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এটি লকোন�ো তোফসীর �য়। আধুল�ক যুনগর মোনুনির িন্য কুরআন�র 
আয়োতগুