কোর করকো বিনলনছ তকোনক এ কক্ষেনত
দলদল রহসেকোনবি কপশ করকো যকোনবি নেকো। ককোরণ, তকো মকোনেরবিক দলদল নেয়।
এ দলদলনক দলদল রহসেকোনবি বিক্ষ্যেবিহকোর করনত হনল কককোরআনে মজিদদনক
আলকোহ্  তকো‘আলকোর  রকতকোব  রহসেকোনবি  স্বদককোর  করনত হনবি  এবিসং  কসে
কক্ষেনত  ঐ  সেবি  রকতকোনবির  বিতর্বমকোনে  অবিসকো  সেম্পনকর্বও  কককোরআনে
মজিদনদর  বিক্তিবিক্ষ্যে  কমননে  রনেনত  হনবি।  অতএবি,  কদখকো  যকোনচ্ছে  কয,
পনবির্ববিতর্বদ  রকতকোব  সেমনহ  মকোনেসেনখ্  হনয়নছ  প্রকোকপরতকভকোনবিই  এবিসং
কককোরআনে মজিদদও তকো মকোনেসেনখ্ হবিকোর করকো বিনলনছ।

অরর্বকোৎ পনবির্ববিতর্বদ রকতকোবিসেমনহ উভয় পন্রকোয়ই মকোনেসেনখ্ হনয়নছ।
এবিকোর আসেকো যকোক আহ্ককোম প্রসেনঙ।
ইয়কোহনদদ ও খ পসকোনে পরণ্ডতনদর দকোবিদ হনচ্ছে,  কযনহতয  রবিধিকোনেদকোতকো

তকোপাঁর  দবির্বলতকোর  বিকো  জকোননের  সেদমকোবিদ্ধিতকোর  ককোরনণই  রবিধিকোননে  পররবিতর্বনে
কনরনে, অতএবি, কখকোদকোয়দ রবিধিকোননে পররবিতর্বনে হনত পকোনর নেকো। (তকোপাঁনদর এ
যযরক্তি কমননে কনেয়কোর অরর্ব হনচ্ছে পনবির্বতনে রকতকোব সেমনহ ররহত হনলও নেতযনে
রকতকোনবি পনবির্বতনে রবিধিকোনেসেমনহই অন্তভয র্বক্তি হনত হনবি।)
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তকোপাঁনদর  পক্ষে করনক  এ যযরক্তি  উপসকোপননের  ককোরণ  হনচ্ছে,  তকোপাঁরকো
রবিরভন্ন  ধিরননের  রবিধিকোননের  প্রকপরত  বিকো  ববিরশনষক্ষ্যের  প্ররত  দ পরষদকোননে  বিক্ষ্যেরর্ব
হনয়নছনে।

সেকল আহ্ককোম বিকো  রবিরধিরবিধিকোনেনক আমরকো  এক রবিনবিচনেকোয় দই
ভকোনগ  ভকোগ  করনত  পকোরর  :  অপররহকোযর্ব  ও  আনপরক্ষেক।  অপররহকোযর্ব
রবিরধিরবিধিকোনে হনচ্ছে মকোনুনষর সে পরষ-প্রকপরতর দকোবিদ, অতএবি, তকোনত পররবিতর্বনে
সেকোধিনে  সেমবি নেয়। বনেরতক রবিরধিরবিধিকোনে  এবিসং  মকোনুনষর জিন্য শকোরদররক,
মকোনেরসেক বিকো বনেরতক রদক করনক ক্ষেরতকর এমনে খকোদক্ষ্যেবিস্তু ও ককোজিনক
হকোরকোমকরণ এ পযর্বকোয়ভযক্তি।

অন্যরদনক কয সেবি রবিরধিরবিধিকোনে রনেধির্বকোরনণর কক্ষেনত অরনেবিকোযর্বভকোনবি
অপররবিতর্বনেদয় প্রকোকপরতক ককোরণ রবিদক্ষ্যেমকোনে কনেই, বিরসং রবিধিকোনেদকোতকোর ইচ্ছেকোই
তকোর  একমকোত  রনেয়কোমক  কসে  সেবি  রবিরধিরবিধিকোনেনক  আমরকো  সেকোমরগ্রকভকোনবি
আনপরক্ষেক রবিরধিরবিধিকোনে বিনল অরভরহত করনত পকোরর। এর মনধিক্ষ্যে কতগুনলকো
রবিরধিরবিধিকোননের উনদ্দেশক্ষ্যে হনচ্ছে আনুগতক্ষ্যে পরদক্ষেকো করকো। ‘ইবিকোদত-বিনন্দেগদর
রবিরধিরবিধিকোনে এ পযর্বকোনয়র। এর কককোননেকো অপররবিতর্বনেদয় প্রকোকপরতক মকোনেদণ্ড
কনেই, বিরসং রবিধিকোনেদকোতকো কয কককোননেকো হুকুম জিকোরদ কনর বিকোন্দেকোহর আনুগতক্ষ্যে
পরদক্ষেকো করনত পকোনরনে। তকোই রতরনে চকোইনল পনবির্ববিতর্বদ  হুকুম ররহত কনর
নেতযনে হুকুম জিকোরদ করনত পকোনরনে।

এ পযর্বকোনয়র অন্যকোন্য রবিরধিরবিধিকোননের লক্ষেক্ষ্যে হনচ্ছে পকোররর্ববি  জিদবিননে
মকোনুনষর জিন্য সেনবির্বকোচ কলক্ষ্যেকোণ রনেরশত করকো। এনত সকোনে, ককোল, পরররসরত
ও পকোতনভনদ সেনবির্বকোচ কলক্ষ্যেকোনণর মকোনেদণ্ড রবিরভন্ন হনত পকোনর।

এ কক্ষেনত রবিধিকোনেদকোতকোর পক্ষে করনক রতনে ধিরননের প্ররকয়কোর করকো
রচন্তকো করকো যকোয় : হয় রতরনে মকোনেবিজিকোরতর সেনচনেকো করনক সেমকোরপ্ত পযর্বন্ত সেকল
মকোনুনষর জিন্য প্রনয়কোজিনেদয় সেকল রবিধিকোনে শুরুনতই প্রদকোনে করনবিনে, অরবিকো
প্ররতরট নেতযনে পরররসরত উদ্ভিনবির সেকোনর সেকোনর নেতযনে রবিধিকোনে পকোঠকোনবিনে ও কয
রবিধিকোননের পরররসরত রবিলযপ্ত হনয়নছ কসে রবিধিকোনে রবিনলকোপ করনবিনে,  অরবিকো
এমনে রকছয  মনলনেদরত ও পররনেনদর্বশ প্রদকোনে করনবিনে যকোর রভরত্তিনত মকোনুষ
সকোনে, ককোল, পরররসরত ও পকোতনভনদ প্রনয়কোজিনেদয় রবিধিকোনে উদ্রকোটনে করনবি।
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আমরকো সেকোমকোন্য রচন্তকো করনলই বিযঝনত পকোরর কয,  প্ররম প্ররকয়কোরট
বিকোসবিসেমত নেয়। ককোরণ রক্বয়কোমত পযর্বন্ত সেকল অবিসকোর সেকল মকোনুনষর
জিন্য জিদবিননের সেকল কক্ষেনতর রবিসকোররত রবিধিকোনে  প্রণয়নে করকো  হনল তকো
হনতকো এনতকোই বিক্ষ্যেকোপক কয,  রবিনশষ কনর প্রকোররমক যযনগর মকোনুনষর পনক্ষে
তকোর মধিক্ষ্যে করনক তকোনদর জিন্য প্রনয়কোজিনেদয় রবিধিকোনেসেমনহ খযপাঁনজি কবির করকো
সেমবি  হনতকো  নেকো।  রদতদয়  প্ররকয়কোরট  যযরক্তিসেঙত  হনলও  মকোনেবিসেভক্ষ্যেতকোর
রবিককোশ, মকোনেবিজিকোরতর বিক্ষ্যেকোপক রবিসপরত ও জিদবিনেযকোতকোর জিরটলতকোর যযনগ এ
প্ররকয়কো মকোনুনষর জিন্য কতমনে একটকো উপনযকোগদ হনতকো নেকো। ককোরণ,  কসে
কক্ষেনত বিতর্বমকোনে রবিনশ্ব সেবির্বক্ষেণ বিহু নেবিদর মকোধিক্ষ্যেনম নেতযনে নেতযনে রবিধিকোনে জিকোরদ
ও পযরননেকো রবিধিকোনে ররহতকরনণর রবিষয়রট এনতকোই বিক্ষ্যেকোপক আককোর ধিকোরণ
করনতকো কয, তকোনত মকোনুষ রদশকোহকোরকো হনয় পড়নতকো। তকোছকোড়কো নেবিদনক নেবিদ
রহসেকোনবি  রচনেনত  পকোরকো-নেকোপকোরকো  ও  স্বদককোর  করকো-নেকোকরকোর  রভরত্তিনত  এ
জিরটলতকো মকোরকোতক আককোর ধিকোরণ করনতকো। অন্যরদনক মকোনেবিজিকোরত প্ররম
রদনক জকোনে ও সেভক্ষ্যেতকোর রবিচকোনর কয পযর্বকোনয় রছনলকো তকোনত তকোনদর পনক্ষে
তপতদয় প্ররকয়কো করনক উপকপত হওয়কো অরর্বকোৎ মনলনেদরত ও পররনেনদর্বনশর
সেহকোয়তকোয় রবিসকোররত রবিধিকোনে উদরকোটনে করকো সেমবি রছনলকো নেকো।

এমতকোবিসকোয় যকো স্বকোভকোরবিক তকো হনচ্ছে, (১)  মকোনেবিজিকোরতর রবিককোশ-
রবিসকোনরর একরট পযর্বকোয় পযর্বন্ত প্ররতরট জিনেনগকোষদর রনেকট এবিসং প্রনয়কোজিননে
যযনগ  যযনগ  রবিসকোররত  রবিরধিরবিরধিকোনে  কপ্ররণ,  পযনেআনপ্ররণ  এবিসং  তকোনত
প্রনয়কোজিনেদয় রদবিদল ও সেসংনশকোধিনে, (২) অতআপর মকোনেবিজিকোরতর রবিককোনশর
একরট  সুরনেরদর্বষ  পযর্বকোনয়  এনসে  সকোয়দভকোনবি  কতক  কক্ষেনত  সুরনেরদর্বষ
রবিরধিরবিধিকোনে প্রদকোনে যকোনত মকোনুনষর রবিরভন্ন অবিসকোর রবিনবিচনেকো রকোকনবি এবিসং
কতক কক্ষেনত মনলনেদরত ও পররনেনদর্বশ প্রদকোনে - যকোর রভরত্তিনত সকোনে, ককোল,
পরররসরত ও পকোত রবিনবিচনেকোয় রবিসকোররত রবিধিকোনে উদরকোটনে করকো হনবি।

রবিরভন্ন  ধিমর্ব,  ধিমর্বগ্রন্র  ও  নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ)  ইরতহকোসে
পযর্বকোনলকোচনেকো করনল আমরকো কদখনত পকোই, প্রকপত পনক্ষে এরূপই হনয়নছ।
যযনগ  যযনগ  রবিরভন্ন  জিকোরতর  মনধিক্ষ্যে  নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ)  আগমনে
রনটনছ। তকোপাঁনদর মকোধিক্ষ্যেনম অপররবিতর্বনেদয় রবিরধিরবিধিকোননের পকোশকোপকোরশ সেসংরশষ
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জিকোরতর জিন্য রবিসকোররত আনপরক্ষেক রবিরধিরবিধিকোনেও নেকোরযল হনয়রছনলকো, তনবি
তকোর  ককোযর্বককোররতকো  রছনলকো  সুরনেরদর্বষ  কময়কোনদর  জিন্য।  অতআপর  হযরত
মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  এর  মকোধিক্ষ্যেনম  রচরসকোয়দ  রবিরধিরবিধিকোনে  নেকোরযল  হয়  - যকো
রক্বয়কোমত  পযর্বন্ত  ককোযর্বকর  ও  অপররবিরতর্বত  রকোকনবি।  তনবি  পনবির্ববিতর্বদ
রবিরধিরবিধিকোননের  সেকোনর  এ  সেবি  রবিরধিরবিধিকোননের  ববিরশষক্ষ্যেগত  প্রধিকোনে  পকোরর্বকক্ষ্যে
হনচ্ছে এই কয,  এনত একরদনক কযমনে রবিসকোররত রবিরধিরবিধিকোননে মকোনুনষর
রবিরভন্ন  অবিসকোর  প্ররত  লক্ষেক্ষ্যে  রকোখকো  হনয়নছ,  অন্যরদনক  মকোনেবিজিদবিননের
অননেকগুনলকো রবিরকোট কক্ষেনতর জিন্য রবিসকোররত রবিধিকোননের পররবিনতর্ব মনলনেদরত
ও রদকরনেনদর্বশ প্রদকোনে করকো হনয়নছ।

আমকোনদর  এ  আনলকোচনেকো  করনক  সুস্পষ  কয,  সেকোমরয়কভকোনবি
রবিরধিরবিধিকোনে জিকোরদ করকো এবিসং পনর তকো ররহত কনর সকোয়দ রবিরধিরবিধিকোনে জিকোরদ
করকোয় মহকোনে রবিধিকোনেদকোতকোর প্রজকো ও বিকোন্দেকোহনদর প্ররত তকোপাঁর কলক্ষ্যেকোনণচ্ছেকোরই
প্রককোশ রনটনছ।

এখকোননে  আনরকো  দ’রট  রবিষয়  প্ররণধিকোনেনযকোগক্ষ্যে।  প্ররমতআ  পনবির্ববিতর্বদ
আসেমকোনেদ  রকতকোব  সেমননহর  প্রকোমকোণক্ষ্যেতকোই  কযখকোননে  প্ররতরষত  নেয়  এবিসং
ককোযর্বতআ কযখকোননে প্রকোকপরতকভকোনবিই ঐ সেবি রকতকোব মকোনেসেনখ্  হনয় কগনছ
কসেখকোননে  ঐ  সেবি  রকতকোনবির  বিতর্বমকোনে  রবিকপত  সেসংস্করণসেমননহ  কয  সেবি
রবিরধিরবিধিকোনে  রনয়নছ  কসেগুনলকো  কয  মনল  রকতকোনবির  রবিধিকোনে  এবিসং  তকো
পররবিরতর্বত,  রবিকপত  ও  সেসংনযকোরজিত  নেয়  - তকোর  রনেশয়তকো  কককোরকোয়?
এমতকোবিসকোয় কককোরআননের রবিধিকোননের সেকোনর তকোর কয পকোরর্বকক্ষ্যে তকো রক পনবির্ববিতর্বদ
রবিধিকোননের ররহতকরণরনেনদর্বশক,  নেকোরক রবিকপরতরনেনদর্বশক কসে প্রশ্নে এরড়নয়
যকোওয়কো সেমবি নেয়। তনবি পনবির্ববিতর্বদ কতক রবিধিকোনে কয ররহত করকো হনয়নছ তকো
কককোরআনে  মজিদদ  করনকই  জিকোনেকো  যকোয়।  আর  তকো  কয  সেমবি  এবিসং
রবিধিকোনেদকোতকোর প্রজকোর পররচকোয়ক তকো আমরকো প্রমকোণ কনররছ।

রদতদয়তআ  কখকোদকোয়দ  রবিধিকোনে  পররবিতর্বননের  দ পষকোন্ত  ইয়কোহনদদ  ও
খ পসকোনেনদর  রনেকট রবিদক্ষ্যেমকোনে  বিতর্বমকোনে  গ্রন্রকোবিলদনতও রনয়নছ। কযমনে  :
বিকোইনবিনলর ‘পযরকোতনে রনেয়ম’-এর ‘গণনেকো পযসক’-এর ৪রর্ব অধিক্ষ্যেকোনয়র ১-৩
নেসং  পনদ  কলভদ-বিসংশদয়নদর  মধিক্ষ্যেককোর  রতররশ  করনক  পঞ্চিকোশ  বিছর
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বিয়স্কনদর জিন্য সেমকোগম তকোপাঁবিযনত কসেবিকোকমর্ব  বিকোধিক্ষ্যেতকোমনলক করকো হনয়নছ।
রকন্তয  একই পযসনকর ৮ম অধিক্ষ্যেকোনয়র ২৩-২৫ নেসং পনদ এ ককোনজির জিন্য
২৫ করনক ৫০ বিছর বিয়সে রনেধির্বকোরণ  করকো  হনয়নছ। এ ধিরননের  আনরকো
অননেক দ পষকোন্ত  রনয়নছ।  সুতরকোসং,  ইয়কোহনদদ  ও  খ পসকোনেনদর  পনক্ষে নেকোসেখ্
অস্বদককোর করকো সেমবি নেয়।

অতএবি,  কককোরআনে  মজিদদ  নেকোরযনলর  পযর্বকোনয়  পনবির্ববিতর্বদ  রকতকোব
সেমনহ  মকোনেসেনখ্ হনয় যকোওয়কোর মনধিক্ষ্যেই মকোনেবিতকোর কলক্ষ্যেকোণ রনেরহত রছনলকো।
তকোই আলকোহ্ তকো‘আলকো ঐ সেবি রকতকোব মকোনেসেনখ্ হওয়কোর বিক্ষ্যেকোপকোনর আহনল
রকতকোনবির আপরত্তির জিবিকোনবি এরশকোদ কনরনে :

سخ لما لس سن سن لن ةة مم لي سو آ لها لأ مس سن مت قن سأ ةر لن سي لخ لها مب سن سو مم لها لأ مل سث  مم
“আরম অরধিকতর উত্তিম বিকো অনুরূপ রকছয  কপশ নেকো কনর কককোননেকো

আয়কোৎনক ররহত করর নেকো বিকো ভয রলনয় কদই নেকো।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ :
১০৬)

এ  করনক  সুস্পষ  কয,  পনবির্ববিতর্বদ  রকতকোব  সেমননহর  বিক্তিবিক্ষ্যেসেমনহ
সেমমকোননে বিকো অরধিকতর উত্তিম মকোননে কককোরআনে মজিদনদর অন্তভয র্বক্তি হনয়নছ
এবিসং কয সেবি রবিরধিরবিধিকোনে ও রদকরনেনদর্বশ তকোনত রছনলকো নেকো অরচ বিতর্বমকোননে
বিকো ভরবিষক্ষ্যেনত প্রনয়কোজিনে তকো-ও অন্তভয র্বক্তি করকো হনয়নছ।

এ প্রসেনঙ প্রশ্নে উঠনত পকোনর কয,  পনবির্ববিতর্বদ  রকতকোব সেমননহ এমনে
অননেক বিক্তিবিক্ষ্যে রনয়নছ যকো সেসংনক্ষেনপও কককোরআনে মজিদনদ সকোনে পকোয় রনে;
এর রক বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো রকোকনত পকোনর? এ প্রনশ্নের জিবিকোবি কপনত হনল এ সেতক্ষ্যেরট
স্মরণ  করনত  হনবি  কয,  পনবির্ববিতর্বদ  রকতকোব  সেমননহর  কককোননেকোরটই
নেকোরযলকোলদনেরূনপ অরবিকপতভকোনবি রবিদক্ষ্যেমকোনে কনেই।

ঐ  সেবি  রকতকোনবির  প্রকোয়  সেবিগুনলকোনতই  আলকোহর  ককোলকোনমর
সেকোনর সেসংরশষ নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)  করকো  ও ককোনজির বিণর্বনেকো  এবিসং
গ্রন্রসেসংকলকনদর রনেনজিনদর বিক্তিবিক্ষ্যে কযকোগ করকো হনযনছ। ঐ সেবি গ্রন্র
অধিক্ষ্যেয়নে  করনল কয  ককোনরকো  রনেকটই তকো  সুস্পষভকোনবি  ধিরকো  পড়নবি।
বিস্তুতআ কককোরআনে মজিদদ কয অনরর্ব আলকোহর রকতকোব কসে অনরর্ব ঐ সেবি
রকতকোবিনক রকছযনতই আলকোহর রকতকোব বিলকো চনল নেকো,  বিরসং ঐ সেবি
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রকতকোবিনক নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর জিদবিনেদগ্রনন্রর সেকোনর তযলনেকো করকো
চনল যকো অ-নেবিদ কলখক কতপর্বক ররচত,  তনবি তকোনত রবিরভন্ন প্রসেনঙ
কককোরআনে মজিদনদর রকছয  আয়কোত্ ও রকছয  হকোদদছ অন্তভয র্বক্তি হনয়নছ।
কককোরআনে মজিদদ যখনে নেকোসেনখর করকো বিনলনছ তখনে মনল রকতকোনবির
করকোই  বিনলনছ  এবিসং  রনেআসেনন্দেনহ  পনবির্ববিতর্বদ  মনল  রকতকোবিসেমননহর
রচরসকোয়দ গুরুনত্বর অরধিককোরদ সেবি বিক্তিবিক্ষ্যেই কককোরআনে মজিদনদ সকোনে
কপনয়নছ।

এ প্রসেনঙ আনরকো স্মরণ করকো কযনত পকোনর কয,  কককোরআনে মজিদদ
‘ভয রলনয় কদয়কো’র করকো বিনল প্রকোকপরতক পন্রকোয় নেকোসেনখর করকো বিনলনছ।
একই সেকোনর সেরকোসেরর ‘নেকোসেখ্’-এর করকো বিলকো করনক এটকোই প্রমকোরণত হয়
কয,  পনবির্ববিতর্বদ রকতকোব সেমনহ হকোররনয় কগনলও  (বিক্ষ্যেকোপক রবিকপরত অনরর্ব)  কসে
সেবি রকতকোনবির বিক্ষ্যেকোপক রবিকপরতর ককোরনণ ঐ সেবি আয়কোনতর ককোযর্বককোররতকো
অবিক্ষ্যেকোহত রকোখকোর পররবিনতর্ব  অনুরূপ বিকো তকোর কচনয় উত্তিম নেতযনে আয়কোত্
কপশ করকোর মনধিক্ষ্যেই কলক্ষ্যেকোণ রনেরহত রছনলকো।

কককোরআননের আয়কোত্ মকোনেসেনখ্ হওয়কো সেমবি রক?

আমরকো  আনলকোচনেকোর  শুরুনতই  উনলখ  কনররছ  কয,  ওলকোমকোনয়
ইসেলকোনমর  রবিরকোট  অসংশ মননে কনরনে কয,  কককোরআনে মজিদনদর  আয়কোত্
(অরর্বকোৎ  আয়কোনতর  কতলকোওয়কোত্  বিকো  হুকুম  বিকো  উভয়ই)  মকোনেসেনখ্  হওয়কো
সেমবি। তকোপাঁরকো  এ মনতর সেপনক্ষে কয দলদল উপসকোপনে কনরনে তকো হনচ্ছে
ইরতপননবির্ব উরলরখত আয়কোত্ :

سخ لما لس سن سن لن ةة مم لي سو آ لها لأ مس سن مت قن سأ ةر لن سي لخ لها مب سن سو مم لها لأ مل سث  مم
“আরম অরধিকতর উত্তিম বিকো অনুরূপ রকছয  কপশ নেকো কনর কককোননেকো

আয়কোতনক ররহত করর নেকো বিকো ভয রলনয় কদই নেকো।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ :
১০৬)

রকন্তয  আমকোনদর মত হনচ্ছে এই কয,  এ আয়কোনত পনবির্ববিতর্বদ রকতকোব
সেমনহ  মকোনেসেনখ্  হওয়কো  প্রসেনঙ আহনল রকতকোনবির আপরত্তির জিবিকোবি কদয়কো
হনয়নছ;  এনত কককোরআনে মজিদনদর কককোননেকো আয়কোত্ মকোনেসেনখ্ হবিকোর করকো
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বিলকো হয় রনে। এর পনবির্ববিতর্বদ আয়কোত্ ও পরবিতর্বদ কনয়ক আয়কোনতর সেকোনর
রমরলনয় পড়নলই তকো সুস্পষ ধিরকো পড়নবি। এরশকোদ হনয়নছ :

قلد لما لو لن لي مذي للل قروا ا لف سن لك مل مم سه مب لأ لتا مك سل لن لول ا مكي مر سش قم سل سن ا لل لأ للز لن سم قي قك سي لل لع
سن ةر مم سي سن لخ سم مم قك لب م قه لر للل قلص لوال لت سخ مه لي مت لم سح لر سن مب قء لم لشا قه لي للل مل قذو لوال سض لف سل مم ا مظي لع سل لما. ا

سخ لس سن سن لن ةة مم لي سو آ لها لأ مس سن مت قن سأ ةر لن سي لخ لها مب سن سو مم لها لأ مل سث سم مم لل سم لأ لل سع للن لت له لأ للل للى ال ملل لع قك
ةء سي رر لش مدي سم. لق لل سم لأ لل سع للن لت له لأ للل قه ال قك لل سل مت قم لوا لما للس مض ال سر لما لوال سم لو قك سن لل من مم قدو
مه للل سن ال لي مم ة مل ةر لول لو مصي سم. لن لن لأ قدو مري سن قت قلوا لأ لأ سس سم لت قك لل قسو لما لر لل لك مئ لسى قس سن قمو مم
قل سب سن لق لم مل لو للد لب لت لر لي سف قك سل من ا لما سد مبالي لق للل لف لء لض لوا مل لس مبي للس للد. ال رر لو مثي سن لك مل مم سه لأ

مب لتا مك سل سو ا سم لل قك لن قلدو قر سن لي مد مم سع سم لب قك من لما فرا مإي للفا فدا قك لس سن لح مد مم سن سم مع مه مس قف سن سن لأ مد مم سع لما لب
لن للي لب قم لت قه قلق لل لح سل قفوا ا سع قحوا لفا لف سص للتى لوا لي لح مت سأ قه لي للل مه ال مر سم لأ للن مب له مإ للل للى ال ملل لع قك
ةء سي رر لش مدي . لق

“আহনল রকতকোনবির মধিক্ষ্যেককোর যকোরকো ককোনফের হনয় রগনয়নছ তকোরকো ও
কমকোশনরকরকো পসেন্দে কনর নেকো কয, কতকোমকোনদর ওপনর কতকোমকোনদর রনবির পক্ষে
করনক কককোননেকো কলক্ষ্যেকোণ নেকোরযল কহকোক। আর আলকোহ্ কতকো যকোনক ইচ্ছেকো কনরনে
স্বদয় রহমত প্রদকোনে কনরনে। আর আলকোহ্ অনুগ্রনহর অরধিককোরদ ও পরম
সুমহকোনে। বিস্তুতআ আরম অরধিকতর উত্তিম বিকো অনুরূপ রকছয  কপশ নেকো কনর
কককোননেকো আয়কোত্ ররহত করর নেকো বিকো ভয রলনয় রদই নেকো। তয রম রক জিকোননেকো নেকো
আলকোহ্ সেবি রকছযরই  ওপর ক্ষেমতকোবিকোনে?  তয রম  রক জিকোননেকো  নেকো  আসেমকোনে
সেমনহ ও যমদননের রকোজিত্ব আলকোহরই? আর আলকোহ্ ছকোড়কো কতকোমকোনদর জিন্য
কককোননেকো অরভভকোবিক বিকো অপরকোনজিয় শরক্তি কনেই। কতকোমরকো রক কতকোমকোনদর
রকোসেনলনক কসে ধিরননের প্রশ্নে করনত চকোও ইরতপননবির্ব  কযভকোনবি মনসেকোনক প্রশ্নে
করকো হনয়রছনলকো? আর কয ঈমকোননের রবিরনেমনয় কুফেরদ গ্রহণ কনর কসে কতকো
কগকোমরকোহদর পনর রনেকপষতম পযর্বকোনয় উপনেদত হনলকো। আহনল রকতকোনবির
রনেকট সেতক্ষ্যে সেমযদ্ভিকোরসেত রকোককোর পনরও তকোনদর অননেনকই রহসংসেকোবিশতআ
ককোমনেকো  কনর কয,  কতকোমকোনদর ঈমকোনে আনেকোর পনরও যরদ কতকোমকোনদরনক
কুফেরদনত রফেররনয় রনেনত পকোরত! অতএবি, আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক
বিক্ষ্যেবিসকো  গ পহদত  হওয়কো পযর্বন্ত কতকোমরকো  তকোনদরনক ক্ষেমকো কনরকো  ও তকোনদর
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সেকোনর  রবিবিকোদ  এরড়নয়  চনলকো।  রনেআসেনন্দেনহ  আলকোহ্  সেকল রকছযর  ওপর
শরক্তিমকোনে।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১০৫-১০৯)

এ আয়কোত্ সেমনহ করনক সুস্পষ কয,  আলকোহ্ তকো‘আলকো এখকোননে
আহনল রকতকোনবির পক্ষে হনত ময’রমনেনদরনক ইসেলকোম করনক কুফেরদনত
রফেররনয় কনেয়কোর অপনচষকো সেম্পনকর্ব সেতকর্ব কনরনছনে। এই অপনচষকোর
প্ররকয়কো কদ রছনলকো? এখকোননে সুস্পষ কয, তকোরকো অপযযরক্তির আশ্রয় রনেনয়
কককোরআননের ওপর মযসেলমকোনেনদর ঈমকোননে সেসংশয় সে পরষর কচষকো করনতকো।
তকোনদর  অন্যতম  অপযযরক্তি  রছনলকো  এই  কয,  কককোরআনে  পনবির্ববিতর্বদ
আসেমকোনেদ রকতকোবিসেমননহর সেতক্ষ্যেতকো স্বদককোর কনরনছ, অন্যরদনক কসে সেবি
রকতকোনবির পঠনে-পকোঠনে ও বিক্ষ্যেবিহকোর-অনুসেরণ ররহত কনর রদনয়নছ; এটকো
রক সেমবি কয,  আলকোহর রকতকোব আলকোহ্ তকো‘আলকোরই নেকোরযলপত অন্য
রকতকোবিনক ররহত কনর কদনবি?  পনবির্ববিতর্বদ নেবিদনদর সেময় কতকো এমনেরট
হয় রনে। অতএবি,  এই বিক্ষ্যেরক্তি [হযরত মযহকোমদ  (ছ্বকোআ)]  আলকোহর নেবিদ
হনত  পকোনরনে  নেকো  এবিসং  এই  রকতকোব  (কককোরআনে  মজিদদ)  আলকোহর
রকতকোব হনত পকোনর নেকো।

এমতকোবিসকোয় আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক তকোনদর সে পষ  রবিভকোরন্ত
দনর করকোর জিন্য পনবির্ববিতর্বদ রকতকোব সেমনহ ররহত করকোর কযপরক্তিকতকো বিণর্বনেকো
করকো প্রনয়কোজিনে রছনলকো। অন্যরকোয় আনগ ও পনর আহনল রকতকোনবির রহসংসেকো
ও অপনচষকোর করকো বিলনত রগনয় মকোঝখকোননে অপ্রকোসেরঙকভকোনবি কককোরআননের
এক আয়কোত্ দকোরকো অন্য আয়কোত্ মকোনেসেনখ্ করকোর করকো উনলখ করকো হনল তকো
কনেহকোনয়তই কবিখকোপকো কঠকনতকো যকো  কককোরআনে মজিদদ সেম্পনকর্ব রচন্তকো করকো
যকোয় নেকো।

এখকোননে ধিকোরণকো হনত পকোনর কয, আহনল রকতকোব হয়নতকো কককোরআনে
মজিদনদর এক আয়কোত্ দকোরকো অন্য আয়কোত্ ররহতকরণনকই যযরক্তি রহনসেনবি
বিক্ষ্যেবিহকোর  করনত কচনয়রছনলকো  এবিসং  কককোরআনে মজিদদ  তকোনদর  কসে  যযরক্তি
খণ্ডনে কনরনছ।

এ ধিকোরণকো  এ ককোরনণ  রঠক নেয়  কয,  কককোরআনে মজিদদ  কযখকোননে
পনবির্ববিতর্বদ  সেকল রকতকোবিনকই মকোনেসেনখ্  কনর রদনয়নছ  কসেখকোননে  তকোরকো  কসে
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রবিষয় রনেনয় রবিতকর্ব নেকো কনর কককোরআননের অভক্ষ্যেন্তরদণ রবিষয় রনেনয় রবিতকর্ব
করনবি; এটকো অস্বকোভকোরবিক।

রদতদয়তআ  সেরতক্ষ্যে  সেরতক্ষ্যেই  যরদ  কককোরআননের  কককোননেকো  আয়কোত্
মকোনেসেনখ্ হনতকো তকোহনল তকো আহনল রকতকোনবির রবিভকোরন্ত সে পরষর অপনচষকোর
জিন্য সেহকোয়ক হনতকো। ককোরণ,  মকোনেরবিক রবিচকোরবিযরদ্ধি শত শত বিছর পননবির্ব
মকোনেবিসেভক্ষ্যেতকোর প্রকোররমক বিকো মকোধিক্ষ্যেরমক পযর্বকোনয় নেকোরযল হওয়কো এবিসং পনর
মনল ভকোষকো করনক হকোররনয় যকোওয়কো রবিকপত গ্রন্র ররহতকরনণর কযপরক্তিকতকো
যনতকো সেহনজি কমননে রনেনত পকোনর,  স্বল্প সেময় পননবির্ব  নেকোরযলপত অরবিকপত
আয়কোত্ বিকো তকোর হুকুম ররহত হওয়কোর কযপরক্তিকতকো তনতকো সেহনজি কমননে
রনেনত পকোনর নেকো। এরূপ হনল আহনল রকতকোনবির কলকোনকরকো বিলনত পকোরনতকো
কয,  এনতকো অল্প সেমনয়র বিক্ষ্যেবিধিকোননে কয রকতকোনবির হুকুনমর দবির্বলতকো বিকো
ভয ল ধিরকো পড়নলকো এবিসং তকো ররহত কনর নেতযনে হুকুম জিকোরদ করনত হনলকো,
তকো  রক  কনর  আলকোহর  ককোলকোম  হয়?  এ  কক্ষেনত  'অরধিকতর  উত্তিম  বিকো
অনুরূপ আয়কোত্' নেকোরযনলর যযরক্তি যনরষ হনতকো নেকো। ককোরণ, কসে কক্ষেনত বিলকো
কযনতকো : মকোত কনয়ক মকোসে বিকো কনয়ক বিছনরর বিক্ষ্যেবিধিকোননে পররবিতর্বনে নেকো কনর
প্ররনমই চনড়কোন্ত হুকুম নেকোরযল করনল ক্ষেরত কদ রছনলকো?

রনেআসেনন্দেনহ কককোরআনে মজিদনদর আয়কোত্ বিকো তকোর হুকুম মকোনেসেনখ্
হনল আহনল রকতকোনবির পক্ষে করনক রবিভকোরন্ত সে পরষ  সেহজি হনতকো। যকোরকো
কককোরআনে  মজিদনদর  এক  আয়কোত্  দকোরকো  আনরক  আয়কোনতর  হুকুম
মকোনেসেনখ্  হনত  পকোনর  বিনল  মননে  কনরনে  (বিস্তুতআ  দ’একরট  বিকোনদ
সেবিগুনলকো  দ পষকোন্তই  এ  পযর্বকোনয়র)  তকোপাঁরকো  দ’রট  আয়কোনতর  হুকুমনক
পরস্পর সেকোসংররষর্বক মননে কনরই এ ধিকোরণকোয় উপনেদত হনয়নছনে। প্রকপত
পনক্ষে তকোপাঁরকো  সেসংরশষ দই আয়কোনতর পকোরস্পররক সেম্পকর্ব সেরঠকভকোনবি
বিযঝনত নেকো  পকোরকোর  ককোরনণই এ ধিরননের বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোর  আশ্রয় রনেনয়নছনে।
নেনচৎ কককোরআনে মজিদনদ কককোননেকো স্বরবিনরকোরধিতকো  কনেই,  নেকো  তরক্ষ্যেমনলক
আয়কোনত, নেকো রনেনদর্বশমনলক আয়কোনত।

আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :
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لفل لن لأ قرو للب لد لت لن لي سرآ قق سل سو ا لل لن لو سن لكا مد مم سن مر مع سي مه لغ للل قدوا ال لج لو مه لل ففا مفي متل سخ ا
فرا مثي . لك

“তকোরকো  রক  কককোরআনে  রনেনয়  রচন্তকো-গনবিষণকো  কনর  নেকো?  তকো
(কককোরআনে) যরদ আলকোহ্ ছকোড়কো অন্য ককোনরকো রনেকট করনক এনসে রকোকনতকো
(বিকো  অন্য  ককোনরকো  ররচত  হনতকো)  তকোহনল  তকোনত  অননেক  অসেকোমঞ্জসেক্ষ্যে
পররলরক্ষেত হনতকো।” (সেনরকোহ্ আন্-রনেসেকো’ : ৮২)

রকন্তয  ইরতহকোসে  সেকোক্ষেদ,  কককোরআনে  মজিদদ  নেকোরযনলর  যযনগ
কককোরআনে-রবিনরকোধিদরকো  কককোরআননের  রবিরুনদ্ধি  রবিরভন্ন  যযরক্তি  উপসকোপনে
করনলও স্বরবিনরকোরধিতকো  বিকো  অসেকোমঞ্জনসেক্ষ্যের দকোবিদ  উপসকোপনে কনর রনে।
ওলকোমকোনয় ইসেলকোনমর এককোসংশ কককোরআনে মজিদনদর কয সেবি আয়কোনতর
হুকুমনক  পরস্পররবিনরকোধিদ  বিকো  অসেকোমঞ্জসেক্ষ্যেশদল  মননে  কনর  নেকোনসেখ্-
মকোনেসেননখর করকো বিনলনছনে কসে সেবি আয়কোতনক যরদ নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-
এর জিদবিদ্দেশকোয় পরস্পররবিনরকোধিদ বিকো অসেকোমঞ্জসেক্ষ্যেশদল মননে করকো হনতকো
তকোহনল এ রনেনয় ইসেলকোনমর দশমনেরকো দকোরুণ বহনচ সে পরষ  করনতকো এবিসং
তকো ইরতহকোনসে,  সেদরকোনত ও হকোদদনছ রলরপবিদ্ধি রকোকনতকো। এমনেরক কসে
কক্ষেনত  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো  ইসেলকোম-রবিনরকোধিদনদর  মযখ  বিন্ধে
করনত পকোরনতকো নেকো।

তকোছকোড়কো  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর উনলখ সেম্বরলত আয়কোনত  (সেনরকোহ্
আল-বিকোক্বকোরকোহ্  :  ১০৬)  ‘আয়কোত্’ মকোনেসেনখ্ করকোর করকো বিলকো হনয়নছ,
আয়কোত্ বিহকোল করনখ তকোর হুকুম মকোনেসেনখ্ করকোর করকো বিলকো হয় রনে।
এমতকোবিসকোয়  কককোরআনে  মজিদনদর  কয  সেবি  আয়কোনতর  হুকুমনক
পরস্পররবিনরকোধিদ মননে করকো হনচ্ছে এ আয়কোনতর দকোরকো তকোর বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো করকো
বিকো দ’রট কররত পরস্পররবিনরকোধিদ আয়কোনতর একরটর হুকুমনক মকোনেসেনখ্
গণক্ষ্যে করকো সেমবি নেয়। এমতকোবিসকোয় কররত পরস্পররবিনরকোধিদ আয়কোনতর
উভয়রটরই পকোঠ বিহকোল রকোখকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর রহকমত (পরম প্রজকো)
ও করকোষণকোর  (সেনরকোহ্  আন্-রনেসেকো’  : ৮২)  পররপন্রদ  হনতকো। অতএবি,
রনেআসেনন্দেনহ এসেবি আয়কোনত পরস্পররবিনরকোরধিতকো  কনেই এবিসং  নেকোনসেখ্-
মকোনেসেননখর কককোননেকো বিক্ষ্যেকোপকোর কনেই।
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কককোরআনে মজিদনদ  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  প্রবিক্তিকোগনণর  দকোবিদ  হনচ্ছে
এই কয, মকোনেসেনখ্ হুকুমগুনলকো সেকোমরয়ক প্রনয়কোজিননে নেকোরযল হনয়রছনলকো, তকোই
পনর  সকোয়দ  হুকুম  নেকোরযল  কনর  তকো  মকোনেসেনখ্  করকো  হয়।  এই  সেকোমরয়ক
প্রনয়কোজিননের  যযরক্তি  সেরঠক  হনল  কসে  কক্ষেনত  কখকোদকোয়দ  রহকমনতর  দকোবিদ
অনুযকোয়দ ঐসেবি হুকুম কককোরআনে মজিদনদর আয়কোতরূনপ নেকোরযল নেকো হনয়
ওয়কোহদনয় গকোয়নর মকোতলন রূনপ নেরযল হনয় হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-
এর মকোধিক্ষ্যেনম জিকোরদ হনত পকোরনতকো এবিসং কসে কক্ষেনত সেসংরশষ হুকুনমর গুরুত্ব
কমকোনটই হকোসে কপনতকো নেকো। ককোরণ,  নেকোমকোয আদকোনয়র রনেয়মকোবিলদ  সেহ এ
ধিরননের  গুরুত্বপনণর্ব  দ পষকোন্ত  রনয়নছ।  এমনেরক  রক্ববিলকোহর  মনতকো  অরত
গুরুত্বপনণর্ব  রবিষনয়ও প্ররনম ওয়কোহদনয় গকোয়নর মকোতলন-র মকোধিক্ষ্যেনম বিকোয়তযল
মকোক্বনদসেনক  সেকোমরয়কভকোনবি  রক্ববিলকোহ্  রনেধির্বকোরণ  করকো  হয়  এবিসং  পনর
কককোরআনে  মজিদনদর  আয়কোত  নেকোরযনলর  মকোধিক্ষ্যেনম  ককো‘বিকোহনক  সকোয়দভকোনবি
রক্ববিলকোহ্ রনেধির্বকোরণ কনর কদয়কো হয়।

এছকোড়কো আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনছনে :
لما قم لو قك لتا قل آ قسو للر قه ال قذو قخ لما لف سم لو قك لها قه لن سن قهوا لع لت سن  لفا

“রকোসেনল কতকোমকোনদরনক যকো রদনয়নছনে তকো গ্রহণ কনরকো এবিসং যকো রকছয
করনক রনেনষধি কনরনছনে তকো করনক রবিরত রকোনককো।” (সেনরকোহ্ আল-হকোশর্ : ৭)

এ আয়কোত্ শুধিয পকোররর্ববি সেম্পদ প্রসেনঙই প্রনযকোজিক্ষ্যে নেয়, নেবিদ করদম
(ছ্বকোআ)-এর কয  কককোননেকো  আনদশ-রনেনষধিই এর মনধিক্ষ্যে  অন্তভয র্বক্তি। তকোছকোড়কো
আলকোহ্ তকো‘আলকো কয নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-কক বিহু শর‘ঈ রবিধিকোনে প্রণয়ননের
এখরতয়কোর কদনে অরর্বকোৎ ওয়কোহদনয় গকোয়নর মকোতলন-র সেকোহকোনযক্ষ্যে তকোপাঁর মকোধিক্ষ্যেনম
বিহু  রবিধিকোনে  কপশ  কনরনে,  অন্য  আয়কোনত  তকোর  প্রমকোণ  আনছ।  আলকোহ্
তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :

قلل مح قي قم لو قه مت لل لبا لي م للط قم ال لر م لح قي قم لو مه سي لل لث لع مئ لبا لخ سل  ا
“আর রতরনে (রকোসেনল) তকোনদর জিন্য পরবিত রজিরনেসেগুনলকোনক হকোলকোল

কনর কদনে  এবিসং  কনেকোসংরকো-অপরবিত রজিরনেসেগুনলকোনক তকোনদর জিন্য হকোরকোম
কনর কদনে।” (সেনরকোহ্ আল-আ'রকোফে : ১৫৭)
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অতএবি,  কররত  সেকোমরয়ক  রবিধিকোনেগুনলকো  কককোরআননের  আয়কোত্
ছকোড়কোই হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর মকোধিক্ষ্যেনম জিকোরদ হনত কককোননেকো
বিকোধিকো  রছনলকো  নেকো।  বিরসং  এটকোই  উত্তিম হনতকো।  অরবিকো  সেসংরশষ  আয়কোনতর
হুকুমটকোই  এমনেভকোনবি  বিরণর্বত  হনতকো  যকোনত  প্রমকোরণত  হনতকো  কয,  তকো
সেকোমরয়ক। অরবিকো হুকুম বিকোরতনলর সেকোনর সেকোনর আয়কোতরটও তযনল কনেয়কোই
হনতকো  অরধিকতর  উত্তিম।  সেবিনচনয়  ভকোনলকো  হনতকো  আয়কোতরট  সেসংরশষ
সেকনলর স্ম পরত করনক মযনছ কদয়কো।

এ প্রসেনঙ আনরকো উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে কয,  কয হুকুম সেকোমরয়ক
তকোর কক্ষেনত নেকোসেখ্ করকোরট আনদপ প্রনযকোজিক্ষ্যে নেয়। ককোরণ সেসংরশষ হুকুনমর
কময়কোদ কশষ হনয় কগনল রনেজি করনকই তকোর ককোযর্বককোররতকো কশষ হনয় যকোয়।
অতআপর তকোর হুকুম ররহত করকোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো। তনবি সেসংরশষ হুকুম কয
সেকোমরয়ক কসে বিক্ষ্যেকোপকোনর অবিশক্ষ্যেই সুস্পষ রনেদশর্বনে রকোকনত হনবি।

বিস্তুতআ নেকোসেখ্ ককবিল এমনে হুকুনমর কক্ষেনতই প্রনযকোজিক্ষ্যে হনত পকোনর
যকোনত  সকোয়দ  হুকুনমর  ববিরশষক্ষ্যে  দ পশক্ষ্যেমকোনে  এবিসং  সেকোমরয়ক  হবিকোর  কককোননেকো
রনেদশর্বনে  দ পশক্ষ্যেমকোনে  নেয়।  কযমনে  :  পনবির্ববিতর্বদ  শরদ‘আত্  সেমননহ  বিরণর্বত
‘ইবিকোদনতর প্ররকয়কো,  রক্ববিলকোহ ও আনরকো কতক রবিষয় সেসংককোন্ত রবিধিকোনে।
কককোরআনে মজিদনদর কককোননেকো রবিধিকোননের কক্ষেনত এটকো প্রনযকোজিক্ষ্যে হনত পকোনর
নেকো। ককোরণ, কককোরআনে মজিদদ হনচ্ছে আলকোহ্ তকো‘আলকোর রকতকোনবির সেবির্বনশষ
ও পনণর্বতম  সেসংস্করণ  - যকোনত সেবির্বনশষ ও পনণর্বকোঙ  শরদ‘আহ অন্তভয র্বক্তি।
অতএবি,  তকোনত কককোননেকো রবিধিকোনে দ পশক্ষ্যেতআ সকোয়দ রবিধিকোনেরূনপ নেকোরযল হবিকোর
পর তকো মকোনেসেনখ্ হওয়কো কখকোদকোয়দ প্রজকোর পররপন্রদ। ককোরণ, এর ফেনল ককউ
হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর নেবিদ হওয়কো ও কককোরআনে মজিদনদর
আলকোহর  রকতকোব  হবিকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  সেসংশনয়  পরতত  হনল  তকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর
আলকোহ্ তকো‘আলকোর হুজকোত্ পনণর্ব হনবি নেকো। অতএবি, কককোরআনে মজিদনদ এ
ধিরননের মকোনেসেননখর কককোননেকো বিক্ষ্যেকোপকোর কনেই।

এ প্রসেনঙ আনরকো উনলখ করনত হয় কয, কককোরআনে মজিদনদ নেকোনসেখ্-
মকোনেসেননখর প্রবিক্তিকোগনণর ধিকোরণকোর রভরত্তি হনচ্ছে কররত স্বরবিনরকোরধিতকো  [হযরত
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রকোসেনলযলকোহ  (ছ্বকোআ)-এর জিদবিদ্দেশকোয় ককোনফেররকো  যকোর করকো বিনল রনে]  ও কতক
হকোদদছ - যকো খবিনর ওয়কোনহদ পযর্বকোনয়র, মযতকোওয়কোরতর্ পযর্বকোনয়র নেয়।

স্বরবিনরকোরধিতকোর ধিকোরণকোর ভকোরন্ত আমরকো ইরতমনধিক্ষ্যেই প্রমকোণ কনররছ।
হকোদদছ  প্রসেনঙ বিলনত হয় কয,  কযনহতয  কককোরআনে মজিদদ হনচ্ছে মকোনেবি
জিকোরতর ইরতহকোনসে সেনবির্বকোচ পযর্বকোনয়র মযতকোওয়কোরতর্ গ্রন্র,  কসেনহতয  খবিনর
ওয়কোনহদ হকোদদছ দকোরকো  কতকো নেয়ই,  বিরসং সেকোধিকোরণ মযতকোওয়কোরতর্ পযর্বকোনয়র
হকোদদছ  দকোরকোও  তকোর  হুকুম মকোনেসেনখ্  হনত পকোনর  নেকো।  ককবিল কককোরআনে
মজিদনদর  কককোননেকো  আয়কোনত অন্য আয়কোনতর হুকুম মকোনেসেনখ্  হবিকোর  করকো
সুস্পষ ও দক্ষ্যেরর্বহদনে শনব্দ ও ভকোষকোয় উনলখ রকোকনলই তকো গ্রহণনযকোগক্ষ্যে হনত
পকোরনতকো। রকন্তয  কককোরআনে মজিদনদ এমনে করকো কককোননেকো আয়কোনত উনলখ
করকো হয় রনে।

এবিকোর আমরকো হুকুম বিহকোল করনখ আয়কোনতর কতলকোওয়কোত্ মকোনেসেনখ্
করকোর ধিকোরণকোর প্ররত দ পরষ কদনবিকো।

কককোরআনে মজিদনদর কককোননেকো আয়কোনতর কতলকোওয়কোত্ মকোনেসেনখ্ হওয়কো
অরর্বকোৎ তকো কককোরআননের আয়কোত্ রহনসেনবি গণক্ষ্যে হনবি অরচ গ্রনন্র (মযছ্বহকোফ্-
এ) রকোকনবি নেকো এটকো সেম্পনণর্ব অসেমবি। ককোরণ, কসে কক্ষেনত মকোনেনত হনবি কয,
আমকোনদর রনেকট কয কককোরআনে রনয়নছ তকো অসেম্পনণর্ব। রকন্তয  সেবির্বসেমত মত
এবিসং স্বয়সং কককোরআনে মজিদনদরও করকোষণকো হনচ্ছে এই কয, কককোরআনে মজিদদ
সেম্পনণর্ব গ্রন্র।

কররত কতলকোওয়কোত্-ররহত আয়কোত্ সেম্পনকর্ব বিলকো হনত পকোনর কয,
সেসংরশষ আয়কোত্ প্ররনম কককোরআনে মজিদনদর অন্তভয র্বক্তি রছনলকো,  পনর তকো
আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে হনত কককোরআনে করনক বিকোদ কদয়কো হনয়নছ। রকন্তয
এ  যযরক্তি  গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  নেয়।  ককোরণ,  কককোননেকো  করকোর  কককোরআনে মজিদনদর
আয়কোত্ হওয়কোর মকোননেই হনচ্ছে এই কয, কককোরআনে মজিদদ ভকোষকোর আবিরনণ
কলকোকনদর সেকোমননে নেকোরযল হবিকোর পননবির্বই তকো লকোওনহ মকোহ্ফেয নয সেসংররক্ষেত
রছনলকো। এমতকোবিসকোয় তকো করনক কককোননেকো আয়কোত্ পরবিতর্বদককোনল বিকোদ কদয়কোর
করকো  ধিকোরণকো  করকো  চনল নেকো।  ককোরণ,  কররত আয়কোত্ যরদ  কককোরআননের
আয়কোতরূনপ সেসংররক্ষেত করনক রকোকনবি কতকো তকো কককোরআনে করনক বিকোদ কদয়কো
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সেমবি  নেয়।  আর  যরদ  তকো  বিকোদ  কদয়কো  সেমবি  হয়  তকোহনল  তকো  আনদপ
সেসংররক্ষেত রছনলকো নেকো। অতএবি, তকো কককোরআননের আয়কোত্ রছনলকো নেকো।

তকোছকোড়কো  আয়কোত্  বিহকোল  করনখ  হুকুম  ররহতকরণ  যনতকোখকোরনে
অস্বকোভকোরবিক,  হুকুম বিহকোল  করনখ  আয়কোত্  (কতলকোওয়কোত)  ররহতকরণ
তকোর  তযলনেকোয়  বিহু  গুণ  কবিশদ  অস্বকোভকোরবিক।  এমতকোবিসকোয়  রজিম
(রবিবিকোরহত  বিক্ষ্যেকোরভচকোরদনক  প্রসকোরকোরকোনতর  শকোরসদকোনে)  সেসংককোন্ত
হকোদদছসেমনহ  নেতযনে কনর পরদক্ষেকো-রনেরদক্ষেকো  কনর কদখনত হনবি। এনত
যরদ রজিম-এর শকোরস ককোযর্বকর করকোর রবিষয়রট অককোটক্ষ্যেভকোনবি প্রমকোরণত
হয় (এবিসং তকো হনবি) তকোহনল বিযঝনত হনবি, এ শকোরস ইসেলকোমদ হুকুমনতর
প্রধিকোনে রহনসেনবি হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ) কতপর্বক রকোষদয় দণ্ডরবিরধি
রহনসেনবি  রনেধির্বকোররত  হনয়রছনলকো।  ককোরণ,  ইসেলকোমদ  হুকুমকোনতর  প্রধিকোনে
রহনসেনবি হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর এরূপ বিকো অন্য কককোননেকো শকোরস
রনেধির্বকোরণ ও ককোযর্বকর করকোর পনণর্ব এখরতয়কোর রছনলকো।

কমকোদ্দেকো  করকো,  কককোরআনে  মজিদনদর  কককোননেকো  আয়কোনতর  - তকো
তরক্ষ্যেমনলকই হকোক বিকো আনদশমনলকই কহকোক  - কতলকোওয়কোত্ ররহত হওয়কো
কককোননেকোভকোনবিই সেমবি নেয়।

কররত পরস্পররবিনরকোধিদ আহ্ককোম

আমরকো প্রমকোণ কনররছ কয, কককোরআনে মজিদনদর কককোননেকো আয়কোনতর
হুকুম ররহত হওয়কো সেমবি নেয়। এ প্রসেনঙ আনরকো উনলখ করকো প্রনয়কোজিনে
কয,  কককোরআনে মজিদদ কয আলকোহর রকতকোব - এ সেতক্ষ্যে ইসেলকোনমর কমপল
নেদরতমকোলকো (উছননল ‘আক্বকোএদ)-এর অন্যতম রবিষয়। কককোরআনে মজিদনদর
আলকোহর রকতকোব হওয়কো ও নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর আলকোহর নেবিদ হওয়কো
পরস্পর অরবিনচ্ছেদক্ষ্যে রবিষয়। তকোই কককোরআনে মজিদদ আলকোহর রকতকোব - এ
বিক্ষ্যেকোপকোনর প্রতক্ষ্যেয় সে পরষর  পনর এর এনককরট আয়কোত্ রনেনয় তকো আলকোহর
আয়কোত্ রকনেকো কসে বিক্ষ্যেকোপকোনর পরদক্ষেকো-রনেরদক্ষেকোর অবিককোশ কনেই। একইভকোনবি
কককোরআননের এনককরট হুকুমবিকোচক আয়কোত্ রনেনয় সেসংরশষ হুকুমরট ককোযর্বকর
আনছ রকনেকো বিকো দ'রট আয়কোনতর হুকুনমর মনধিক্ষ্যে পকোরস্পররক সেকোসংররষর্বকতকো
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আনছ রকনেকো  এ বিক্ষ্যেকোপকোনর রচন্তকো  করকোর অবিককোশ কনেই,  যরদ নেকো  কককোননেকো
হুকুনমর সেকোমরয়ক হবিকোর বিক্ষ্যেকোপকোনর স্বয়সং কককোরআনে মজিদনদরই অন্য কককোননেকো
আয়কোনত  অককোটক্ষ্যে  রনেদশর্বনে  রকোনক।  এরূপ রচন্তকো  ঈমকোননের  জিন্য অতক্ষ্যেন্ত
রবিপজনেক। বিরসং কককোরআনে মজিদদ আলকোহ্ তকো‘আলকোর নেকোরযলপত সেবির্বনশষ,
পনণর্বকোঙ ও সেসংররক্ষেত রকতকোবি - এ মনমর্ব ঈমকোনে কপকোষণ করকোর মকোননেই হনচ্ছে
এর সেকল আয়কোতনক সেসংরশষ রবিন্যকোসেসেহ আলকোহর আয়কোতরূনপ গণক্ষ্যে করকো
এবিসং এর সেকল হুকুমনকই বিহকোল গণক্ষ্যে করকো।

এমতকোবিসকোয় কককোরআনে মজিদদ অধিক্ষ্যেয়নে করনত রগনয় কককোরকোও দই
আয়কোনতর হুকুনমর মনধিক্ষ্যে দ পশক্ষ্যেতআ সেকোসংররষর্বকতকো আনছ বিনল কদখকো কগনল
বিযঝনত হনবি, আমকোনদর পনক্ষে সেসংরশষ আয়কোনতর সেরঠক তকোৎপযর্ব অনুধিকোবিনে
করকো  সেমবি  হয়  রনে।  এমতকোবিসকোয়  স্বদয়  কককোরআনে-অনুধিকোবিনেক্ষেমতকোনক
শকোরনেত কনর সেসংরশষ আয়কোতদনয়র তকোৎপযর্ব নেতযনে কনর অনুধিকোবিননের কচষকো
করনত হনবি।

কককোরআনে মজিদনদর  তকোৎপযর্ব  সেরঠকভকোনবি  অনুধিকোবিননের জিন্য কয
পনবির্বপ্রস্তুরতর (مقدمات)   প্রনয়কোজিনে কসে সেম্পনকর্ব রবিসকোররত আনলকোচনেকো অত
প্রবিনন্ধের আওতকোভযক্তি নেয়,  বিরসং  তকো  স্বতন্ত্রভকোনবি  রবিসকোররত  আনলকোচনেকোর
দকোবিদ রকোনখ। এখকোননে শুধিয এনতকোটযকু উনলখ করকোই যনরষ (ইরতপননবির্বও কয
সেম্পনকর্ব  আভকোসে  কদয়কো  হনয়নছ)  কয,  কককোরআনে মজিদনদর  আয়কোতসেমনহ
কযমনে পরস্পররবিরচ্ছেন্ন নেয়, বিরসং একরট সেকোমরগ্রক বিক্তিবিক্ষ্যে (গ্রন্র), কতমরনে
কককোরআননে বিরণর্বত হুকুমসেমনহ একরট সেকোমরগ্রক ও পনণর্বকোঙ জিদবিনেরবিধিকোননের
রবিরভন্ন অসংশ। কককোরআনে মজিদনদর রবিরভন্ন হুকুনমর মনধিক্ষ্যে কযমনে নেদরতগত
রদকরনেনদর্বশনেকো আনছ,  কতমরনে আনছ কমপরলক রবিধিকোনে। এছকোড়কো একরদনক
কযমনে সেকোধিকোরণ রবিধিকোনে আনছ, কতমরনে আনছ রবিনশষ রবিধিকোনে এবিসং সেকোধিকোরণ
রবিধিকোননের অবিসকো করনক বিক্ষ্যেরতকম অবিসকোর রবিধিকোনে। এছকোড়কো আনছ পরদক্ষেকোর
জিন্য নেকোরযলপত আনদশ ও সেকোমরয়ক ককোযর্বকর আনদশ - যকো সুস্পষ রনেদশর্বনে
দকোরকো বিযঝকো যকোয়। এছকোড়কো আনদনশর পকোশকোপকোরশ রনয়নছ নেছ্বদহত্ যকো কমননে
চলকোই উত্তিম, রকন্তয  তকোনক অবিশক্ষ্যে পকোলনেদয় রবিধিকোনেরূনপ রনেধির্বকোরণ করকো হয়
রনে। দ পশক্ষ্যেতআ দ’রট আয়কোনতর হুকুনমর মনধিক্ষ্যে সেকোসংররষর্বকতকো কদখকো কগনল তকো
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রনেনয় রচন্তকো-গনবিষণকো করনল কদখকো যকোনবি,  দ’রট হুকুনমর মনধিক্ষ্যে উপনরকোক্তি
কককোননেকো নেকো কককোননেকোরূনপ সেমন্বিয় রনয়নছ।

এখকোননে মননে রকোখনত হনবি কয,  ককবিল  ‘সেমন্বিয় অসেমবি’ এমনে
দ’রট  হুকুমনকই  পরস্পররবিনরকোধিদ  গণক্ষ্যে  করকো  যকোয়  এবিসং  ককবিল  এরূপ
কক্ষেনতই  একরট  হুকুম  মকোনেসেনখ্  হবিকোর  করকো  ধিকোরণকো  করকো  যকোয়।  রকন্তয
কককোরআনে মজিদনদ এমনে কককোননেকো পরস্পররবিনরকোধিদ হুকুম কনেই। অতএবি,
কককোননেকো হুকুম মকোনেসেনখ্ হয় রনে।

এ প্রসেনঙ আনরকো স্মরণ রকোখকো প্রনয়কোজিনে কয, কককোননেকো রবিনশষ অবিসকো
বিকো পরররসরতর কপ্ররক্ষেনত কয হুকুম কদয়কো হয় তকোর অরর্ব হনচ্ছে,  ককবিল ঐ
অবিসকো বিকো পরররসরতর উদ্ভিবি হনল কসে কক্ষেনত এটকোই হুকুম। এমতকোবিসকোয়,
আর কখননেকোই যরদ ঐ পরররসরত বিকো  অবিসকোর উদ্ভিবি হবিকোর সুনযকোগ বিকো
সেমকোবিনেকো  নেকো  রকোনক তরকোরপ ঐ হুকুমনক মকোনেসেনখ্  গণক্ষ্যে করকো  যকোনবি নেকো।
ককোরণ, মনলতআই হুকুমরট শতর্বযযক্তি অরর্বকোৎ শতর্ব রবিদক্ষ্যেমকোনে রকোকনল বিকো কদখকো
রদনলই ঐ হুকুম ককোযর্বকর  হনবি;  শতর্ব  রবিদক্ষ্যেমকোনে  নেকো  রকোকনল  ‘মকোনেসেনখ্’
করকোরট আনদপ প্রনযকোজিক্ষ্যে হনত পকোনর নেকো। বিরসং এ ধিরননের হুকুম শতর্ব রকোককো
সেনত্ত্বেও  'আর প্রনযকোজিক্ষ্যে হনবি নেকো'  মনমর্ব  নেতযনে আনদশ জিকোরদ হনল ককবিল
তখনেই প্ররম হুকুমরট মকোনেসেনখ্ বিনল গণক্ষ্যে হনবি।

কককোরআনে মজিদনদর কয সেবি আয়কোনতর হুকুমনক মকোনেসেনখ্ গণক্ষ্যে করকো
হয় উপনরকোক্তি দ পরষনককোণ করনক নেতযনে কনর অধিক্ষ্যেয়নে করনল কদখকো যকোনবি
তকোর কককোননেকোরটই মকোনেসেনখ্ হয় রনে। বিস্তুতআ এ ককোরনণই যকোরকো কককোরআননের
আয়কোনতর হুকুম মকোনেসেনখনযকোগক্ষ্যে বিনল মননে কনরনে তকোপাঁরকো  কররত মকোনেসেনখ্
হুকুম-সেসংখক্ষ্যেকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর রবিরভন্ন ধিরননের  মত প্রককোশ কনরনছনে। অরর্বকোৎ
রযরনে  যনতকোরট  হুকুমনক অন্য হুকুনমর সেকোনর  সেকোসংররষর্বক মননে কনরনছনে
এবিসং কককোননেকোভকোনবিই সেমন্বিয় খযপাঁনজি কবির করনত পকোনরনে রনে রতরনে এরূপ
প্ররতরট কক্ষেনতই কররত 'সেকোসংররষর্বক হুকুমদয় বিকো হুকুম সেমননহর' একরটনক
বিহকোল  গণক্ষ্যে  কনর  অপররট  বিকো  অপরগুনলকোনক  মকোনেসেনখ্  গণক্ষ্যে  কনরনছনে।
এভকোনবিই  কররত  মকোনেসেনখ্  হুকুম-সেসংখক্ষ্যেকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  মতকোননেকক্ষ্যে  সে পরষ
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হনয়নছ।  কককোরআনে মজিদনদর  কককোননেকো  হুকুম কয  মকোনেসেনখনযকোগক্ষ্যে  নেয়  এ
মতকোননেকক্ষ্যেও তকোর অন্যতম প্রমকোণ।

এবিকোর  আমরকো  দ পষকোন্তস্বরূপ  বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি  'মকোনেসেনখ্  গণক্ষ্যেকপত'
কনয়করট হুকুম সেম্পনকর্ব সেসংনক্ষেনপ আনলকোচনেকো কনর প্রমকোণ করনবিকো কয, এ
সেবি হুকুম মকোনেসেনখ্ হয় রনে।

১) মদ সেসংককোন্ত হুকুম

বিলকো হয় কয,  ইসেলকোমদ শরদ‘আনত প্ররনম মদ হকোরকোম রছনলকো নেকো,
পনর  ধিকোনপ  ধিকোনপ  তকো  হকোরকোম  করকো  হয়  এবিসং  সেবির্বনশষ  হুকুনমর  দকোরকো
পনবির্ববিতর্বদ হুকুমনক মকোনেসেনখ্ করকো হয়। বিলকো হয়, প্ররনম মনদর অপককোররতকো
তয নল ধিনর আয়কোত্ নেকোরযল হয়। এ আয়কোতরট হনচ্ছে :

لك لن قلو لأ سس من لي مر لع سم لخ سل مر ا مس سي لم سل سل لوا لما قق مه رم مفي سث رر مإ مبي قع لك مف لنا لم مس لو للنا ملل
لما قه قم سث مإ قر لو لب سك سن لأ لما مم مه مع سف  لن

“(কহ রকোসেনল!) তকোরকো আপনেকোনক মদ ও জিযয়কো সেম্বনন্ধে রজিনজসে কনর।
(তকোনদরনক)  বিনল রদনে,  এতদভনয়র মনধিক্ষ্যে রবিরকোট গুনেকোহ এবিসং মকোনুনষর
জিন্য উপককোররতকো রনয়নছ। আর এতদভনয়র গুনেকোহ উভনয়র উপককোররতকোর
কচনয় বিড় (বিকো কবিশদ)।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ২১৯)

বিলকো হয়, এনত মদ হকোরকোম করকো হয় রনে, তনবি মকোকরূহ বিনল তয নল
ধিরকো হয়। এরপর কনেশকোগ্রস অবিসকোয় নেকোমকোয আদকোনয় রনেনষধি করকো হয়।
এতদসেসংককোন্ত আয়কোনত এরশকোদ হনয়নছ :

لها ليا قلي لن لأ مذي للل قنوا ا لم قبوا ل آ لر سق لة لت للصل سم ال قت سن لأ لرى لو لكا للتى قس قموا لح لل سع لما لت
لن قلو ققو  لت

“কহ  ঈমকোনেদকোরগণ!  কতকোমরকো  এমনে কনেশকোগ্রস অবিসকোয়  নেকোমকোনযর
ককোনছ কযনয়কো নেকো কয,  কতকোমরকো জিকোননেকো নেকো  কতকোমরকো রক বিলনছকো।” (সেনরকোহ্
আন্-রনেসেকো’ : ৪৩)

বিলকো  হয়,  এ  আয়কোনতর  দকোরকো  মদপকোননে  অভক্ষ্যেস  মযসেলমকোনেনদর
মদপকোননের মকোতকোনক সেদরমত কনর আনেকো হয়। এরপর মদ হকোরকোম করকোর
আয়কোত্ নেকোরযল করকো হয়। এ আয়কোত্ হনচ্ছে :
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لها ليا قلي لن لأ مذي للل قنوا ا لم لما آ للن قر مإ سم لخ سل قر ا مس سي لم سل قب لوا لصا سن قم لوال سزل رس لوال سج سن مر مم
مل لم من لع لطا سي للش قه ال قبو من لت سج سم لفا قك للل لع لن لل قحو مل سف . قت

“কহ  ঈমকোনেদকোরগণ!  রনেআসেনন্দেনহ  মদ,  জিযয়কো,  প্ররতমকো  ও
ভকোগক্ষ্যেরনেধির্বকোরক তদরসেমনহ হনচ্ছে শয়তকোননের অপকপষ কমর্ব, অতএবি, এগুনলকো
বিজির্বনে কনরকো, তকোহনল আশকো করকো যকোয় কয, কতকোমরকো সেকোফেলক্ষ্যে লকোভ করনবি।”
(সেনরকোহ্ আল-মকোএদকোহ্ : ৯০)

এ বিক্ষ্যেকোপকোনর  কককোননেকো  কককোননেকো  মনত,  উরলরখত রদতদয়  আয়কোতরট
প্ররনম  ও  প্ররম  আয়কোতরট  রদতদয়  বিকোনর  নেকোরযল  হনয়নছ।  তনবি  উভয়
অবিসকোয়ই ধিনর কনেয়কো হনয়নছ কয, মদ প্ররনম কমকোবিকোহ রছনলকো, তকোরপর তকো
মকোকরূহ ও পনর হকোরকোম করকো হয়। ফেনল মকোকরূহর হুকুম দকোরকো কমকোবিকোহর
হুকুম ও হকোরকোনমর হুকুম দকোরকো মকোকরূহর হুকুম মকোনেসেনখ্ করকো হয়।

এ  প্রসেনঙ  হকোদদছও  বিণর্বনেকো  করকো  হয়  যকোনত  বিলকো  হনয়নছ  কয,
ছ্বকোহকোবিকোনয় ককরকোনমর মনধিক্ষ্যে অননেনক মদ কখনতনে এবিসং প্ররম বিকো রদতদয়
আয়কোত্ নেকোরযল হবিকোর পর তকোপাঁনদর কবিশদরভকোগই মদক্ষ্যেপকোনে  কছনড় কদনে।
অতআপর  স্বল্পসেসংখক্ষ্যেক ছ্বকোহকোবিদ  সেদরমত পররমকোনণ  ও এমনে  সেমনয়  মদ
কখনতনে যকোনত নেকোমকোনযর সেময় হবিকোর আনগই কনেশকো ককনট যকোয়। অতআপর
মদ হকোরকোনমর আয়কোত্ নেকোরযল হয় এবিসং যকোরকো  মদ পকোনেরত অবিসকোয় এ
আয়কোনতর করকো জিকোনেনত পকোনরনে তকোপাঁরকো তখনেই মদ কছনড় কদনে ও মনদর
পকোত কভনঙ কফেনলনে, এমনেরক ককউ ককউ গলকোয় আঙযল ঢয রকনয় বিরম কনর
কপনটর মধিক্ষ্যেককোর মদও কফেনল কদনে।

রকন্তয  এ দ পষকোন্ত  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  খযবিই  দবির্বল  দ পষকোন্ত। ককোরণ,
উক্তি  আয়কোত্  সেমননহর  কককোননেকোরটনত  বিকো  অন্য  কককোননেকো  আয়কোনতই  মদ
খকোওয়কোর  অনুমরত  কদয়কো  হয়  রনে।  অতএবি,  কককোননেকো  আয়কোনতর  হুকুম
মকোনেসেনখ্ হবিকোর প্রশ্নে ওনঠ নেকো। কয আয়কোনত মনদর গুনেকোহ ও উপককোররতকোর
করকো  বিলকো  হনয়নছ  তকো  একরট  তরক্ষ্যেমনলক  আয়কোত্,  হুকুমমনলক  নেয়,
অতএবি, তকোর হুকুম মকোনেসেনখ্ হবিকোর প্রশ্নে ওনঠ নেকো।

আর সেনরকোহ্ রনেসেকো'র ৪৩ নেসং আয়কোতনক কনেশকোগ্রসতকো সেম্পরকর্বত বিনল
ধিনর কনেয়কো হনলও প্রকপত পনক্ষে তকো নেয়। ককোরণ, لرى لكا قس  বিলনত এমনে এক
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অবিসকো বিযঝকোয় যখনে মকোনুষ পযনরকোপযরর সুস ও স্বকোভকোরবিক রকোনক নেকো এবিসং তকোর
রবিচকোরবিযরদ্ধি  ও স্ম পরতশরক্তি  সেরঠকভকোনবি  ককোজি কনর  নেকো।  এ  অবিসকো  ককবিল
কনেশকোনখকোরদর  ককোরনণ  হয়  নেকো;  কনেশকোনখকোরদর  ককোরনণও  হনত  পকোনর,  অন্য
ককোরনণও হনত পকোনর। কযমনে  :  কককোননেকো করকোগ বিকো  ভকোইরকোনসের আকমনণর
ককোরনণ, রনেদ্রকোহদনেতকো বিকো অরত পররশ্রমজিরনেত রযম-রযম ভকোনবির ককোরনণও হনত
পকোনর। অবিশক্ষ্যে এর মকোতকোয় কম-কবিশদ হনত পকোনর। তনবি এ ধিরননের অবিসকো
যরদ এমনে পযর্বকোনয়র হয় কয,  বিক্ষ্যেরক্তি কদ বিলনছ তকো রনেনজিই জিকোননে নেকো,  কসে
অবিসকোয় নেকোমকোয আদকোনয়র কচষকো করনত রনেনষধি করকো হনয়নছ। এমনেরক এ
অবিসকোয়  নেকোমকোয  আদকোয়  করনলও তকো  নেকোমকোযরূনপ গণক্ষ্যে  হনবি নেকো।  ককোরণ,
‘ইবিকোদনতর ককোজিসেমনহ সেনচতনে-সেজকোনেভকোনবি সেম্পকোদনে করনত হয়।

অরভন্ন শব্দমনল (سکر) করনক রনেষ্পন্ন শব্দকোবিলদ কককোরআনে মজিদনদ
কনেশকোগ্রসতকো  ছকোড়কোও  অন্য  অনরর্বও  বিক্ষ্যেবিহৃত  হনয়নছ।  কযমনে,  এরশকোদ
হনয়নছ :

سو لل لنا لو سح لت سم لف مه سي لل فبا لع لن لبا مء مم لما للس قللوا ال لظ مه لف لن مفي قجو قر سع قلوا لي لقا لما لل للن مإ
ست لر لك م لنا قس قر لصا سب سل لأ قن لب سح رم لن سو لن لق قرو قحو سس . لم

“আর আরম যরদ তকোনদর সেকোমননে আসেমকোননের কককোননেকো দরযকোহ্ও
উন্মযক্তি কনর কদই  - যকো রদনয় তকোরকো ওপনর আনরকোহণ করনবি তকোহনলও
তকোরকো অবিশক্ষ্যেই বিলনবি : রনেআসেনন্দেনহ আমকোনদর দ পরষসেমনহ আচ্ছেন্ন হনয়নছ,
বিরসং আমরকো এক জিকোদগ্রস জিনেনগকোষদ।” (সেনরকোহ্ আল-রহজির : ১৫)

এছকোড়কো  ম পতয ক্ষ্যেককোলদনে  আচ্ছেন্নতকো  অনরর্বও  অরভন্ন  শব্দমনল  করনক
রনেষ্পন্ন শব্দ বিক্ষ্যেবিহৃত হনয়নছ। এরশকোদ হনয়নছ :

ست لء لجا قة لو لر سك مت لس سو لم سل ملق ا لح سل  مبا
“আর সেরতক্ষ্যে সেরতক্ষ্যেই ম পতয ক্ষ্যের  আচ্ছেন্নতকো এনসে রগনয়নছ।” (সেনরকোহ্

ক্বকোফ্ : ১৯)
যকোরকো  সেসংজকো  রকোককো  অবিসকোয়  ম পতয ক্ষ্যেবিরণ  কনর  তকোনদর  ম পতয ক্ষ্যেপনবির্ব

আচ্ছেন্নতকোর  অবিসকো  অননেনকই  প্রতক্ষ্যেক্ষে  কনর  রকোকনবিনে।  আসেন্ন  ম পতয ক্ষ্যে
রনেরশত হওয়কোর পর মকোনুনষর সেকোমননে যখনে আলনম বিকোরযকোনখর দরযকোহ্
উন্মযক্তি হনয় যকোয় অরচ পকোররর্ববি জিগনতর সেকোনরও তকোর সেম্পকর্ব রছন্ন হয় রনে
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তখনে এ ধিরননের  অবিসকো  সে পরষ  হয়।  রনেআসেনন্দেনহ  মকোনুনষর  ম পতয ক্ষ্যেপনবির্ব  এ
আচ্ছেন্নতকোনক ককউ কনেশকোগ্রসতকো নেকোনম অরভরহত করনবি নেকো।

যকো-ই  কহকোক,  সেনরকোহ্  আন্-রনেসেকো’র  ৪৩  নেসং  আয়কোনত  উরলরখত
لرى لكا قس  শব্দ করনক কনেশকোগ্রসতকোর অরর্ব গ্রহণ এবিসং তকোর রভরত্তিনত ‘প্ররনম
মদ কমকোবিকোহ রছনলকো, ককবিল নেকোমকোনযর সেময় কনেশকোগ্রস রকোকনত রনেনষধি করকো
হনয়রছনলকো” - এ রসেদ্ধিকোন্ত গ্রহণ করকো সেমবি নেয়।

রকন্তয  এ রবিনশষণ ছকোড়কোই তত্ত্বেগতভকোনবিই বিলকো যকোয় কয,  ইসেলকোনম
কখননেকোই  মদ  ববিধি  রছনলকো  নেকো;  রকোকনত  পকোনর  নেকো।  ককোরণ  মদ  হকোরকোম
হওয়কোর রবিধিকোনেরট ঐ ধিরননের শর‘ঈ রবিধিকোননের অন্তগর্বত যকো সেসংরশষ বিস্তুর ও
মকোনুনষর সে পরষপ্রকপরতগত ববিরশনষক্ষ্যের ককোরনণ অপররহকোযর্ব ও অপররবিতর্বনেদয়।
তকোই  মদ  উৎপকোরদত  হওয়কোর  রদনে  করনক  রক্বয়কোমত  পযর্বন্ত  আলকোহর
শরদ‘আনত মদ হকোরকোম হনত বিকোধিক্ষ্যে। ককোরণ, কয খকোদক্ষ্যে বিকো পকোনেদয় মকোনুনষর
জিন্য শকোরদররক,  মকোনেরসেক,  বনেরতক,  চকোরররতক বিকো আরতক ক্ষেরতর ককোরণ
আলকোহর শরদ‘আনত তকো কখননেকোই অনুনমকোরদত রকোকনত পকোনর নেকো (জিদবিনে
বিকোপাঁচকোননেকোর ন্যকোয় বিক্ষ্যেরতকমদ প্রনয়কোজিনে বিক্ষ্যেতদত)।

তকোছকোড়কো  তকোওরকোনত  সুস্পষ  ভকোষকোয়  মদ  হকোরকোম  করকো  হনয়নছ।
অতএবি,  পনবির্ববিতর্বদ  নেবিদনদর  শরদ‘আনত  কযখকোননে  মদ  হকোরকোম  রছনলকো
কসেখকোননে  হযরত  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  শরদ‘আনত  প্ররনম  মদ  ববিধি
রছনলকো,  পনর হকোরকোম করকো হয়  - এটকো হনতই পকোনর নেকো। ককোরণ,  তকোহনল
ইয়কোহনদদ  ও  খ পসকোনে  পরণ্ডতরকো  হযরত  নেবিদ  করদম  (সেকোআ)-এর  রবিরুনদ্ধি
একরট শরক্তিশকোলদ যযরক্তি দকোপাঁড় করকোনত পকোরনতকো। তকোরকো  বিলনত পকোরনতকো,
‘কয বিক্ষ্যেরক্তি মনদর মত র পণক্ষ্যে  নেকোপকোক বিস্তুনক ববিধি গণক্ষ্যে কনর এবিসং তকোর
অনুসেকোরদরকো তকো পকোনে কনর,  কসে বিক্ষ্যেরক্তি কদ কনর নেবিদ হনত পকোনর?’ আর
কলকোকনদর  ককোনছ,  এমনেরক  স্বয়সং  মদক্ষ্যেপকোয়দনদর  ককোনছও  এ  যযরক্তি
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে  হনতকো।  রকন্তয  এ  ধিরননের  কককোননেকো  যযরক্তি  উপসকোপনে  করকো
হনয়রছনলকো বিনল কককোননেকো সেনত করনকই জিকোনেকো যকোয় নেকো।

বিস্তুতআ এটকো মননে করকো একটকো ভকোন্ত ধিকোরণকো কয,  যখনে কককোননেকো
বিস্তু বিকো ককোজি হকোরকোম বিনল করকোষণকো কনর অরবিকো তকো কখনত বিকো করনত
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রনেনষধি কনর আয়কোত্ নেকোরযল হয় ককবিল তখনে করনকই তকো হকোরকোম হয়
এবিসং তকোর পননবির্ব  তকো ববিধি রছনলকো। এ ধিকোরণকো রঠক হনল বিলনত হনবি,
বিক্ষ্যেকোরভচকোর, সেমককোরমতকো, নেরহতক্ষ্যেকো, ওযননে কম কদয়কো ইতক্ষ্যেকোরদর রবিরুনদ্ধি
আয়কোত্ নেকোরযল হবিকোর পননবির্ব  ঐ সেবি ককোজি জিকোনয়য রছনলকো;  রনেআসেনন্দেনহ
তকো জিকোনয়য রছনলকো নেকো।

বিরসং প্রকপত সেতক্ষ্যে হনচ্ছে এই কয, কয সেবি বিস্তু বিকো ককোজি হকোরকোম
হওয়কো অপররহকোযর্ব  ও অপররবিতর্বনেদয়  -  যকোর হকোরকোম হওয়কোর রবিষয়রট
আনপরক্ষেক  নেয়,  তকো  সেবি  নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)  শরদ‘আনত  সেবি
সেময়ই হকোরকোম রছনলকো।  তকোই রনেআসেনন্দেনহ  হযরত রকোসেননল আকরকোম
(ছ্বকোআ)-এর  শরদ‘আনতও  তকো  শুরু  করনকই  হকোরকোম  রছনলকো  এবিসং
রনেআসেনন্দেনহ তকোপাঁর অনুসেকোরদগণ এ করনক রবিরত রকোকনতনে বিকো রতরনে
তকোপাঁর অনুসেকোরদনদরনক এ সেবি করনক রবিরত রকোখনতনে। ককোরণ এ রছনলকো
তকোপাঁর  অন্যতম দকোরয়ত্ব। আলকোহ্ তকো‘আলকো তকোপাঁর  এ দকোরয়ত্ব সেম্বনন্ধেই
এরশকোদ কনরনছনে :

قلل مح قي قم لو قه مت لل لبا لي م للط قم ال لر م لح قي قم لو مه سي لل لث لع مئ لبا لخ سل  ا
“আর রতরনে (রকোসেনল) তকোনদর জিন্য পরবিত রজিরনেসেগুনলকোনক হকোলকোল

কনর কদনে  এবিসং  কনেকোসংরকো-অপরবিত রজিরনেসেগুনলকোনক তকোনদর জিন্য হকোরকোম
কনর কদনে।” (সেনরকোহ্ আল-আ'রকোফ্ : ১৫৭)

অবিশক্ষ্যে আলকোহ্ তকো‘আলকো হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর
অন্তনর  ‘ইলনম হুযনরদ আককোনর কককোরআনে মজিদনদর কয পররপনণর্ব  ভকোবি
ও তকোৎপযর্ব  নেকোরযল কনরনে তকোর আনলকোনকই রতরনে এ দকোরয়ত্ব পকোলনে
কনরনে। পনর রবিরভন্ন উপলনক্ষেক্ষ্যে সেসংরশষ আয়কোতসেমনহ ভকোষকোর আবিরনণ
নেকোরযল হয়।

যকো-ই  কহকোক,  আনলকোচক্ষ্যে  রতনেরট  আয়কোনতর  একরটনত  মনদর
স্বরূপ  তযনল  ধিরকো  হনয়নছ  ও  তকো  পররতক্ষ্যেকোগ  করনত  বিলকো  হনযনছ,
একরটনত মদপকোয়দনদর যযরক্তিনক খণ্ডনে কনর জিকোরনেনয় কদয়কো হনয়নছ
কয, তকোর ক্ষেরত উপককোনরর কচনয় কবিশদ (অতএবি, তকো পকোননের অনুমরত
কদয়কো  চনল  নেকো)  এবিসং  অপর আয়কোতরটনত একরট  রবিনশষ  অবিসকোয়
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নেকোমকোয নেকো পড়কোর করকো বিলকো হনয়নছ  -  কনেশকোগ্রসতকো কয অবিসকো সে পরষ
হবিকোর অন্যতম ককোরণ,  একমকোত ককোরণ নেয়। আর কযনহতয  মদপকোনে
সেবি সেময়ই হকোরকোম রছনলকো কসেনহতয  এ আয়কোনতর লক্ষেক্ষ্যে অন্যকোন্য ককোরণ
করনক উদ্ভিযত উক্তি অবিসকো।

অতএবি, এখকোননে নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর কককোননেকো বিক্ষ্যেকোপকোর কনেই।

২) মদরকোছ্ সেসংককোন্ত রবিধিকোনে ও ওয়কোছ্বদয়কোত্

আলকোহ্ তকো‘আলকো কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ কনরনছনে :
لب مت سم قك قك سي لل لذا لع لر مإ لض قم لح قك لد لح قت لأ سو لم سل سن ا لك مإ لر فرا لت سي قة لخ للي مص لو سل من ا سي لد مل لوا سل مل

لن مبي لر سق مف لوال قرو سع لم سل فلقا مبا للى لح لن لع مقي للت قم سل . ا
“কতকোমকোনদর ওপর রবিরধিবিদ্ধি কনর কদয়কো হল কয, কতকোমকোনদর মনধিক্ষ্যে

যখনে ককোনরকো সেকোমননে ম পতয ক্ষ্যে  উপরসত হনবি তখনে তকোর যরদ ধিনেসেম্পদ রকোনক
তকোহনল কসে কযনে তকোর রপতকো-মকোতকো ও আপনেজিনেনদর জিন্য ন্যকোয়সেঙতভকোনবি
ওয়কোছ্বদয়কোত্ কনর;  এ হনচ্ছে মযত্তিকোক্বদনদর ওপর আনরকোরপত হকক্ব্।” (সেনরকোহ্
আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১৮০)

আলকোহ্ তকো‘আলকো আনরকো এরশকোদ কনরনছনে :
لن مذي للل لن لوا سو للف لو لت سم قي قك سن لن مم قرو لذ لي فجا لو لوا سز فة لأ للي مص سم لو مه مج لوا سز فعا ل لتا للى لم مل مإ سو لح سل ا

لر سي ةج لغ لرا سخ سن مإ مإ لن لف سج لر لح لفل لخ لنا سم قج قك سي لل لن لما مفي لع سل لع للن مفي لف مه مس قف سن سن لأ مم
ةف قرو سع  لم

“আর কতকোমকোনদর মনধিক্ষ্যে  যকোরকো  সদনদর  করনখ  ম পতয ক্ষ্যেবিরণ  কনর
তকোরকো  কযনে  তকোনদর  সদনদর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  ওয়কোছ্বদয়কোত্  কনর  যকোয়  যকোনত
তকোনদরনক (বিকোড়দরর করনক) বিরহষ্কেকোর নেকো কনর এক বিছর পযর্বন্ত ভরণ-
কপকোষণ কদয়কো হয়। অতআপর তকোরকো যরদ (বিকোড়দরর কছনড়) চনল যকোয় কতকো
কসে কক্ষেনত তকোরকো  প্রচরলত রনেয়নম  (বিকো  উত্তিম রবিনবিচনেকোয়)  রনেনজিনদর
বিক্ষ্যেকোপকোনর যকো কনরনছ তকোনত কতকোমকোনদর কককোননেকো কদকোষ কনেই।” (সেনরকোহ্
আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ২৪০)

[আয়কোনতর ভকোষকো করনক যকো বিযঝকো যকোয় তকোনত বিরহষ্কেকোর নেকো করকোর
রনেনদর্বশরট এক বিছনরর জিন্যও প্রনযকোজিক্ষ্যে হনত পকোনর, আবিকোর অরনেরদর্বষ
ককোনলর জিন্যও হনত পকোনর (যরদ নেকো কসে রনেনজিই চনল যকোয়)। এখকোননে
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ভরণনপকোষনণর কময়কোদ রহনসেনবি এক বিছনরর করকো উনলখ করকোর পনর
বিরহষ্কেকোর নেকো করকোর করকো উনলখ করকো করনক মননে হয় কয,  এর সেকোনর
এক বিছনরর শতর্ব  যযক্তি নেয়। এখকোননে  স্মরণ করকো  কযনত পকোনর  কয,
পররবিকোরপ্রধিকোনে পররবিকোনরর সেদসেক্ষ্যেনদরনক বিক্ষ্যেরক্তিগত বিক্ষ্যেবিহকোনরর জিন্য কয
সেবি দ্রবিক্ষ্যেকোরদ ও সেম্পদ প্রদকোনে কনর,  কযমনে  :  অলঙকোরকোরদ,  ককোপড়-
কচকোপড়,  আসেবিকোবিপত ইতক্ষ্যেকোরদ,  কসে সেবি মদরকোছ রহনসেনবি বিণনেনযকোগক্ষ্যে
নেয়, বিরসং তকো বিক্ষ্যেবিহকোরককোরদর সেম্পদ রহনসেনবি পররগরণত। কতমরনে স্বত্ব
তক্ষ্যেকোগ নেকো কনর শুধিয বিক্ষ্যেবিহকোনরর জিন্য কককোননেকো সেম্পদ কদয়কো হনল বিক্ষ্যেরক্তি
যনতকোরদনে তকো বিক্ষ্যেবিহকোর করনবি তনতকোরদনে তকোর ককোছ করনক তকো ককনড়
কনেয়কো যকোনবি নেকো। বিক্ষ্যেরক্তিগতভকোনবি বিসেবিকোসে ও বিক্ষ্যেবিহকোনর রর বিকো কক্ষে (যকো
ভকোড়কো রদনয় অনরর্বকোপকোজির্বনে করকো হয় নেকো) হয় বিক্ষ্যেরক্তিগত সেম্পদ বিনল গণক্ষ্যে
হনবি,  নেয়নতকো  বিক্ষ্যেবিহকোনরর  অরধিককোরপ্রকোপ্ত  সেম্পদ  বিনল  গণক্ষ্যে  হনবি।
এতদভনয়র কককোননেকো অবিসকোয়ই বিক্ষ্যেরক্তিনক কসেখকোনে করনক বিরহষ্কেকোর কনর
ঐ গ পহ বিকো কক্ষেনক মদরকোছভযক্তি গণক্ষ্যে করকো যকোনবি নেকো, বিরসং কসে ঐ গ পহ  বিকো
কক্ষে পররতক্ষ্যেকোগ করনল ককবিল তখনেই তকো ম পত  বিক্ষ্যেরক্তির মদরকোছরূনপ
গণক্ষ্যে  হনবি।  হযরত  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  ইনন্তককোনলর  পর  তকোপাঁর
রবিরবিগনণর বিক্ষ্যেবিহৃত ররসেমনহনক  তকোপাঁর  মদরকোনছ  পররণত করকোর করকো
জিকোনেকো যকোয় নেকো।]

বিলকো হয় কয, মদরকোছ সেসংককোন্ত রবিধিকোনে নেকোরযল হওয়কোর পনর এ উভয়
আয়কোনতর হুকুম মকোনেসেনখ্ হনয় কগনছ।

রকন্তয  এ  ধিকোরণকো  রঠক  নেয়।  ককোরণ,  মদরকোছ্  সেসংককোন্ত  আয়কোনতও
ওয়কোছ্বদয়কোনতর করকো উনলখ করকো হনয়নছ। সেনরকোহ্ রনেসেকো’র ১১ ও ১২ নেসং
আয়কোনত কনয়ক বিকোর বিলকো হনয়নছ কয,  কপত ওয়কোছ্বদয়কোত্ বিকো ঋণ রকোকনল
তকো আদকোনয়র পনর  ( ةن      سي لد سو لأ لها مب مصي قيو ةة للي مص لو مد سع لب )  রনেধির্বকোররত হকোনর মদরকোছ
বিণনে করনত হনবি। এখকোননে ওয়কোছ্বদয়কোত্ ও ঋনণর করকো কযভকোনবি বিলকো
হনয়নছ তকো করনক সুস্পষ কয,  তকো ককবিল মদরকোছ বিণননের পনবির্বশতর্বই নেয়,
বিরসং   لها مب مصي قيو ةة للي مص لو  করনক বিযঝকো যকোয় কয,  ওয়কোছ্বদয়কোত্ অবিশক্ষ্যেই রকোকনবি,
রকন্তয ةن   سي لد سو لأ  করনক বিযঝকো যকোয় কয, ঋণ নেকো-ও রকোকনত পকোনর।
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কককোরআনে  মজিদনদর  অভক্ষ্যেন্তনর  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  প্রবিক্তিকোনদর
মনত মদরকোনছর আয়কোনত কয ওয়কোছ্বদয়কোনতর করকো বিলকো হনয়নছ তদনুযকোয়দ
মযমযষযর্ব  বিক্ষ্যেরক্তি ওয়কোছ্বদয়কোত্ কনর কগনল ম পত  বিক্ষ্যেরক্তির ওয়কোররশনদর জিন্য তকো
তকোর করনখ যকোওয়কো কমকোট সেম্পনদর সেনবির্বকোচ এক-তপতদয়কোসংশ পযর্বন্ত আদকোয়
করকো ফেরয, রকন্তয  মযমনষযর্ব  বিক্ষ্যেরক্তির জিন্য এরূপ ওয়কোছ্বদয়কোত্ করকো ফেরয নেয়।
ককোরণ, তকোপাঁনদর মনত, মদরকোনছর আয়কোত্ নেকোরযল হবিকোর মকোধিক্ষ্যেনম ওয়কোছ্বদয়কোত্
ফেরয  হবিকোর  হুকুম  মকোনেসেনখ্  হনয়  রগনয়নছ;  অতআপর  ওয়কোছ্বদয়কোত্  করকো
মযসকোহকোব।

তকোপাঁনদর  এ  দকোবিদর  পনক্ষে  কককোননেকো  অককোটক্ষ্যে  দলদল  কনেই।
অন্যরদনক ওয়কোছ্বদয়কোনতর হুকুনমর সেকোনর  মদরকোনছর হুকুনমর  কককোননেকো
সেকোসংররষর্বকতকো  কনেই।  ককোরণ,  ওয়কোছ্বদয়কোনতর  হুকুনম  সেমস  সেম্পনদর
বিক্ষ্যেকোপকোনর  ওয়কোছ্বদয়কোত্  করকো  বিকোধিতকোমনলক  করকো  হয়  রনে,  অন্যরদনক
মদরকোনছর হুকুনম ওয়কোছ্বদয়কোত্ পনরণ ও ঋণ কশকোনধির পর যকো অবিরশষ
রকোকনবি তকো-ই বিণনে করনত বিলকো হনয়নছ।

নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর প্রবিক্তিকোগণ আনরকো মননে কনরনে কয, ওয়কোছ্বদয়কোত্
- তকোপাঁনদর মনত যকো করকো মযসকোহকোবি  - ওয়কোররশনদর জিন্য করকো যকোনবি নেকো।
ককোরণ, তকোরকো কতকো মদরকোছই পকোনচ্ছে। এ-ও তকোপাঁনদর যযরক্তি কয, কযনহতয  উভয়
হুকুমই ররনেষ জিনেনদর জিন্য কসেনহতয  ওয়কোছ্বদয়কোনতর হুকুমনক মকোনেসেনখ্ গণক্ষ্যে
করনত হনবি। তকোপাঁনদর এ দকোবিদর পনক্ষেও কককোননেকো অককোটক্ষ্যে ও সুস্পষ দলদল
কনেই।  মকোনুনষর  সেদরমত  জকোননের  যযরক্তি  দকোরকো  আলকোহর  রনেধির্বকোররত  ফেরয
(রপতকো-মকোতকো  ও  আপনেজিনেনদর  জিন্য  ওয়কোছ্বদয়কোত্)  মকোনেসেনখ্  গণক্ষ্যে  করকো
কযনত পকোনর  নেকো।  তকোছকোড়কো  এ যযরক্তি কয  খযবিই  দবির্বল  তকো  সেকোমকোন্য রচন্তকো
করনলই সুস্পষভকোনবি ধিরকো পনড়। ককোরণ ম পত  বিক্ষ্যেরক্তির ‘উপকোজির্বননে অক্ষেম’
বি পদ্ধি  রপতকো-মকোতকো  তকোর  সেম্পনদ কয রনেধির্বকোররত  অসংশ পকোনবিনে তকো  তকোপাঁনদর
জিদবিনে ধিকোরনণর জিন্য যনরষ নেকো-ও হনত পকোনর। কতমরনে তকোর একরট কছনল
দবির্বল,  অক্ষেম বিকো রবিকলকোঙ হনত পকোনর,  তকোর একরট কন্যকো অরবিবিকোরহতকো
রকোকনত পকোনর অরবিকো  এক বিকো  এককোরধিক সেন্তকোননের পড়কোশুনেকোর  বিক্ষ্যেয়ভকোর
বিহননের প্রনয়কোজিনে রকোকনত পকোনর। এমতকোবিসকোয় তকোনদরনক শুধিয মদরকোনছর
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অসংনশর ওপর রনেভর্বরশদল করনখ যকোওয়কো মকোনুনষর স্বকোভকোরবিক রবিনবিকনবিকোনধির
পররপন্রদ এবিসং যকো রবিনবিকসেমত ইসেলকোম তকোনত বিকোধিকো কদয় নেকো।

অন্যরদনক মযমনষযর্ব  বিক্ষ্যেরক্তির কককোননেকো  পযত  বিকো  কন্যকো তকোর পননবির্বই
মকোরকো  রগনয় রকোকনল এবিসং তকোর বিকো তকোনদর সেন্তকোনে রকোকনল তকোরকো  ঐ
মযমনষযর্ব  বিক্ষ্যেরক্তির ম পতয ক্ষ্যের  পর তকোর মদরকোছ পকোনবি নেকো। এমতকোবিসকোয় তকোর
উরচত তকোনদর  জিন্য ওয়কোছ্বদয়কোত করকো;  তকো  নেকো  করকো  রবিনবিকরবিনরকোধিদ
হনবি। রকন্তয  ওয়কোছ্বদয়কোত্ করকো যরদ ফেরয নেকো হয়,  মযসকোহকোবি হয়,  কসে
কক্ষেনত মযমনষযর্ব  বিক্ষ্যেরক্তি ওয়কোছ্বদয়কোত্  করকোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  অমননেকোনযকোগদ  হনয়
পড়নত পকোনর। ফেনল তকোর ঐ সেবি নেকোরত-নেকোত্নদ এনকবিকোনরই বিরঞ্চিত হনবি
এবিসং দবির্বল-অক্ষেম রপতকো-মকোতকো বিকো এ ধিরননের কককোননেকো সেন্তকোনে রকোকনল
তকোরকো তকোর আনুকূলক্ষ্যে করনক বিরঞ্চিত হনবি।

এমতকোবিসকোয়  মযমনষযর্ব  বিক্ষ্যেরক্তি  ওয়কোছ্বদয়কোত্  করকোনক  ফেরয  জিকোনেনল
ম পতয ক্ষ্যেশযক্ষ্যেকোর কষ উনপক্ষেকো কনর ওয়কোছ্বদয়কোত্ করনবি, অন্যরকোয়, এ বিক্ষ্যেকোপকোনর
অমননেকোনযকোগদ  হনয়  পড়নবি।  আমরকো  বিকোসনবিও  কদখনত  পকোই,  যকোরকো
ওয়কোছ্বদয়কোত্ করকোনক মযসকোহকোবি গণক্ষ্যে কনর তকোনদর মনধিক্ষ্যে হকোজিকোনর একজিনেও
পকোওয়কো যকোয় নেকো কয ম পতয ক্ষ্যেশযক্ষ্যেকোয় ওয়কোছ্বদয়কোত্ কনর।

এ প্রসেনঙ প্ররনমকোক্তি আয়কোনত ওয়কোছ্বদয়কোনতর সেকোধিকোরণ হুকুনমর
পর রদতদনয়কোক্তি আয়কোনত সদনদর বিক্ষ্যেকোপকোনর  এক বিছনরর  ভরণনপকোষণ
প্রদকোনে ও বিকোড়দরর করনক বিরহস্ককোর নেকো করকোর জিন্য ওয়কোছ্বদয়কোত্ করনত
বিলকো হনয়নছ। ম পত বিক্ষ্যেরক্তির কককোননেকো সদর স্বদয় পরনলকোকগত স্বকোমদর প্ররত
মহবত এনতকো  কবিশদ  হনত পকোনর  কয,  ‘ইদ্দেৎককোল পকোর  হনয় যকোওয়কো
সেনত্ত্বেও নেতযনে স্বকোমদ গ্রহনণর জিনন্য তকোর মনে প্রস্তুত নেকো-ও হনত পকোনর।
এমতকোবিসকোয় কসে স্বকোমদর সেকোনর কয গ পনহ  বিসেবিকোসে করনতকো তকোনত রকোকনত
চকোইনল অবিশক্ষ্যেই তকোনক রকোকনত কদয়কো উরচত। অন্যরদনক ম পত  স্বকোমদর
ধিনেসেম্পনদ  কসে  কয  উত্তিরকোরধিককোর  পকোনবি  তকো  করনক  লব্ধ  আয়  তকোর
ভরণনপকোষনণর জিন্য যনরষ নেকো-ও হনত পকোনর। এমতকোবিসকোয় ম পত স্বকোমদর
গ পনহ  বিসেবিকোসে করনল কসে সেনবির্বকোচ এক বিছনরর ভরণনপকোষনণর রনেশয়তকো
পকোনচ্ছে। অতআপর তকোর ভরণনপকোষনণর দকোরয়ত্ব তকোর রনেনজির বিকো নেতযনে
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স্বকোমদ গ্রহণ কনর রকোকনল তকোর। আলকোহ্ তকো‘আলকোর রবিধিকোননে কয মকোনুনষর
মনেসকোরত্বক প্রনয়কোজিননের প্ররতও লক্ষেক্ষ্যে রকোখকো হনয়নছ এ আয়কোনতর হুকুম
তকোর প্রকপষ দ পষকোন্ত।

কককোরআনে  মজিদনদ  কযখকোননে  ওয়কোছ্বদয়কোনতর  জিন্য সুস্পষ ভকোষকোয়
রনেনদর্বশ  কদয়কো  হনয়নছ  এবিসং  মদরকোছ  বিণনেনক  ওয়কোছ্বদয়কোত্  আদকোনয়র
শতর্বকোধিদনে করকো হনয়নছ,  আর তকোর কলক্ষ্যেকোণককোররতকো কযখকোননে এনতকো কবিশদ
কসেখকোননে অককোটক্ষ্যে দলদল ছকোড়কো এ হুকুমনক মকোনেসেনখ্ গণক্ষ্যে করকোর কককোননেকোই
ববিধিতকো কনেই।

৩) বিক্ষ্যেরভচকোর ও অশদলতকোর শকোরস

কককোরআনে মজিদনদর এরশকোদ হনয়নছ :
متي لن لوالل متي سأ لة لي لش مح لفا سل سن ا سم مم قك مئ لسا قدوا من مه سش لت سس للن لفا مه سي لل فة لع لع لب سر سم لأ قك سن مم

سن مإ قدوا لف مه للن لش قه قكو مس سم لأ مت مفي لف قيو قب سل للتى ا للن لح قه للفا لو لت قت لي سو لم سل سو ا لل لأ لع سج قه لي للل للن ال قه لل
مبيل من. لس لذا للل لها لوال من ليا مت سأ سم لي قك سن لما مم قه قذو سن لفآ مإ لبا لف لحا لتا لل سص لأ قضوا لو مر سع لأ لما لف قه سن للن لع مإ

له للل لن ال فبا لكا للوا فما لت محي . لر
“কতকোমকোনদর নেকোরদনদর মনধিক্ষ্যে যকোরকো অশদল কনমর্ব রলপ্ত হয় তকোনদর

রবিরুনদ্ধি কতকোমকোনদর মধিক্ষ্যে করনক চকোরজিনে বিক্ষ্যেরক্তির সেকোক্ষেক্ষ্যে নেকোও এবিসং যরদ
তকোরকো সেকোক্ষেক্ষ্যে কদয় তকোহনল ঐ নেকোরদনদরনক বিকোড়দনত আবিদ্ধি কনর রকোনখকো কয
পযর্বন্ত নেকো তকোরকো মকোরকো যকোয় অরবিকো আলকোহ্ তকোনদর জিন্য কককোননেকো পর কবির
কনর কদনে। আর কতকোমকোনদর মনধিক্ষ্যে কয দ’জিনে (পযরুষ) তকো (অশদল ককোজি)
করনবি তকোনদরনক রনেযর্বকোতনে কনরকো। অতআপর তকোরকো যরদ তকোওবিকোহ কনর ও
সেসংনশকোরধিত হয় তকোহনল তকোনদর করনক রবিরত রকোনককো (আর রনেযর্বকোতনে কনরকো
নেকো)। রনেআসেনন্দেনহ আলকোহ্ তকোওবিকোহ কবিনলককোরদ ও দয়কোবিকোনে।” (সেনরকোহ্ আন্-
রনেসেকো’ : ১৫-১৬)

[অননেনক অজতকোবিশতআ মননে কনর কয,  এখকোননে একই অপরকোনধি
পযরুনষর তযলনেকোয় নেকোরদনক কনঠকোরতর শকোরস দকোননের রবিধিকোনে কদয়কো হনয়নছ
অরর্বকোৎ  পযরুষনক কযখকোননে প্রহকোর  করনত বিলকো  হনয়নছ  কসেখকোননে  নেকোরদনক
ম পতয ক্ষ্যের শকোরস কদয়কো হনয়নছ। অরচ প্রকপত বিক্ষ্যেকোপকোর হনচ্ছে, এখকোননে পযরুনষর
তযলনেকোয়  নেকোরদনক  লরয  শকোরস  কদয়কো  হনয়নছ।  ককোরণ  রকছয  কলকোনকর  ভয ল
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ধিকোরণকোর রবিপরদনত,  এখকোননে কুকমর্বককোরদ  নেকোরদনক রনর আবিদ্ধি করনখ নেকো
খকোইনয় কমনর কফেলকোর করকো বিলকো হয় রনে, বিরসং তকোনক স্বকোভকোরবিক ম পতয ক্ষ্যে  পযর্বন্ত
রনর আটনক রকোখকোর করকো বিলকো হনয়নছ। অরর্বকোৎ মযসেরলম নেকোরদরকো সেমকোনজি
স্বকোধিদনেভকোনবি রবিচরনণর কয অরধিককোর কভকোগ কনরনে কুকমর্বককোরদ নেকোরদনক তকো
করনক বিরঞ্চিত রকোখকোর রনেনদর্বশ কদয়কো হনয়নছ। আমরকো সেকোমকোন্য রচন্তকো করনলই
এ রনেনদর্বনশর কলক্ষ্যেকোণ  বিযঝনত পকোরর।  ককোরণ,  তকোনক স্বকোধিদনেভকোনবি  কছনড়
রদনল কসে অন্য নেকোরদনদরনক কলযরষত করকোর ও একই পনর কটননে কনেয়কোর
অপনচষকো চকোলকোনবি। অবিশক্ষ্যে আয়কোনত আম পতয ক্ষ্যে  গ পহবিরন্দেত্বনক তকোনদর জিন্য
অরনেবিকোযর্ব ভকোগক্ষ্যেরলরপও কনর কদয়কো হয় রনে।  “অরবিকো আলকোহ্ তকোনদর জিন্য
কককোননেকো  পর  কবির  কনর  কদনে” বিনল  কসেরদনকই  ইরঙত কদয়কো  হনয়নছ।
আয়কোনত যরদও সুস্পষভকোনবি বিলকো হয় রনে তরকোরপ নেকোরদনত নেকোরদনত কুকমর্ব
সেকোধিকোরণতআ এমনে নেকোরদই করনত পকোনর কয, স্বকোমদর সুরক্ষেকোর অরধিককোরদ নেয়
(অরবিবিকোরহতকো অরবিকো রবিধিবিকো বিকো তকোলকোকপ্রকোপ্তকো - কয ‘ইদ্দেনতর পনর নেতযনে
স্বকোমদ গ্রহণ কনর রনে)। অন্যরদনক কয নেকোরদ এ ধিরননের কুকনমর্ব অভক্ষ্যেস তকো
জিকোনেকোর পনর সেকোধিকোরণতআ কককোননেকো পযরুষ তকোনক রবিবিকোহ করনত আগ্রহদ হয়
নেকো। এতদসেনত্ত্বেও যরদ কককোননেকো পযরুষ তকোনক রবিবিকোহ করনত আগ্রহদ হয়
এবিসং কসে-ও স্বকোমদ গ্রহণ কনর স্বকোভকোরবিক জিদবিনে যকোপনে করনত প্রস্তুত হয়
তকোহনল তকোর গ পহবিরন্দেনত্বর অবিসেকোনে রটনবি।]

নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  প্রবিক্তিকোনদর  মনত,  উরলরখত  আয়কোত্  দ’রট
বিক্ষ্যেরভচকোনরর শকোরস সেম্পরকর্বত এবিসং এনত فاحشة (অশদল ককোজি) বিলনত زنا
(বিক্ষ্যেকোরভচকোর)  বিযঝকোননেকো হনয়নছ। তকোপাঁনদর মনত,  প্ররম আয়কোনত বিক্ষ্যেকোরভচকোনর
রলপ্ত নেকোরদনদর  জিন্য রনর  আটনক রকোখকোর  রবিধিকোনে  কদয়কো  হনয়নছ।  রকন্তয
রদতদয়  আয়কোনত কসে  হুকুম মকোনেসেনখ্  কনর বিক্ষ্যেকোরভচকোনর  রলপ্ত নেকোরদ-পযরুষ
উভয়নক  রনেযর্বকোতনে  করকোর  হুকুম  কদয়কো  হনয়নছ,  পনর  কবিতকোরকোত  ও
প্রসরকোরকোনতর  শকোরস  নেকোরযল  হনল  উপনরকোক্তি রদতদয়  আয়কোনতর  হুকুমও
মকোনেসেনখ্ হনয় রগনয়নছ।

রকন্তয  প্রকপত  পনক্ষে  এখকোননে  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  কককোননেকো
বিক্ষ্যেকোপকোরই কনেই। ককোরণ فاحشة বিকো অশদল ককোজি বিলনত ককবিল একজিনে
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নেকোরদ ও একজিনে পযরুনষর মধিক্ষ্যেককোর বিক্ষ্যেরভচকোর বিযঝকোয় নেকো,  বিরসং তকোনত
বিক্ষ্যেরভচকোর  ছকোড়কো অন্যকোন্য অশদল ককোজিও অন্তভয র্বক্তি - যকো দ’জিনে নেকোরদ বিকো
দ’জিনে পযরুনষর মনধিক্ষ্যেও সেসংররটত হনত পকোনর। উরলরখত আয়কোতদনয়
এ ধিরননের অশদল ককোনজির করকো বিলকো হনয়নছ,  বিক্ষ্যেরভচকোনরর করকো বিলকো
হয় রনে।

ওপনর প্ররনমকোক্তি আয়কোনত কয ককবিল নেকোরদনদর করকো বিলকো হনয়নছ
কসে বিক্ষ্যেকোপকোনর রবিতনকর্বর অবিককোশ কনেই। ককোরণ, তকোনত সদবিকোচক সেবির্বনেকোম ও
রকয়কোপদ  বিক্ষ্যেবিহকোর  ছকোড়কোও  সুস্পষ  ভকোষকোয় نسائکم من   (কতকোমকোনদর
নেকোরদনদর মধিক্ষ্যে করনক)  উনলখ করকো হনয়নছ। অন্যরদনক রদতদয় আয়কোনত
দ’জিনে  পযরুনষর  করকো  বিলকো  হনয়নছ; সেবির্বনেকোম  الذان   করনক  এটকোই
প্রমকোরণত।  এনক্ষেনত  নেকোরদ-পযরুষ  উভয়নক  বিযঝকোনত  চকোইনল  বিহুবিচনে
বিক্ষ্যেবিহৃত হনতকো। ককোরণ,  বিহুবিচননে পযরুষবিকোচক الذين সেবির্বনেকোনম নেকোরদনকও
অন্তভয র্বক্তি বিযঝকোননেকো  যকোয়,  রকন্তয  রদবিচননে পযরুষবিকোচক সেবির্বনেকোনম শুধিয الذان 
দ’জিনে পযরুষনক বিযঝকোননেকো হয়।

অতএবি,  কদখকো  যকোনচ্ছে,  এ আয়কোত্ দ’রটনত বিক্ষ্যেরভচকোনরর শকোরসর
রবিধিকোনে  কদয়কো  হয়  রনে,  তকোই  বিক্ষ্যেরভচকোনরর  শকোরসর  রবিধিকোনে  দকোরকো  এ  দই
আয়কোনতর হুকুম মকোনেসেনখ্ হবিকোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো।

আমরকো  এখকোননে  কররত  নেকোনসেখ্-মকোনেসেননখর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  দ পষকোন্ত
রহনসেনবি বিহুলভকোনবি উনলখকপত রতনেরট রবিষয় রনেনয় আনলকোচনেকো করলকোম।
এভকোনবি,  আনরকো কককোননেকো আয়কোনতর হুকুম অন্য কককোননেকো আয়কোনত বিরণর্বত
হুকুনমর সেকোনর সেকোসংররষর্বক বিনল মননে হনল কসেগুনলকো রনেনয়ও গভদরভকোনবি
পযর্বকোনলকোচনেকো করকো হনল কদখকো যকোনবি কসে সেনবির মধিক্ষ্যে করনক কককোননেকো হুকুমই
মকোনেসেনখ্  হয়  রনে।  বিরসং  কককোরআনে মজিদনদর  প্ররতরট  হুকুমই স্বমরহমকোয়
বিহকোল আনছ।

আলকোহ্  তকো‘আলকো  আমকোনদরনক  কককোরআনে  মজিদনদর  সেকল
আহ্ককোম করনক কলক্ষ্যেকোণ লকোনভর তকোওফেদকক্ব্ রদনে। আমদনে।।
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[কপতজতকো : অত প্রবিন্ধে রচনেকোয় আলকোমকো সেকোইনয়দ আবিযল ক্বকোনসেম
খযয়দ  (রহ্আ)  ররচত القرآن تفسير فی البيان   গ্রনন্রর  নেকোনসেখ্-মকোনেসেনখ্
সেসংককোন্ত অধিক্ষ্যেকোয় করনক যনরষ সেহকোয়তকো কনেয়কো হনয়নছ।]

* * *

কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্
নেবিদ-রকোসেনলগণ (‘আআ)-এর নেবিযওয়কোত্ প্রমকোনণর মনল দলদল

রছনলকো তকোপাঁনদর রবিচকোরবিযরদ্ধিগ্রকোহ্যি অরসত্ব। তকোপাঁনদর আখ্লকোকক্ব্,  আচরণ ও
জিদবিনেধিকোরকো করনক সেমককোলদনে মকোনুনষরকো বিযঝনত পকোরনতকো কয, তকোপাঁরকো কককোনে
রমরক্ষ্যেকো দকোবিদ করনত পকোনরনে নেকো,  অতএবি,  তকোপাঁরকো যখনে নেবিযওয়কোত্ দকোবিদ
করনছনে তখনে রনেআসেনন্দেনহ তকোপাঁরকো নেবিদ। এছকোড়কো অননেক নেবিদনক (‘আআ)
পনবির্ববিতর্বদ নেবিদগণ (‘আআ) নেবিদ রহনসেনবি পরররচত কনর রদনয় কগনছনে বিকো
এমনে রনেদশর্বনেকোরদ সেহ ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ কনর কগনছনে যকোনত আরবিভর্বকোবিককোনল
তকোপাঁনক বিকো তকোপাঁনদরনক নেবিদ রহনসেনবি সেহনজিই কচনেকো যকোয়।
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রকন্তয  এছকোড়কো অননেক নেবিদনকই (‘আআ), রবিনশষ কনর পনবির্ববিতর্বদ
নেবিদ (‘আআ) সেরকোসেরর পররচয় কররনয় কদনে রনে (ককোলগত বিক্ষ্যেবিধিকোননের
ককোরনণ) এমনে নেবিদনদরনক (‘আআ), আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক
রবিরভন্ন ধিরননের অনলপরকক রনেদশর্বনে ও রটনেকো (ময‘রজিযকোহ্) কদয়কো হয়
যকো প্রতক্ষ্যেক্ষে কনর কলকোকনদর মনধিক্ষ্যে নেবিদর নেবিদ হওয়কোর বিক্ষ্যেকোপকোনর
প্রতক্ষ্যেয় উৎপকোদনে হনতকো।  ককোরণ, তকোপাঁরকো এমনে ককোজি করনতনে বিকো
তকোপাঁনদরনক ককন্দ্র কনর আলকোহ্ তকো‘আলকো এমনে রটনেকো রটকোনতনে যকো
সেমককোলদনে জকোনে-রবিজকোনে ও মকোনেরবিক উপকোয়-উপকরনণর দকোরকো
সেমবিপর হনতকো নেকো।

এ সেবি ময‘রজিযকোহ্ কসেগুনলকো প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদনদর জিনন্য যনতকোখকোরনে
প্রতক্ষ্যেয়উৎপকোদনেককোরদ হনতকো শ্রবিণককোরদনদর জিনন্য তকো করনক
সেমপররমকোণ প্রতক্ষ্যেয় উৎপকোদনে সেমবি রছনলকো নেকো, ককোরণ, তকো বিণর্বনেকোককোরদর
ওপনর শ্রবিণককোরদর  প্রতক্ষ্যেনয়র ওপর  রনেভর্বর  করনতকো।  পরবিতর্বদককোলদনে
কশ্রকোতকোনদর জিন্য তকোর প্রতক্ষ্যেনয়র মকোতকো হয় আনরকো কম।  অবিশক্ষ্যে পনবির্ব
করনক মওজিনদ ঐশদ গ্রনন্র ঈমকোননের ককোরনণ উক্তি ঐশদ গ্রন্রভযক্তি বিণর্বনেকো
পকোনঠও সেসংরশষ নেবিদর ময‘রজিযকোহ্ সেম্পনকর্ব প্রতক্ষ্যেয় সে পরষ  হনত পকোনর, রকন্তয
তকো প্রতক্ষ্যেক্ষেককোরদর মনতকো হওয়কো সেমবি নেয়। এ ককোরনণই রক্বয়কোমত পযর্বন্ত
সেমগ্র মকোনেবিজিকোরতর জিন্য যকোর নেবিযওয়কোত ককোযর্বকর কসেই কশষ নেবিদ হযরত
মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)কক ঐ ধিরননের বিহু ময‘রজিযকোহর পকোশকোপকোরশ একরট
অরবিনেশ্বর ময‘রজিযকোহ্ কদয়কো হয়, তকো হনচ্ছে কককোরআনে মজিদদ।

কককোরআনে মজিদদ হনচ্ছে এমনে একরট ময‘রজিযকোহ যকো সকোনে-ককোল
রনেরবির্বনশনষ সেবিখকোননে ও সেবি  সেময় প্রতক্ষ্যেক্ষে করকো সেমবি এবিসং কয
ময‘রজিযকোহ্কক  রবিচকোরবিযরদ্ধিগ্রকোহ্যি করকো হনয়নছ। কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্ তকোর
রচনেকোনশলদ,  বিকোচনেভরঙ,  জকোনেগভর্বতকো,  সেনক্ষ্ম ভকোবি প্রককোশ ও সেসংরক্ষেপ্ততকোর
মনধিক্ষ্যে রনেরহত। এ ধিরননের মধিক্ষ্যেম আয়তননের একরট রকতকোনবি এনতকো রবিপযল
সেসংখক্ষ্যেক রবিষনয় এনতকো সুগভদর জকোনে কদয়কো হনয়নছ, অরচ এর সেকোরহরতক্ষ্যেক
মকোনে সেনবির্বকোনচ - এটকো মকোনেরবিক ক্ষেমতকোর উনধির্ব। এর রভরত্তিনতই কককোরআনে
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মজিদদ তকোর সেমমকোননের কককোনে গ্রন্র বিকো রনেনদনে পনক্ষে একরট সেনরকোহ্ কপশ
করকোর চক্ষ্যেকোনলঞ্জ প্রদকোনে কনরনছ, কয চক্ষ্যেকোনলঞ্জ আজি পযর্বন্ত ককউই গ্রহণ
করনত পকোনর রনে।

এ প্রসেনঙ উনলখক্ষ্যে কয,  মকোনেবিজিকোরতর মনধিক্ষ্যে উদ্ভিযত ভকোষকোসেমননহর
মনধিক্ষ্যে আরবিদ ভকোষকো হনচ্ছে সেবির্বকোরধিক সেমকোবিনেকোময়।

মকোনুনষর ভকোষকো রহনসেনবি এর সেমকোবিনেকোনক সেদমকোহদনে বিনল অরভরহত
করকো চনল নেকো বিনট, তনবি কসে সেমকোবিনেকো এনতকোই কবিশদ কয, কককোননেকো মকোনুনষর
পনক্ষে তকো ‘পযনরকোপযরর’ আয়ত্তি করকো ও ককোনজি লকোগকোননেকো সেমবি নেয়; ককবিল
আলকোহ্ তকো‘আলকোর পনক্ষেই সেমবি।

আরবিদ ভকোষকো সেনক্ষ্মতম ভকোবি প্রককোশ ও তকোৎপনযর্ব সেনক্ষ্মতম পকোরর্বকক্ষ্যে
প্রককোনশর জিন্য সেবির্বকোরধিক উপনযকোগদ।  ককবিল শনব্দর বিকোনেকোননে পররবিতর্বনে
কনর - দ’একরট হরফে কযকোগ ও হকোরকোককোত পররবিতর্বনে এবিসং বিকোনকক্ষ্যের মনধিক্ষ্যে
শনব্দর অবিসকোনে অগ্র-পশকোত কনর - অনরর্ব এনতকো কবিশদ সেসংখক্ষ্যেক পররবিতর্বনে
সেকোধিনে সেমবি যকো অন্য কককোননেকো ভকোষকোর কক্ষেনত রচন্তকোও করকো যকোয় নেকো।

আরবিদ ভকোষকোর এ অনেন্য ববিরশনষক্ষ্যের ককোরনণই আরবিরকো রনেনজিনদর
ভকোষকোনক ‘আরকোবিদ (عربی ) অরর্বকোৎ ‘প্রকোঞ্জল’ ভকোষকো বিনল অরভরহত করনতকো
এবিসং কসে তযলনেকোয় অনেকোরবিনদর ভকোষকোর সেদমকোবিদ্ধিতকো ও দবির্বলতকো লক্ষেক্ষ্যে কনর
অনেকোরবিনদর ‘আজিকোমদ (عجمی ) বিকো ‘কবিকোবিকো’ বিনল রবিদ্রুপ করনতকো।

হযরত মযহকোমকোদ(ছ্বকোআ)-এর আরবিভর্বকোনবির যযনগ আরবিদ ভকোষকো তকোর
রবিককোনশর চরমতম রশখনর উপনেদত হয়। ঐ সেময় আরবিদ ভকোষকোয় এমনে
সেবি করবিতকো ররচত হয় যকো আনজিকো এ ভকোষকোর কশ্রষতম করবিতকোর আসেনে
দখল কনর আনছ।  ঐ সেময় আরবিদ গদক্ষ্যেও (যরদও কমপরখক)  রবিককোনশর
চরমতম পযর্বকোনয় উপনেদত হয় এবিসং আরবিদ ভকোষকোর সেনচনেকোককোল করনক
বিতর্বমকোনে ককোল পযর্বন্ত সেমনয়র মনধিক্ষ্যে কশ্রষ আরবিদ বিক্তিকো ও বিকোচনেরশল্পদনদর
আরবিভর্বকোবি রনট ঐ সেময়ই।

বিস্তুতআ রবিশ্ববিকোসেদর ওপর আরবিনদর গবির্ব করকোর মনতকো ককবিল এই
একরট রবিষয়ই রছনলকো।  তকো সেনত্ত্বেও আরবিদ বিকোচনেরশনল্পর (করবিতকো ও
ভকোষনণর)  সেবির্বককোনলর কশ্রষতম নেকোয়কগণও কককোরআনে মজিদনদর
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বিকোচনেনসেপন্দেনযর্বর ককোনছ অক্ষেম হনয় পনড়রছনলকো। তকোই সেমগ্র কককোরআননের
রবিকল্প রচনেকো করকো কতকো দননরর করকো,  এর কছকোট একরট সেনরকোহ্র
সেমমকোনেসেম্পন্ন সেনরকোহ্ও তকোরকো রচনেকো করনত সেক্ষেম হয়  রনে।  তকোই
স্বভকোবিতআই কলকোনকরকো কককোরআনে  মজিদনদর বিকোণদ শুননে অরভভন ত হনয়
ইসেলকোম গ্রহণ করনতকো।

কলকোনকরকো এভকোনবি কককোরআননের কসেপন্দেনযর্ব মযগ হনয় ইসেলকোম
গ্রহণ করনত রকোককোয় আরবিদ ভকোষকোর কশ্রষতম বিকোচনেরশল্পদগণ
কলকোকনদরনক কককোরআনে কশকোনেকো করনক রফেররনয়  রকোখকোর জিনন্য কশষ
পযর্বন্ত কককোরআনেনক ‘জিকোদ’ বিনল অরভরহত কনর।  বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয,
জিকোদর মন্ত্র কখননেকো জকোনেরবিজকোননে পররপনণর্ব এবিসং রকোজিননেরতক,
সেকোমকোরজিক ও ধিমর্বদয় রবিরধিরবিধিকোনে সেম্বরলত হয় নেকো, বিরসং তকো হয় দনবির্বকোধিক্ষ্যে।
তকো সেনত্ত্বেও কককোরআননের বিকোচনেনসেপন্দেনযর্বর ককোনছ এমনেরক কককোরআনে-
রবিনরকোধিদ মকোনুষও দনল দনল আতসেমপর্বণ করনতকো রবিধিকোয় তকোরকো এনক
‘জিকোদ’ বিনল অরভরহত কনর।

কককোরআনে মজিদনদর ময‘রজিযকোহ্র এ-ও অন্যতম ববিরশষক্ষ্যে কয, এনতকো
জকোনেপনণর্ব ও উন্নত সেকোরহরতক্ষ্যেক ভকোবিধিকোরকো রবিরশষ হওয়কো সেনত্ত্বেও তকোর ভকোষকো
খযবিই সেহজি-সেরল ও প্রকোঞ্জল;  এ গ্রন্র মযখস করকো ও মননে রকোখকো সেহজি
এবিসং বিকোর বিকোর পড়নল বিকো শুনেনলও কখননেকোই রবিররক্তি আনসে নেকো,  পড়কো ও
শুনেকোর আগ্রহ হকোসে পকোয় নেকো। এছকোড়কো এর পঠনে-পকোঠনে মকোনুনষর মনে-মগয
ও আচরণনক প্রভকোরবিত কনর।  এ ধিরননের ববিরশষক্ষ্যে মকোনেবিররচত কককোননেকো
গ্রনন্রই কনেই।

কককোরআনে মজিদনদর ময‘রজিযকোহ্ সেম্বনন্ধে রবিসকোররত আনলকোচনেকো কনর
আরবিদ ও ফেকোসের্বদ ভকোষকোয় বিহু মনলক্ষ্যেবিকোনে গ্রন্র ররচত হনয়নছ।  এ সেবি গ্রন্র
অধিক্ষ্যেয়নে কনর কককোরআনে মজিদনদর ময‘রজিযকোহ্  সেম্বনন্ধে রবিসকোররত ও
গভদরতর ধিকোরণকো লকোভ করকো কযনত পকোনর।  [এ রবিষনয় অত গ্রন্রককোনরর
কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্ শদষর্বক একরট অপ্রককোরশত গ্রন্র রনয়নছ।]

কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্ প্রসেনঙ একরট রবিষয় উনলখ নেকো করনল
নেয়। তকো হনচ্ছে, সেকোম্প্ররতক ককোনল রমসেনরর এক বিক্ষ্যেরক্তি দকোবিদ কনরনে, রতরনে
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করম্পউটকোনরর সেকোহকোনযক্ষ্যে কককোরআননের রবিনশষণ কনর কদনখনছনে কয,
কককোরআনে মজিদনদর বিণর্ব, শব্দ, হরনফে মযক্বকোত্বত্বকো‘আত্, নেকোমসেমনহ ইতক্ষ্যেকোরদ
১৯ দকোরকো রনেআনশনষ রবিভকোজিক্ষ্যে।  অতআপর এ রনেনয় বিরহরবির্বনশ্ব কককোরকোও
কককোরকোও, রবিনশষ কনর বিকোসংলকোনদনশ খযবিই উৎসেকোহ সে পরষ হয় এবিসং এ রনেনয়
অননেনক বিইপযসক ও প্রবিন্ধে রচনেকো কনরনে।  অরচ রবিগত কচপদ্দেশ' বিছনর
কয সেবি কককোরআনে-রবিনশষজ কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্ সেম্বনন্ধে গ্রন্রকোরদ রচনেকো
কনরনছনে তকোপাঁনদর ককউই ১৯ সেসংখক্ষ্যেকো দকোরকো কককোরআননের ময‘রজিযকোহ্ প্রমকোনণর
কচষকো কনরনে রনে।  এমনেরক এ রবিষয়রট ময়দকোননে আসেকোর পনরও বিতর্বমকোননে
কয সেবি কদনশ ইসেলকোমদ জকোনেচচর্বকো বিক্ষ্যেকোপক ও সুগভদর অরর্বকোৎ ইরকোনে, ইরকোক,
কলবিকোনেনে, রসেররয়কো ও রমসেনর এ দকোবিদরট গ্রহণনযকোগক্ষ্যে হয় রনে।

পরদক্ষেকো কনর কদখকো কগনছ,  কররত দকোবিদ অনুযকোয়দ কককোরআনে
মজিদনদর কতক রবিষয় ১৯ দকোরকো রবিভকোজিক্ষ্যে হনলও সেবিরকছয  ১৯ দকোরকো
রবিভকোজিক্ষ্যে নেয়।  (এ সেম্বনন্ধে  অত  গ্রন্রককোনরর  অপ্রককোরশত কককোরআননের
ময‘রজিযকোহ্ গ্রনন্র রবিসকোররত আনলকোচনেকো করকো হনয়নছ।) যরকোসেমবি এ তনত্ত্বের
রপছননে বিকোহকোইনদর ষড়যন্ত্র রকয়কোশদল রনয়নছ। ককোরণ, বিকোহকোই ধিমর্বকোবিলম্বদরকো
১৯ সেসংখক্ষ্যেকোনক পরবিত গণক্ষ্যে কনর।  উনলখক্ষ্যে,  বিকোহকোই ধিমর্ব যরকোসেমবি
যকোয়নেবিকোদদ ইয়কোহনদদনদর ষড়যনন্ত্রর ফেনল অরসত্বলকোভ কনর রঠক কযভকোনবি
ইসংনরজিনদর ষড়যনন্ত্র ককোরদয়কোনেদ ধিমর্ব অরসত্বলকোভ কনর।

১৯ সেসংখক্ষ্যেকোর ময‘রজিযকোহ্ তত্ত্বে প্রবিতর্বননের উনদ্দেশক্ষ্যে সেমবিতআ এই কয,
মযসেলমকোনেনদর এককোসংশ প্ররমতআ এ তনত্ত্বে রবিশ্বকোসে সকোপনে করনবি, অতআপর
তকোনদর মনধিক্ষ্যে কতক কলকোক কককোরআননের রবিরভন্ন রবিষয় সেম্পনকর্ব ১৯ সেসংখক্ষ্যেকো
দকোরকো পরদক্ষেকো কনর কদখনবি এবিসং কয সেবি কক্ষেনত ১৯ সেসংখক্ষ্যেকো দকোরকো রবিভকোজিক্ষ্যে
পকোনবি নেকো কসে সেবি কক্ষেনত কককোরআননের রবিকপরত রনটনছ বিনল তকোনদর মননে
সেনন্দেহ সে পরষ হনবি,  অতআপর তকো তকোনদর ককোছ করনক অন্যনদর মনধিক্ষ্যে
রবিসকোরলকোভ করনবি। তকোই এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেনচতনে ও সেতকর্ব রকোককো যরূরদ।
কককোরআননের ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ

বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয, কককোরআনে মজিদনদর বিকোচনেনসেপন্দেযর্ব বিকো ময‘রজিযকোহ্র
সেকোনর ককবিল তকোনদর পনক্ষেই পযনরকোপযরর পরররচত হওয়কো সেমবি যকোরকো আরবিদ
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ভকোষকোর উন্নততম প্রককোশনসেপন্দেযর্ব (ফেকোছ্বকোহকোত্ ও বিকোলকোগকোত্)-এর সেকোনর
পরররচত।  তনবি যকোরকো আরবিদ ভকোষকোর  ফেকোছ্বকোহকোত্ ও বিকোলকোগকোনতর সেকোনর
পরররচত নেনে তকোপাঁনদর পনক্ষেও এ রকতকোনবির রবিরভন্ন ববিরশষক্ষ্যে করনক বিযঝকো
সেমবি কয,  এরট আলকোহ্র পক্ষে করনক নেকোরযলকপত রকতকোবি।  এ  সেবি
ববিরশনষক্ষ্যের মনধিক্ষ্যে অন্যতম হনচ্ছে কককোরআনে মজিদনদর রবিরভন্ন ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ
ও তকোর বিকোসনবি পররণত হওয়কো।  এখকোননে আমরকো এরূপ কনয়করট
ভরবিষক্ষ্যেদকোণদর ওপর অতক্ষ্যেন্ত সেসংনক্ষেনপ আনলকোকপকোত করনবিকো।

এক : করকোনমর রবিজিয়

৬১৫ খ পসকোনব্দ তৎককোলদনে পকোরসেক্ষ্যে সেমকোনটর রনেকট করকোম সেমকোট
যযনদ্ধি পরকোরজিত হনে। করকোমকোনেরকো আহ্কল রকতকোবি (খ পসকোনে) ও পকোরসেক্ষ্যে সেমকোট
অরগ্নপনজিকোরদ রছনলনে রবিধিকোয় মককোয় কুরকোইশরকো তকোওহদদবিকোদদ মযসেলমকোনেনদর
উপহকোসে করনত শুরু কনর।  তখনে কককোরআনে মজিদনদর সেনরকোহ্ আর-রূম
নেকোরযল কনর আলকোহ্  তকো'আলকো জিকোরনেনয় কদনে কয,  ‘খযবি শদঘ্রই’ ‘মকোত
কনয়ক বিছনরর মনধিক্ষ্যে’ করকোমকোনেরকো রবিজিনয়র অরধিককোরদ হনবি (আয়কোত নেসং ২-
৩)।  এরপর নেয় বিছনরর মকোরকোয় ৬২৪ খ পসকোনব্দ করকোমকোনে বিকোরহনেদ
পকোরসেক্ষ্যেভযক্তি আযকোরবিকোইজিকোনে দখল কনর কনেয় এবিসং পরবিতর্বদ কনয়ক বিছর
পযর্বন্ত রবিজিনয়র ধিকোরকো অবিক্ষ্যেকোহত রকোনক।

দই : আবিন  লকোহকোনবির সদর ম পতয ক্ষ্যেককোলদনে অবিসকো

মককোয় রকোককোককোনল হযরত রসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর সেবিনচনয়
বিড় দশমনে রছনলকো আবিন লকোহকোবি। আবিন লকোহকোনবির সদও তকোপাঁর দশমনে রছনলকো।
এমতকোবিসকোয় কককোরআনে মজিদনদ ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ করকো হয় কয, আবিন লকোহকোনবির
সদ জ্বেকোলকোনেদ ককোনষর (লকোকরড়র)  কবিকোঝকো বিহনেরত অবিসকোয় গলকোয়  কখজিযর
পকোতকোর বতরর ররশর ফেকোপাঁসে কলনগ মকোরকো যকোনবি (সেনরকোহ্ লকোহকোবি : ৩-৫ )। কশষ
পযর্বন্ত কসে এভকোনবিই মকোরকো যকোয়।

আবিন  লকোহকোনবির সদর এভকোনবি ম পতয ক্ষ্যে রটকোর সেতক্ষ্যেতকো সেম্বনন্ধে এ
পযর্বন্ত কককোরআনে-রবিনরকোধিদনদর পক্ষে করনক সেনন্দেহ প্রককোশ করকো হয় রনে।
তকোরপরও ককউ যরদ এর সেতক্ষ্যেতকো সেম্বনন্ধে প্রশ্নে তযলনত চকোয় কতকো তকোর
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সেসংশয় রনেরসেননের জিনন্য এনতকোটযকু উনলখ করকোই যনরষ কয,  আবিন
লকোহকোনবির সদর ম পতয ক্ষ্যে এভকোনবি নেকো হনয় অন্য কককোননেকোভকোনবি হনল
তখনেককোর আরনবির ককোনফের,  কমকোশনরক ও ইয়কোহনদদ-খ পসকোনেরকো হযরত
মযহকোমকোদ (ছ্বকোআ)-এর  নেবিযওয়কোনতর দকোবিদনক রমরক্ষ্যেকো প্রমকোণ করকোর জিনন্য
এনক প্রমকোণ রহনসেনবি কপশ করকোর সুনযকোগ কমকোনটই হকোতছকোড়কো করনতকো
নেকো।  বিরসং তকোরকো করকোম,  পকোরসেক্ষ্যে,  রমসের ও আরবিরসেরনেয়কোয় পযর্বন্ত তকো
বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি প্রচকোর করনতকো এবিসং এই একরট রটনেকোই ইসেলকোনমর ম পতয ক্ষ্যে
রটকোর জিন্য যনরষ হনতকো।

রতনে : মককোহ্ রবিজিয়

হুদকোয়বিদয়কোহ্র সেরন্ধে বিকোরহ্যিক রবিচকোনর মযসেলমকোনেনদর জিন্য রছনলকো
অপমকোনেজিনেক,  এ ককোরনণ অননেক ছ্বকোহকোবিদ এ সেরন্ধে সেম্পকোদননের রবিপনক্ষে
রছনলনে।  রকন্তয  হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)  আলকোহর রনেনদর্বনশ সেরন্ধে কনরনে
এবিসং আলকোহ্ তকো‘আলকো কককোরআনে মজিদনদর সেনরকোহ্  আল–ফেকোৎহ্ নেকোরযল
কনর জিকোরনেনয় কদনে কয, মযসেলমকোনেরকো অরচনরই মককোহ্ রবিজিয় করনত পকোরনবি
(আয়কোত নেসং ১ ও ২৭)। অরচনরই এ ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ বিকোসবি রূপ লকোভ কনর।
উনলখক্ষ্যে,  সেনরকোহ্  আল-ক্বকোছ্বকোনছ্বর ৮৫ নেসং আয়কোনতও এর ইরঙত রনয়নছ
এবিসং সেনরকোহ্ আন্-নেকোছ্বর্-এও একই ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ রনয়নছ।

চকোর : রফের্‘আউননের ম পতনদহ সেসংরক্ষেণ

হযরত মনসেকো (আআ)-এর রপছয  ধিকোওয়কোককোরদ রফের্‘আউন্ তকোর
দলবিলসেহ কলকোরহত সেকোগনর ডয নবি মকোরকো যকোয়। এ রটনেকো বিকোইনবিনলর পযরকোতনে
রনেয়নমর যকোতকোপযসনক এবিসং কককোরআনে মজিদনদ উনলখ করকো হনয়নছ।  এ
প্রসেনঙ কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ হনয়নছ কয, রফেরআউননের ম পতয ক্ষ্যের সেময়
আলকোহ্ তকো‘আলকো তকোনক সেনম্বকোধিনে কনর বিনলনে :

لم سو لي سل لك لفا لجي م لن لك قن من لد لب لن مب قكو لت سن مل لم لك مل لف سل فة لخ لي للن آ مإ فرا لو مثي لن لك مس مم للنا ال
سن لنا لع مت ليا لن. آ قلو مف لغا لل

“অতএবি,  আজি আরম কতকোমকোর শরদরনক রক্ষেকো করনবিকো যকোনত তকো
কতকোমকোর পরবিতর্বদ কলকোকনদর জিনন্য একরট রনেদশর্বনেস্বরূপ হয়, যরদও এনত
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সেনন্দেহ কনেই কয,  অরধিককোসংশ মকোনুষই আমকোর রনেদশর্বনেসেমননহর বিক্ষ্যেকোপকোনর
উদকোসেদনে রকোনক।”(সেনরকোহ্ ইউনুসে : ৯২)

বিকোইনবিনলর ‘যকোতকোপযসনক’ এ রবিষনয় কককোননেকো করকো উনলখ কনেই
এবিসং হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর যযনগ ককোনরকোই জিকোনেকো রছনলকো নেকো কয,
হযরত মনসেকো (‘আআ)-এর সেময় ডয নবি মরকো রফের্‘আউননের ম পতনদহ
কককোরকোও সেসংররক্ষেত আনছ।  কককোরআনে মজিদনদর এ আয়কোত  নেকোরযল
হবিকোর কতরশ’ বিছর পর উক্তি রফের্‘আউননের লকোশ একরট রপরকোরমনডর
মনধিক্ষ্যে আরবিষ্কেপত হয়। (রনেআসেনন্দেনহ তকোর উত্তিরকোরধিককোরদরকো লকোশরট সেমযদ্র
করনক  উদ্ধিকোনরর পর মরম কনর রপরকোরমনড করনখরছনলকো।)  লকোশরট
এখনেও ককোয়নরকোর জিকোদরনর আনছ।  এ লকোনশর ওপরককোর লবিনণর
আসরণ করনক এরটনক হযরত মনসেকো (‘আআ)-এর সেময় ডয নবি মরকো
রফের্‘আউননের লকোশ বিনল সেনেকোক্তি করকো হয়।

পকোপাঁচ : রকোসেনলযলকোহ্র (ছ্বকোআ) বিসংশধিকোরকো সেসংককোন্ত ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ

হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর দই পযত ক্বকোনসেম ও ‘আবিদলকোহ্
রশশু বিয়নসে ইনন্তককোল করনল তকোপাঁর দশমনে আবিন লকোহকোবি তকোপাঁনক আবতকোর্’ (
ابتر  - কলজিককোটকো - ‘রনেবির্বসংশ’ অনরর্ব)  বিনল উপহকোসে করনতকো।  তখনে
কককোরআনে মজিদনদর সেনরকোহ্  আল-ককোওছকোর্ নেকোরযল হয়।  এনত আলকোহ্
তকো‘আলকো হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ) কক ‘ককোওছকোর্’ (کوثر  - প্রচযর) কদয়কোর
করকো বিনলনে এবিসং তকোপাঁর দশমনেনক ‘আবতকোর্’ বিনল করকোষণকো কনরনে। অবিশক্ষ্যে
অননেক মযফেকোসেরসের ‘ককোওছকোর্’ বিলনত কবিনহশনত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)  কয
‘হকোউনয ককোওছকোর্’-এর অরধিককোরদ হনবিনে - এ  অরর্ব কনরনছনে।  অননেক
আয়কোনত এককোরধিক ইরঙত রকোনক, তকোই এ অরর্বও গ্রহণদয়। রকন্তয  ককোনফের
শত্রুর পক্ষে করনক ‘রনেবির্বসংশ’ বিনল উপহকোনসের জিবিকোবি এটকো হনত পকোনর নেকো।
তকোই অননেক মযফেকোসেরসেনরর মনত এর প্রককোশক্ষ্যে অরর্ব হনচ্ছে এই কয,  নেবিদ
করদম (ছ্বকোআ)-এর বিসংশধিনরর সেসংখক্ষ্যেকো প্রচযর হনবি।  বিকোসনবিও তকো-ই কদখকো
যকোয়।  হযরত ফেকোনতমকোহ্ (সেকোলকোমযলকোহ্  ‘আলকোইহকো)-এর মকোধিক্ষ্যেনম হযরত
রসেনলযনল  আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর বিসংশধিকোরকোয় সেকোরকো  দরনেয়কোয়  যনতকো  কলকোক
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রনয়নছনে  তকোপাঁর  যযনগর  অন্য কককোননেকো  কলকোনকর  বিসংশধিকোরকোয়  এনতকো  কলকোক
আনছ বিনল জিকোনেকো কনেই। অন্যরদনক তকোপাঁর দশমনে আবিন লকোহকোনবির ঐ সেময়
সেন্তকোনেসেন্তরতর সেসংখক্ষ্যেকো অননেক রকোকনলও – যকো রনেনয় কসে গবির্ব করনতকো  -
অরচনরই তকোর বিসংশধিকোরকো রনেরশহ্ন হনয় যকোয়।

কককোরআনে মজিদনদ ববিজকোরনেক তরক্ষ্যে

কককোরআনে মজিদদ কয আলকোহ্র রকতকোবি তকোর আনরকরট প্রমকোণ
হনচ্ছে,  এনত এমনে বিহু ববিজকোরনেক তরক্ষ্যে রনয়নছ যকো কককোরআনে নেকোরযনলর
যযনগর মকোনুনষর পনক্ষে জিকোনেকো কতকো দননরর করকো, পরবিতর্বদ প্রকোয় কতরশ’ বিছর
পযর্বন্ত অনেকোরবিষ্কেপত রছনলকো  এবিসং  কমকোটকোমযরট রবিগত এক শতকোব্দদককোনল
আরবিষ্কেপত হনয়নছ।  এ সেনবির মধিক্ষ্যে করনক কনয়করট সেম্বনন্ধে এখকোননে
সেসংনক্ষেনপ উনলখ করকো হনলকো।
এক : উরদ্ভিনদর প্রকোণ 

উরদ্ভিনদর প্রকোণ আনছ এ তরক্ষ্যেরট রবিসংশ শতকোব্দদর শুরুর রদনক
আরবিষ্কেপত হয়। অরত সেকোম্প্ররতকককোনল এ-ও প্রমকোরণত হনয়নছ কয, উরদ্ভিদ
তকোর পকোররপকোরশ্বর্বকতকো সেম্বনন্ধে সেনচতনে;  পকোররপকোরশ্বর্বকতকোর সেবি রকছযনক ও
সেবিকোইনক রচনেনত পকোনর এবিসং অন্যনদর আচরনণর কমকোককোরবিলকোয় সেকোড়কো
রদনত পকোনর। অরচ এখনে করনক কচপদ্দেশ’ বিছর আনগই কককোরআনে মজিদনদ
বিলকো হনয়নছ কয, উরদ্ভিদ আলকোহ্কক রসেজদকোহ্ কনর  (সেনরকোহ্ আর্-রকোহ্মকোন্ :
৬), অরর্বকোৎ উরদ্ভিদ ইচ্ছেকোশরক্তিসেম্পন্ন প্রকোণশদল সে পরষ।
দই : কজিকোড়কোয় কজিকোড়কোয় সে পরষ

রবিজকোনে প্রমকোণ কনরনছ কয,  প্রকোণদকুল ও উরদ্ভিদকুনলর প্ররতরট
প্রজিকোরতরই নেকোরদ-পযরুষ রনয়নছ। দ পশক্ষ্যেতআ কককোননেকো উরদ্ভিনদর নেকোরদ-পযরুষ নেকো
রকোকনলও একই বি পনক্ষে নেকোরদ ফেয ল ও পযরুষ ফেয ল ধিনর অরবিকো একই ফেয নল
গভর্বনকশর ও পযসংনকশর রনয়নছ।  এমনেরক পরমকোণয পযর্বন্ত ধিনেকোতক এ
ঋণকোতক রবিদক্ষ্যেত দকোরকো গরঠত। হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর যযনগ কতক
উরদ্ভিনদর নেকোরদ-পযরুষ রকোককোর করকো জিকোনেকো রকোকনলও সেকল উরদ্ভিনদর নেকোরদ-
পযরুষ রকোককোর বিকো একই ফেয নলর গভর্বনকশর-পযসংনকশর রকোককোর করকো জিকোনেকো
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রছনলকো নেকো,  পরমকোণযর দ’ধিরননের রবিদক্ষ্যেনতর করকো জিকোনেকো রকোককো  কতকো দননরর
করকো। রকন্তয  কককোরআনে মজিদনদ এরশকোদ হনয়নছ :

لن لحا سب مذي قس للل لق ا لل لج لخ لوا سز لها ال للل للما قك قت مم مب سن قض قت سر سن ال مم سم لو مه مس قف سن للما لأ مم لو
لن.  ل قمو لل سع لي

 “পরমপ্রমযক্তি রতরনে রযরনে ধিরণদর বিযনক গজিকোননেকো সেবি রকছযনক এবিসং
তকোনদর রনেনজিনদরনকও,  আর তকোরকো  কয সেবি রকছযনক জিকোননে নেকো তকোর সেবি
রকছযনকই কজিকোড়কোয় কজিকোড়কোয় সে পরষ কনরনছনে।'' (সেনরকোহ্ ইয়কো-সেদন্ : ৩৬)

এখকোননে সুস্পষভকোনবি বিনল কদয়কো হনয়নছ কয,  কলকোনকরকো কয সেবি
রকছযর কজিকোড়কো হওয়কোর করকো জিকোনেনতকো নেকো (বিকো এখননেকো অননেক রকছযর
বিক্ষ্যেকোপকোনর জিকোননে নেকো) তকো-ও কজিকোড়কোয় কজিকোড়কোয় সে পরষ করকো হনয়নছ।
রতনে : মকোতপগনভর্ব সেন্তকোননের রবিককোশপ্ররকয়কো

মকোতপগনভর্ব সেন্তকোননের রবিককোশ ও বি পরদ্ধির পযর্বকোয়কম সেম্বনন্ধে কককোরআনে
নেকোরযনলর যযনগর মকোনুষ রকছযই জিকোনেনতকো নেকো।  আলকোহ্ তকো‘আলকো জিকোরনেনয়
কদনে কয, মকোতপগনভর্ব শুক একরট জিরড়ত বিস্তুর রূপ লকোভ কনর, তকোরপর তকো
মকোসংসেরপনণ্ড পররণত হয়, এরপর তকো করনক অরস সে পরষ  হয়, এরপর অরসর
ওপর মকোসংনসের আসরণ বতরদ হয়,  এরপর তকোনক নেতযনে সে পরষনত পররণত
করকো হয় (সেনরকোহ্ আল-ময’রমনেনন্ : ১৪)। সেকোম্প্ররতক ককোনল রবিজকোনেদরকোও এ
প্ররকয়কোর সেতক্ষ্যেতকো স্বদককোর কনরনছনে।

চকোর : প পররবিদর গরতশদলতকো

কককোরআনে মজিদদ  নেকোরযনলর যযনগর মকোনুষ প পররবিদনক রসর মননে
করত। রকন্তয  কককোরআনে মজিদদ তকোর গরতশদলতকোর করকো বিনলনছ। আলকোহ্
তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনছনে :

لو مذي قه للل لل ا لع قم لج قك لض لل سر قلول ال قشوا لذ سم لها مفي لفا مب مك لنا  لم
“রতরনে কতকোমকোনদর জিন্য প পররবিদনক ‘সুরনেয়রন্ত্রত গরত সেম্পন্ন’ (

قلول لذ )  বিকোরনেনয়নছনে,  অতএবি,  কতকোমরকো তকোর স্কন্ধেসেমননহ রবিচরণ কনরকো।”
(সেনরকোহ্ আল-মযলক : ১৫)

বিকোহনেপশুনক প্ররশক্ষেণ কদয়কোর ফেনল তকোর গরত তকোর রপনঠ
আনরকোহণককোরদর জিন্য রনেরকোপদমনলকভকোনবি রনেয়ন্ত্রনণর উপনযকোগদ হনল
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ঐ পশুনক ‘যকোলনল’ অরর্বকোৎ ‘সুগরতসেম্পন্ন’ বিকো ‘সুরনেয়রন্ত্রত গরত সেম্পন্ন’
বিলকো হয়।

উক্তি  আয়কোনত  প পররবিদনক ‘যকোলনল’ অরর্বকোৎ ‘সুগরতসেম্পন্ন’ বিকো
‘সুরনেয়রন্ত্রত গরত সেম্পন্ন’ বিলকো হনয়নছ।  প পররবিদনক ‘যকোলনস্ক্ ল’ বিলকোর মনধিক্ষ্যে
রদনয় তকোর গরতশদলতকোর করকো জিকোরনেনয় কদয়কো হনয়নছ এবিসং বিলকো হনয়নছ
কয, তকোর গরত মকোনুষ ও অন্যকোন্য প্রকোণদর বিকোনসেকোপনযকোগদ ভকোরসেকোমক্ষ্যেপনণর্ব।

পকোপাঁচ : পরকোগকোয়ণ ও বি পরষবিষর্বনণ বিকোয়যর ভন রমককো

কককোরআনে মজিদনদ আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক বিকোয়য প্রবিকোরহত
করকোর করকো বিলনত রগনয় তকোনক “লকোওয়কোনক্বহ্” (لواقح )  বিলকো হনয়নছ
(সেনরকোহ্ আল-রহজর্ :  ২২)।  ইরতপননবির্ব মযফেকোসেরসেরগণ শব্দরটর অরর্ব
করনতনে ‘গভর্ববিতদ’ অরর্বকোৎ ‘বি পরষবিষর্বণককোরদ কমর গনভর্ব ধিকোরণককোরদ বিকোয়য’।
রকন্তয  প্রকপত  পনক্ষে শব্দরটর মকোননে হনচ্ছে ‘গভর্বসেঞ্চিকোরক’।  ককোরণ, لواقح
শব্দরট لقح শনব্দর বিহুবিচনে। আর لقح একরট পযরুষবিকোচক শব্দ, সদবিকোচক
হনচ্ছে لقحة  এবিসং এ দই শনব্দর অরর্ব যরকোকনম ‘গভর্বসেঞ্চিকোরক’ ও
‘গভর্ববিতদ’।

ইরতপননবির্ব বিকোয়যর গভর্বসেঞ্চিকোরক হওয়কোর রবিষয়রট কবিকোধিগমক্ষ্যে রছনলকো নেকো
বিনলই لواقح -এর অরর্ব ‘গভর্ববিতদ’ করকো হয়। অরচ বিকোয়য কমরনক তকোর গনভর্ব
ধিকোরণ কনর নেকো, বিরসং তকো বিকোয়যর সেকোনর রমনশ রকোনক। অন্যরদনক সেম্প্ররতক
ককোনল রবিজকোনে বিকোয়যর  গভর্বসেঞ্চিকোরক হওয়কোর  রবিষয়রট  দই কক্ষেনত প্রমকোণ
কনরনছ।  প্ররমতআ অননেক উরদ্ভিনদরই পরকোগকোয়ণ বিকোয়যপ্রবিকোনহর দকোরকো হনয়
রকোনক। রদতদয়তআ জিলদয় বিকোষ্প বিকোয়যর মনধিক্ষ্যে পযরঞ্জভন ত হনলই বি পরষ হয় নেকো,
বিরসং বিকোয়যপ্রবিকোনহর ফেনল জিলদয় বিকোনষ্পর অণযগুনলকো পরস্পনরর সেসংস্পনশর্ব
এনসে প্ররনম পকোরনেরবিননত ও পনর পকোরনের কফেকোপাঁটকোয় পররণত হয়, অতআপর
বি পরষ হয়।  এখকোননে বিকোয়য কমনরর গভর্বসেঞ্চিকোরনকর ভন রমককো পকোলনে কনর যকোর
ফেনল জিলদয়বিকোষ্প গরঠত কমনর পকোরনের জিন্ম হয়।

ছয় : পকোরনে করনক প্রকোনণর উৎপরত্তি
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রবিজকোনে বিনল,  পকোরনে করনকই প্রকোনণর উৎপরত্তি হনয়নছ।  কককোরআনে
মজিদদ কচপদ্দেশ' বিছর আনগই এ করকো বিনল রদনয়নছ। এরশকোদ হনচ্ছে :

لنا سل لع لج لن لو مء مم لما سل للل ا ةء قك سي لي لش ة  لح
“আর আরম পকোরনে করনকই প্ররতরট রজিরনেসেনক প্রকোণশদল কনররছ।”

(সেনরকোহ্ আল-আরম্বয়কো’ : ৩০)

সেকোত : নেনভকোমণ্ডল গক্ষ্যেকোসেদয় রছল

রবিজকোনেদনদর মনত, গ্রহ-নেক্ষেতকোরদ সে পরষর পননবির্ব নেনভকোমণ্ডল গক্ষ্যেকোসেদয়
আককোনর রছনলকো। কককোরআনে মজিদনদ একরকো কচপদ্দেশ’ বিছর আনগই বিলকো
হনয়নছ। এরশকোদ হনয়নছ :

للم لوى قث لت سس للى ا مء مإ لما للس لي ال مه رن لو لخا  قد
“অতআপর রতরনে আককোশনক সুরনেয়রন্ত্রত করনলনে,  আর তখনে তকো

রছনলকো  কধিকোপাঁয়কো (গক্ষ্যেকোসেদয় অবিসকোয়)।” (সেনরকোহ্  হকো-মদম আস-সেকোজদকোহ্/
ফেয ছ্বরছ্বলকোত্ : ১১)

আট  : আককোশমণ্ডল ও প পররবিদ একত রছনলকো

রবিজকোনেদনদর মনত,  সেনযর্ব করনক তকোর গক্ষ্যেকোসেদয় পদকোরর্ব রবিরচ্ছেন্ন হনয়
গ্রহসেমনহ সে পরষ হনয়নছ এবিসং তকোরও পননবির্ব নেনভকোমণ্ডনলর নেক্ষেতসেমনহ গক্ষ্যেকোসেদয়
আককোনর একরতত রছল, পনর তকো পরস্পর রবিরচ্ছেন্ন হয়, রনে হয় ও আককোর
লকোভ কনর।  কককোরআনে মজিদনদও এ একত রকোককোর করকো বিলকো হনয়নছ।
এরশকোদ হনয়নছ :

سم لل لو لر لأ لن لي مذي للل قروا ا لف للن لك مت لأ لوا لما للس لض ال سر لتا لوال لن فقا لكا ست لما لر قه لنا سق لت لف  لف
“ককোনফেররকো রক কদনখ রনে কয,  আসেমকোনে সেমনহ ও প পররবিদ পরস্পর

সেসংযযক্তি রছল,  অতআপর আরম এতদভয়নক পরস্পর করনক রবিরচ্ছেন্ন
কনররছ?”' (সেনরকোহ্ আল-আরম্বয়কো’ : ৩০)

কককোরআনে মজিদনদ এ ধিরননের আনরকো বিহু ববিজকোরনেক তরক্ষ্যে রনয়নছ।
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কককোরআনে মজিদদ : ককোনছ করনক জিকোনেকো
কককোরআনে মজিদনদর স্বরূনপর সেকোনর পরররচত হনত হনল তকোনক

ককোনছ করনক জিকোনেনত হনবি।  ককোনছ করনক জিকোনেকো মকোননে কককোরআনে
মজিদনদর গভদনর অবিগকোহনে করনত হনবি।  কককোরআনে মজিদদ হনচ্ছে
সেদমকোহদনে জকোননের অতল মহকোসেমযদ্র।  কককোরআনে মজিদদ রনেনজিনক تبيانا 

شيء لکل  (সেকল রকছযর বিণর্বনেকো/  জকোনে)  অরর্বকোৎ সেমস জকোননের আধিকোর
বিনল দকোবিদ কনরনছ।  মকোনেবিজিকোরতর জিনন্য প্রনয়কোজিনেদয় জকোনে-রবিজকোননের
কককোননেকো শকোখকো-প্রশকোখকোই এ করনক বিকোদ পনড় রনে।  এ সেসংরক্ষেপ্ত গ্রনন্র
ককবিল ভকোষকো ও বিণর্বনেকোনকপশনলর মকোধিক্ষ্যেনম অতদত, বিতর্বমকোনে ও ভরবিষক্ষ্যেত
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মকোনেবিপ্রজিন্মসেমননহর জিনন্য সেকল জকোনেরবিজকোনে সেরন্ননবিরশত করকো
হনয়নছ।  জিদবিনে ও জিগনতর গনঢ় রহসেক্ষ্যে,  সে পরষতত্ত্বে,  বিস্তুগত ও
অবিস্তুগতজিগনতর রহসেক্ষ্যেকোবিলদ, ককোরণ ও ফেলশ্রুরত রবিরধি, পদকোরর্বরবিজকোনে,
রসেকোয়নে,  কজিকোরতরবির্বজকোনে,  ইরতহকোসে,  ভন নগকোল,  নে পতত্ত্বে,  প্রকোরণরবিজকোনে,
মননেকোরবিজকোনে,  যযরক্তিরবিজকোনে,  দশর্বনে,  রকোজিনেদরত,  সেমকোজিরবিজকোনে,
সেমকোজিতত্ত্বে,  রচরকৎসেকোরবিজকোনে,  উরদ্ভিদরবিদক্ষ্যেকো,  অরর্বনেদরত,  রকোষশকোসেনে,
রবিচকোরবিক্ষ্যেবিসকো,  আইনে,  দণ্ডরবিরধি,  আন্তজির্বকোরতক সেম্পকর্ব,  যযদ্ধি,  সেরন্ধে,
কূটনেদরত,  প্রচকোর ও জিনেসেসংনযকোগ,  প্রশকোসেনে, রশক্ষেকো,  পকোররবিকোররক জিদবিনে,
ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ,  আধিক্ষ্যেকোরতকতকো,  অরধিনলকোক,  স্বপ্ননলকোক,  সেদ পশ  জিগত,
পরনলকোক ইতক্ষ্যেকোরদ জকোনে-রবিজকোননের সেকল শকোখকো-প্রশকোখকোই এনত অন্তভয র্বক্তি
করকো হনয়নছ।

জকোনে-রবিজকোননের এনতকো  সেবি শকোখকো-প্রশকোখকো সেম্পনকর্ব বিক্ষ্যেরক্তিগত
সেকোধিনেকো ও অন্যনদর সেহকোয়তকোয় কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তিমকোনুনষর পনক্ষেই রনেখযপাঁত ও
রনেভয র্বল জকোননের অরধিককোরদ হওয়কো সেমবি নেয়।  অরচ হযরত মযহমদ
(ছ্বকোআ)-এর ন্যকোয় একজিনে রনেরক্ষের বিক্ষ্যেরক্তি এ গ্রন্র উপসকোপনে কনরনছনে
যকোর পনক্ষে এ ধিরননের রচনেকো কককোননেকোভকোনবিই সেমবি হনত পকোনর নেকো। এটকোই
প্রমকোণ কনর কয,  এ গ্রন্র মহকোজকোনেময় আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক
নেকোরযল হনয়নছ।

কককোরআনে মজিদনদর উপযযর্বপরর অধিক্ষ্যেয়নে করনক রনেতক্ষ্যে নেতযনে
জকোনেভকোণ্ডকোর কবিররনয় আনসে।  অন্যরদনক,  ইরতপননবির্ব কযমনে উনলখ করকো
হনয়নছ,  এ রকতকোনবির ভকোষকো ও রচনেকোনশলদ রবিস্ময়কর যকো তৎককোলদনে
আরনবির কশ্রষ ভকোষকোরবিদ ও বিকোগদনদরনকও হতবিকোক কনর রদনয়রছনলকো।
তকোরকো স্বদককোর করনত বিকোধিক্ষ্যে হনয়রছনলকো কয,  এ কককোরআনে মকোনুনষর ররচত
করকো নেয়।  এ কককোরআননের চক্ষ্যেকোনলঞ্জ কমকোককোরবিলকোয় বিক্ষ্যেরর্ব হনয় তকোরকো এনক
জিকোদ বিনল অরভরহত কনর মকোনুষনক এ করনক রফেরকোবিকোর বিক্ষ্যেরর্ব কচষকো
কনররছনলকো।

কককোরআনে মজিদনদর এ জকোনেসেমযদ্র এবিসং সেকোরহরতক্ষ্যেক মকোনে ও
ভকোষকোনশলদর সেকোনর পরররচত নেকো হওয়কো পযর্বন্ত কককোরআননের সেকোনর সেরতক্ষ্যেককোর
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অনরর্ব পরররচত হওয়কো সেমবি নেয়।  কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তি যরদ এমনে এক
পররনবিনশ বিড় হয় কয,  কসে কককোননেকোরদনে আগুনে ককোনছ করনক কদনখ রনে
তকোনক আগুনে সেম্বনন্ধে যনতকোই বিণর্বনেকো কদয়কো কহকোক এবিসং সেননযর্বর তকোনপর সেকোনর
যনতকোই তযলনেকো করকো কহকোক,  তকোর আগুনে সেম্বনন্ধে যরকোরর্ব ধিকোরণকো হনবি নেকো।
কতমরনে কয একরট অরত সুরমষ ফেল কখননেকো কদনখ রনে ও  খকোয় রনে,  তকোর
রনেকট ঐ ফেনলর ও তকোর স্বকোনদর কয বিণর্বনেকোই কদয়কো কহকোক নেকো ককনে, ঐ ফেল
সেম্পনকর্ব তকোর যরকোরর্ব ধিকোরণকো হনবি নেকো।  রঠক একইভকোনবি কককোরআনে
মজিদদনক জিকোনেনত হনল অনুবিকোনদর মকোধিক্ষ্যেনম নেয়,  মনল ভকোষকোয় তকোর স্বকোদ
গ্রহণ করনত হনবি।  মনল ভকোষকোয় জিকোনেকো মকোননে কককোনেকোভকোনবি আরবিদ পড়নত
পকোরকো বিকো বিতর্বমকোনে যযনগর আধিযরনেক আরবিদ ভকোষকো বিযঝনত পকোরকোর কযকোগক্ষ্যেতকো
রনেনয় কককোরআনে অধিক্ষ্যেয়নে নেয়, বিরসং কককোরআনে মজিদদ নেকোরযনলর সেময়ককোর
ভকোষকোনশলদ ও শব্দকোবিলদর বিক্ষ্যেবিহকোররক তকোৎপনযর্বর সেকোনর পরররচত হনয়
কককোরআনে অধিক্ষ্যেয়নে করনত হনবি। ককবিল তকোহনলই কককোরআননের স্বরূনপর
সেকোনর পরররচত হওয়কো যকোনবি।  আর তখনেই কককোরআনে পকোঠক বিযঝনত
পকোরনবিনে কয,  ককনে কককোরআনে-রবিনরকোধিদরকো এনক জিকোদ বিনল আখক্ষ্যেকোরয়ত
কনররছনলকো।  এরূপ অবিসকোয় কককোরআনে-পকোঠনকর জিদবিনে হনয় উঠনবি
কককোরআনে ককরন্দ্রক এবিসং কককোরআনে তকোপাঁনক এমনেভকোনবি দবির্বকোর আকষর্বনণ
আকপষ করনবি কয, তকোপাঁর পনক্ষে কককোননেকোরদনেই তকো ককোটকোননেকো সেমবি হনবি নেকো,
ককোরটনয় ওঠকোর ইচ্ছেকোও জিকোগ্রত হনবি নেকো।  তখনে রতরনে কককোরআনে রনেনয়ই
বিকোপাঁচনত চকোইনবিনে, কককোরআনে রনেনয়ই মরনত চকোইনবিনে। এটকোই কককোরআননের
অরবিনেশ্বর ময‘রজিযকোহ্।

প্ররতরট মযসেলমকোননের জিনন্য, রবিনশষ কনর আলকোহ্র দদননের প্রচকোর-
প্রসেকোর ও প্ররতষকোনক যকোরকো জিদবিননের চনড়কোন্ত লক্ষেক্ষ্যে রহনসেনবি রনেধির্বকোরণ কনর
রনেনয়নছনে তকোপাঁনদর জিনন্য কককোরআনে মজিদনদর সেরঠক পরররচরত অজির্বনে
অপররহকোযর্ব।

কককোরআনে  মজিদনদর সেরঠক পররচয় জিকোনেনল একরদনক কযমনে
কককোরআননের ওপর ঈমকোনে শরক্তিশকোলদ محکم)  )  হনবি,  অন্যরদনক
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যরকোযরভকোনবি আলকোহ্র পনর আহবিকোননের দকোরয়ত্ব পকোলনে করকো সেমবি হনবি।
আলকোহ্ তকো‘আলকো এরশকোদ কনরনে :

قع سد للى ا مل مإ مبي لك لس لب م مة لر لم سك مح سل مة مبا لظ مع سو لم سل مة لوا لن لس لح سل  ا
“ডকোক কতকোমকোর রনবির পনরর রদনক অককোটক্ষ্যে পরমজকোননের ও উত্তিম

সেদপনদনশর সেকোহকোনযক্ষ্যে।” (সেনরকোহ্ আন্-নেকোহ্ল : ১২৫)
আলকোহ্  তকো‘আলকো আমকোনদরনক এরূপ অভকোন্ত ও অককোটক্ষ্যে

পরমজকোনে অজির্বনে করকো ও উপনরকোক্তি আয়কোত অনুযকোয়দ আমনলর তকোওফেদকক্ব্
রদনে। আমদনে।

* * *

কককোরআনে ও নুযননল কককোরআনে
[অত  অধিক্ষ্যেকোয়রট  গ্রন্রককোনরর  অপ্রককোরশত  গ্রন্র  কককোরআননের

ময‘রজিযকোহ্র প্ররম অধিক্ষ্যেকোয়। কককোরআনে মজিদনদর পররচনয়র সেকোনর সেসংরশষ
রবিধিকোয় সেকোমকোন্য সেসংনশকোধিনেদ সেহ এখকোননেও উদ্ধিপত করকো হনলকো।]

কককোরআনে  মজিদদ  আলকোহ্র  রকতকোব।  রকতকোব  বিলনত  আমরকো
সেকোধিকোরণতআ মযরদ্রত গ্রন্র বিযরঝ; অতদনত হসরলরখত পকোণ্ডয রলরপনকও রকতকোব
বিলকো হনতকো। তনবি কককোরআনে মজিদদ আলকোহর পক্ষে করনক ককোগনয মযরদ্রত
বিকো রলরখত গ্রন্র আককোনর আনসে রনে। বিরসং তকো হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-
এর অন্তআকরনণ নেকোরযল হনয়নছ এবিসং রতরনে তকো তকোপাঁর ছ্বকোহকোবিদনদর সেকোমননে
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কমপরখকভকোনবি কপশ কনরনছনে,  আর সেকোনর সেকোনর,  তকোপাঁর  পক্ষে হনত পনবির্ব
করনক রনেনয়কোরজিত রলরপককোরগণ  তকো  রলরপবিদ্ধি কনরনছনে এবিসং  এর  পর
পরই রতরনে সেদক্ষ্যে নেকোরযল হওয়কো আয়কোত বিকো সেনরকোহ্ পননবির্ব নেকোরযলকপত সেনরকোহ্
ও আয়কোত সেমননহর মনধিক্ষ্যে কককোরকোয় সকোপনে করনত হনবি তকো বিনল কদনে এবিসং
কসেভকোনবিই সেনরকোহ্ ও আয়কোত সেমনহ প্ররতরনেয়ত রবিন্যস হনত রকোনক।

এভকোনবি হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর ইনন্তককোনলর আনগই সেমগ্র
কককোরআনে  মজিদদ  রলরপবিদ্ধি  ও  সেসংররক্ষেত  হয়।  অবিশক্ষ্যে  তখনে  কয  সেবি
রজিরনেনসের ওপর কককোরআনে রলরপবিদ্ধি করকো হয় তকোর ধিরনে ও আয়তনে এক
রকম রছনলকো নেকো। পরবিতর্বদককোনল তপতদয় খলদফেকোহ্ হযরত ‘উছ্মকোননের যযনগ
অরভন্ন  আককোর  ও  ধিরননের  তৎককোনল  প্রকোপ্ত  ককোগনয  কককোরআনে  মজিদদ
রলরপবিদ্ধি করকো হয় এবিসং তকো করনক বিক্ষ্যেকোপকভকোনবি করপ করকো হয়।

এ প্রসেনঙ উনলখক্ষ্যে কয,  রবিরভন্ন হকোদদনছর রভরত্তিনত সেকোধিকোরণভকোনবি
প্রচরলত ধিকোরণকো হনচ্ছে এই কয, প্ররম খলদফেকোহ্ হযরত আবিন বিকনরর সেময়
কককোরআনে মজিদনদর সেসংগ্রহ ও সেসংকলনে করকো হয়। রকন্তয  গনবিষণকোমনলক
রবিনশষনণ  এ  ধিকোরণকো  সেরঠক  বিনল  প্রমকোরণত  হয়  নেকো।  ককোরণ,  কযনহতয
কককোরআনে মজিদনদর সেসংকলনে ও রবিন্যকোনসের ককোজি স্বয়সং  হযরত রকোসেননল
আকরকোম (ছ্বকোআ) সেম্পকোদনে কনর যকোনে এবিসং প্ররত রকোমকোযকোননে রতরনে কককোরআনে
মজিদনদর  ঐ  পযর্বন্ত  নেকোরযলপত  অসংশ  গ্রন্রকোবিদ্ধি  কম  অনুযকোয়দ  (নেকোরযল-
ককোনলর কম অনুযকোয়দ নেয়)  নেকোমকোনয পকোঠ করনতনে। এমতকোবিসকোয় হযরত
আবিন বিকনরর সেময় নেতযনে কনর কককোরআনে মজিদনদর সেসংগ্রহ ও সেসংকলনে
করকোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো।  [এ সেম্পনকর্ব ইরতপননবির্ব রবিসকোররত আনলকোচনেকো করকো
হনয়নছ।]

এ রবিষয়রট এমনে একরট ঐরতহকোরসেক রবিষয় যকো সেকনলর রনেকট
সুস্পষ। রকন্তয  কককোরআনে মজিদনদর নেকোরযল পনবির্ববিতর্বদ  স্বরূপ এবিসং হযরত
রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর ওপর তকো নেকোরযনলর প্ররকয়কোর রবিষয়রট কযনহতয
অন্য সেকনলর অরভজতকোর বিকোইনরর রবিষয় ও রটনেকো তকোই তকো একইভকোনবি
সুস্পষ নেয়।
রবিরকোজিমকোনে ভয ল ধিকোরণকো
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কককোরআনে মজিদদ সেম্পনকর্ব সেকোধিকোরণ মকোনুনষর মননে কনতকোগুনলকো ভয ল
ধিকোরণকো লক্ষেক্ষ্যে করকো যকোয় যকো দনর করকোর কচষকো খযবি কমই হনয়নছ। এর মনধিক্ষ্যে
একটকো ভয ল ধিকোরণকো হনচ্ছে লকোওনহ মকোহফেন নয সেসংররক্ষেত কককোরআনে মজিদনদর
স্বরূপ সেম্বনন্ধে এবিসং  আনরকরট  ভয ল  ধিকোরণকো  কককোরআনে মজিদনদর নেকোরযল
হবিকোর প্ররকয়কো সেম্বনন্ধে। এছকোড়কো কককোরআনে মজিদদ ও অন্যকোন্য নেবিদ-রকোসেননলর
(‘আআ)  ওপর নেকোরযলপত রকতকোব সেমননহর মধিক্ষ্যেককোর সেম্পনকর্বর বিক্ষ্যেকোপকোনরও
ভয ল ধিকোরণকো রনয়নছ।

স্বয়সং কককোরআনে মজিদনদ  (সেনরকোহ্ আল-বিযরূজ  :  ২১-২২)  লকোওনহ
মকোহ্ফেন নয  (যকোর  আক্ষেররক মকোননে  ‘সেসংররক্ষেত ফেলক’)  কককোরআনে মজিদদ
সেসংররক্ষেত রকোককোর  করকো  বিলকো  হনয়নছ। কককোরআনে মজিদনদ  বিস্তুজিগত ও
মকোনুনষর অরভজতকো বিরহভন র্বত জিগনতর রবিষয়বিস্তু সেম্বরলত আয়কোত সেমনহনক
“মযতকোশকোনবিহ্” বিনল  উনলখ  করকো  হনয়নছ  এবিসং  এ  ধিরননের  আয়কোনতর
মনেগড়কো বিক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকো দকোননের ও এর রবিষয়বিস্তুর স্বরূপ সেম্পনকর্ব বিস্তুজিকোগরতক
অরভজতকোর আনলকোনক মতকোমত বিক্ষ্যেক্তি করকোর সেমকোনলকোচনেকো করকো হনয়নছ।
বিলকো  হনয়নছ  কয,  এ  ধিরননের  আয়কোনতর  প্রকপত  তকোৎপযর্ব  স্বয়সং  আলকোহ্
তকো‘আলকো ও অককোটক্ষ্যে জকোননের অরধিককোরদ কলকোনকরকো ছকোড়কো ককউ জিকোননে নেকো
(সেনরকোহ্ আকোনল ‘ইমরকোন্  :  ৭)।  [“মযতকোশকোনবিহ্” (متشابه)  মকোননে যকোর অন্য
রকছযর সেকোনর রমল রনয়নছ, রকন্তয  হুবিহু তকো নেয়।]

এ সেনত্ত্বেও সেকোধিকোরণ কলকোকনদর মনধিক্ষ্যে এরূপ ধিকোরণকো রবিসকোর লকোভ
কনরনছ কয,  নেদহকোররককো কলকোক ছকোরড়নয় আনরকো উনধির্ব কককোরকোও রট্রিরলয়নে
রট্রিরলয়নে রকনলকোরমটকোর দননর “লকোওনহ মকোহ্ফেন য্” নেকোমক ফেলক অবিরসত
এবিসং  তকোনত কককোরআনে মজিদদ রলরপবিদ্ধি রনয়নছ। কলকোনকরকো  লকোওনহ
মকোহফেন যনক বিস্তুগত সে পরষ মননে কনর রকোনক। তকোনদর ধিকোরণকো, আমরকো কয
ধিরননের পকোরনরর বিকো ধিকোতবি রনেরমর্বত ফেলনকর সেকোনর পরররচত লকোওনহ
মকোহফেন য্ তদ্রুপ করঠনে কককোননেকো রভন্ন ধিরননের বিস্তুরনেরমর্বত ফেলক। আর
আমরকো কযমনে ককোরল দকোরকো রলনখ রকোরক,  কতমরনে কসে কলখকোও ককোরলর
কলখকো,  তনবি হয়নতকো কসে ককোরল রভন্ন কককোননেকো ও অতক্ষ্যেন্ত উন্নত মকোননের
উপকোদকোননে বতরদ।
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ধিকোরণকো করকো হয়,  কফেনরশতকো রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  লকোওনহ মকোহ্ফেন য্
করনক  কককোরআনে  মজিদনদর  আয়কোত  মযখস  কনর  এনসে  হযরত  রকোসেননল
আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর ককোননে ককোননে পনড় কযনতনে এবিসং রতরনে তকো ককোননে শুননে
বিকোর  বিকোর  পযনেরকোবি পরত্তির  মকোধিক্ষ্যেনম মযখস  কনর এরপর সেবিকোইনক তকো  পনড়
শুনেকোনতনে।

অনুরূপভকোনবি  আনরকো  ধিকোরণকো  করকো  হয়  কয,  অন্যকোন্য  আসেমকোনেদ
রকতকোবও অন্যত সেসংররক্ষেত রনয়নছ এবিসং  কসেখকোনে করনক অন্যকোন্য নেবিদ-
রকোসেননলর (‘আআ) ওপর নেকোরযল হনয়রছনলকো। এমনেরক অননেনকর মননে এমনে
ধিকোরণকোও রনয়নছ  কয,  আমরকো  কয  ধিরননের  বিই-পযসনকর সেকোনর  পরররচত
আসেমকোনেদ রকতকোব সেমনহ কসে ধিরননেরই, তনবি আককোনর বিড় এবিসং সেকোধিকোরণ
ককোগনযর পররবিনতর্ব কককোননেকো মনলক্ষ্যেবিকোনে পদকোনরর্বর দকোরকো বতরদ ককোগনয রলরখত
যকো আমকোনদর প পররবিদনত কনেই এবিসং তকোর ওপনর অতক্ষ্যেন্ত মনলক্ষ্যেবিকোনে কককোননেকো
ককোরলনত কলখকো রনয়নছ।

অবিশক্ষ্যে হযরত মনসেকো (আআ)-এর ওপর নেকোরযলপত রকতকোবি তকোওরকোত্-
এর অসংশরবিনশষ দশরট ফেরমকোনে রলরখত একরট ফেলক আলকোহ্ তকো‘আলকোর
পক্ষে করনক তকোপাঁর ককোনছ পকোঠকোননেকো হয়। রকন্তয  এর মকোননে এ নেয় কয, রট্রিরলরয়নে
রট্রিরলয়নে রকনলকোরমটকোর দননর করঠনে বিস্তুর ওপর তকোওরকোত রলরখত্ আনছ
এবিসং কসেখকোনে করনক একরট অসংশ হযরত মনসেকো (আআ)-এর ককোনছ পকোঠকোননেকো
হয়। বিরসং  আলকোহর ইচ্ছেকোয় এ ফেলক বতরদ  হনয়রছনলকো।  ককোরণ,  রতরনে
যখনেই কককোননেকো রকছয  কহকোক বিনল ইচ্ছেকো কনরনে সেকোনর সেকোনর তকো হনয় যকোয়।
মনলতআ এটকো রছনলকো হযরত মনসেকো  (আআ)-এর অনুকূনল আলকোহ্ তকো‘আলকোর
পক্ষে করনক রটকোননেকো একরট ময‘রজিযকোহ্ রঠক কযভকোনবি হযরত ঈসেকো  (আআ)-
এর ককোনছ আলকোহর পক্ষে করনক আসেমকোনে হনত খকোবিকোনরর খকোঞ্চিকো পকোঠকোননেকো
হনয়রছনলকো।

এছকোড়কো  কককোরআনে মজিদনদ  ‘পরবিত প পষকোসেমনহ’-এর করকো  (সেনরকোহ্
আল-বিকোইনয়ক্ষ্যেনেকোহ্  :  ২)  এবিসং  কককোরআননে  করদনমর  ‘কগকোপনে  রকতকোনবি’
রলরখত রকোককোর  (সেনরকোহ্ আল-ওয়কোনক্বয়কোহ্  :  ৭৭-৭৮)  করকো বিলকো হনয়নছ।
রকন্তয  এতদভনয়র কককোননেকোরটই ইরন্দেয়গ্রকোহ্যি বিস্তুগত প পষকো  বিকো গ্রন্র হবিকোর
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বিক্ষ্যেকোপকোনর কককোননেকো প্রতক্ষ্যেক্ষে বিকো পনরকোক্ষে প্রমকোণ রবিদক্ষ্যেমকোনে কনেই। এরপরও
যরদ ধিনর কনেয়কো হয় কয,  তকো হযরত মনসেকো  (আআ)কক প্রদত্তি ফেলকসেমননহর
ন্যকোয় ইরন্দ্রয়গ্রকোহ্যি রকছয , তকোহনলও তকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক সে পষ
লকোওনহ মকোহফেন য্-পরবিতর্বদ পযর্বকোনয়র সে পরষ, স্বয়সং লকোওনহ মকোহফেন য্ নেয়।

ভয ল ধিকোরণকোর ককোরণ

এ সেবি ভয ল ধিকোরণকোর ককোরণ হনচ্ছে,  মকোনুষ কয রবিষনয় অরভজতকোর
অরধিককোরদ  নেয়  কসে  রবিষয়নক  অরভজতকোলব্ধ  জকোননের  ছনক  কফেনল  কসে
সেম্পনকর্ব  ধিকোরণকো  করকোর  কচষকো  কনর।  অন্যরদনক  মকোনুষনক কককোননেকো  রকছয
বিযঝকোনত হনল তকোর  অরভজতকোলব্ধ জকোনেনক আশ্রয় কনর বিযঝকোননেকো  ছকোড়কো
গতক্ষ্যেন্তর  রকোনক  নেকো।  বিলনত  হয়,  অমযক  রজিরনেসেরট  অননেকটকো  এই
রজিরনেসেরটর মনতকো। রকন্তয  এ করনক ঐ রজিরনেসে সেম্পনকর্ব সেকোমকোন্য আবিছকো
ধিকোরণকো লকোভ করকো যকোয় মকোত; কখননেকোই পযনরকোপযরর সেরঠক ধিকোরণকো লকোভ করকো
যকোয় নেকো।

একটকো উদকোহরণ রদনল রবিষয়রট অননেকটকো পররষ্কেকোর হনত পকোনর।
ইরকোননে  এক  ধিরননের  ফেল  পকোওয়কো  যকোয়  যকোর  নেকোম  হনচ্ছে

‘কখকোরমকোলয’। এরট কদখনত বিকোসংলকোনদশদ ফেল বিযননেকো গকোনবির মনতকো। রকন্তয
বিযননেকো  গকোবি  কযখকোননে  পকোকনল  হলযদ  রসং  ধিকোরণ  কনর  কসেখকোননে  কখকোরমকোলয
পকোকনল তকোর রসং হয় হকোলকো লকোল, পকোককো বিযননেকো গকোনবির বিদরচ কযখকোননে খযবিই
শক্তি কসেখকোননে কখকোরমকোলযর  বিদরচ কবিশ নেরম এবিসং পকোককো বিযননেকো  গকোবি ফেল
রহনসেনবি কতমনে একটকো সুস্বকোদ নেকো হনলও কখকোরমকোলয খযবিই সুস্বকোদ ও অতক্ষ্যেন্ত
দকোমদ ফেল,  আর বিযননেকো গকোনবির রবিপরদনত কখকোরমকোলয  বিদরচ ও কখকোসেকো শুদ্ধি
খকোওয়কো হয়; ককবিল কবিকোপাঁটকোটকোই কফেনল রদনত হয়।

এ বিণর্বনেকো করনক কখকোরমকোলয  কদনখনে রনে ও খকোনে রনে এমনে পকোঠক-
পকোরঠককো  কদ  ধিকোরণকো  কপনত পকোনরনে?  কমকোটকোমযরট  একটকো বিকোরহ্যিক ধিকোরণকো।
রকন্তয  ‘কখকোরমকোলয খযবিই সুস্বকোদ ফেল’ এটকো বিযঝনত পকোরনলও এর প্রকপত স্বকোদ
সেম্পনকর্ব পকোঠক-পকোরঠককোর পনক্ষে কককোননেকোভকোনবিই প্রকপত ধিকোরণকো লকোভ করকো
সেমবি নেয়। অতআপর যরদ এরূপ কককোননেকো পকোঠক-পকোরঠককোর জিনন্য বিকোসনবি
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কখকোরমকোলয  খকোবিকোর সুনযকোগ আনসে তখনে রতরনে বিযঝনত পকোরনবিনে কখকোরমকোলয
মকোননে ‘অতক্ষ্যেন্ত সুস্বকোদ নেরম বিদরচওয়কোলকো বিযননেকো গকোবি’ নেয়, বিরসং এরট সেম্পনণর্ব
রভন্ন ধিরননের একরট ফেল।

এভকোনবি  কককোননেকো  কশ্রকোতকো  বিকো  পকোঠক-পকোরঠককোনক  তকোর  অরভজতকো
বিরহভন র্বত কয কককোননেকো রজিরনেসে বিকো রবিষয় সেম্পনকর্ব ধিকোরণকো রদনত কগনল তকোর
অরভজতকোর আওতকোভযক্তি কককোননেকো রজিরনেসে বিকো রবিষনয়র সেকোনর তযলনেকো কনর
তকোনক বিযঝকোনত হনবি কয,  রজিরনেসেরট বিকো রবিষয়রট কমকোটকোমযরট এ ধিরননের বিকো
এর  ককোছকোককোরছ;  ‘প্রকপত’ ধিকোরণকো  কদয়কো  সেমবি  নেয়।  রকন্তয  এ  ধিরননের
কমকোটকোমযরট বিকো ককোছকোককোরছ ধিকোরণকো করনক কশ্রকোতকো বিকো পকোঠক-পকোরঠককোর মনধিক্ষ্যে
ভয ল ধিকোরণকোর সে পরষ  হনত পকোনর। ককোরণ, এভকোনবি ‘কমকোটকোমযরট বিকো ককোছকোককোরছ
ধিকোরণকো’ পকোবিকোর পর কসে তকোনক রনেজি অরভজতকোলব্ধ ধিকোরণকোর ছনক কফেনল
ভয নল রনেরক্ষেপ্ত হনত পকোনর।

কমকোশনরকরকো কয আলকোহ্ তকো‘আলকোনক বিস্তুগত ও শরদরদ সেত্তিকো মননে
কনরনছ তকোরও ককোরণ এটকোই। তকোরকো শরদর ও বিস্তু ছকোড়কো কককোননেকো জিদবিনেময়
সেত্তিকোর করকো ভকোবিনতই পকোনর নেকো। তকোরকো মননে কনর, সে পরষকতর্বকোও শরদরদ ও
বিস্তুগত সেত্তিকো, তনবি কসে বিস্তু অননেক উন্নত সনরর এবিসং তকোপাঁর শরদর অননেক
কবিশদ  শরক্তিশকোলদ,  অরবিনেকোশদ  ও অকল্পনেদয় দ্রুততম গরতর অরধিককোরদ;
তকোই রতরনে অমর অরবিকো অম পত পকোনে করকোর ককোরনণ অমর হনয়নছনে।

এ ককোরনণই  কদখকো  যকোয়,  কমকোশনরকনদর  করল্পত কদবিনদবিদনদর
মনরতর্বনত মকোনেবিনদনহর অঙপ্রতক্ষ্যেনঙর সেবিই রনয়নছ। ককোরণ,  তকোনদর মননে
হয়  কয,  মকোনুনষর  যখনে  এ  ধিরননের  কককোননেকো  অঙপ্রতক্ষ্যেঙ  নেকো  রকোককোটকো
অপনণর্বতকোর লক্ষেণ তখনে সে পরষকতর্বকোর বিকো কদবিনদবিদর তকো নেকো রকোককো কদ কনর
সেমবি?  (অবিশক্ষ্যে  কমকোশনরকনদর  অননেক  কদবিনদবিদই  হনচ্ছে  তকোনদর
পনবির্বপযরুষনদর  মধিক্ষ্যেককোর  রবিরভন্ন পযরুষ  ও নেকোরদ  বিক্ষ্যেরক্তিত্ব যকোনদর ওপনর
তকোরকো  ঐরশতকো  আনরকোপ কনরনছ। রকন্তয  তকোরকো  আরদ সে পরষকতর্বকোর  জিন্যও,
কযমনে : রহন ধিনমর্ব ব্রিহ্মকোর জিন্য, অঙপ্রতক্ষ্যেঙ কল্পনেকো কনর রকোনক।)

এ প্রসেনঙ একরট একরট চমৎককোর রবিখক্ষ্যেকোত উপমকো রনয়নছ - যকো
সেমবিতআ হযরত আলদ (‘আআ) রদনয়রছনলনে। এনত বিলকো হনয়নছ, কযনহতয
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প্ররতরট  প্রকোণদই  তকোর  প্ররতরট  অঙপ্রতক্ষ্যেঙনকই  অপররহকোযর্ব  ও  পনণর্বতকোর
পররচকোয়ক মননে কনর এবিসং তকোর কককোননেকো একরট নেকো রকোককোনক অপনণর্বতকো মননে
কনর,  কসেনহতয  কককোননেকো  দই  রশসংওয়কোলকো  ফেরড়সং-এর  যরদ  ছরবি  আপাঁককোর
ক্ষেমতকো রকোকনতকো এবিসং তকোনক যরদ সে পরষকতর্বকোর ছরবি আপাঁকনত বিলকো হনতকো
তকোহনল অবিশক্ষ্যেই কসে একরট ফেরড়সং-এর ছরবি আপাঁকনতকো এবিসং তকোনত দ’রট
রশসং আপাঁকনতও ভয লনতকো নেকো। ককোরণ, ফেরড়সংরটর মননে হনতকো, রশসং-এর মনতকো
এনতকো বিড় যরূরদ একটকো অঙ সে পরষকতর্বকোর নেকো করনকই পকোনর নেকো।

রবিচকোরবিযরদ্ধির রকোয়

তনবি মকোনুষ পনঞ্চিরন্দ্রনয়র জিকোনল বিন্দেদ নেয়। ককোরণ,  তকোর রনয়নছ
রবিচকোরবিযরদ্ধি (intellect/ rationality - عقل)। আর মকোনুনষর রবিচকোরবিযরদ্ধি
বিস্তুরবিহদনে অরসত্ব,  শরদররবিহদনে জিদবিনে,  শব্দরবিহদনে সেঙদত ও বিস্তুগত রসং
রবিহদনে ছরবি ধিকোরণকো করনত সেক্ষেম।

একজিনে করবি বিকো গদরতককোর কদভকোনবি করবিতকো বিকো গদরত রচনেকো
কনরনে? তকোপাঁর অন্তরকনণর্ব রক সুর, ছন্দে ও করকো ধরনেত হয় নেকো? রকন্তয
তকোনত কদ বিকোয়যতরনঙ সে পষ শনব্দর ন্যকোয় শব্দ আনছ? তকোপাঁর ককোননের ককোনছ
বিকোয়যনত রক শব্দতরঙ সে পরষ  হয়? একজিনে রচতকর রনর বিনসে কদভকোনবি
একরট সুন্দের দ পশক্ষ্যে  অঙনে কনরনে?  রতরনে তকোপাঁর মনেশক্ষেয নত শত রনঙ
ররঙনে চমৎককোর দ পশক্ষ্যে কদখনত পকোনে। রকন্তয  তকোনত রক বিস্তু আনছ? তকোনত
রক  বিস্তুগত  রসং  আনছ?  নেকোরক  তকোপাঁর  মরসনষ্কের  সেসংরশষ  স্ম পরতনককোষ
রবিনশষণ করনল কসেখকোননে ঐ ররঙনে ছরবির একরট অরত ক্ষেযদ্র সেসংস্করণ
পকোওয়কো যকোনবি?

ককউ হয়নতকো বিলনত পকোনরনে কয, করবি যকো কশকোননেনে এবিসং রশল্পদ যকো
কদনখনে তকো সেতক্ষ্যে নেয়, বিরসং তকো হনচ্ছে রমরক্ষ্যেকো, কল্পনেকো; তকোর কককোননেকো অরসত্ব
কনেই। রকন্তয  আসেনল রক তকোই? হ্যিকো, এনক রমরক্ষ্যেকো বিলকো যকোয় যরদ দকোবিদ করকো
হয় কয,  করবির ককোননের ককোনছ বিকোয়যনত শব্দতরঙ তয নল এ করবিতকো আবি পরত্তি
করকো হনয়রছনলকো এবিসং তকো শুননে রতরনে রলনখনছনে,  কতমরনে যরদ দকোবিদ করকো
হয় কয,  রশল্পদ যকো সে পরষ  কনরনছনে অনুরূপ একরট মনডল তকোপাঁর চমর্বচক্ষেয র
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সেকোমননে রছনলকো।  রকন্তয  এরূপ কতকো  দকোবিদ  করকো  হয় নেকো। অতএবি,  তকোনক
রমরক্ষ্যেকো বিনল অরভরহত করকো সেমবি নেয়।

করবি  যকো  অন্তরকনণর্ব  কশকোননেনে ও রশল্পদ  যকো  অন্তচর্বক্ষেয নত  কদনখনে
তকোনক যরদ কল্পনেকো বিলকো হয়, কতকো বিলনবিকো, কল্পনেকোও এক ধিরননের সেতক্ষ্যে;
অবিস্তুগত  সেতক্ষ্যে,  ককোল্পরনেক  সেতক্ষ্যে।  যকোর  অরসত্ব  কনেই  তকো  ককোউনক  বিকো
কককোননেকো  রকছযনক  প্রভকোরবিত  করনত  পকোনর  নেকো।  তনবি  হ্যিকো,  এ  সেতক্ষ্যে
বিস্তুজিকোগরতক সেতক্ষ্যে নেয়; রভন্ন মকোতকোর (Dimension - قبعد ) সেতক্ষ্যে। যরদও
কল্পনেকোর অরসত্বসেমনহ  কবিশদর ভকোগ কক্ষেনতই অতক্ষ্যেন্ত দবির্বল,  অসকোয়দ  বিকো
ক্ষেণসকোয়দ বিকো স্বল্পসকোয়দ হনয় রকোনক, রকন্তয  অবিস্তুগত অরসত্ব রহনসেনবি এর
অরসত্ব অস্বদককোর করকো ককোনরকো পনক্ষে সেমবি নেয়।

একজিননের ককোছ করনক শুননে বিকো প্রতদকদ অক্ষেনর কলখকো বিই-পযসক
পনড় ককোনরকো  মনধিক্ষ্যে  কয  জকোনে  বতরদ  হয়  এবিসং  একই পন্রকোয়  কয  জকোনে
অনন্যর রনেকট সকোনেকোন্তররত হয় তকোর অরসত্ব ককোনরকো পনক্ষে অস্বদককোর করকো
সেমবি রক? রকন্তয  এই জকোনে রক বিস্তুগত অরসত্ব? নেকো, বিরসং এ হনচ্ছে রভন্ন
মকোতকোর এক অবিস্তুগত অরসত্ব।

বিতর্বমকোনে যযনগ করম্পউটকোর-সেফট্ওয়ক্ষ্যেকোর্ সেম্পনকর্ব অননেনকরই ধিকোরণকো
আনছ। এ সেফট্ওয়ক্ষ্যেকোর্ কককোননেকো বিস্তুগত রজিরনেসে নেয়,  বিরসং এক ধিরননের
কপ্রকোগ্রক্ষ্যেকোম  বিকো  রবিন্যকোসে  মকোত।  যরদও  তকো  করম্পউটকোনরর  মনল  বিস্তুগত
উপকোদকোননের ওপর প্রভকোবি রবিসকোর কনর তকোনত একরট রবিনশষ রবিন্যকোসে সে পরষ
কনর  মকোত,  রকন্তয  কসে  রবিন্যকোসেরট  করম্পউটকোনরর  মনল  উপকোদকোনে,
আনলকোকসেম্পকোত ও বিস্তুগত যন্ত্রপকোরতর ওপর প্রভকোবি সে পরষ  কনর। এ সেবি
সেফট্ওয়ক্ষ্যেকোর্-এর  করপ  করকো  হয়,  এক  করম্পউটকোর  করনক  অন্য
করম্পউটকোনর সকোনেকোন্তররত করকো হয়, এগুনলকো কবিচকোরকনেকো হয়, শুধিয তকো-ই নেয়,
রবিরভন্ন সেফট্ওয়ক্ষ্যেকোর্ পরস্পনরর রবিরুনদ্ধি লড়কোই ও পরস্পনরর ধসংসে সেকোধিনে
কনর  (কযমনে  :  ভকোইরকোস  ও  এরন্ট-ভকোইরকোস)।  এগুনলকো  অবিশক্ষ্যেই  এক
ধিরননের সে পরষ - এক ধিরননের অরসত্ব, তনবি অবিস্তুগত অরসত্ব। 

অরসনত্বর প্রককোরনভদ
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সেসংনক্ষেনপ আমরকো  অরসত্বনক কনয়ক ভকোনগ ভকোগ করনত পকোরর।
প্ররমতআ অরসত্ব দই ধিরননের  :  অপররহকোযর্ব সেত্তিকো বিকো অরসত্ব  (Essential
Existence - الوجود واجب )  - রযরনে এ জিদবিনে ও জিগনতর অন্তরকোনল
রনেরহত মহকোসেতক্ষ্যে অনেকোরদ,  অনেন্ত,  অসেদম,  অবিক্ষ্যেয়,  অক্ষেয়,  রচরন্তনে পরম
জকোনেদ প্রকোণ। এর রবিপরদনত আনছ সে পরষসেত্তিকো বিকো সেমবি অরসত্ব (Possible
Existence - الوجود ممکن )  - অপররহকোযর্ব  সেত্তিকো ইচ্ছেকো কনরনছনে বিনল
যকোনদর  পনক্ষে  অরসত্ব  লকোভ  করকো  সেমবিপর  হনয়নছ;  রতরনে  নেকো  চকোইনল
তকোনদর পনক্ষে অরসত্ব লকোভ করকো সেমবি হনতকো নেকো।

সেমবি  অরসত্ব  হয়  বিস্তুগত,  নেয়নতকো  অবিস্তুগত,  নেয়নতকো  বিস্তুর
আসংরশক ববিরশনষক্ষ্যের অরধিককোরদ সেনক্ষ্ম অরসত্ব। পযনরকোপযরর অবিস্তুগত অরসত্ব
আমকোনদর ‘সেবির্বজিনেদনে অরভজতকো’র আওতকোভযক্তি নেয়, রকন্তয  বিস্তুগত অরসত্ব
(যকোর বদরর্বক্ষ্যে,  প্রস ও কবিধি আনছ)  এবিসং  কতক সেনক্ষ্ম অরসত্ব,  কযমনে  :
রবিদক্ষ্যেত  ও  কচপম্বক  কক্ষেত  আমকোনদর  অরভজতকোর  আওতকোভযক্তি।  এছকোড়কো
রনেনরট বিস্তুগত অরসনত্বর পকোশকোপকোরশ আনছ বিস্তুনদহধিকোরদ প্রকোণশদল অরসত্ব
- যকোর রবিরভন্ন সর রনয়নছ এবিসং এর সেনবির্বকোচ সনর রনয়নছ মকোনুষ যকোর
রভতনর অবিস্তুগত অরসত্ব রবিচকোরবিযরদ্ধি রনয়নছ  - যকো অন্য কককোননেকো প্রকোণদর
মনধিক্ষ্যে কনেই।

আমরকো  আমকোনদর রবিচকোরবিযরদ্ধির দকোরকো  বিস্তু-উধির্ব  অপররহকোযর্ব  অরসত্ব
অরর্বকোৎ  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  অরসত্ব  এবিসং  আমকোনদর  অরভজতকো  দকোরকো
বিস্তুগত, প্রকোণশদল ও সেনক্ষ্ম অরসত্ব সেম্পনকর্ব জিকোনেনত পকোরর। এছকোড়কো ধিমর্বদয়
সেনত  করনক  আমরকো  অবিস্তুগত  বিক্ষ্যেরক্তিসেত্তিকো  কফেনরশতকোনদর  এবিসং  সেনক্ষ্ম
উপকোদকোননে সে পষ প্রকোণশদল অরসত্ব রজ্বেনেনদর করকো জিকোনেনত পকোরর।

এ  পযর্বকোনয়  এনসে  প্রশ্নে  জিকোনগ,  কককোরআনে  মজিদদ  কয  লকোওনহ
মকোহফেন নয সেসংররক্ষেত রনয়নছ তকো কককোন্ ধিরননের অরসত্ব?  তকো রক বিস্তুগত
অরসত্ব, নেকোরক অবিস্তুগত অরসত্ব?

আমরকো  লক্ষেক্ষ্যে  করর,  বিস্তুগত  সে পরষ  - তকো  প্রকোণশদলই  কহকোক  বিকো
প্রকোণহদনেই কহকোক,  সেদকোপররবিতর্বনেশদল ও ধসংসেশদল,  তকো কসে ধসংসে যনতকো
ধিদনর ধিদনর এবিসং যনতকো দদরর্বরদননেই কহকোক নেকো ককনে। অন্যরদনক আমরকো
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জিকোনেনত  পকোরর,  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  বনেকনটক্ষ্যের  অরধিককোরদ  কফেনরশতকোরকো
অবিস্তুগত সেত্তিকো।  এমতকোবিসকোয় আলকোহ্ তকো‘আলকো রক্বয়কোমত পযর্বন্ত মকোনেবি
প্রজিকোরতর  জিন্য  তকোপাঁর  কহদকোয়কোত-গ্রন্র  কককোরআনে  মজিদদনক  কয  লকোওনহ
মকোহফেন নয সেসংররক্ষেত করনখনছনে তকো ধসংসেশদল বিস্তুগত অরসত্ব হনত পকোনর
নেকো,  বিরসং তকোর অবিস্তুগত অরসত্ব হওয়কো অপররহকোযর্ব। আর যকো অবিস্তুগত
অরসত্ব তকোনত ককোরলর হরনফে রকছয  রলরপবিদ্ধি রকোককোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো।
কককোরআননের স্বরূপ

তকোহনল  লকোওনহ  মকোহ্ফেন য্  নেকোমক  অবিস্তুগত  অরসনত্ব  কককোরআনে
মজিদদ কদভকোনবি রলরপবিদ্ধি রনয়নছ?

কককোরআনে মজিদদ হনচ্ছে شيء لکل تبيانا  - “সেকল রকছযর সুবিণর্বনেকো
(জকোনে)।” (সেনরকোহ্ আন্-নেকোহল : ৮৯)

‘সেকল রকছয’ মকোননে কদ? ‘সেকল রকছয’ মকোননে সেকল রকছযই। অরর্বকোৎ
সে পরষনলকোনকর  সেনচনেকো  করনক শুরু কনর  কশষ  পযর্বন্ত  সেবি  রকছয;  যকো  রকছয
রনটনছ তকোর সেবি রকছযই এবিসং ভরবিষক্ষ্যেনতর কক্ষেনত যকো রকছযর রটকো অরনেবিকোযর্ব
হনয়  আনছ  তকোর  সেবি  রকছয  এবিসং  যকো  রকছযর  রটকো  ও  নেকো-রটকো  সেমকোনে
সেমকোবিনেকোযযক্তি বিকো শতর্বকোধিদনে রনয়নছ তকো কসেভকোনবিই,  আর একরট অরনেরশত
সেমকোবিনেকোর সুরবিশকোল শনন্য কক্ষেত এনত রনেরহত রনয়নছ।

কককোরআনে মজিদদ সেম্পনকর্ব অন্য এক আয়কোনত এরশকোদ হনয়নছ :
لنا لما سط للر مب مفي لف لتا مك سل سن ا ةء مم سي  لش

“আরম এ রকতকোনবি কককোননেকো রকছযই বিকোদ কদই রনে।” (সেনরকোহ্ আল-
আন্‘আকোম : ৩৮)

এখনে প্রশ্নে হনচ্ছে,  এনতকো রকছয  লকোওনহ মকোহ্ফেন নয কদভকোনবি রনেরহত
রনয়নছ? অরর্বকোৎ কককোন্ প্ররকয়কোয় রনেরহত রনয়নছ?

এর একটকোই প্ররকয়কো হনত পকোনর। তকো হনচ্ছে, ওপনর যকোর উনলখ
করকো হনলকো তকোর সেবি রকছযই এক অবিস্তুগত রতমকোরতক বিকোঙ্ময় চলরচত
আককোনর তকোনত সেসংররক্ষেত রনয়নছ যকোর সেকল দ পশক্ষ্যে  তকোর দশর্বনকর ককোনছ
প্ররতরট মযহননতর্ব সেমভকোনবি দ পশক্ষ্যেমকোনে ও প্ররতরট বিকোণদ সেদকোশ্রবিণনযকোগক্ষ্যে। শুধিয
বিণর্ব  ও শব্দ নেয়,  বিরসং স্বকোদ,  ঘ্রকোণ  ও স্পশর্বনযকোগক্ষ্যেতকোর ববিরশষক্ষ্যেও তকোনত
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রনয়নছ যরদও তকো অবিস্তুগত। যকোর অন্তনরর কচকোখ ও ককোনে তকো কদখকোর ও
কশকোনেকোর উপনযকোগদ এবিসং অন্তনরর নেকোরসেককো,  রজিহবিকো ও ত্বক পনণর্ব  মকোতকোয়
সেরকয়,  তকোপাঁর ককোনছ তকো স্বকোদ,  ঘ্রকোণ ও স্পশর্বনযকোগক্ষ্যেতকো সেহ সেতত শ্রুত ও
দ পশক্ষ্যেমকোনে।

রঠক একজিনে করবির হৃদনয়র ককোননে কযভকোনবি বিকোয়যতরঙহদনে করবিতকো
ধরনেত হয় এবিসং একজিনে রশল্পদর মকোনেসেপনট কযভকোনবি বিস্তুগত উপকোদকোনে
ছকোড়কোই একরট বিহুরঙকো সুন্দের দ পশক্ষ্যে রবিরকোজিমকোনে, এটকো তকোর সেকোনর তযলনেদয়।
তনবি  রশল্পদ  দবির্বল  সষকো;  তকোপাঁর  মননেকোনলকোনক  যকো  অরসত্বলকোভ  কনর  তকোর
সকোরয়ত্ব  সেদরমত  ও  স্বল্পসকোয়দ  এবিসং  রতরনে  তকো  অন্যনক  হুবিহু  কদখকোনত
অক্ষেম,  রকন্তয  কযনহতয  লকোওনহ মকোহফেন নয সেসংররক্ষেত বিণর্ব,  গন্ধে,  শব্দ,  স্বকোদ,
ঘ্রকোণ ও স্পশর্বনযকোগক্ষ্যেতকো রবিরশষ অবিস্তুগত সে পরষ  পরম প্রমযক্তি সেত্তিকো কতপর্বক
সে পষ  তকোই তকো  এ ধিরননের দবির্বলতকো  করনক মযক্তি এবিসং  রতরনে যকোনক তকোর
অরভজতকো  (অন্তর্বনলকোকদয় পনঞ্চিরন্দ্রনয়র অরভজতকো)  রদনত চকোনে তকো তকোপাঁনক
রদনত পযনরকোপযরর সেক্ষেম।
বিকোণদ এক : প্রককোনশ সরনভদ

 রবিচকোরবিযরদ্ধির রকোয় হনচ্ছে,  মকোনুনষর ককোনছ আলকোহ্ তকো‘আলকোর মনল
বিকোণদ সকোনে-ককোল-কগকোত-বিণর্ব-ভকোষকোনভনদ স্বতন্ত্র হনত পকোনর নেকো। তনবি বিক্ষ্যেরক্তির
প্রনয়কোজিনে ও ধিকোরণক্ষেমতকো রবিরভন্ন হবিকোর ককোরনণ এবিসং সকোনেগত ও ককোলগত
প্রনয়কোজিননের রবিরভন্নতকোর ককোরনণ মকোনুনষর ককোনছ কসে বিকোণদর রবিসকোররত ও
বিকোরহ্যিক রূনপ  রকছয  রবিরভন্নতকো  হনত  বিকোধিক্ষ্যে।  একরট  অরভন্ন  দ পশক্ষ্যে  যখনে
রবিরভন্ন আয়নেকোয় প্ররতফেরলত হয় তখনে আয়নেকোর গুণ, ক্ষেমতকো ও স্বচ্ছেতকোর
পকোরর্বনকক্ষ্যের  ককোরনণ  এবিসং  দ পশক্ষ্যেরট  করনক  তকোর  অবিসকোননের  দনরত্ব  ও
ককপরণকতকোর  রবিরভন্নতকোর  ককোরনণ  রবিরভন্ন  আয়নেকোয়  প্ররতফেরলত  দ পনশক্ষ্যে
পকোরর্বকক্ষ্যে  কদখকো  যকোয়  - কয  পকোরর্বকক্ষ্যে  মনল  দ পনশক্ষ্যের  রবিরভন্নতকো  ও  পকোরর্বকক্ষ্যে
রনেনদর্বশ কনর নেকো, বিরসং তকো গ্রহণককোরদনদর মনধিক্ষ্যে পকোরর্বনকক্ষ্যের ককোরনণ দ পনশক্ষ্যের
প্ররতফেলনে  সেমননহর  মনধিক্ষ্যে  গুণগত  ও  মকোনেগত  পকোরর্বকক্ষ্যে  মকোত।  কতমরনে
আয়নেকো যরদ ভগ্ন হয় তকোনত দ পশক্ষ্যেরট রবিকপত রূনপ প্ররতফেরলত হনত বিকোধিক্ষ্যে।
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রকন্তয  তকো কককোননেকো অবিসকোনতই মনল দ পনশক্ষ্যের রনেখযপাঁত অবিসকোনক বিক্ষ্যেকোহত করনত
সেক্ষেম হয় নেকো।

একইভকোনবি সকোনে,  ককোল,  পররনবিশ ও ভকোষকোগত পকোরর্বনকক্ষ্যের ককোরনণ
আলকোহর  ককোলকোম  রবিরভন্ন  নেবিদ-রকোসেনল  (‘আআ)  কযভকোনবি  লকোভ  কনরনছনে
তকোনত পযর্বকোয়গত পকোরর্বকক্ষ্যে রছনলকো বিনট,  রকন্তয  তকোনত কককোননেকো পকোরস্পররক
ববিপরদতক্ষ্যে রছনলকো নেকো। কয সেবি কক্ষেনত ববিপরদতক্ষ্যে লক্ষেক্ষ্যে করকো যকোয় তকোর ককোরণ
কসে  সেবি  কক্ষেনত  সেসংরশষ  নেবিদ-রকোসেনলগনণর  (‘আআ)  অবিতর্বমকোননে  তকোপাঁনদর
অনুসেকোরদ হবিকোর দকোবিদদকোর কলকোকনদর মধিক্ষ্যে করনক কতক প্রভকোবিশকোলদ কলকোক
তকোনত রবিকপরত সেকোধিনে কনররছনলকো।

সেবিনশনষ  আলকোহ্  তকো‘আলকোর পক্ষে করনক রনেধির্বকোররত  সেবির্বনশষ ও
সেবির্বনশ্রষ নেবিদ হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ) যখনে আরবিভন র্বত হনলনে তখনে
তকোপাঁর বিক্ষ্যেরক্তিগত সেত্তিকোর গুণগত ও মকোনেগত চরনমকোৎকষর্ব এবিসং তকোপাঁর সকোনে-
ককোল-পররনবিশ  ও  ভকোষকোর  পনণর্বতম  উপযযক্তিতকোর  ককোরনণ  রতরনে  এ  বিকোণদ
লকোওনহ  মকোহফেন নয  কযভকোনবি  রছনলকো  হুবিহু  - কককোননেকোরূপ  হকোসেকরণ,
সেসংনক্ষেপণ ও সেনঙকোচনে বিক্ষ্যেতদত  কসেভকোনবিই  লকোভ  কনরনে।  কতমরনে  যকোরকো
লকোওনহ  মকোহফেন নযর  অরভজতকোর অরধিককোরদ  নেয়  এমনে  মকোনুষনদর  রনেকট
যনতকোখকোরনে  সেনবির্বকোত্তিম  ও  কবিকোধিগমক্ষ্যেভকোনবি  এ  বিকোণদ  কপপপাঁছকোননেকো  সেমবিপর
আরবিদ  ভকোষকোর  প্রককোশক্ষেমতকোর  অনেন্যতকোর  ককোরনণ  হযরত  রজিবিরকোঈল
(‘আআ)-এর সেহকোয়তকোয় ভকোষকোর আবিরনণ রতরনে রঠক কসেভকোনবিই তকো কপপপাঁনছ
রদনত সেক্ষেম হনে।

আসেনল  লকোওনহ  মকোহ্ফেন নযর  স্বরূপ  সেম্বনন্ধে  রনেরশতভকোনবি  বিলকো
আমকোনদর ককোনরকো পনক্ষে সেমবি নেয়। এ বিক্ষ্যেকোপকোনর ককবিল এটকোই সুরনেরশত
কয, তকো এক সেমযন্নত অবিস্তুগত অরসত্ব কককোরআনে মজিদদ যকোনত সেসংররক্ষেত।
তনবি অননেক ইসেলকোম-রবিনশষনজর ধিকোরণকো, স্বয়সং হযরত রকোসেননল আকরকোম
(ছ্বকোআ)-এর  হৃদয়  (ক্বকোলব)ই  হনচ্ছে লকোওনহ  মকোহ্ফেন য্।  এ  মত  অনুযকোয়দ
হযরত রজিব্রিকোঈল  (‘আআ)  আলকোহ্ তকো‘আলকোর ককোছ করনক  ‘ইলনম হুযনরদ
রূপ কককোরআনে মজিদদ রনেনয় লকোওনহ মকোহ্ফেন য্ রূপ রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর
হৃদনয় নেকোরযল হনে এবিসং তকোনত সেসংররক্ষেত কনর রদনয় যকোনে। পনর আলকোহ্
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তকো‘আলকোর রনেনদর্বনশ ভকোষকোর আবিরনণ কসেখকোনে করনক তকো কমকোন্বিনয় মকোনুনষর
সেকোমননে নেকোরযল হয়।

কককোরআনে মজিদদ কযভকোনবি মকোনুনষর সেকোমননে নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর
যবিকোননে উচকোরণ ও পঠনেনযকোগক্ষ্যে ভকোষকোর আবিরনণ নেকোরযল হয় তকো ছকোড়কোও কয
ভকোষকোগত বিণর্বনেকো ছকোড়কোই বিরণর্বত সেবি রকছযর অবিস্তুগত রূপ আককোনর তরকো
‘ইলনম হুযনরদ আককোনর তকোপাঁর অন্তআকরনণ নেকোরযল হনয়রছনলকো তকোর প্রমকোণ
এই কয, তকোপাঁর চমর্বচক্ষেয র সেকোমননে সেসংররটত হয় রনে কককোরআনে মজিদনদ বিরণর্বত
এমনে  রটনেকোবিলদও  রতরনে  হুবিহু  চমর্বচক্ষেয নত  কদখকোর  মনতকো  কনর   তকোপাঁর
অন্তচর্বক্ষেয র  দকোরকো  কদখনত  কপনতনে।  উদকোহরণস্বরূপ,  আলকোহ্  তকো‘আলকো
হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)কক সেনম্বকোধিনে কনর এরশকোদ কনরনে :

سم لل لر لأ لف لت سي لل لك لع لك لف قلب مب لر لحا سص لأ مل مب مفي سل . ا
“(কহ  রকোসেনল!)  আপরনে  রক  কদনখনে  রনে  আপনেকোর  রবি  হরস-

মকোরলকনদর সেকোনর কদ আচরণ কনরনছনে?” (সেনরকোহ্ আল-ফেদল : ১)
এখকোননে سم لل لر لأ لت  (আপরনে রক কদনখনে রনে) বিলনত চমর্বচক্ষেয নত কদখকোর

অনুরূপ কদখকোনক বিযঝকোননেকো হনয়নছ। ককোরণ, চকোক্ষেয ষ নেকো কদনখ শ্রবিণ ও পঠনে
করনক মকোনুনষর কয জকোনে হয় অনুরূপ জকোনে বিযঝকোননেকো উনদ্দেশক্ষ্যে হনল تعلم الم
বিলকোই  সেঙত  হনতকো।  অন্যরদনক  আমরকো  জিকোরনে  কয,  আবিরকোহকোর
হরসবিকোরহনেদনক ধসংনসের রটনেকো  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)  চমর্বচনক্ষে কদনখনে রনে।
সুতরকোসং  এখকোননে  কয  অন্তচর্বক্ষেয র  দকোরকো  চমর্বচনক্ষে  কদখকোর  অনুরূপ  দশর্বনে
বিযঝকোননেকো হনয়নছ তকোনত সেনন্দেহ কনেই।
দই পযর্বকোনয়র নেকোরযল

ওপনর হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ) কতপর্বক ‘ইলকম হুযনরদ রূপ
কককোরআনে মজিদদ সেরকোসেরর  আলকোহ্  তকো‘আলকোর ককোছ করনক রজিব্রিকোঈনলর
মকোধিক্ষ্যেনম লকোওনহ মকোহ্ফেন য্ রূপ স্বদয় অন্তআকরনণ লকোভ করকোর অরবিকো লকোওনহ
মকোহ্ফেন য্  নেকোমক  অন্য  কককোননেকো  অবিস্তুগত  অরসনত্ব  সেসংররক্ষেত  কককোরআনে
মজিদদ রজিব্রিকোঈনলর মকোধিক্ষ্যেনম স্বদয় অন্তআকরনণ লকোভ করকোর ও কসেখকোনে করনক
কযভকোনবি তকো মকোনুনষর ককোনছ কপপপাঁনছ কদয়কোর করকো উনলখ করকো হনয়নছ তকো
করনক  দই  পযর্বকোনয়র  নেকোরযনলর  রবিষয়  সুস্পষভকোনবি  ধিরকো  পনড়।  প্ররম
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পযর্বকোনয়  কককোরআনে  মজিদদ  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  পরবিত
হৃদয়পনট নেকোরযল হয় এবিসং রদতদয় পযর্বকোনয় তকোপাঁর হৃদয়পট করনক মকোনুনষর
মকোনঝ নেকোরযল হয়।

এ করনক আনরকো একরট রবিষয় সুস্পষ হনয় যকোয় কয,  কককোরআনে
মজিদনদর প্ররম নেকোরযল অরর্বকোৎ হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর পরবিত
হৃদয়পনট নেকোরযনলর রটনেকোরট একবিকোনর রনটরছনলকো। বিস্তুতআ বিস্তুজিকোগরতক
উপকোদকোনে ও ববিরশষক্ষ্যে তরকো দবির্বলতকো করনক মযক্তি এ অরবিভকোজিক্ষ্যে কককোরআনে
নেকোরযল  একবিকোনরই  হওয়কো  সেমবি  রছনলকো।  আর  তকো  নেকোরযল  হনয়রছনলকো
লকোইলকোতযল  ক্বকোদকর  (মরহমকোরন্বিত রজিনেদনত)।  আলকোহ্  তকো‘আলকো এরশকোদ
কনরনে :

.القدر ليلة فی انزلناه ان
“রনেআসেনন্দেনহ আরম তকো  (কককোরআনে)  মরহমকোরন্বিত রজিনেদনত নেকোরযল

কনররছ।” (সেনরকোহ্ আল-ক্বকোদর্ : ১)
এ আয়কোনত  “হু” (ه)  কমর্বপদ  দকোরকো  পযনরকো  কককোরআনে নেকোরযনলর

করকোই  বিলকো  হনয়নছ।  কতমরনে  তকোনত  ‘নেকোরযল’-এর  করকো  বিলকো  হনয়নছ;
‘নেকোরযল শুরু’ করকোর করকো বিলকো হয় রনে।

অন্যত উক্তি  ‘রজিনেদ’কক  ‘বিরকতময় রজিনেদ’ রহনসেনবি অরভরহত
করকো হনয়নছ এবিসং এরশকোদ হনয়নছ :

مب. حم لتا مك سل من لوا مبي قم سل للنا. ا قه مإ لنا سل لز سن ةة مفي لأ لل سي ةة لل لك لر لبا  قم
“হকো-মদম। শপর ঐ সুবিণর্বনেকোককোরদ গ্রনন্রর;  রনেআসেনন্দেনহ আরম তকো

বিরকতময় রজিনেদনত নেকোরযল কনররছ।” (সেনরকোহ্ আদ-দখকোন্ : ১-৩)
এখকোননেও পযনরকো কককোরআনে নেকোরযনলর করকো বিলকো হনয়নছ।
অন্যত এরশকোদ হনয়নছ :

قر سه لن لش لضا لم مذي لر للل لل ا مز سن مه قأ قن مفي سرآ قق سل فدى ا مس قه للنا ةت ملل لنا لي م لب لن لو لدى مم قه سل ا
من لقا سر قف سل  لوا

“রকোমকোযকোন্ মকোস  - যকোনত কককোরআনে নেকোরযল করকো হনয়নছ  - যকো
(কককোরআনে) মকোনেবিজিকোরতর জিন্য পররনেনদর্বশ (কহদকোয়কোত্) এবিসং কহদকোয়কোনতর
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অককোটক্ষ্যে  প্রমকোণকোবিলদ  এবিসং  (সেতক্ষ্যে-রমরক্ষ্যেকো  ও  ন্যকোয়-অন্যকোনয়র  মনধিক্ষ্যে)
পকোরর্বকক্ষ্যেককোরদ (মকোনেদণ্ড)।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১৮৫)

এখকোননে লক্ষেণদয় কয,  রকোমকোযকোনে মকোনসে কককোরআনে নেকোরযল হওয়কোর
রটনেকোনক এ মকোনসের জিন্য রবিনশষ মযর্বকোদকোর ককোরণ রহনসেনবি উনলখ করকো
হনয়নছ।  অন্যরদনক  মরহমকোরন্বিত  রজিনেদনত  (লকোইলকোতযল  ক্বকোদর্)  বিকো
বিরকতময় রজিনেদনতও কককোরআনে নেকোরযল হনয়নছ বিনল জিকোনেকোননেকো হনয়নছ।
এ করনক প্রমকোরণত হয় কয, এ রকোরতরট রকোমকোযকোনে মকোনসেই এবিসং এ বিক্ষ্যেকোপকোনর
মনতকক্ষ্যে  রনয়নছ।  এ  কককোরআনে  নেকোরযনলর  ককোরনণই  লকোইলকোতযল  ক্বকোদর্
হকোজিকোর  রকোনতর  কচনয়ও  উত্তিম।  সুতরকোসং  কককোরআনে  নেকোরযনলর  ককোরনণ
রকোমকোযকোনে মকোনসের মযর্বকোদকোর মকোননে এ নেয় কয,  এ মকোনসের রবিরভন্ন রদননে বিকো
রকোনত  কককোরআনে  মজিদনদর  রবিরভন্ন  অসংশ  নেকোরযল  হনয়রছনলকো।  ককোরণ,
এভকোনবি কককোরআনে নেকোরযল অন্যকোন্য মকোনসেও হনয়রছনলকো। আর লকোইলকোতযল
ক্বকোদর্-এর  এনতকো  বিড়  মযর্বকোদকোর  ককোরণ  ককবিল  এ  নেয়  কয,  এ  রকোনত
কককোরআনে  নেকোরযল  শুরু  হনয়রছনলকো,  বিরসং  পযনরকো  কককোরআনে  নেকোরযনলর
ককোরনণই এ মযর্বকোদকো।

উপনরকোদ্ধিপত  আয়কোত  সেমননহ  কককোরআনে  বিকো  কককোরআননের
সলকোরভরষক্তি সেবির্বনেকোম দকোরকো  কয এ গ্রনন্রর অসংশরবিনশষ তরকো কতক
আয়কোত বিকো সেনরকোহ্ বিযঝকোননেকো হয় রনে, বিরসং পযনরকো কককোরআনেনকই বিযঝকোননেকো
হনয়নছ  তকোর  অন্যতম প্রমকোণ  হনচ্ছে এই  কয,  অন্যত কককোরআননের
আয়কোত ও অসংশরবিনশষ নেকোরযল করকোর করকো স্বতন্ত্রভকোনবি উনলখ করকো
হনয়নছ। কযমনে, এরশকোদ হনয়নছ :

لك طس سل قت مت ليا من آ سرآ قق سل ةب ا لتا مك ةن لو مبي .قم
“ত্বকো-সেদন্।  এ  হনচ্ছে  কককোরআনে  ও  সুবিণর্বনেকোককোরদ  রকতকোনবির

আয়কোত।” (সেনরকোহ্ আন্-নেকোমল : ১)
এখকোননে  উরদ্দেষ  আয়কোত  সেমনহনক  ‘কককোরআনে’ নেকো  বিনল

‘কককোরআননের আয়কোত’ তরকো কককোরআননের অসংশরবিনশষ বিনল উনলখ করকো
হনয়নছ।
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অন্যতও  রভন্ন  শব্দ  বিক্ষ্যেবিহকোর  কনর  কককোরআননের  অসংশরবিনশষ
রনেনদর্বশ করকো হনয়নছ। এরশকোদ হনয়নছ :

للن لن مإ مذي للل لن ا قمو قت سك لل لما لي لز سن قه لأ للل لن ال مب مم لتا مك سل لن ا قرو لت سش لي مه لو فنا مب لم مليل لث لق
...

“রনেআসেনন্দেনহ, আলকোহ্ রকতকোব করনক যকো নেকোরযল কনরনছনে তকো যকোরকো
কগকোপনে  কনর  এবিসং  সেকোমকোন্য  মননলক্ষ্যের  রবিরনেমনয়  তকো  রবিরকয়  কনর  ...।”
(সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১৭৪)

এ আয়কোত করনকও সুস্পষ কয, এনত পযনরকো রকতকোবিনক বিযঝকোয় রনে,
বিরসং রকতকোনবির অসংশরবিনশষ বিকো ঐ পযর্বন্ত নেকোরযলকপত অসংশনক বিযঝকোননেকো
হনয়নছ। আর এর এক আয়কোত পনরই আলকোহ্ তকো‘আলকো শুধিয  “রকতকোব”
বিনল পযনরকো কককোরআনে মজিদদনক বিযরঝনয়নছনে। এরশকোদ হনয়নছ :

لك مل للن لذ لأ له مب للل لل ال للز لب لن لتا مك سل ملق ا لح سل  مبا
“এটকো  এ  জিন্য  কয,  আলকোহ্  সেতক্ষ্যেতকো  সেহককোনর  রকতকোব  নেকোরযল

কনরনছনে।” (সেনরকোহ্ আল-বিকোক্বকোরকোহ্ : ১৭৬)
এ আয়কোনত  ‘রকতকোব নেকোরযল কনরনছনে’ এবিসং পননবির্বকোদ্ধিপত আয়কোনত

(আল-বিকোক্বকোরকোহ্  :  ১৭৪)  ‘রকতকোব  করনক যকো  নেকোরযল  কনরনছনে’ উনলখ
করনকই সুস্পষ কয,  তকোনত পযনরকো  কককোরআনেনক বিযঝকোননেকো  হয় রনে,  রকন্তয
কশনষকোক্তি আয়কোনত  (আল-বিকোক্বকোরকোহ্  :  ১৭৬)  পযনরকো কককোরআনেনক বিযঝকোননেকো
হনয়নছ।

রকন্তয  আমরকো  জিকোরনে  কয,  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  যবিকোনে  করনক
কলকোকনদর সেকোমননে দদরর্ব কতইশ বিছর যকোবিত অল্প অল্প কনর কককোরআনে
মজিদদ  নেকোরযল  হনয়নছ।  রবিনশষ  কনর  আমরকো  জিকোরনে  কয,  কককোরআনে
মজিদনদর সেবির্বনশষ আয়কোতগুনলকো নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর ইনন্তককোনলর মকোত
রতনে  মকোসে  আনগ  রবিদকোয়  হনজ্বের  পনর  নেকোরযল  হয়।  এমতকোবিসকোয়  তকোর
আনগই  পযনরকো  কককোরআনে-এর  উনলখ  কদ  কনর  হনত  পকোনর?  আর
‘কককোরআনে’ বিলনত যরদ তকোর অসংশরবিনশষনক বিযঝকোননেকো হয় কতকো কসে কক্ষেনত
কককোননেকো  কককোননেকো  আয়কোনত  কককোরআননের  অসংনশর  উনলনখর  মকোননে  কদ?
সুতরকোসং সেনন্দেহ কনেই কয, কয সেবি কক্ষেনত শুধিয কককোরআনে বিকো রকতকোব উনলখ
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করকো হনয়নছ, অসংশ বিকো আয়কোত উনলখ করকো হয় রনে কসে সেবি আয়কোনত পযনরকো
কককোরআনে  বিযঝকোননেকো  হনয়নছ,  অরচ  তকো  বিযঝকোননেকো  হনয়নছ  কককোরআননের
সেবির্বনশষ আয়কোত নেকোরযনলর কবিশ আনগ। এমতকোবিসকোয় এ উভয় তনরক্ষ্যের
মনধিক্ষ্যে কদভকোনবি সেমন্বিয় হনত পকোনর?

দ পশক্ষ্যেতআ এ ধিরননের করকোয় স্বরবিনরকোরধিতকো বিকো প্রককোশক্ষেমতকোর দবির্বলতকো
প্রমকোরণত  হয়।  রকন্তয  এ  সেম্পনকর্ব  তৎককোলদনে  ইসেলকোম-রবিনরকোধিদরকো  কককোননেকো
ত্রুরটরনেনদর্বনশর জিন্য এরগনয় আনসে রনে। এ করনক প্রমকোরণত হয় কয, তৎককোনল
(পযনরকো) ‘কককোরআনে’ নেকোরযল ও কককোরআননের আয়কোত বিকো অসংশরবিনশষ বিকো সেনরকোহ্
নেকোরযল বিলনত একই ধিরননের ‘নেকোরযল’ বিযঝকোনতকো নেকো।
কককোরআনে নেকোরযনলর ধিরনে

পযনরকো  কককোরআনে মজিদদ  কয,  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  বিস্তুনদনহর
কণর্বকুহনর  শব্দতরঙ  সে পরষর  মকোধিক্ষ্যেনম  নেকোরযল  করকো  হয়  রনে,  বিরসং  তকোপাঁর
হৃদয়পনট  নেকোরযল  করকো  হনয়নছ  তকো-ও  কককোরআনে  মজিদনদ  সুস্পষভকোনবি
উনলখ করকো হনয়নছ। এরশকোদ হনয়নছ :

قلبک علی المين الروح به نزل. العالمين رب لتنزيل انه و
.مبين عربی بلسان المنذرين من لتکون

“(কহ রকোসেনল!)  রনেআসেনন্দেনহ এরট  (এ রকতকোব)  জিগতবিকোসেদনদর
রনবির  পক্ষে  করনক  নেকোরযলকপত  -  যকো  সেহ  রবিশ্বস  রূহ্  (রজিবিরকোঈল)
আপনেকোর  অন্তআকরনণ  নেকোরযল হনয়নছ  যকোনত আপরনে  সেতকর্বককোরদনদর
অন্তভয র্বক্তি হনে - সুবিণর্বনেকোককোরদ প্রকোঞ্জল (আরবিদ) ভকোষকোয়।” (সেনরকোহ্ আশ্-
শু‘আরকো : ১৯২-১৯৫)

অন্য এক আয়কোনতও হযরত রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  কয  স্বয়সং  নেবিদ
করদম (ছ্বকোআ)-এর অন্তআকরনণ কককোরআনে কপপপাঁনছ রদনয়রছনলনে তকো-ই উনলখ
করকো হনয়নছ। এরশকোদ হনয়নছ :

سل سن قق لن لم فلوا لكا قد لل لع مري سب مج قه مل للن مإ قه لف لل للز للى لن لك لع مب سل من لق سذ مإ مه مب للل   ال
“(কহ রকোসেনল!) আপরনে বিলযনে : কয ককউ রজিব্রিদনলর দশমনে হয় (কসে

কজিননে  রকোখযক),  রনেআসেনন্দেনহ কসে  (রজিব্রিদল)  আলকোহর অনুমরতকনমই তকো
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(কককোরআনে)  আপনেকোর  অন্তআকরনণ  নেকোরযল  কনরনছ।” (সেনরকোহ্  আল-
বিকোক্বকোরকোহ্ : ৯৭)

এখকোননে  হযরত  রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  কয,  পযনরকো  কককোরআনে  নেবিদ
করদম  (ছ্বকোআ)-এর অন্তআকরনণ কপপপাঁনছ রদনয়রছনলনে সুস্পষ ভকোষকোয় তকো-ই
বিলকো হনয়নছ।

অন্যরদনক কককোরআনে মজিদদ হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর
কণ্ঠে করনক সেকোধিকোরণ মকোনুনষর মকোনঝ নেকোরযল হনয়রছনলকো অল্প অল্প কনর
দদরর্ব  কতইশ বিছনর  - এ এক অককোটক্ষ্যে ঐরতহকোরসেক সেতক্ষ্যে কয বিক্ষ্যেকোপকোনর
রবিনমকোত রবিতনকর্বর অবিককোশ কনেই।

এখনে প্রশ্নে হনচ্ছে,  কককোরআনে মজিদনদর এই প্ররম নেকোরযল অরর্বকোৎ
হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  পরবিত  হৃদনয়  একবিকোনর  সেমগ্র
কককোরআনে মজিদদ নেকোরযনলর স্বরূপ কদ রছনলকো?

এ  প্রসেনঙ  উনলখক্ষ্যে  কয,  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর
মকোধিক্ষ্যেনম  কয  মকোনুনষর  জিন্য  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  বিকোণদর  পররপনণর্বতম
বিরহআপ্রককোশ রটনবি - এ রছনলকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর সে পরষকনমর্বর সেনচনেকোপনবির্ব
পররকল্পনেকোরই  অসংশরবিনশষ।  তকোই  কখকোদকোয়দ  পররকল্পনেকোর  আওতকোয়
রবিনশষভকোনবি রক্তিধিকোরকোর  পরবিততকো  সেসংরক্ষেণ সেহ কখকোদকোয়দ  কহফেকোযনত এ
দকোরয়ত্ব পকোলননের উপনযকোগদ হনয় রতরনে গনড় উনঠরছনলনে। তদপরর তকোপাঁর
হৃদনয় একবিকোনর সেমগ্র কককোরআনে মজিদদ নেকোরযনলর পননবির্ব  তকোপাঁর হৃদয়নক
প্রশস  ( صدر شرح )  করকো  হয়।  এ প্রশসতকো  কয  বিস্তুনদনহর হৃদরপনণ্ডর
প্রশসতকো  রছনলকো  নেকো,  বিরসং  অন্তআকরনণর  গুণগত  ও  মকোনেগত  প্রশসতকো
রছনলকো তকো বিলকোই বিকোহুলক্ষ্যে।

এভকোনবি হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর হৃদয়নক গুণগত ও
মকোনেগত রদক করনক লকোওনহ মকোহ্ফেন নয পররণত করকো হয় অরবিকো লকোওনহ
মকোহ্ফেন য্  যরদ  স্বতন্ত্র  কককোননেকো  অবিস্তুগত  অরসত্ব  হনয়  রকোনক  কতকো  তকোপাঁর
অন্তআকরণনক লকোওনহ মকোহফেন নযর সেমপযর্বকোনয় উন্নদত করকো হয়  - যকোনক
আরতক রম‘রকোজি নেকোনম অরভরহত করকো চনল। তকোপাঁর হৃদয় এ পযর্বকোনয় উন্নদত
হবিকোর ককোরনণই তকো লকোওনহ মকোহ্ফেন নয পররণত হয় বিকো তকোর পনক্ষে লকোওনহ
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মকোহফেন নযর  ধিকোরণক্ষেমতকোর  সেমকোনে  ধিকোরণক্ষেমতকোর  অরধিককোরদ  হওয়কো  এবিসং
রজিবিরকোঈল কতপর্বক সেরকোসেরর আলকোহর ককোছ করনক অরবিকো লকোওনহ মকোহফেন য্
নেকোমক অন্য অবিস্তুগত অরসত্ব করনক রনেনয় আসেকো কককোরআনেনক কককোননেকোরূপ
হকোসে,  সেনঙকোচনে ও সেসংনক্ষেপণ ছকোড়কো হুবিহু গ্রহণ করকো সেমবি হয়। এভকোনবি
আলকোহর ককোছ করনক বিকো বিরণর্বত স্বতন্ত্র লকোওনহ মকোহফেন য করনক কককোরআনে
মজিদদ রকোসেনলযলকোহ্ (ছ্বকোআ)-এর লকোওনহ মকোহ্ফেন য্ রূপ হৃদনয় কনেনম আনসে বিকো
নেকোরযল হয়। 

অরর্বকোৎ  কককোরআনে  নেকোরযল  মকোননে  কককোরআননের  বিস্তুগত  উধির্বনলকোক
করনক  প পররবিদনত  কনেনম  আসেকো  নেয়,  বিরসং  অবিস্তুগত  জিগত  করনক
বিস্তুজিগনতর অরধিবিকোসেদর অবিস্তুগত হৃদনয় কনেনম আসেকো;  হৃদরপণ্ড নেকোমক
শরদনরর রবিনশষ মকোসংসেরপনণ্ডর রভতনর প্রনবিশ করকো নেয়, বিরসং তকোনক আশ্রয়
কনর অবিসকোনেরত অবিস্তুগত হৃদনয় প্রনবিশ।

এখকোননে  প্রশ্নে  উঠনত  পকোনর  কয,  আমরকো  ‘ইলকম  হুযনরদ  রূপ
কককোরআনে  মজিদনদর  কয  স্বরূনপর  করকো  উনলখ  কনররছ,  এ  ধিরননের
কককোরআননের এক বিকোনর নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর হৃদনয় অবিতদণর্ব  হওয়কো
সেমবি রকনেকো? কযনহতয  তকো বিক্ষ্যেকোপক রবিশকোল ও সুদদরর্বককোলদনে বিস্তুজিকোগরতক ও
অবিস্তুজিকোগরতক  সেবি  রকছযর  অবিস্তুগত  রূপ,  কসেনহতয  অবিস্তুগত  হনলও
এনহনে সকোনেগত ও ককোলগত বিক্ষ্যেকোপকরবিসপত কককোরআনে এক বিকোনর কদ কনর
তকোপাঁর হৃদনয় নেকোরযল হওয়কো সেমবি?

এ প্রনশ্নের তকোরত্ত্বেক জিবিকোবি হনচ্ছে, আলকোহ্ তকো‘আলকো চকোইনল কসেখকোননে
অসেমবি হওয়কোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো। আর রবিচকোরবিযরদ্ধির রকোয় হনচ্ছে এই কয,
কযনহতয  বিস্তুজিকোগরতক ও অবিস্তুজিকোগরতক সেতক্ষ্যে সেম্পনণর্ব  স্বতন্ত্র ববিরশনষক্ষ্যের
অরধিককোরদ  কসেনহতয  বিস্তুজিকোগরতক সেমকোবিক্ষ্যেতকো  ও অসেমকোবিক্ষ্যেতকোর আনলকোনক
অবিস্তুজিকোগরতক  সেমকোবিক্ষ্যেতকো  ও  অসেমকোবিক্ষ্যেতকো  রবিচকোর  করকো  সেমবি  নেয়।
তপতদয়তআ বিস্তুজিগনতও আমরকো কদখনত পকোই কয,  কয সেবি অরসত্ব যনতকো
সনল তকোর গরত তনতকো কম ও সকোনেকোন্তরক্ষেমতকো তনতকো শর এবিসং কয বিস্তুর
সনলতকো যনতকো কম বিকো তকো যনতকো কবিশদ সেনক্ষ্মতকোর ককোছককোরছ তকোর গরত তনতকো
দ্রুত এবিসং তকোর সকোনেকোন্তরক্ষেমতকো তনতকো কবিশদ। আমরকো কদখনত পকোই, করঠনে
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পদকোনরর্বর তযলনেকোয় তরল পদকোরর্ব, তরল পদকোনরর্বর তযলনেকোয় বিকোয়বিদয় পদকোরর্ব ও
বিকোয়বিদয় পদকোনরর্বর তযলনেকোয় রবিদক্ষ্যেত দ্রুততর গরতনত ও অনপক্ষেকোকপত কম
সেমনয় সকোনেকোন্তররত হয়। চতযরর্বতআ সেকোম্প্ররতক অরভজতকোয় কদখকো যকোয়,  কয
চলরচতরট কদখনত কনয়ক রণকো সেময় লকোনগ তকো কনয়ক রমরনেনটর মনধিক্ষ্যে
করপ  করকো  যকোয়।  এমতকোবিসকোয়  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  ইচ্ছেকোয়  পযনরকোপযরর
অবিস্তুগত কককোরআনে মজিদদ নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর হৃদয়পনট সকোনেকোন্তনর
পররমকোপনযকোগক্ষ্যে কককোননেকো সেময় লকোগকো অপররহকোযর্ব নেয়।

বিরণর্বত  আনছ  কয,  হযরত  রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  হযরত  রকোসেননল
আকরকোম (ছ্বকোআ)কক কহরকো গুহকোয় প্ররম বিকোর ওহদ কপপপাঁনছ কদয়কোর সেময় তকোপাঁনক
বিযনক কচনপ ধিনররছনলনে। এভকোনবিই রক হযরত রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  পযনরকো
অবিস্তুগত  কককোরআনে  মজিদদ  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর
হৃদয়পটরূপ লকোওনহ মকোহফেন নয সকোনেকোন্তররত কনররছনলনে? সেমবিতআ তকো-ই।

এ রটনেকো কহরকো গুহকোয় সেসংররটত হনয় রকোকুক অরবিকো নেবিদ করদম
(ছ্বকোআ)-এর গ পনহ বিকো অন্য কককোরকোও, এনত সেনন্দেহ কনেই কয, এটকো লকোইলকোতযল
ক্বকোদর্-এ  রনটরছনলকো।  আর,  ককবিল  এর  পনরই  রজিবিরকোঈল  (‘আআ)
কসেখকোননে  কহকোক  বিকো  অন্যত  কহকোক  ভকোষকোর  আবিরনণ  প্ররম  আয়কোতগুনলকো
হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)কক (সেমবিতআ তকোপাঁর অন্তরকনণর্ব) পকোঠ কনর
কশকোনেকোনে। এ আয়কোতগুনলকো, কযভকোনবি বিরণর্বত হনয়নছ, সেনরকোহ্ আল-‘আলকোক্ব-
এর প্ররম পকোপাঁচ আয়কোত হনত পকোনর, অন্য কককোননেকো আয়কোত বিকো সেনরকোহ্ও হনত
পকোনর। এনত কককোননেকোই পকোরর্বকক্ষ্যে কনেই।

এ প্রসেনঙ উনলখ করকো কযনত পকোনর কয,  কতক খবিনর ওয়কোনহদ
হকোদদনছর বিণর্বনেকোয় কযমনে বিলকো হনয়নছ কয,  প্ররম ওয়কোহদ নেকোরযনলর সেময়
হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)  বিযঝনতই পকোনরনে রনে কয,  তকোপাঁনক রনেনয় কদ
রটনছ অরর্বকোৎ তকোপাঁনক নেবিদ  করকো  হনয়নছ,  এ ককোরনণ রতরনে রকোবিনড় যকোনে  -
এরূপ বিণর্বনেকো গ্রহণনযকোগক্ষ্যে নেয়। ককোরণ, আলকোহ্ তকো‘আলকো তকোপাঁর কশ্রষতম নেবিদ
ও  রকোসেনলনক  (ছ্বকোআ)  ওয়কোহদ  নেকোরযল  কনর  নেবিযওয়কোনতর  দকোরয়নত্ব  অরভরষক্তি
করনবিনে অরচ নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)  তকো বিযঝনতই পকোরনবিনে নেকো বিনল অরসর ও
ভদতসেন্ত্রস হনয় পড়নবিনে এবিসং এরপর রতরনে একজিনে খ পসকোননের ককোনছ রগনয়
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তকোর করকোয় এ বিক্ষ্যেকোপকোনর রনেরশত হনবিনে - তকোপাঁর সেকোনর আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে
করনক এ ধিরননের আচরণ অকল্পনেদয়। আলকোহ্ তকো‘আলকো অতদনতর কককোননেকো
নেবিদ-রকোসেননলর  (‘আআ)  সেকোনর  এ  ধিরননের  আচরণ  কনরনে  রনে।  সুতরকোসং  এ
ধিরননের বিণর্বনেকো  - যকো  মযতকোওয়কোরতর্ নেয়  - ‘আকক্ব্কলর ককোনছ কককোনেভকোনবিই
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে নেয়।

এ প্রসেনঙ আনরকো উনলখক্ষ্যে কয, রকছয  ভকোন্ত কলকোনকর ধিকোরণকোর রবিপরদনত,
হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর পনত চররত এবিসং কহরকো গুহকোয় আলকোহ্
তকো‘আলকোর  ধিক্ষ্যেকোননে  সেন্তযষ  হনয়  আলকোহ্  তকো‘আলকো  তকোপাঁনক  নেবিদ  রহনসেনবি
মননেকোনেদত কনরনে রনে, বিরসং আলকোহ্ তকো‘আলকোর সে পরষপররকল্পনেকোয়ই তকোপাঁনক নেবিদ
রহনসেনবি রনেধির্বকোরণ কনর রকোখকো হনয়রছনলকো এবিসং এ ককোরনণ আলকোহ্ তকো‘আলকো
তকোপাঁর  পনবির্বপযরুষনদর  রক্তিধিকোরকোর  পরবিততকো  এবিসং  তকোপাঁর  চররত  ও  বনেরতকতকো
কহফেকোযনতর জিন্য রবিনশষ সুরক্ষেকো রনেরশত কনররছনলনে। তকোপাঁর আগমনে আলকোহ্
তকো‘আলকোর  সে পরষপররকল্পনেকোয়  রনেধির্বকোররত  রছনলকো  বিনলই  অতদনতর  প্রনতক্ষ্যেক
নেবিদ-রকোসেনল  (‘আআ)ই  তকোপাঁর  আগমননের  করকো  জিকোনেনতনে  এবিসং  তকোপাঁরকো  তকোপাঁর
আগমননের ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ কনররছনলনে। অতএবি,  হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)  নেবিদ
রহনসেনবিই জিন্মগ্রহণ কনররছনলনে এবিসং জিন্মসেননতই তকোওহদদ ও আনখরকোনত
অককোটক্ষ্যে  ঈমকোননের অরধিককোরদ  রছনলনে,  যরদও আনুষকোরনেকভকোনবি নেবিযওয়কোনতর
দকোরয়ত্ব  পকোলননের  জিন্য  অরভরষক্তি  হবিকোর  আনগ  রতরনে  ‘ঈমকোনে’-এর
পকোররভকোরষক সেসংজকো ও ‘ওয়কোহদ’র স্বরূনপর সেকোনর পরররচত রছনলনে নেকো।

কককোরআননের ভকোষকোগত রূপ আলকোহর

রবিরভন্ন  সেননতর  বিণর্বনেকো  অনুযকোয়দ,  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে করনক
হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)কক  তকোপাঁর  নেবিযওয়কোনতর  রবিষয়
আনুষকোরনেকভকোনবি  অবিগত করকো  ও  নেবিযওয়কোনতর  দকোরয়ত্ব  পকোলননের  জিন্য
আনদশ আসেকোর পননবির্বও রতরনে আসেমকোনে-যমদননের রনেগনঢ় সেতক্ষ্যে অবিনলকোকনে
করনতনে। এর বিহু ঐরতহকোরসেক প্রমকোণ রনয়নছ। অতএবি, অতক্ষ্যেন্ত সুস্পষ
কয,  এ রনেগনঢ় সেনতক্ষ্যের প্রতক্ষ্যেক্ষেকরণ তকোপাঁর জিদবিনেনক রবিনশষভকোনবি রনেয়রন্ত্রত
কনররছনলকো।  রকন্তয  তকোপাঁনক  যখনে  আনুষকোরনেকভকোনবি  নেবিযওয়কোনতর  দকোরয়ত্ব
পকোলননের জিন্য অরভরষক্তি করকো হনলকো এবিসং নেবিযওয়কোনতর দকোরয়ত্ব পকোলননের
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জিন্য রনেনদর্বশ কদয়কো হনলকো, তখনে তকোপাঁর জিন্য বিড় সেমসেক্ষ্যেকো রছনলকো এই কয, কয
মহকোসেতক্ষ্যে  (‘ইলকম হুযনরদ রূনপ অবিস্তুগত কককোরআনে মজিদদ)  তকোপাঁর হৃদনয়
প্রনবিশ কনররছনলকো  - যকো কককোননেকো ককোরলর হরনফে কলখকো রকতকোব রছনলকো নেকো
(সেমবিতআ এ ককোরনণই - লকোওনহ মকোহফেন নয সেসংররক্ষেত রকতকোব পকোনঠর জিন্য
অক্ষেরজকোননের  প্রনয়কোজিনে  রছনলকো  নেকো  রবিধিকোয়  আলকোহ্  তকো‘আলকো  তকোপাঁনক
রনেরক্ষের করনখরছনলনে), তকো মকোনুনষর ককোনছ প্রককোশ করকোর মনতকো কককোননেকো
ভকোষকো তকোপাঁর জিকোনেকো রছনলকো নেকো। তকোই আলকোহ্ তকো‘আলকোর রনেনদর্বনশ হযরত
রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  ভকোষকোর আবিরনণ পযর্বকোয়কনম এ মহকোসেতক্ষ্যেনক তকোপাঁর
মযনখ জিকোরদ কনরনে।

হযরত রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর মযনখ  এ কককোরআনে ভকোষকোর
আবিরনণ জিকোরদ হনলকো বিনট, রকন্তয  এর ভকোষকো তকোপাঁর রনেনজির নেয়। রবিনশষ কনর
রতরনে  তৎককোলদনে  আরনবির  কককোননেকো  করবি,  সেকোরহরতক্ষ্যেক,  বিকোগদ,  বিকো
অলঙকোররবিদক্ষ্যেকোরবিশকোরদ  রছনলনে  নেকো;  এমনেরক  রতরনে  রলখনত-পড়নতও
জিকোনেনতনে  নেকো।  অতএবি,  মকোনুনষর  সেকল  ভকোষকোর  মনধিক্ষ্যে  প্রককোশক্ষেমতকোর
রবিচকোনর কশ্রষতম ভকোষকো আরবিদ ভকোষকোর এ কশ্রষতম গ্রনন্রর ভকোষকো ও বিক্তিবিক্ষ্যে
তকোপাঁর রনেনজির হওয়কোর প্রশ্নেই ওনঠ নেকো। বিরসং এ গ্রন্র যকোর পক্ষে করনক তকোপাঁর
হৃদয়পনট নেকোরযল হনয়রছনলকো তরকো প্রনবিশ কনররছনলকো রতরনে স্বয়সং এনক
সেমকোবিক্ষ্যে সেনবির্বকোত্তিমরূনপ মকোনুনষর কবিকোধিগমক্ষ্যে ভকোষকোয় পররবিরতর্বত কনর হযরত
রজিবিরকোঈল  (‘আআ)-এর  মকোধিক্ষ্যেনম  রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর  হৃদনয়  ও  মনে-
মগনয গ্রররত কনর কদনে এবিসং তকোপাঁর মযনখ অন্যনদর রনেকট প্রককোশ কনরনে।

রকন্তয  হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর হৃদনয় কয সেতক্ষ্যে প্রনবিশ
কনররছনলকো  এবিসং  রতরনে  কয  সেতক্ষ্যে  অহরহ  প্রতক্ষ্যেক্ষে  কররছনলনে  এভকোনবি
মকোনুনষর  ভকোষকোর  আবিরনণ  প্রককোনশর  মকোধিক্ষ্যেনম  রক  কসে  সেনতক্ষ্যের  পররপনণর্ব
বিরহআপ্রককোশ সেমবি রছনলকো? বিস্তুতআ শ্রবিণ কখননেকোই প্রতক্ষ্যেক্ষেকরনণর - শুধিয
চক্ষেয  দকোরকো নেয়, পনঞ্চিরন্দ্রয় দকোরকো প্রতক্ষ্যেক্ষেকরনণর পযর্বকোনয় কপপপাঁছনত পকোনর নেকো।
অরভজতকোর রবিবিরণ পকোনঠ কককোননেকোরদনেই অরভজতকো হকোরছ্বল হয় নেকো।

তকোছকোড়কো  প্রককোনশর  কক্ষেনত  ভকোষকোগত  সেদমকোবিদ্ধিতকোও  একরট
গুরুত্বপনণর্ব  রবিষয়।  ককোরণ,  আরবিদ  ভকোষকো  মকোনুনষর  ভকোষকোসেমননহর  মনধিক্ষ্যে
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সেবির্বকোরধিক প্রককোশসেমকোবিনেকোর অরধিককোরদ ভকোষকো হনলও তকো মকোনুনষর ভকোষকো ববি
নেয়। মকোনুনষর জকোনে ও অরভজতকোর বিরহভন র্বত  রবিষয়কোরদর জিনন্য কককোননেকো
ভকোষকোয়ই যনরকোপযযক্তি শব্দকোবিলদ ও প্রককোশনকপশল রকোকনত পকোনর নেকো, তকো কসে
ভকোষকো  যনতকোই  নেকো  প্রকোয়  সেদমকোহদনে  প্রককোশসেমকোবিনেকোর  অরধিককোরদ  কহকোক।
এমতকোবিসকোয়, মকোনুনষর অরভজতকো বিরহভন র্বত জিগনতর সেতক্ষ্যেসেমনহনক মকোনুনষর
অরভজতকোর জিগনতর শব্দকোবিলদ ও পররভকোষকো সেমনহ বিক্ষ্যেবিহকোর কনর কমকোটকোমযরট
এজিমকোলদভকোনবি প্রককোশ করকো ছকোড়কো গতক্ষ্যেন্তর রকোনক নেকো।

অতএবি,  সুস্পষ  কয,  ভকোষকোর  আবিরনণ  কয  কককোরআনে  মজিদদ
মকোনুনষর ককোনছ উপসকোপনে করকো হনলকো তকো হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-
এর হৃদয়স কককোরআনে মজিদনদর একরট পযর্বকোয়গত ও মকোতকোগত অবিতররত
রূপ ববি নেয়। এ হনচ্ছে কককোরআনে মজিদনদর রদতদয় দফেকো নেকোরযল বিকো মকোনেগত
অবিতরণ। কককোরআনে মজিদনদর এ পযর্বকোয়গত বিকো মকোনেগত অবিতরণ রনট
সেকোধিকোরণ মকোনুনষর জিন্য সেমকোবিক্ষ্যে সেনবির্বকোত্তিম রূনপ ।

নুযননলর আনরকো পযর্বকোয়

রকন্তয  কককোরআনে মজিদনদর নুযনল  বিকো  গুণগত অবিতরণ এখকোননেই
কশষ  নেয়।  আমরকো  ভকোনলকোভকোনবি  পযর্বনবিক্ষেণ  করনল  এর  আনরকো  নুযনল
কদখনত পকোই - যকো অবিশক্ষ্যে প্রচরলত পকোররভকোরষক অনরর্ব ‘নুযনল’-এ অন্তভয র্বক্তি
করকো হয় রনে।

বিস্তুতআ কককোননেকো  রকছযনকই তকোর সকোনে,  ককোল ও কপ্রক্ষেকোপট করনক
পযনরকোপযরর  রবিরচ্ছেন্ন  করকো  যকোয়  নেকো।  কককোননেকো  বিক্তিকোর  বিক্তিবিক্ষ্যে  রবিরভন্নভকোনবি
কশকোনেকো যকোয়,  কযমনে  :  সেরকোসেরর বিক্তিকোর সেকোমননে বিনসে কশকোনেকো হয়,  বিকো তকোর
করকডর্ব বিকোরজিনয় কশকোনেকো যকোয়,  বিকো সেরকোসেরর শুননেনছ এমনে কককোননেকো কশ্রকোতকোর
ককোছ করনক হুবিহু কশকোনেকো যকোয়,  অরবিকো মযরদ্রত আককোনর পড়কো যকোয়। এর
প্ররতরটর প্রভকোবি কশ্রকোতকো বিকো পকোঠক-পকোরঠককোর ওপর স্বতন্ত্র। অনুরূপভকোনবি,
বিক্তিকো এবিসং তকোপাঁর বিক্তিনবিক্ষ্যের কশ্রকোতকো বিকো পকোঠনকর মকোনঝ সকোনেগত ও ককোলগত
বিক্ষ্যেবিধিকোনেও এ বিক্ষ্যেকোপকোনর যনরষ প্রভকোবিশকোলদ। এ কক্ষেনত বিক্তিকো ও কলখক
করনক কশ্রকোতকো ও পকোঠনকর সকোনেগত ও ককোলগত বিক্ষ্যেবিধিকোনে যনতকো কবিশদ হনবি
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বিক্তিনবিক্ষ্যের  তকোৎপযর্ব  গ্রহনণর  কক্ষেনত  তনতকোই  মকোতকোগত  অবিনেরত  রটনবি।
অতএবি,  এ-ও এক ধিরননের নুযনল বিকো অবিতরণ তরকো মকোনেগত অবিনেয়নে
বিনট,  যরদও ঐরতরহ্যিকভকোনবি কককোরআনে রবিনশষজগণ এ জিন্য  “নুযনল”
পররভকোষকো বিক্ষ্যেবিহকোর কনরনে রনে। তকোর কচনয়ও বিড় করকো, কককোরআনে মজিদনদর
নুযননলর এ ধিরননের পযর্বকোয়সেমনহ আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক নেকোরযলকপত
পযর্বকোয়  করনক  অননেক  নেদনচ  রবিধিকোয়  তকো  বিকোরঞ্ছত  পযর্বকোয়  নেয়।  সুতরকোসং
কককোরআনেনক  সেরঠকভকোনবি  তরকো  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  নেকোরযলকপত  বিকোরঞ্ছত
পযর্বকোনয় অনুধিকোবিননের জিন্য এবিসং কসে লনক্ষেক্ষ্যে স্বদয় অনুধিকোবিনেক্ষেমতকোর ককোমক্ষ্যে
পযর্বকোনয়র উন্নয়ননের জিন্য কচষকো করকো অপররহকোযর্ব কতর্ববিক্ষ্যে।

এখনে  প্রশ্নে  হনচ্ছে,  কককোননেকো  বিক্তিকোর  বিক্তিনবিক্ষ্যের  তকোৎপযর্ব  সেমকোবিক্ষ্যে
সেনবির্বকোচ  মকোতকোয়  গ্রহনণর  উপকোয়  কদ?  রনেআসেনন্দেনহ  এর  উপকোয়  হনচ্ছে,
জকোনেগতভকোনবি কশ্রকোতকোনক বিকো পকোঠকনক সকোনে, ককোল, ভকোষকো ও পররনবিশগত
বিক্ষ্যেবিধিকোনে সেমনহ  অরতকম কনর বিক্তিকোর সেমযনখ উপরবিষ কশ্রকোতকোর পযর্বকোনয়
এবিসং গুণগতভকোনবি যনতকো কবিশদ সেমবি বিক্তিকোর ককোছকোককোরছ পযর্বকোনয় উন্নদত
হনত হনবি। এ ককোরনণই, কসে যযনগর কয সেবি যনরকোপযযক্তি বিক্ষ্যেরক্তি কককোরআনে
মজিদদনক সেরকোসেরর হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর ককোছ করনক শুননে
অনুধিকোবিনে কনরনে কসেভকোনবি কবিকোঝকোর জিন্য এ যযনগর মকোনুষনক অননেক রকছয
অধিক্ষ্যেয়নে  কনর  জকোনেগত  রদক  করনক  রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর  সকোনে-ককোনল
উপনেদত হনত হনবি এবিসং সেমকোবিক্ষ্যে সেবির্বকোরধিক মকোতকোয় বিযঝনত হনল আরতক,
বনেরতক ও চকোরররতক রদক করনক কয সেবি ছ্বকোহকোবিদ তকোপাঁর সেবির্বকোরধিক ককোছকোককোরছ
পযর্বকোনয় উন্নদত হনয়রছনলনে এ সেবি রদক করনক কশ্রকোতকো বিকো পকোঠকনক তকোপাঁনদর
সনর উন্নদত হনত হনবি।

অন্যরদনক কককোননেকো অনেকোরবি বিক্ষ্যেরক্তিনক এ পযর্বকোনয় উন্নদত হনত হনল
তকোপাঁনক অবিশক্ষ্যেই তৎককোলদনে আরবিদ ভকোষকো-সেকোরহনতক্ষ্যের ওপর কসে যযনগর করবি-
সেকোরহরতক্ষ্যেক-বিকোগদনদর  সেমপযর্বকোনয়র  দক্ষেতকোর  অরধিককোরদ  হনত  হনবি।
কককোরআনে  মজিদনদর  পকোঠক-পকোরঠককো  এ  সেবি  কক্ষেনত  কযরদক  করনকই
যনতকোখকোরনে পশকোদপদ হনবিনে কসেরদক করনকই কককোরআনে মজিদনদর তকোৎপযর্ব
তকোপাঁর রনেকট পযর্বকোয়গত রদক করনক তনতকোখকোরনে রনেম্নতর মকোতকোয় প্রককোরশত
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হনবি। এ-ও এক ধিরননের নুযনল বিকো অবিতরণ,  তনবি তকো বিকোরঞ্ছত মকোতকো ও
পযর্বকোনয়র অবিতরণ নেয়।

এ কক্ষেনত সেমবিতআ নেদনচর উদকোহরণরট প্রনযকোজিক্ষ্যে হনত পকোনর :
অঙশকোনসর  একজিনে  ডক্টনরট,  একজিনে  মকোসকোর  রডগ্রদধিকোরদ,

একজিনে গ্রকোজিযনয়ট, ....  একজিনে প্রকোররমক রশক্ষেকো সেমকোপ্তককোরদ  - এনদর
প্রনতক্ষ্যেনকই  অঙশকোনসর  জকোননের  অরধিককোরদ।  রকন্তয  তকোনদর  অঙজকোননের
মনধিক্ষ্যে পযর্বকোয়গত পকোরর্বকক্ষ্যে রনয়নছ। এ কক্ষেনত ডক্টনরনটর জকোননের তযলনেকোয়
মকোসকোর  রডগ্রদধিকোরদর  জকোনে  রনেম্নতর  ....।  অরবিকো  অন্যভকোনবি  বিলকো  যকোয়,
ডক্টনরট রডগ্রদধিকোরদ  রশক্ষেক তকোপাঁর ছকোতনক কয অঙজকোনে রদনয়নছনে  - যকো
লকোভ কনর ঐ ছকোত মকোসকোর রডগ্রদ লকোভ কনরনছনে তকো মকোতকোগত রদক করনক
ঐ রশক্ষেনকর  সেমপযর্বকোনয়র  অঙজকোনে  নেয়,  বিরসং  পযর্বকোয়গত  রদক  করনক
অনপক্ষেকোকপত রনেম্নতর। এভকোনবি প্রকোররমক রশক্ষেকো সেমকোপ্তককোরদ পযর্বন্ত কনমই
নেদনচ কনেনম এনসেনছ।

এ বিক্ষ্যেকোপকোনর সেমবিতআ রনেনম্নকোক্তি উপমকোরট অরধিকতর উপনযকোগদ :
মকোনেবি  প্রজিকোরতর  ইরতহকোনসের  জকোনে  রবিরভন্ন  সনরর  হনত  পকোনর।

কককোননেকো ইরতহকোসেরবিশকোরনদর জকোনে পররমকোণগত রদক করনক যনতকো কবিশদ
হনবি ও গুণগত রদক করনক যনতকো সেনক্ষ্মকোরতসেনক্ষ্ম হনবি তকোপাঁর জকোনে তনতকো
উচতর সনরর এবিসং যকোর জকোনে পররমকোণগত রদক করনক ও সেনক্ষ্মকোরতসেনক্ষ্ম
হওয়কোর রবিচকোনর যনতকো কম হনবি তকোপাঁর ইরতহকোসেজকোনে অনপক্ষেকোকপত তনতকো
রনেম্নতর সনরর হনবি।

আমরকো সেকোধিকোরণতআ মননে করর কয, কককোননেকো জিকোরতর বিকো সেমগ্র মকোনেবি
প্রজিকোরতর ভকোগক্ষ্যে  রনেধির্বকোরনণ  ককবিল বিড় বিড় বিক্ষ্যেরক্তিত্ব ও বিড় বিড় রটনেকো
প্রভকোবি রবিসকোর কনর রকোনক। রকন্তয  প্রকপত বিক্ষ্যেকোপকোর তকো নেয়,  বিরসং এককোন্তই
মকোমনলদ  ধিরননের মকোনুনষর বদনেরন্দেনে অরকোজিননেরতক ককোজি ও কছকোট  কছকোট
রটনেকোও ইরতহকোনসের বিড় ধিরননের গরত পররবিতর্বননের ককোরণ হনত পকোনর।

শুধিয  মকোনুনষর ভন রমককো নেয়,  ইতর প্রকোণদর ভন রমককো,  এমনেরক জিড়
বিস্তুর অবিসকোও এ বিক্ষ্যেকোপকোনর প্রভকোবিশকোলদ হনত পকোনর। ইরতহকোনসে এ ধিরননের
রকছয  রকছয  রটনেকো  রলরপবিদ্ধি আনছ।  পকোরনর  আরকোত  কলনগ  করকোড়কোর  পকো
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কভনঙ রগনয় কসেনেকোপরত বিকো রকোজিকোর পনড় রগনয় শত্রুর হকোনত বিন্দেদ হওয়কোর
ফেনল যযনদ্ধির ভকোগক্ষ্যে পররবিতর্বনে রনটনছ এমনে রটনেকোর করকোও জিকোনেকো যকোয়।
কলরড কযকোনশফেকোইননের দবির্বক্ষ্যেবিহকোর জিরনেত মকোনেরসেক অশকোরন্ত কনেনপকোরলয়কোনে
কবিকোনেকোপকোরটর্বর যযনদ্ধি পরকোজিনয়র ককোরণ হনয়রছনলকো বিনল জিকোনেকো যকোয়। এমনেরক
কবিশদ খকোওয়কো বিকো কম খকোওয়কোর প্ররতরকয়কোও যযনদ্ধি পরকোজিনয়র ককোরণ হনত
পকোনর। সেকোম্প্ররতক ককোনলর একরট ববিজকোরনেক সেসংবিকোদ প্ররতনবিদননে বিলকো হয়
কয, রফেরলপকোইননে একরট প্রজিকোপরতর পকোখকো ঝকোপটকোননেকোর ফেনল বিকোসংলকোনদনশ
ঝড় হনত পকোনর। অতএবি,  কককোননেকো সেকোধিকোরণ মকোনুষনক,  এমনেরক কককোননেকো
ইতর প্রকোণদনক একরট রপপাঁপড়কোর ককোমনড়র প্ররতরকয়কো কশষ পযর্বন্ত একরট
যযনদ্ধির  ভকোগক্ষ্যে  রনেধির্বকোরনণর  ককোরণ  হনত  পকোনর।  সুতরকোসং  মকোনেবি  প্রজিকোরতর
ইরতহকোসে সেম্পনকর্ব পররপনণর্ব জকোনে ককবিল তকোপাঁরই আনছ রযরনে মকোনেবি প্রজিকোরতর
সেনচনেকো করনক শুরু কনর মকোনুষ, প্রকোণদকুল, উরদ্ভিদ ও জিড়পদকোনরর্বর প্ররতরট
রকয়কো-প্ররতরকয়কো সেম্পনকর্ব  সেনক্ষ্মকোরতসেনক্ষ্ম জকোননের অরধিককোরদ;  এরূপ জকোনে
ককবিল আলকোহ্ তকো‘আলকোরই রনয়নছ।

এবিকোর এমনে একজিনে ককোল্পরনেক ইরতহকোসেরবিনদর করকো ধিরকো যকোক
রযরনে  হযরত আদম  (‘আআ)-এর যযগ  করনক বিতর্বমকোনে  যযগ  পযর্বন্ত  কবিপাঁনচ
আনছনে এবিসং বিতর্বমকোনে যযনগ জকোনে আহরনণর কয সেবি অতয ক্ষ্যেন্নত উপকোয়-
উপকরণ আনছ (কযমনে : কপরতম উপগ্রহ, ইন্টকোরননেট ও অন্যকোন্য যন্ত্রপকোরত)
শুরু  করনকই  রতরনে  কসে  সেনবির  অরধিককোরদ,  তকোপাঁর  ইরতহকোসেজকোনে  হনবি
আমকোনদর ইরতহকোসেজকোননের তযলনেকোয়  অকল্পনেদয়রূনপ কবিশদ।  রকন্তয  বিলকো
বিকোহুলক্ষ্যে কয,  এরূপ ইরতহকোসেজকোনেদ প্ররতরট প্রকোণদ ও প্ররতরট জিড় পদকোনরর্বর
রভতর  ও  বিকোইনরর  প্ররতরট  মযহননতর্বর  প্ররতরট  রকয়কোপ্ররতরকয়কো  সেম্পনকর্ব
অবিগত নেনে। অতএবি,  মকোনেবিপ্রজিকোরতর কগকোটকো  ইরতহকোসে সেম্বনন্ধে আলকোহ্
তকো‘আলকোর জকোননের তযলনেকোয় তকোপাঁর জকোনে হনবি খযবিই রনেম্ন মকোননের,  যরদও
আমকোনদর ইরতহকোসেজকোননের তযলনেকোয় অকল্পনেদয়ভকোনবি উপাঁচয  মকোননের।

এখনে এ ধিরননের  ককোল্পরনেক ইরতহকোসে  রবিজকোনেদ  যরদ  আমকোনদর
যযনগর কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তিনক তকোপাঁর জকোনে রদনত চকোনে তকোহনল রনেআসেনন্দেনহ লক্ষে
লক্ষে বিছনর আহররত জকোনে তকোপাঁনক হুবিহু প্রদকোনে করকো সেমবি হনবি নেকো,  বিরসং
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সেসংনক্ষেপণ ও সেনঙকোচনে কনর এ জকোনে রদনত হনবি। ধিরুনে এককোধিকোনর দদরর্ব
পঞ্চিকোশ বিছর ধিনর এই রদতদনয়কোক্তি বিক্ষ্যেরক্তি অন্য কককোননেকো ককোনজি সেময় বিক্ষ্যেয়
নেকো কনর ককবিল প্ররনমকোক্তি বিক্ষ্যেরক্তির রনেকট করনক মকোনেবি প্রজিকোরতর ইরতহকোসে
সেম্বনন্ধে  জকোনে  আহরণ  করনলনে।  কসে  কক্ষেনত  তকোপাঁর  ইরতহকোসেজকোনে  হনবি
প্ররনমকোক্তি  বিক্ষ্যেরক্তির  তযলনেকোয়  রনেম্নতর  পযর্বকোনয়র।  এভকোনবি  এ  জকোনে
পযর্বকোয়কনম সেসংনক্ষেপণ ও সেনঙকোচনে হনয় একরট পঞ্চিম কশ্রণদর  ছকোতনক
মকোনেবিপ্রজিকোরতর ইরতহকোসে সেম্বনন্ধে কয জকোনে কদয়কো  হয় তকোর অবিসকো রচন্তকো
করুনে।  এভকোনবি  প্ররতরট  সনরই  একরট  রবিষনয়র  জকোনে  পরবিতর্বদ  সনর
সকোনেকোন্তররত হনত রগনয় পররমকোণগত, মকোনেগত ও গুণগত রদক করনক নেদনচ
কনেনম আসেনছ; এনকই বিনল জকোননের নুযনল রটকো। 

কককোরআনে  মজিদনদর  জকোনে  সকোনেগত,  ককোলগত  ও  গ্রহণককোরদর
মকোনেগত রদক করনক হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)  করনক যনতকো দননর
এনসেনছ তনতকোই তকোর মকোনে নেদনচ কনেনমনছ। এভকোনবি তকোর রবিরভন্ন সনরর
অবিতরণ বিকো রনেম্নগমনে (নুযনল)  রনটনছ। আর,  আনগ কযমনে উনলখ করকো
হনয়নছ,  কককোরআননের জকোনে অজির্বনেককোরদ  বিক্ষ্যেরক্তি প্রনয়কোজিনেদয় প্রস্তুরতমনলক
রবিরভন্ন জকোননে এবিসং আরতক,  বনেরতক ও চকোরররতক গুণকোবিলদনত সেরজত
হনয় জকোনেগত ও মকোনেগত রদক করনক রনেনজিনক যনতকোই হযরত রকোসেননল
আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর ককোছকোককোরছ রনেনয় কযনত পকোরনবিনে তনতকোই নেবিদ করদম
(ছ্বকোআ)-এর  কককোরআনে-জকোনে  ও  তকোপাঁর  কককোরআনে-জকোননের  মনধিক্ষ্যে  বিক্ষ্যেবিধিকোনে
কনম আসেনবি। শুধিয তকো-ই নেয়,  পরবিতর্বদককোলদনে জকোনে-রবিজকোননের সেসংনযকোগ
হওয়কোর  ফেনল  স্বয়সং  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  মজিরলনসে  হকোরযর  করনক
কককোরআনে শ্রবিণককোরদনদরও অননেনকর তযলনেকোয় ঐ বিক্ষ্যেরক্তির কককোরআনে-জকোনে
কবিশদ  হনবি।  অবিশক্ষ্যে  যকোরকো  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  অনুগ্রনহ  ইলহকোনমর
অরধিককোরদ হনয় রবিনশষ জকোনে লকোভ কনরনছনে - তকো তকোপাঁরকো কয যযনগরই কহকোনে
নেকো ককনে, তকোপাঁনদর করকো স্বতন্ত্র।

সেকোত যকোনহর্ ও সেকোত বিকোনত্বন্
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একই প্রসেনঙ আনরকরট গুরুত্বপনণর্ব রবিষয় হনচ্ছে এই কয, কককোরআনে
রবিষয়ক  পরণ্ডতগণ  ও  মযফেকোসেরসেরগনণর  অননেনকর  অরভমত  অনুযকোয়দ,
কককোরআনে  মজিদনদর  সেকোতরট  ‘যকোনহর্’ বিকো  বিকোরহ্যিক  তকোৎপযর্ব  ও  সেকোতরট
‘বিকোনত্বন্’ বিকো  গনঢ়  তকোৎপযর্ব  রনয়নছ।  এর  প্ররম  যকোনহরদ  তকোৎপযর্ব  হনচ্ছে
হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর  যযনগ  ‘সেবির্বজিনেদনেভকোনবি’ কককোরআনে
মজিদদ করনক কয তকোৎপযর্ব গ্রহণ করকো হনতকো তকো-ই। রকন্তয  কককোরআনে মজিদদ
রনেনয় বিক্ষ্যেকোপক অধিক্ষ্যেয়নে ও গনবিষণকোর ফেনল এ করনক আনরকো বিহু বিকোরহ্যিক
তকোৎপযর্ব  কবিররনয় এনসেনছ এবিসং  কক্ষেতরবিনশনষ কসে সেবি তকোৎপযর্ব  এমনেই
রবিস্ময়কর যকো অতদনত কল্পনেকোও করকো কযনতকো নেকো। উদকোহরণ স্বরূপ, সেনরকোহ্
আল-বিকোক্বকোরকোহ্র ২৬১ নেসং আয়কোনত এরশকোদ হনয়নছ :

سبع انبتت حبة کمثل الله سبيل فی اموالهم ينفقون الذين مثل
واسع الله و. يشاء لمن يضاعف الله و. حبة مائة سنبلة کل فی سنابل
.عليم

“যকোরকো  আলকোহর পনর তকোনদর ধিনেসেম্পদ বিক্ষ্যেয় কনর তকোনদর  (এ
ককোনজির) উপমকো হনচ্ছে, কযনে একরট শসেক্ষ্যেদকোনেকোয় সেকোতরট শদষ উদ্গত হনলকো
- যকোর প্ররতরট শদনষ একশ’রট কনর দকোনেকো হনলকো। আর আলকোহ্ যকোনক চকোনে
বিহু গুণ বিকোরড়নয় কদনে। আর আলকোহ্ অসেদম উদকোর ও সেদকোজকোনেময়।”

বিলকো বিকোহুলক্ষ্যে কয, এ আয়কোনত আলকোহর পনর বিক্ষ্যেনয়র শুভ প্ররতফেল
বিণর্বনেকো করকো হনয়নছ যকো আয়কোনতর বিকোরহ্যিক তকোৎপযর্ব (যকোনহর্) করনক সুস্পষ।
রকন্তয  একই সেকোনর এ আয়কোনতর বিকোরহ্যিক তকোৎপনযর্বই একরট তরক্ষ্যে ও একরট
ভরবিষক্ষ্যেদকোণদও প্রচ্ছেন্ন রনয়নছ। তকো হনচ্ছে, একরট শসেক্ষ্যেদকোনেকো করনক সেকোতশ’
বিকো তকোর কবিশদ শসেক্ষ্যেদকোনেকো উৎপন্ন হওয়কো সেমবি এবিসং ভরবিষক্ষ্যেনত এমনে এক
সেময়  আসেনবি  যখনে  একরট  শসেক্ষ্যেদকোনেকো  করনক  সেকোতশ’ বিকো  তকোর  কবিশদ
শসেক্ষ্যেদকোনেকো উৎপন্ন হনবি।

উক্তি আয়কোত করনক কয আমরকো এরূপ তকোৎপযর্ব গ্রহণ কররছ তকোর
ককোরণ  এই  কয,  আলকোহ্  তকো‘আলকো  তকোপাঁর  প্রকোকপরতক  রবিধিকোননের  আওতকোয়
অসেমবি এমনে রকছযর উপমকো কদনবিনে - তকোপাঁর সেম্পনকর্ব এরূপ ধিকোরণকো করকো
সেমবি নেয়।
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এ  প্রসেনঙ  স্মতর্ববিক্ষ্যে  কয,  কককোরআনে  মজিদদ  নেকোরযনলর  যযনগর
কপরষবিক্ষ্যেবিসকোয় একরট ধিকোনে বিকো গম অরবিকো অন্য কককোননেকো দকোনেকো জিকোতদয়
শসেক্ষ্যে করনক সেকোতশ’ দকোনেকো উৎপন্ন হওয়কোর রবিষয়রট রছনলকো অকল্পনেদয়,
রকন্তয  কসে যযনগও একরট ফেনলর বিদজি করনক গজিকোননেকো গকোনছ শুধিয এক
বিকোর নেয়,  বিরসং প্ররত বিছর সেকোতশ’ বিকো তকোর কবিশদ ফেনলর উৎপকোদনে
অসেমবি রছনলকো  নেকো।  আরবি কদনশ উৎপন্ন কখজিযর  রছনলকো  এর প্রকপষ
উদকোহরণ।  এমতকোবিসকোয়  যরদ  উক্তি  আয়কোনতর  উনদ্দেশক্ষ্যে  হনতকো  শুধিয
আলকোহর পনর বিক্ষ্যেনয়র শুভ প্ররতফেল বিণর্বনেকো  করকো  তকোহনল এ কক্ষেনত
ফেনলর বিদনজির উদকোহরণই যনরষ রছনলকো।  রকন্তয  তকো  সেনত্ত্বেও আলকোহ্
তকো‘আলকো দকোনেকো জিকোতদয় শনসেক্ষ্যের উদকোহরণ রদনয়নছনে। রনেআসেনন্দেনহ এর
রপছননে  রবিনশষ  উনদ্দেশক্ষ্যে  রনয়নছ;  হয়নতকো  বিকো  এককোরধিক  রবিনশষ
উনদ্দেশক্ষ্যেও রকোকনত পকোনর, তনবি অন্ততআ উপনরকোক্তি তরক্ষ্যে বিকো ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ
কয তকোর অন্যতম উনদ্দেশক্ষ্যে তকোনত সেনন্দেহ কনেই । 

অবিশক্ষ্যে  কককোরআনে মজিদনদর  নেকোরযনলর  যযনগর  পকোঠক-পকোরঠককোগণ
উক্তি আয়কোনতর প্ররম যকোনহর্ বিকো প্ররম বিকোরহ্যিক তকোৎপযর্ব  রনেনয়ই সেন্তযষ
রছনলনে এবিসং তকোপাঁনদর রনেকট হয়নতকো এরট এ আয়কোনতর একমকোত বিকোরহ্যিক
তকোৎপযর্ব বিনল মননে হনয়রছনলকো। রকন্তয  বিতর্বমকোনে যযনগ ধিকোনে ও গনমর বিহু
উচফেলনেশদল জিকোত আরবিষ্কেপত হওয়কোয় ইরতমনধিক্ষ্যেই একরট দকোনেকো করনক
সেকোতশ’ দকোনেকো বিকো তকোর কবিশদ উৎপন্ন হনচ্ছে। ফেনল সেহনজিই কবিকোঝকো যকোনচ্ছে
কয,  এ  আয়কোনতর  বিকোরহ্যিক তকোৎপনযর্ব  শুধিয  আলকোহর  পনর  দকোননের  শুভ
প্ররতফেলই বিণর্বনেকো  করকো হয় রনে,  বিরসং একরট বিকোসবিতকো সেম্পনকর্ব  তরক্ষ্যে ও
ভরবিষক্ষ্যেদকোণদও এনত অন্তভয র্বক্তি রনয়নছ।

এভকোনবি কককোরআনে মজিদনদর প্ররতরট আয়কোনতর, প্ররতরট সেনরকোহ্র ও
সেকোমরগ্রকভকোনবি  পযনরকো  কককোরআনে  মজিদনদর  সেকোতরট  যকোনহর্  বিকো  বিকোরহ্যিক
তকোৎপযর্ব রনয়নছ বিনল অননেক কককোরআনে-রবিনশষজ পরণ্ডত ও মযফেকোসেরসের
মননে কনরনে।

একইভকোনবি  কককোরআনে  মজিদনদর  প্ররতরট  আয়কোনতর,  প্ররতরট
সেনরকোহর ও সেকোমরগ্রকভকোনবি পযনরকো  কককোরআনে মজিদনদর সেকোতরট বিকোনত্বন্ বিকো
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গনঢ় তকোৎপযর্ব রনয়নছ বিনল তকোপাঁরকো মননে কনরনে। কযমনে  :  সেমগ্র কককোরআনে
মজিদনদর অন্যতম বিকোনত্বন্ বিকো গনঢ় তকোৎপযর্ব হনচ্ছে সেমগ্র সে পরষনলকোক অরর্বকোৎ
সে পরষর সেনচনেকোককোল করনক শুরু কনর সেমকোরপ্ত পযর্বন্ত সেমগ্র সে পরষনলকোক এবিসং
এর সেকল কমর্বককোণ্ড।  কককোরআনে মজিদদ তকোর রনেনজির ভকোষকোয় لکل تبيانا 
(সেকল রকছযর সুবিণর্বনেকো) شيء  - এ করনক তকো-ই বিযঝকো যকোয়। ককোরণ, کل 
বিলনত কছকোট-বিড় কককোননেকো রকছযই বিকোকদ রকোনক নেকো। (প্ররতরট রজিরনেসে) شيء

অবিশক্ষ্যে এ হনচ্ছে হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর সেত্তিকোয় রনেরহত
কককোরআনে মজিদনদর অবিসকো এবিসং সে পরষর সেনচনেকো করনক যকো রকছয  রনটনছ ও
কককোরআনে  মজিদদ  নেকোরযল-ককোনল  যকো  রকছয  অরনেবিকোযর্বভকোনবি  ও  শতর্বকোধিদননে
ররটতবিক্ষ্যে  রছনলকো  তকোর  সেবিই  তকোনত  রনেরহত  রছনলকো  ও  রনয়নছ,  আর
ররটতবিক্ষ্যেগুনলকো  পরবিতর্বদককোনল  রনটনছ  ও  অবিশক্ষ্যেই  রটনবি।  এ  ককোরনণই
লকোওনহ মকোহ্ফেন য্ তরকো হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর সেত্তিকোয় রনেরহত
কককোরআনে  মজিদদ  হনচ্ছে  রকতকোবিযম  মযবিদনে  (সুবিণর্বনেকোককোরদ  গ্রন্র)।  আর
আমকোনদর ককোনছ কয পঠনেদয় ও শ্রবিণদয় কককোরআনে রনয়নছ তকো হনচ্ছে উক্তি
কককোরআননেরই নুযনলপ্রকোপ্ত  (অবিতরণকপত তরকো মকোনেগত রদক করনক নেদনচ
কনেনম আসেকো) রূপ।

কককোরআনে মজিদনদর আনরক বিকোনত্বনে হনলনে স্বয়সং হযরত রকোসেননল
আকরকোম  (ছ্বকোআ)।  ককোরণ,  রতরনে রছনলনে কককোরআনে মজিদনদর  মনতর্ব  রূপ।
“রকোসেনলযলকোহ্ (ছ্বকোআ)-এর জিদবিনে ককমনে রছনলকো?” - এ প্রনশ্নের জিবিকোনবি বিলকো
হনলকো  :  “কতকোমরকো রক কককোরআনে পনড়কো রনে?” এর মকোননে শুধিয এ নেয় কয,
কককোরআনে পকোঠ করনল রকোসেনলযলকোহ্  (ছ্বকোআ)-এর চররত ও জিদবিনেধিকোরকো জিকোনেকো
যকোনবি, বিরসং এর মকোননে হনচ্ছে সেমগ্র কককোরআনে মজিদনদ রতরনে প্ররতফেরলত।
ফেনল রযরনে কককোরআনে মজিদনদর সেকোনর পরররচত হনলনে রতরনে স্বয়সং নেবিদ
করদম  (ছ্বকোআ)-এর  সেকোনরই  পরররচত  হনলনে  এবিসং  কককোরআনে  মজিদদনক
যনতকোটযকু  জিকোনেনলনে  স্বয়সং  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)কক  তনতকোটযকু  জিকোনেনত
পকোরনলনে।

অবিশক্ষ্যে ককোনরকো কযনে এরূপ ধিকোরণকো নেকো হয় কয,  হযরত নেবিদ করদম
(ছ্বকোআ)-এর  বদনেরন্দেনে  পকোররর্ববি  জিদবিনে  অরর্বকোৎ  রতরনে  কককোনেরদনে  কখনে  কদ
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কখনলনে,  কখনে  রযমকোনলনে,  কখনে  কককোরকোয়  কগনলনে  ইতক্ষ্যেকোরদ  কককোরআনে
মজিদনদর  গভদর  অধিক্ষ্যেয়নে  করনক  রবিসকোররত  ও  পযনরকোপযরর  জিকোনেকো  যকোনবি।
ককোরণ,  মকোনুষনক এ সেবি রবিষয় জিকোনেকোননেকো ঐশদ ককোলকোনমর উনদ্দেশক্ষ্যে হনত
পকোনর নেকো,  বিরসং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর জিদবিননে কছকোট-বিড় এবিসং গ্রহণদয়-
বিজির্বনেদয়  যকো  রকছয  রশক্ষেণদয় রছনলকো  তকোর সেবিই কককোরআনে মজিদদ করনক
জিকোনেকো যকোনবি। আর হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ), অন্যকোন্য নেবিদ-রকোসেনল (‘আআ),
এমনেরক ককোনফের-কমকোশনরবিকনদর সেকোনর সেসংরশষ কয সেবি রটনেকো কককোরআনে
মজিদনদ বিণর্বনেকো  করকো হনয়নছ কসে সেনবির উনদ্দেশক্ষ্যে হনচ্ছে কসে সেনবি রনেরহত
রশক্ষেকো কপপপাঁনছ কদয়কো।

লকোওনহ মকোহফেন নয ও স্বয়সং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর সেত্তিকোয় রনেরহত
কককোরআনে মজিদনদ ‘সেকল রকছযর বিণর্বনেকো’ এভকোনবিই রনেরহত রনয়নছ। স্বয়সং
আলকোহ্ তকো‘আলকোর জকোনে ও কককোরআনে মজিদনদর জকোননের মনধিক্ষ্যে পকোরর্বকক্ষ্যে
এখকোননেই। অরর্বকোৎ সে পরষর শুরু করনক সেকল রকছয  খযরটনেকোরট সেহ সেবি রকছযই,
প্ররতরট সে পরষর প্ররতরট কমর্ব,  এমনেরক যকোর মনধিক্ষ্যে মকোনুনষর জিন্য রশক্ষেণদয়
রকছয  কনেই তকো সেহ, আলকোহর জকোননে প্ররতফেরলত। রকন্তয  কককোরআনে মজিদনদ
অরর্বকোৎ লকোওনহ মকোহফেন নয বিকো হযরত রকোসেননল আকরকোম  (ছ্বকোআ)-এর সেত্তিকোয়
ককবিল করণদয় ও বিজির্বনেদয় এবিসং মকোনুনষর ইহনলপরকক ও পকোরনলপরকক
উন্নরত-অবিনেরতনত  প্রভকোবি  রবিসকোরক  রবিষয়কোরদর  জকোনে  ও  তদসেম্বরলত
রটনেকোবিলদ রনেরহত রকোখকো হনয়নছ বিনল মননে হয় (রনেরশত জকোনে স্বয়সং আলকোহ্
তকো‘আলকোর ককোনছ)।

কককোরআনে  মজিদনদর  গভদরতম  বিকোনত্বন্  হনচ্ছেনে  স্বয়সং  আলকোহ্
তকো‘আলকো। ককোরণ,  কককোরআনে মজিদনদর মকোধিক্ষ্যেনম রতরনে রনেনজিনক মকোনুনষর
ককোনছ প্রককোশ কনরনছনে। আলকোহ্ তকো‘আলকো কককোননেকো ইরন্দ্রয়গ্রকোহ্যি সেত্তিকো নেনে।
অতএবি,  তকোপাঁর পনক্ষে মকোনুনষর ককোনছ ইরন্দ্রয়গ্রকোহ্যিভকোনবি রনেনজিনক প্রককোশ
করকো  সেমবি নেয়। বিরসং ককবিল তকোপাঁর  গুণকোবিলদ  ও তকোপাঁর  ককোনজির মকোধিক্ষ্যেনম
তকোপাঁনক জিকোনেকো কযনত পকোনর। আলকোহ্ তকো‘আলকোর গুণকোবিলদ ও ককোনজির সেকোনর
রযরনে  যনতকো  কবিশদ  পরররচত  রতরনে  তনতকো  কবিশদ  মকোতকোয়  স্বয়সং  আলকোহ
তকো‘আলকোর সেকোনর পরররচত।
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আলকোহ্ তকো‘আলকো হযরত রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর সে পরষ, সেমগ্র
সে পরষনলকোনকর সে পরষ  ও লকোওনহ মকোহফেন নয বিকো নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর সেত্তিকোয়
রনেরহত  কককোরআনে  মজিদনদর  মকোধিক্ষ্যেনম  রনেনজিনক  প্রককোশ  কনরনছনে  যকোর
নুযনলপ্রকোপ্ত  বিকো  মকোননের  অবিতরণকপত  রূপ  হনচ্ছে  পঠনেদয়  ও  শ্রবিণদয়
কককোরআনে।

অতএবি, কককোরআনে মজিদদ হনচ্ছে আলকোহ্ তকো‘আলকোর মহকোনে সেত্তিকোর
অরসনত্বর তকোজিকোলদ - তকোপাঁর অরসনত্বর রনেদশর্বনে। অরর্বকোৎ কককোরআনে মজিদনদ
যকো রকছয  আনছ তকোর সেবি রকছয  রমনল এক মহকোসেনতক্ষ্যের সেকোক্ষেক্ষ্যে বিহনে করনছ,
কসে মহকোসেতক্ষ্যে হনলনে স্বয়সং আলকোহ্ তকো‘আলকো।

প্রসেঙ : শকো’কনে নুযনল
আমরকো উনলখ কনররছ কয, পযনরকো কককোরআনে মজিদদ প্ররনম ‘ইলকম

হুযনরদ  আককোনর একবিকোনর রকোসেননল আকরকোম হযরত মযহকোমকোদ  (ছ্বকোআ)-এর
পরবিত  হৃদনয়  নেকোরযল  হয়।  এর  পর  তকো  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  রনেনদর্বনশ
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আলকোহরই সে পষ  ভকোষকোর আবিরনণ রজিবিরকোঈল  (‘আআ)  কতপর্বক দদরর্ব  কতইশ
বিছর যকোবিত রবিরভন্ন উপলনক্ষেক্ষ্যে অল্প অল্প কনর নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর
কনণ্ঠে কলকোকনদর সেকোমননে কপশ করকো হয়। অবিশক্ষ্যে কযভকোনবি তকো কলকোকনদর
সেকোমননে কপশ (বিকো নেকোরযল) করকো হয় কসে কম অনুযকোয়দ রবিন্যস হয় রনে। বিরসং
নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর রনেনদর্বশ অনুযকোয়দ রবিন্যস হয় - কয রবিন্যকোনসে আমরকো
হসরলরখত বিকো মযরদ্রত কককোরআনে মজিদদ কদখনত পকোরচ্ছে।

কয উপলনক্ষেক্ষ্যে কককোরআনে মজিদনদর রবিরভন্ন আয়কোত ও সেনরকোহ সেমনহ
ভকোষকোর  আবিরনণ  জিনেগনণর  মকোনঝ  নেকোরযল  হয়  কসে  সেবি  রটনেকো  সেসংরশষ
আয়কোত বিকো সেনরকোহর শকো’কনে নুযনল বিকো নেকোরযনলর উপলক্ষেক্ষ্যে রহনসেনবি পরররচত।
রকন্তয  প্রচরলত অনরর্ব শকো’কনে নুযনল বিলনত যকো বিযঝকোয় কসে সেম্পনকর্ব কনয়করট
গুরুত্বপনণর্ব রবিষনয়র প্ররত দ পরষ কদয়কো অপররহকোযর্ব।

বিরণর্বত  অননেক  শকো’কনে  নুযনল  অরর্বকোৎ  অননেক  আয়কোত  ও  সেনরকোহ্
নেকোরযনলর উপলক্ষেক্ষ্যেসেমনহ করনক প্রচরলত সেসংজকোর অননেক ছ্বকোহকোবিদর মযর্বকোদকো
রনেণর্বনয়র  কচষকো  করকো  হয়।  অবিশক্ষ্যে  অননেক  শকো’কনে  নুযননল  বিরণর্বত
উপলক্ষেক্ষ্যেগুনলকো  এমনে  কয,  কসেগুনলকো  করনক  অননেক  ককোনফের-মযশররক
বিক্ষ্যেরক্তিত্ব  ও  মযনেকোরফেনক্বর  অন্যকোয়-অপরকোধি  ও  ববিরশষক্ষ্যে  সেম্পনকর্ব  ধিকোরণকো
পকোওয়কো যকোয়। এগুনলকো অবিশক্ষ্যে ককবিল তরক্ষ্যে রহনসেনবিই গুরুত্ব বিহনে কনর,
নেনচৎ ইসেলকোম ও মযসেলমকোনেনদর ভকোনগক্ষ্যের ওপনর এ সেবি তনরক্ষ্যের কতমনে
একটকো প্রভকোবি কনেই। রকন্তয  প্ররনমকোক্তি তরক্ষ্যেগুনলকো ইসেলকোম ও মযসেলমকোনেনদর
ভকোনগক্ষ্যের  ওপনর  অতদনত  কযমনে  প্রভকোবি  কফেনলনছ  কতমরনে  বিতর্বমকোননেও
কফেলনছ। তকো-ই শকো’কনে নুযনল সেমননহর সেতক্ষ্যেকোসেতক্ষ্যে সেম্বনন্ধে রনেরশত হওয়কোর
প্রনয়কোজিনে রনয়নছ এবিসং তকোর কচনয়ও কবিশদ প্রনয়কোজিনে হনচ্ছে শকো‘কনে নুযননলর
স্বরূপ সেম্বনন্ধে অককোটক্ষ্যে ধিকোরণকো লকোভ করকো।

কবিশদর ভকোগ শকো’কনে নুযননলরই তরক্ষ্যেসেনত হনচ্ছে অন্ততআ প্ররম সনর
স্বল্পসেসংখক্ষ্যেক সেননত বিরণর্বত হকোদদছ - পকোররভকোরষকভকোনবি কযগুনলকোনক খবিনর
ওয়কোনহদ  বিলকো  হয়  - যকো  ইয়কোক্বদন্  সে পরষককোরদ  নেয়।  ককোরণ,  ইসেলকোমদ
পরণ্ডতনদর  ভকোষকোয়ই  এ  ধিরননের  হকোদদছ  অককোটক্ষ্যে  নেয়  এবিসং  এ  ককোরনণ
এগুনলকো করনক অককোটক্ষ্যে তরক্ষ্যে হকোরছ্বল হয় নেকো, ককবিল এমনে ধিকোরণকো সে পরষ হয়
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পকোঠক সেকোধিকোরণতআ যকোনক সেরঠক হওয়কোর সেমকোবিনেকোযযক্তি বিনল মননে কনর,
রকন্তয  তকোর সেরঠক হওয়কো রনেরশত নেয়। অন্যরদনক এ সেবি হকোদদছ হযরত
রকোসেননল আকরকোম (ছ্বকোআ)-এর ওফেকোনতর দই শতকোরধিক বিছর পনর সেসংকরলত
হয় এবিসং এর ফেনল এনককরট হকোদদনছর প্ররম বিণর্বনেকোককোরদ অরর্বকোৎ প্রচরলত
সেসংজকোর  ছ্বকোহকোবিদ  করনক  শুরু  কনর  সেসংকলনেককোরদ  পযর্বন্ত  কপপপাঁছনত
অননেকগুনলকো  বিণর্বনেকোককোরদ-সর  অরতককোন্ত হয়।  ফেনল  এ  সেবি  সনরর  কয
কককোননেকোরটনতই একরট রমরক্ষ্যেকো হকোদদছ বতরদ কনর ককোল্পরনেকভকোনবি পনবির্ববিতর্বদ
সরসেমননহর  সেকোনর  সেম্প পক্তি  কনর  কদখকোননেকো  হনত  পকোনর।  স্বয়সং  হকোদদছ
সেসংকলকগণ ও হকোদদছ-রবিনশষজগণও এ ধিরননের অসেসংখক্ষ্যে রমরক্ষ্যেকো হকোদদছ
ররচত হবিকোর  করকো  স্বদককোর  কনরনছনে  এবিসং  তকোপাঁরকো  পরদক্ষেকো-রনেরদক্ষেকো  কনর
কযগুনলকোনক রমরক্ষ্যেকো  বিনল মননে  কনরনছনে  কসেগুনলকোনক তকোপাঁনদর  সেসংকলননে
সকোনেদকোনে করনক রবিরত রকোনকনে। তনবি হকোদদছ সেসংকলকগণ কযনহতয  গুনেকোহ্,
ভয লত্রুরট ও দবির্বলতকো করনক ঐশদ সুরক্ষেকোর অরধিককোরদ রছনলনে নেকো কসেনহতয
এমনেরক তকোপাঁনদর অরনেচ্ছেকো ও সেকোবিধিকোনেতকো সেনত্ত্বেও তকোপাঁনদর সেসংকলননে অননেক
রমরক্ষ্যেকো ও রবিকপত হকোদদছ অন্তভয র্বক্তি হনয় রকোককোর সেমকোবিনেকো অস্বদককোর করকো
ককোনরকো  পনক্ষেই সেমবি নেয়। রবিনশষ কনর রবিরভন্ন সেসংকলনকর হকোদদনছর
মনধিক্ষ্যে  এবিসং  এমনেরক  কক্ষেতরবিনশনষ  একই  সেসংকলননের  মনধিক্ষ্যে
পরস্পররবিনরকোধিদ অননেক হকোদদছ কদখকো যকোয়।

সুতরকোসং  শকো’কনে  নুযনল  সেসংককোন্ত  হকোদদছ  সেহ  কয  কককোননেকো  খবিনর
ওয়কোনহদ হকোদদছনক  ‘আক্বস্ক্,  কককোরআনে মজিদদ,  প্ররম করনক প্ররত সনর
বিহুল  সেননত  বিরণর্বত  (মযতকোওয়কোরতর্)  হকোদদছ  ও  প্ররম  যযগ  করনক  সেমগ্র
মযসেরলম উমকোহ্র অরভন্ন মনতর রবিষয়সেমনহ - এ চকোর অককোটক্ষ্যে দদনেদ সেননতর
মকোনেদনণ্ড  পরদক্ষেকো-রনেরদক্ষেকো  কনর  কদখকো  প্রনয়কোজিনে;  এ  চকোর  সেননতর
কককোননেকোরটর  সেকোনর  সেকোসংররষর্বক  নেয়  এমনে  খবিনর  ওয়কোনহদ  হকোদদছ  সেমনহ
ককবিল  মযসকোহকোবি  ও  মকোকরূহর  ন্যকোয়  কগপণ  রবিষয়কোরদনত,  প্রকোনয়কোরগক
রবিষয়কোরদনত এবিসং  ‘আক্বকোএদ ও আহ্ককোম বিরহভন র্বত  ‘ইলমদ রবিষয়কোরদনত
গ্রহণনযকোগক্ষ্যে; ‘আক্বকোএনদর শকোখকো-প্রশকোখকো অরবিকো ফেরয বিকো হকোরকোম প্রমকোনণর
কক্ষেনত এ ধিরননের হকোদদছ গ্রহণনযকোগক্ষ্যে নেয়।
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অরধিকতর গুরুত্বপনণর্ব রবিষয়রট হনচ্ছে এই কয, শকো’কনে নুযনল সেম্পনকর্ব
প্রচরলত ধিকোরণকো কপকোষণককোরদনদর কবিশদর ভকোগ কলকোনকর ধিকোরণকো এই কয, কয
উপলনক্ষেক্ষ্যে  কয  আয়কোত  বিকো  সেনরকোহ্  নেকোরযল  হয়  ঐ  উপলক্ষেক্ষ্যে  বিকো  রটনেকো
সেসংররটত নেকো হনল কককোরআনে মজিদনদর ঐ আয়কোত বিকো ঐ সেনরকোহ্ নেকোরযল
হনতকো নেকো। এ ধিকোরণকোর সেবিনচনয় গুরুতর রদক হনচ্ছে এই কয, অননেনক মননে
কনর কয,  ইসেলকোনমর রবিরভন্ন আহ্ককোম কয সেবি উপলনক্ষেক্ষ্যে নেকোরযল হনয়নছ
বিনল বিলকো হয় ঐ সেবি রটনেকো সেসংররটত নেকো হনল ঐ সেবি আহ্ককোম নেকোরযল
হনতকো নেকো। অরচ প্রকপত বিক্ষ্যেকোপকোর তকো নেয়।

উদকোহরণস্বরূপ,  প্রচরলত  ধিকোরণকোনুযকোয়দ  মননে  করকো  হয়  কয,  মদ
বিজির্বননের রনেনদর্বশ সেম্বরলত আয়কোত নেকোরযল হবিকোর আনগ মদ হকোরকোম রছনলকো
নেকো এবিসং তকোর আগ পযর্বন্ত অননেক ছ্বকোহকোবিদ মদ কখনতনে। এ মনমর্ব অননেক
হকোদদছও বিরণর্বত হনয়নছ। অরচ প্রকপত বিক্ষ্যেকোপকোর তকো নেয়। ককোরণ, মদ হনচ্ছে
এমনে রজিরনেসে যকো প্রকপরতগতভকোনবিই মকোনুনষর জিন্য শকোরদররক,  মকোনেরসেক,
বনেরতক ও চকোরররতক ক্ষেরত বিনয় রনেনয় আনসে। সুতরকোসং সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির
রকোয় হনচ্ছে এই কয, মকোনেবি সে পরষর পর করনক এক মযহননতর্বর জিন্যও আলকোহর
রবিধিকোননে এ বিস্তু হকোলকোল রকোকনত পকোনর নেকো। তকোছকোড়কো কযনহতয  তকোওরকোনত মদ
হকোরকোম  রছনলকো  কসেনহতয  রকোসেনলযলকোহর  (ছ্বকোআ)  শরদ‘আনত তকো  প্ররম রদনক
কমকোবিকোহ রহনসেনবি গণক্ষ্যে হনল এনক ইয়কোহনদদরকো নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর ভণ্ড
নেবিদ হওয়কোর ও কককোরআননের তকোপাঁর রনেনজির ররচত রকতকোব হওয়কোর প্রমকোণ
রহনসেনবি উপসকোপনে করনতকো এবিসং সুস রবিচকোরবিযরদ্ধির ককোনছ তকো গ্রহণনযকোগক্ষ্যে
হনতকো। ফেনল ইসেলকোনমর অককোল সেমকোরধি রটনতকো। রকন্তয  কককোরআনে ও নেবিদ
করদম  (ছ্বকোআ)-এর  রবিরুনদ্ধি  এ  ধিরননের  অরভনযকোগ  কতকোলকোর  ও  প্রচকোর
চকোলকোবিকোর কককোননেকো প্রমকোণ কনেই।

শকো’কনে নুযনল সেম্পনকর্ব প্রচরলত এ ধিরননের ধিকোরণকোনক সেরঠক বিনল
গ্রহণ করনল ধিনর রনেনত হয় কয, কককোরআনে মজিদনদ কযনেকো-বিক্ষ্যেরভচকোর করনক
রনেনষধি কনর আয়কোত নেকোরযনলর আনগ নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর শরদ‘আনত
কযনেকো-বিক্ষ্যেরভচকোর কমকোবিকোহ্ রছনলকো। রনেআসেনন্দেনহ সেকোমকোন্যতম রবিচকোরবিযরদ্ধিসেম্পন্ন
কককোননেকো মকোনুষও এটকো মননে করনত পকোনর নেকো।
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প্রকপত  বিক্ষ্যেকোপকোর  এই  কয,  কককোরআনে  মজিদদ  কযনহতয  লকোওনহ
মকোহ্ফেন নয সেসংররক্ষেত রছনলকো - তকো লকোওনহ মকোহ্ফেন য্ স্বয়সং নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-
এর হৃদয়পটই কহকোক বিকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর সে পষ  অন্য কককোননেকো অবিস্তুগত
সে পরষই  কহকোক  - কসেনহতয  পযনরকো  কককোরআনে মজিদদই শুরু করনকই একই
অবিসকোয় রছনলকো এবিসং তকো  ‘ইলকম হুযনরদ আককোনর নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর
হৃদয়পনট প্রনবিনশর সেময় রনকই সেমস রবিরধিরবিধিকোনে তকোনত একভকোনবিই
রবিদক্ষ্যেমকোনে  (মকোহ্ফেন য্  - সেসংররক্ষেত)  রছনলকো।  অতআপর  রবিরভন্ন  রটনেকো  ও
পরররসরত  দ পনষ  যখনে  কয  রবিষয়  সেম্পরকর্বত  আয়কোত  বিকো  সেনরকোহ্  মকোনুনষর
সেকোমননে  কপশ  করকোনক  অরধিকতর  উপনযকোগদ  গণক্ষ্যে  করকো  হয়  তখনে  কসে
আয়কোত্ বিকো সেনরকোহ্ ভকোষকোর আবিরনণ কলকোকনদর সেকোমননে নেকোরযল করকো হয়।

এ রবিষয়রট বিতর্বমকোননে আমরকো কযভকোনবি কককোরআনে মজিদদ বিক্ষ্যেবিহকোর
করর তদ্রুপ। অরর্বকোৎ  একজিনে প্রকপত আনলনমর রনর কককোরআনে মজিদদ
রকোককো এবিসং তকোপাঁর পযনরকো কককোরআননের জকোনে রকোককো সেনত্ত্বেও রতরনে যখনে, ধিরুনে
কককোননেকো  মসেরজিনদর  মযছযলদনদর  সেকোমননে,  কককোরআননের  রভরত্তিনত  ওয়কোয-
নেছ্বদহত্ কনরনে তখনে রতরনে সেসংরশষ সেমনয়র উপলক্ষেক্ষ্যে  (কযমনে  :  করকোযকো,
হজ্বে ইতক্ষ্যেকোরদ)  ও সেমকোজি পররনবিনশ কয অবিসকো রবিরকোজি করনছ বিকো কয সেবি
রটনেকো  রটনছ কসেগুনলকো  সেকোমননে করনখ কককোরআনে মজিদনদর এতদসেসংরশষ
আয়কোত বিকো সেনরকোহ্ পকোঠ কনর কলকোকনদরনক সেতকর্ব কনরনে ও রশক্ষেকো দকোনে
কনরনে;  রতরনে  কককোরআনে  মজিদনদর  আয়কোতসেমনহ  সেনরকোহ্  আল-ফেকোনতহকোহ্
করনক শুরু কনর সেনরকোহ্  আন্-নেকোস  পযর্বন্ত  কযভকোনবি  রলরপবিদ্ধি ও মযরদ্রত
আনছ কসে রবিন্যকোসে অনুযকোয়দ কলকোকনদর সেকোমননে উপসকোপনে কনরনে নেকো, অরচ
তকো কসেভকোনবিই আনছ এবিসং রতরনে কয সেবি আয়কোত উপসকোপনে কনরনে রনে তকো-
ও যরকোসকোননেই আনছ। রবিনশষ কনর রতরনে আহ্ককোম সেম্বরলত আয়কোত্ উদ্ধিপত
করকোর কক্ষেনত কয সেবি আহ্ককোম কলকোনকরকো কমননে চলনছ কসে সেসংককোন্ত আয়কোত
উনলখ নেকো  কনর কয  সেবি আহ্ককোম লরঙ্ঘত হনচ্ছে কসে সেবি উদ্ধিপত  কনর
কলকোকনদরনক নেছ্বদহত্ কনরনে।

অবিশক্ষ্যে এ প্রসেনঙ উনলখ নেকো করনলও সুস্পষ কয,  মদ বিকো অপর
কতক  খকোদক্ষ্যেবিস্তু  হকোরকোম  হওয়কোর  ন্যকোয়  কয  সেবি  আহ্ককোনমর  প্রকোকপরতক
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মকোনেদণ্ড আনছ  কসেগুনলকো  আলকোহ্র  শরদ‘আনত শুরু করনক  কশষ  পযর্বন্ত
অরভন্ন  রকোকনলও  অন্যকোন্য  ধিরননের  রবিষয়কোরদর  কক্ষেনত  সকোনে-ককোল-
পররনবিনশর প্রনয়কোজিননের প্ররত লক্ষেক্ষ্যে করনখ আলকোহ্ তকো‘আলকো রবিরভন্ন সেমনয়
রবিরভন্ন রবিধিকোনে রদনয়নছনে এবিসং কতক কক্ষেনত বিকোন্দেকোহ্কদর আনুগতক্ষ্যে পরদক্ষেকো
করকোর  জিন্য  বিকো  কককোননেকো  কগষদনক  শকোরস  কদয়কোর  জিন্য  রবিরভন্ন  রবিধিকোনে
রদনয়নছনে  এবিসং  কক্ষেতরবিনশনষ  এ  ধিরননের  রবিধিকোননে  পররবিতর্বনে  সেকোধিনে
কনরনছনে। আর সেবির্বনশষ গ্রন্র কককোরআনে মজিদনদ এগুনলকো শুরু করনকই
এরূপ রছনলকো। উদকোহরণস্বরূপ, ইসেলকোনম সেবি সেময়ই মযসেলমকোনেনদর জিন্য
নেকোমকোয  ফেরয  রছনলকো,  তনবি  এক  সেময়  বদরনেক  পকোপাঁচ  ওয়কোনক্তি  সেতর
রকোক‘আত্ নেকোমকোয আদকোনয়র রনেনদর্বশ কদয়কো  হয় এবিসং লকোওনহ মকোহ্ফেয যস
কককোরআনে মজিদনদ শুরু করনকই তকো এভকোনবি রনেধির্বকোররত রছনলকো কয,  এক
সেময় বদরনেক পকোপাঁচ ওয়কোনক্তি সেতর রকোক‘আত্ নেকোমকোয আদকোনয়র রনেনদর্বশ
কদয়কো হনবি।

শকো’কনে নুযনল সেম্বনন্ধে কখননেকো কখননেকো এ ধিরননের প্রশ্নে উতকোপনে করকো
হয় কয,  কয সেবি আয়কোনত সুরনেরদর্বষ বিক্ষ্যেরক্তির কককোননেকো বিক্ষ্যেকোপকোনর ভরবিষক্ষ্যেদকোণদ
করকো হনয়নছ এবিসং পনর তকো সেসংররটত হনয়নছ তকো রক এটকোই প্রমকোণ কনর নেকো
কয, ঐ রবিষয়রট আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক পনবির্বরনেধির্বকোররত রছনলকো?

এ রবিষয়রট অবিশক্ষ্যে অদ পষবিকোদ প্রসেনঙ আনলকোরচত হনত পকোনর। তনবি
শকো’কনে  নুযনল  প্রসেনঙ  এ  বিক্ষ্যেকোপকোনর  বিলনত  হয়  কয,  আলকোহ্  তকো‘আলকো
কককোরআনে মজিদদ কযভকোনবি নেকোরযল কনরনছনে তরকো  বিতর্বমকোননে আমরকো  তকো
কযভকোনবি  পকোঠ  কররছ  তকো  লকোওনহ  মকোহ্ফেন নয  রকোককোর  মকোননে  এ  নেয়  কয,
(অননেক কলকোক কযমনে মননে কনর রকোনক,)  তকো  অনেকোরদ ককোনলই এভকোনবি
সেসংররক্ষেত রছনলকো, বিরসং রবিচকোরবিযরদ্ধির দ পরষনত এটকোই গ্রহণনযকোগক্ষ্যে কয, আলকোহ্
তকো‘আলকো তকো নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর হৃদনয় ‘ইলকম হুযনরদ আককোনর নেকোরযল
করকোর সেময় পযর্বন্ত যকো রকছয  আনগই সেসংররটত হনয়রছনলকো তকো কসে অবিসকোয়ই
এবিসং ঐ সেময় পযর্বন্তককোর সেকোমরগ্রক ককোযর্বককোরনণর প্রভকোনবি তখনে করনক
ভরবিষক্ষ্যেনত যকো রকছয  সেসংররটত হওয়কো অরনেবিকোযর্ব তকো কসেভকোনবিই এবিসং যকো রকছয
দই  বিকো  তনতকোরধিক  সেমকোবিনেকোযযক্তি  তকো  কসেভকোনবিই,  আর  ভরবিষক্ষ্যেনতর
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অরনেরশত  সেমকোবিনেকোর  রবিশকোল  কক্ষেত  কসেভকোনবিই  ‘ইলকম  হুযনরদ  আককোনর
সেসংররক্ষেত হনয় যকোয়।

এতদসেসংককোন্ত  রদতদয়  সেসংশয়  এই  কয,  উদকোহরণস্বরূপ,  সেনরকোহ্
লকোহকোনবি আবিন লকোহকোনবির নেকোনমকোনলখ করকো হনয়নছ। তকোহনল রক নেবিদ করদম
(ছ্বকোআ)-এর হৃদনয় কককোরআনে প্রনবিনশর সেময়ই রনেরশত রছনলকো কয,  আবিন
লকোহকোবি ইসেলকোনমর রবিরুনদ্ধি দশমনেদর পর অবিলম্বনে করনবি এবিসং তকোর জিন্য
ইচ্ছেকো করনলও ইসেলকোম গ্রহনণর সেকোমকোন্যতম সেমকোবিনেকোও রছনলকো নেকো?  এ
প্রনশ্নের দ’রট সেমকোবিক্ষ্যে জিবিকোবি হনত পকোনর। একরট হনচ্ছে এই কয, কককোরআনে
নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর হৃদনয় নেকোরযল হবিকোর পননবির্বই আবিন লকোহকোব রনেনজিনক
কয পনর এরগনয় কনেয় তকোনত কসে কস্বচ্ছেকোয় রনেনজির জিন্য সেনতক্ষ্যের পনর রফেনর
আসেকোর সেমকোবিনেকোনক রবিনেষ কনর রদনয়রছনলকো  - রঠক কযভকোনবি  কয  সেবি
গকোনছর কগকোড়কো ককনট কফেলনল তকো করনক পযনেরকোয় নেতযনে কনর গকোছ জিন্ম
কনেয় কসে সেবি গকোনছর মধিক্ষ্যে করনক কককোননেকো কককোননেকোরট করনক গজিকোননেকো নেতযনে
গকোছ যখনে বিকোর বিকোর খযবি  কছকোট রকোকনতই কভনঙ কফেলকো হয় এক সেময়
কসেগুনলকোনত আর নেতযনে কনর গকোছ গজিকোবিকোর সেমকোবিনেকো রকোনক নেকো। এভকোনবি
কককোননেকো বিক্ষ্যেরক্তি তকোর রনেনজির আমল দকোরকো তকোর কহদকোয়কোনতর পর কসে রনেনজিই
রচরতনর রুদ্ধি কনর রদনয় রকোকনত পকোনর।

রদতদয় জিবিকোবিরট হনচ্ছে এই কয, কযনহতয  আলকোহ্ তকো‘আলকো মকোনুষনক
ইচ্ছেকোশরক্তি ও স্বকোধিদনেতকো রদনয় সে পরষ  কনরনছনে কসেনহতয  রতরনে মকোনুষ সে পরষর
রসেদ্ধিকোন্ত গ্রহনণর সেময় করনকই জিকোননেনে কয, কতক মকোনুষ কস্বচ্ছেকোয় আলকোহ্
তকো‘আলকোর  নেকোফেরমকোনেদর  পর  কবিনছ  কনেনবি  এবিসং  ককউ ককউ এ ককোনজি
তকোনদর কনেতপত্ব কদনবি। এ ধিরননের কলকোকনদর পররচয় সেসংরশষ গুণনবিরশষক্ষ্যে
আককোনর সেসংররক্ষেত রছনলকো এবিসং ককোলকনম যরকোসেমনয় কলকোকনদর স্বকোধিদনে
রসেদ্ধিকোন্ত ও এতদরভরত্তিক কনমর্বর পররণরতনত ঐ সেবি গুণনবিরশষক্ষ্যে কককোননেকো
কককোননেকো কলকোনকর জিন্য প্রনযকোজিক্ষ্যে হনয় যকোয় এবিসং ‘ইলকম হুযনরদনত সেসংরশষ
বিক্ষ্যেরক্তিনদর অবিস্তুগত শরদনর ঐ সেবি গুণনবিরশষক্ষ্যে যযক্তি হনয় যকোয়। তখনে
করনকই সেসংরশষ বিক্ষ্যেরক্তিগণ ঐ সেবি গুণনবিরশনষক্ষ্যের বিকোসবি দ পষকোনন্ত পররণত
হয় এবিসং এ ককোরনণ ঐ সেবি বিক্ষ্যেরক্তিনত সেসংরশষ গুণনবিরশষক্ষ্যে প্রনযকোজিক্ষ্যে হনয়
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যকোবিকোর পনর ঐ সেবি আয়কোত নেকোরযনলর সেময় তকোনদর নেকোম-ধিকোম যযক্তি হনয়
যকোয় এবিসং তকোনদর নেকোম সেহনযকোনগ নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর যবিকোননে জিকোরদ
করকো হয়। আর এ রবিষয়রট ককবিল কককোরআনে মজিদনদর কবিলকোয়ই নেয় সেমস
ঐশদ গ্রন্র নেকোরযনলর কবিলকোয়ই এরূপ হনয় রকোককোর খযবিই সেমকোবিনেকো রনয়নছ।

* * *

পরররশষ  :

কককোরআনে ককোনরকো ককোনছ ঋণদ নেয়
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কককোরআনে  মজিদদ  আলকোহ্  তকো‘আলকোর  পক্ষে  করনক  নেকোরযলকপত
সেবির্বনশষ ও পনণর্বকোঙ  রকতকোব  - যকোর কহফেকোযনতর রনেশয়তকো স্বয়সং আলকোহ্
তকো‘আলকোই রদনয়নছনে। রকন্তয  কতক কলকোক এ সেতক্ষ্যেরট সেম্পনকর্ব অবিগত নেকো
রকোককোর ককোরনণ বিকো অবিগত রকোকনলও রবিষয়রট যরকোযরভকোনবি অনুধিকোবিনে নেকো
করকোর  ককোরনণ  কককোরআননের  কহফেকোযত্  ও  আমকোনদর  ককোনছ  কপপপাঁছকোর
বিক্ষ্যেকোপকোনর প্রককোরকোন্তনর এনক মকোনুনষর ককোনছ ঋণদ রহনসেনবি কদখকোবিকোর কচষকো
করনছ। আর এর ফেনল দদনে ইসেলকোনমর সেরঠক অনুধিকোবিননের পনর বিড়
ধিরননের বিকোধিকোর সে পরষ হনচ্ছে।

এনদর  করকো  হনচ্ছে,  কযনহতয  কককোরআনে  মজিদদ  ছ্বকোহকোবিদনদর
(বিহুলপ্রচরলত  সেসংজকোনুযকোয়দ  ছ্বকোহকোবিদ)  মকোধিক্ষ্যেনম  পরবিতর্বদ  প্রজিন্মসেমননহর
ককোনছ এবিসং এভকোনবি আমকোনদর ককোনছ কপপপাঁনছনছ কসেনহতয  তকোপাঁনদর ককোনরকোই
সেমকোনলকোচনেকো করকো যকোনবি নেকো। অরচ মযসেলমকোনেরকো তকোপাঁনদরনক সেমকোনলকোচনেকোর
উনধির্ব গণক্ষ্যে কনর তকোপাঁনদর ককোজিকনমর্বর বিক্ষ্যেকোপকোনর কচকোখ বিন্ধে কনর রকোখনলও
সেকোরকো  দরনেয়কোর  মকোনুষ  তকোপাঁনদর  ককোজিকনমর্বর  সেমকোনলকোচনেকো  করনক  রবিরত
রকোকনবি নেকো,  বিরসং তকোপাঁনদর মনধিক্ষ্যে যকোরকো ভকোনলকো ককোজি কনরনছনে তকোপাঁনদরনক
ভকোনলকো বিলনবি এবিসং মন্দে ককোজি সেম্পকোদনেককোরদনদরনক মন্দে বিলনবি। আর
ইসেলকোম কতকো রকছয  কলকোনকর প্রককোশক্ষ্যে মন্দে ককোজি চকোপকো কদয়কোর জিন্য আনসে
রনে,  বিরসং  রনেরনপক্ষেভকোনবি  সেতক্ষ্যেনক প্রককোশ  কনর  কদয়কোর  জিন্য এনসেনছ।
ইসেলকোম বিক্ষ্যেরক্তিনদর মকোনেদনণ্ড সেতনক পররমকোপ করকোর পররবিনতর্ব  সেনতক্ষ্যের
মকোনেদনণ্ড বিক্ষ্যেরক্তিনদর পররমকোপ করকোর জিন্য এনসেনছ।

ইসেলকোনমর ইরতহকোসে কযখকোননে সেকোক্ষেক্ষ্যে কদয় কয,  নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-
এর  যযনগর  অননেক  মযসেলমকোনে  বিড়  ধিরননের  অননেরতক  ও  অমকোনেরবিক
অপরকোধি  করকোয়  স্বয়সং  রতরনেই  তকোনদরনক  শকোরস  রদনয়রছনলনে।  কতমরনে
কককোরআনে মজিদনদর  রবিরভন্ন আয়কোনত  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  যযনগ  বিহু
মযনেকোরফেনক্বর  অরসনত্বর  করকো  উনলখ  করকো  হনয়নছ,  এমনেরক  যকোনদর
অননেকনক স্বয়সং নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)ও মযনেকোরফেকক্ব্ রহনসেনবি রচনেনত পকোনরনে রনে।
এছকোড়কো কয সেবি ককোনফের মককোহ্ রবিজিনয়র রদননে  (পরররসরতর চকোনপ পনড়
জিদবিনে বিকোপাঁচকোননেকোর জিন্য) ঈমকোননের করকোষণকো রদনয়রছনলকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর
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ককোনছ তকোনদর ঈমকোনে কবিনল হয় রনে বিনল কককোরআনে মজিদনদ সুস্পষ ভকোষকোয়
করকোষণকো করকো হনয়নছ  (সেনরকোহ্ আস-সেকোজিদকোহ্  :  ২৮-২৯)। রকন্তয  ছ্বকোহকোবিদ
সেম্পনকর্ব প্রচরলত ভকোন্ত সেসংজকোয়,  যকোরকো ককবিল মযনখই নেয়,  অন্তর করনকই
ঈমকোনে এননেরছনলনে এবিসং তকোপাঁনদর আমলও ঈমকোনে অনুযকোয়দ রছনলকো কসেই
প্রকপত ছ্বকোহকোবিদনদর সেকোনর সেকোনর উক্তি মযনেকোরফেক্বনদরনকও ছ্বকোহকোবিদ রহনসেনবি
গণক্ষ্যে করকো  হনয়নছ। শুধিয  তকো-ই নেয়,  পরবিতর্বদককোনল এ প্রচরলত সেসংজকোর
ছ্বকোহকোবিদনদর মনধিক্ষ্যে বিহু রকনমর অবিকোরঞ্ছত রটনেকোর অবিতকোরণকো হয়, এমনেরক
রবিনদ্রকোহ, খলদফেকোহ্-হতক্ষ্যেকো ও রক্তিক্ষেয়দ যযনদ্ধি রবিবিদমকোনে পক্ষেসেমননহর হকোজিকোর
হকোজিকোর কলকোক রনেহত হনলও এরপরও বিলকো হনচ্ছে কয,  তকোপাঁনদর ককোউনকই
সেমকোনলকোচনেকো করকো যকোনবি নেকো,  বিরসং রকোতক ও রনেহত রনেরবির্বনশনষ সেকলনকই
নেক্ষেততযলক্ষ্যে গণক্ষ্যে করনত হনবি। আর সেবিনচনয় রবিপজনেক রবিষয় হনচ্ছে এই
কয,  এ কক্ষেনত কককোরআনে মজিদদনকই ঢকোল রহনসেনবি বিক্ষ্যেবিহকোর করকোর কচষকো
করকো  হনচ্ছে;  বিলকো  হনচ্ছে,  আমরকো  তকোপাঁনদর মকোধিক্ষ্যেনমই কককোরআনে কপনয়রছ,
সুতরকোসং  তকোপাঁনদর  সেমকোনলকোচনেকো  করকো  যকোনবি  নেকো  অরর্বকোৎ  তকোপাঁনদর  ককোজিকমর্ব
পযর্বকোনলকোচনেকো কনর বিলকো যকোনবি নেকো কয,  অমযক ভকোনলকো রছনলনে,  আর অমযক
মন্দে রছনলকো।

এমতকোবিসকোয় রবিচকোর-রবিনবিচনেকো কনর কদখকোর প্রনয়কোজিনে রনয়নছ কয,
কককোরআনে  মজিদদ  সেসংররক্ষেত  রকোককোর  এবিসং  আমকোনদর  ককোনছ  কপপপাঁছকোর
বিক্ষ্যেকোপকোনর প্রচরলত সেসংজকোর ছ্বকোহকোবিদনদর ককোনছ ঋণদ রকনেকো।

যরদও কককোরআনে মজিদনদর সেসংররক্ষেত রকোককো এবিসং আমকোনদর ককোনছ
কপপপাঁছকোর কক্ষেনত তকোপাঁনদর ককোনছ ঋণদ নেকো রকোককোর বিক্ষ্যেকোপকোনর আলকোহ্ তকো‘আলকো
কয  রনেনজিনকই  এর  সেসংরক্ষেণককোরদ  বিনল  করকোষণকো  কনরনছনে  এটকোই  কয
কককোননেকো ঈমকোনেদকোনরর জিন্য যনরষ, তরকোরপ আমরকো রবিষয়রটনক সেহজিনবিকোধিক্ষ্যে
করকোর  জিন্য এর সেনবির্বকোচ মযতকোওয়কোরতর সেননত বিরণর্বত  হওয়কো  ও অন্যকোন্য
দলদল উপসকোপনে কনর রকোরক। রকন্তয  রটনেকো যরদ অন্য রকম হনতকো অরর্বকোৎ
স্বয়সং  নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  যযনগ  যরদ  এমনে  রবিপযল  সেসংখক্ষ্যেক  কলকোক
ইসেলকোম গ্রহণ নেকো করনতনে - কযমনে অননেক নেবিদ-রকোসেননলর (‘আআ) অবিসকো
এমনে রছনলকো কয,  তকোপাঁরকো সেকোরকো জিদবিনে দদননের প্রচকোর করকো সেনত্ত্বেও তকোপাঁনদর
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ককোনরকো  ককোনরকো  প্ররত খযবিই নেগণক্ষ্যে  সেসংখক্ষ্যেক কলকোক ঈমকোনে এননেরছনলনে  -
তকোহনল অবিসকোটকো কদ দকোপাঁড়কোনতকো?  ধিরকো যকোক,  মকোত দ’চকোরজিনে কলকোক তকোপাঁর
প্ররত ঈমকোনে আনেনতনে এবিসং এর ফেনল কককোরআননের বিণর্বনেকো মযতকোওয়কোরতর্
পযর্বকোনয় উপনেদত নেকো হনতকো তকোহনল অবিসকোটকো কদ দকোপাঁড়কোনতকো?

প্রকপত পনক্ষে এরূপ হনলও কককোরআনে মজিদনদর ঐরশতকো, পনণর্বতকো ও
সেসংররক্ষেত  হওয়কোর  বিক্ষ্যেকোপকোনর  কককোননেকোই  পকোরর্বকক্ষ্যে  রটনতকো  নেকো।  ককোরণ,
কককোরআনে  মজিদদ  স্বদয়  গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোনক  মযতকোওয়কোরতর্  হওয়কোর  তরকো
রবিপযল  সেসংখক্ষ্যেক  ছ্বকোহকোবিদর  মকোধিক্ষ্যেনম  পরবিতর্বদ  প্রজিন্মসেমননহর  ককোনছ
কপপপাঁছকোননেকোর ওপর রনেভর্বরশদল গণক্ষ্যে কনর রনে। বিরসং কককোরআনে হনচ্ছে একরট
অরবিনেশ্বর  ও  জিদবিন্ত  ময‘রজিযকোহ্।  আর  যকো  ময‘রজিযকোহ্  তকো  স্বদয়
গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোর জিন্য কককোননেকো মকোনুনষর মযখকোনপক্ষেদ নেয়।

দ’চকোর জিনে ককনে, মকোত একজিনে কলকোকও যরদ নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-
এর ককোছ করনক কককোরআনে শুননে তকো পরবিতর্বদ প্রজিন্মসেমননহর ককোনছ কপপপাঁনছ
রদনতনে তকোনতও কককোরআননের গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোয় কককোননেকোই পকোরর্বকক্ষ্যে হনতকো নেকো।
ককোরণ,  কককোরআনে মজিদদ তকোর গ্রহণনযকোগক্ষ্যেতকোর জিন্য এর সেমমকোনেসেম্পন্ন
কককোননেকো  গ্রন্র,  এমনেরক একরট কছকোট সেনরকোহ্  উপসকোপননের জিন্য চক্ষ্যেকোনলঞ্জ
প্রদকোনে কনরনছ। এমতকোবিসকোয় কয কককোননেকো উপযযক্তি বিক্ষ্যেরক্তি এ চক্ষ্যেকোনলঞ্জ গ্রহণ
কনর বিক্ষ্যেরর্ব হনয় এর সেকোমননে মকোরকো নেত করনত বিকোধিক্ষ্যে হনতকো এবিসং তকো-ই অ-
রবিনশষজনদর জিন্য কককোরআননের ওপর ঈমকোনে আনেকোর জিন্য যনরষ হনতকো।
শুধিয তকো-ই নেয়,  এমনেরক যরদ ঈমকোনে আনেকোর মনতকো একজিনে কলকোকও নেকো
পকোওয়কো  অবিসকোয়  নেবিদ  করদম  (‘আআ)  দরনেয়কো  করনক রবিদকোয়  রনেনতনে কসে
কক্ষেনতও  আলকোহ্  তকো‘আলকোই  এ  রকতকোব  সেসংরক্ষেণ  ও  মকোনুনষর  ককোনছ
কপপপাঁছকোবিকোর বিক্ষ্যেবিসকো করনতনে। হয়নতকোবিকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর ইচ্ছেকোয় ককোনরকো
সেকোহকোযক্ষ্যে ছকোড়কোই এ গ্রন্র কককোননেকো বিস্তুনত রলরপবিদ্ধি হনয় কযনতকো এবিসং মকোরটর
নেদনচ চকোপকো পনড় কযনতকো, অতআপর বিহু বিছর পনর খনেনেককোনযর্বর ফেনল তকো
উদ্ধিকোর হনতকো আর ঔৎসুকক্ষ্যেবিনশ তকো পকোঠ করনত রগনয় পকোঠক রবিরস্মত
হনতনে  এবিসং  একই  চক্ষ্যেকোনলনঞ্জর  সেমযখদনে  হনয়  এর  ঐরশতকোর  প্রমকোণ
কপনতনে। রযরনে  হযরত মনসেকো  (‘আআ)-এর ককোনছ ফেরমকোনে-রলরখত ফেলক
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নেকোরযল কনররছনলনে তকোপাঁর  পনক্ষে রক এ ধিরননের কককোননেকো  রলরখত রকতকোব
বতরদ কনর মকোরটর নেদনচ সেসংরক্ষেণ করকো অসেমবি রছনলকো?

এখকোননে আনরকো একরট রবিষয় ককোনরকো মকোরকোয় উদয় হনত পকোনর, তকো
হনচ্ছে, নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)-এর ওপর যরদ খযবিই অল্প সেসংখক্ষ্যেক কলকোক ঈমকোনে
আনেনতনে এবিসং এর ফেনল কককোরআনে মজিদদ মযতকোওয়কোরত্ র্ পযর্বকোনয়র গ্রনন্র
উপনেদত নেকো হনতকো,  অতআপর যরদ ঐ স্বল্পসেসংখক্ষ্যেক কলকোনকর মধিক্ষ্যে করনক
ককউ  ককউ  কককোরআনে মজিদদনক  রবিকপত  করনতকো,  আর  ফেনল  পনবির্ববিতর্বদ
কতক ঐশদ গ্রনন্রর ন্যকোয় কককোরআননের এককোরধিক সেসংস্করণ রকোকনতকো, তখনে
অবিসকোটকো কদ দকোপাঁড়কোনতকো?

রকন্তয  এটকো  কককোননেকোভকোনবিই  সেমবিপর  হনতকো  নেকো।  ককোরণ,  স্বয়সং
আলকোহ্  তকো‘আলকোই  এ  ধিরননের  কয  কককোননেকো  সেমকোবিনেকো  বিকোরতল  কনর
রদনয়নছনে। এরশকোদ হনয়নছ :

قه للن مإ رب لو لتا مك ل.  لل رز مزي مه لع متي سأ قل لي مط لبا سل سن ا من مم سي مه لب سي لد سن لول لي مه مم مف سل رل لخ مزي سن لت
سن ةم مم مكي ةد لح ممي . لح

“আর অবিশক্ষ্যেই  অবিশক্ষ্যেই  এ  হনচ্ছে এক সুদ পঢ়  (অপররবিতর্বনেদয়)
রকতকোব:  এনত  কককোননেকোই  রমরক্ষ্যেকো  যযক্তি  হনবি  নেকো  - নেকো  বিতর্বমকোননে,  নেকো
ভরবিষক্ষ্যেনত; এরট মহকোপ্রশসংরসেত অককোটক্ষ্যে জকোনেমনয়র পক্ষে করনক অবিতদণর্ব।”
(হকো-মদম-আস-সেকোজিদকোহ্/ ফেয ছ্বরছ্বলকোত্ : ৪১-৪২)

বিস্তুতআ আলকোহ্ তকো‘আলকো কয গ্রনন্রর কহফেকোযনতর দকোরয়ত্ব রনেনয়নছনে
তকোর  কক্ষেনত  এটকো  সেমবিই  নেয়।  এ  প্রসেনঙ  স্মতর্ববিক্ষ্যে,  আলকোহ্  তকো‘আলকো
হযরত নেবিদ করদম (ছ্বকোআ)কক সেনম্বকোধিনে কনর এরশকোদ কনরনছনে:

سو لل لل لو للو لق لنا لت سي لل لض لع سع مل لب موي لقا لنا ال سذ لخ قه ل سن من مم ممي لي سل للم مبا لنا قث سع لط لق قه لل سن مم
لن متي لو سل . ا

“আর রতরনে যরদ আমকোর নেকোনম  (রনেজি করনক)  কতক করকো বিনলনে
তকোহনল অবিশক্ষ্যেই আরম তকোপাঁর ডকোনে হকোত ধিনর কফেলনবিকো  (তকোপাঁনক পকোকড়কোও
করনবিকো),  এরপর  অবিশক্ষ্যেই  তকোপাঁর  গদর্বকোনে  ককনট  কফেলনবিকো  (রকোড়  মটনক
কদনবিকো/ অপম পতয ক্ষ্যে রটকোনবিকো)।” (সেনরকোহ্ আল-হকোক্ব্ক্বকোহ্ : ৪৪-৪৬)
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অরর্বকোৎ আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক স্বয়সং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)কক
ইচ্ছেকোকপতভকোনবি কককোরআননে রবিকপরতসেকোধিননের কককোননেকো  সুনযকোগ কদয়কো  হনতকো
নেকো। ককোরণ,  তকোহনল আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক কককোরআনে নেকোরযনলর
উনদ্দেশক্ষ্যেই ভণ্ডযল হনয় কযনতকো। রঠক একই ককোরনণ আলকোহ্ তকো‘আলকো অন্য
কককোননেকো  বিক্ষ্যেরক্তিনকও কককোরআনে রবিকপতকরনণর সুনযকোগ রদনতনে নেকো,  বিরসং
রবিষয়রট প্রকোকপরতক ককোরণ রবিরধি ও মকোনুনষর স্বকোধিদনে ইচ্ছেকোর ওপর কছনড় নেকো
রদনয়  প্রনয়কোজিনেনবিকোনধি  সেরকোসেরর  হসনক্ষেপ কনর  তকোপাঁর  রকতকোনবির  রবিকপরত
করকোধি করনতনে।

কককোরআনে মজিদদনক মকোনুনষর ককোনছ কপপপাঁছকোননেকোর বিক্ষ্যেকোপকোনর আমরকো
উপনরকোক্তি কয সেমকোবিক্ষ্যে  পন্রকোসেমননহর করকো  বিনলরছ এ ছকোড়কোও আনরকরট
সেমকোবিক্ষ্যে পন্রকো হনত পকোরনতকো আলকোহ্ তকো‘আলকোর পক্ষে করনক অন্য কককোননেকো
জিনেনগকোষদনক কককোরআনেনক গ্রহণ কনর কনেয়কো ও রবিশ্ববিকোসেদর ককোনছ কপপপাঁনছ
কদয়কোর জিন্য উদযদ্ধি করকো। আর এটকো স্বয়সং আলকোহ্ই বিনলনছনে;  এরশকোদ
কনরনছনে :

سن مإ سر لف قف سك لها لي مء مب قؤل سد له لق لنا لف سل للك لها لو فما مب سو قسوا لق سي لها لل لن مب مري مف لكا   مب
“অতআপর তকোরকো  (যকোনদরনক আরম রকতকোব,  পরম জকোনে ও নেবিদ

রদনয়রছ) যরদ এনক (কককোরআনেনক) প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনে কনর (ককোনফের হনয় যকোয়)
তকোহনল আরম তকো এমনে এক কগকোষদর ওপর অপর্বণ করনবিকো যকোরকো  এনক
প্রতক্ষ্যেকোখক্ষ্যেকোনে করনবি নেকো।” (সেনরকোহ্ আল-আন্‘আকোম : ৮৯)

[অবিশক্ষ্যে  এ  আয়কোনতর  সেম্প্রসেকোররত  প্রনয়কোগ  এ-ও  বিনট  কয,  কয
জিকোরতর মনধিক্ষ্যে কককোরআনে মজিদদ নেকোরযল হনয়নছ তকোরকো যরদ কককোরআননের
ককোযর্বকর চচর্বকো নেকো কনর অন্যকোন্য জকোনেসেনতনক কককোরআননের ওপর অগ্রকোরধিককোর
কদয় অরবিকো ককোযর্বতআ কককোরআননের অনুসেরণ ও বিকোসবিকোয়নে নেকো কনর - কয
অবিসকোর  ককোরনণ  হযরত  রকোসেননল  আকরকোম  (ছ্বকোআ)  কশষ  রবিচকোনরর  রদননে
তকোনদর রবিরুনদ্ধি এই বিনল অরভনযকোগ করনবিনে : ملب ليا  للن لر ممي مإ سو قذوا لق لخ للت ا

لذا لن له سرآ قق سل فرا ا قجو سه لم   - “কহ আমকোর রব!  অবিশক্ষ্যেই আমকোর কলকোনকরকো  এ
কককোরআনেনক পররতক্ষ্যেক্তি কনর করনখরছনলকো।” (সেনরকোহ্ আল-ফেয রক্বকোন্ : ৩০)
- তখনে আলকোহ্ তকো‘আলকো অন্য কককোননেকো জিনেনগকোষদনক কককোরআনে মজিদনদর
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ককোযর্বকর চচর্বকো ও এনক অন্য সেমস জকোনেসেননতর মকোনেদণ্ড রহনসেনবি গ্রহণ এবিসং
এর যরকোযর অনুসেরণ ও বিকোসবিকোয়ননের জিন্য উদযদ্ধি কনর কদনবিনে।]

অতএবি,  অমযক  বিক্ষ্যেরক্তিরকো  নেকো  হনল  কককোরআনে  আমকোনদর  ককোনছ
কপপপাঁছনতকো নেকো এবিসং আমরকো মযসেলমকোনে হতকোম নেকো - এ ধিরননের ভকোন্ত যযরক্তি
কককোরআনে মজিদনদর সেরঠক পররচয় নেকো জিকোনেকোর এবিসং আলকোহ্ তকো‘আলকোর
অঙদককোনরর ওপর ঈমকোননের কক্ষেনত দবির্বলতকোর পররচকোয়ক। 

অবিশক্ষ্যে  প্রকপত  সেতক্ষ্যে  সেম্বনন্ধে  স্বচ্ছে  ধিকোরণকো  ও  গভদর  কবিকোনধির
অরধিককোরদ নেয় এমনে দবির্বল ঈমকোননের কলকোক স্বয়সং নেবিদ করদম  (ছ্বকোআ)-এর
সেময়ও রছনলকো। তকোরকো এমনে ভকোবি কদখকোনতকো কয, তকোরকো ইসেলকোম গ্রহণ কনর
নেবিদ  করদম  (ছ্বকোআ)-এর  রবিরকোট  উপককোর  কনরনছ,  নেকো  করনল  ইসেলকোম
ক্ষেরতগ্রস হনতকো;  হয়নতকো ককোনফেরনদর হকোনত পযযর্বদস হনতকো। অরচ প্রকপত
বিক্ষ্যেকোপকোর  রছনলকো  এই কয,  ইসেলকোম তকোনদর ককোনছ ঋণদ  রছনলকো  নেকো,  বিরসং
তকোরকোই ইসেলকোনমর ককোনছ ঋণদ রছনলকো। অবিশক্ষ্যে এরকো মযনেকোরফেকক্ব্ রছনলকো নেকো,
তনবি এনদর ঈমকোনে রছনলকো দবির্বল ও অগভদর। আলকোহ্ তকো‘আলকো এনদর
সেম্পনকর্ব এরশকোদ কনরনে :

لن قلنو قم لك لي سي لل سن لع قموا لأ لل سس سل لأ قلنوا ل قق قم للي لت لل سم لع قك لم سسل مل مإ قه لب للل قلن ال قم لي
سم قك سي لل سن لع سم لأ قك لدا من له لما  مللي

“(কহ রকোসেনল!)  তকোরকো ইসেলকোম গ্রহণ কনর আপনেকোনক ধিন্য কনরনছ
বিনল ভকোবি কদখকোয় (বিকো কখকোপাঁটকো কদয়); আপরনে (তকোনদরনক) বিলযনে : কতকোমরকো
কতকোমকোনদর ইসেলকোম গ্রহনণর দকোরকো আমকোনক ধিন্য করকোর ভকোবি কদরখনয়কো নেকো
(কখকোপাঁটকো  রদনয়কো  নেকো),  বিরসং  আলকোহ্ই  কতকোমকোনদরনক  ঈমকোননের  রদনক  পর
কদরখনয়  রদনয়  (বিকো  এ  পনর  পররচকোরলত  কনর)  কতকোমকোনদরনক  ধিন্য
কনরনছনে।” (সেনরকোহ্ আল-হুজিযরকোত্ : ১৭)

ইসেলকোনমর  ইরতহকোনসের  এক চরম দনযর্বকোগপনণর্ব  অধিক্ষ্যেকোনয়  একজিনে
সেতক্ষ্যে পরকোনুসেকোরদ  খলদফেকোহ্র রবিরুনদ্ধি রবিনদ্রকোহককোরদ  একদল কলকোক যযনদ্ধি
তকোনদর আসেন্ন পরকোজিয় করকোধি করকোর ও জিদবিনে বিকোপাঁচকোননেকোর লনক্ষেক্ষ্যে কককোরআনে
মজিদদনক বিশর্বকোর ডগকোয় ঝয রলনয় ঢকোল রহনসেনবি বিক্ষ্যেবিহকোর কনররছনলকো এবিসং
একদল অগভদর ঈমকোননের কলকোক এনত রবিচরলত হনয় সেতক্ষ্যে পরকোনুসেকোরদ
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খলদফেকোহ্র  ওপনর  চকোপ  সে পরষ  কনর  তকোপাঁনক  রনেরশত  রবিজিনয়র  মযনখ
যযদ্ধিরবিররত করনত বিকোধিক্ষ্যে কনররছনলকো - যকোর রবিষময় পররণরত আনজিকো সেমগ্র
মযসেরলম উমকোহ্ কভকোগ কনর চনলনছ। আমরকো কযনে একইভকোনবি,  ছ্বকোহকোবিদ
হওয়কোর দকোবিদদকোর মযনেকোরফেকক্ব্ ও দবির্বল ঈমকোনেদকোরনদরনক সেমকোনলকোচনেকো করনক
বিকোপাঁচকোবিকোর জিন্য কককোরআনে মজিদদ কপপপাঁনছ কদয়কোর ভমকোতক যযরক্তিনত প্রকপত
ছ্বকোহকোবিদনদর  প্ররত  অন্যকোয়  নেকো  করর  এবিসং  স্বয়সং  কককোরআনে  মজিদনদর
মযর্বকোদকোনক নেদনচ নেকোরমনয় নেকো আরনে। আমদনে।

* * *

সেহকোয়ক তরক্ষ্যেসেনত :
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.الکريم القرآن. ١
تهران، کبير، امير انتشارات مؤسسه راميار، محمد دکتر : قرآن تاريخ. ٢

.ش.هم ١٣۶٢
حاج آقای العظمی الله آيت : قرآن کلی مسائل و علوم در بيان. ٣

هاشم و نجمی صادق محمد : ترجمه خوئی، القاسم ابو سيد
.ش.هم ١٣۶٠ اسلمی، ذخائر مجمع هريسی،

علی سيد دکتر : مترجم المصری، الصبح ابی ابن : القرآن بديع. ٤
۱ مشهد، رضوی، قدس آستان انتشارات و چاپ مؤسسه ميرلوحی،

.ش.هم ٣۶٨
محمد دکتر : قرآن لغات فرهنگ يا اليات لتبيان اللغات تبعيين. ۵

.ش.هم ۱٣۶۶ تهران، بنياد، انتشارات قريب،
العلقات دائرة سبحانی، جعفر استاد : الکريم القرآن فی النبياء عصمة. ۶

.ش. هم ۱٤٠٩ تهران، السلمی، الرشاد و الثقافة وزارت الدولية،
انتشارات دفتر شانچی، مدير کاظم : الحديث دراية و الحديث علم. ٧

.ش.هم ۱٣۵٤ قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلمی،
৮. The Gospel of Barnabas : Edited and Translated from

the  Italian  Manuscript  in  the  Imperial  Library  at
Vienna by Lonsdale and Laura Ragg.

৯. পরবিত  কককোরআনুল  করদম  :  (মযফেতদ  মযহকোমকোদ  শফেদ  রলরখত
তকোফেসেদর  মকো‘আনরফেয ল  কককোরআনে-এর  সেসংরক্ষেপ্ত  বিঙকোনুবিকোদ),
অনুবিকোদক  :  মওলকোনেকো  মযরহউরদ্দেনে  খকোনে,  খকোনদমযল  হকোরকোমকোইনে
বিকোদশকোহ্ ফেকোহ্দ কককোরআনে মযদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ রহআ।

১০. তরজিমকো-এ  কুরআনে মজিদদ  [মওলকোনেকো  সেকোইনয়দ  আবিযল  আ‘লকো
মওদনদদ  (রহ্আ)  প্রণদত  তকোফেসেদর  তকোফেহদমযল  কককোরআনে-এর
সেসংরক্ষেপ্ত সেসংস্করণ-এর বিঙকোনুবিকোদ], মনল অনুবিকোদ : হযরত মওলকোনেকো
মযহকোমকোদ আবিদর রহদম  (রহ্আ)  এবিসং টদককো অনুবিকোদ  :  কমকোহকোমদ
নেনরুল  ইসেলকোম  খকোপাঁ  ও  রনেযকোমযদ্দেদনে  কমকোলকো,  প্রককোশনেকোয়  ফেকোলকোহ্-
ই-‘আম ট্রিকোস, ঢকোককো, ১৯৮২।
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১১. ধিমর্বপযসক - পযরকোতনে ও নেতযনে রনেয়ম : রব্রিরটশ ও ফেনরণ বিকোইনবিল
কসেকোসেকোইরট, করলককোতকো, ১৯৫০।

১২. ঐরতহকোরসেক  কপ্রক্ষেকোপনট  নেবিযওয়কোনতর  ধিকোরকো  :  আলকোমকো  সেকোইনয়দ
মযজিতকোবিকো  মযসেকোভদ  লকোরদ,  অনুবিকোদ  :  মযনদ  কমকোহকোমকোদ  ররফেকুল
হকোসেকোনে, ডনে পকোবিরলশকোসের্ব, ঢকোককো, ২০০২।

১৩. বিকোইনবিনল হযরত মযহকোমকোদ (সেআ) :  আলকোমকো কমকোহকোমকোদ সেকোনদকদ,
অনুবিকোদ  :  নেনর  কহকোনসেনে  মরজিদদ,  নেকোকদবি  পকোবিরলনকশন,  ঢকোককো,
১৯৯৮।
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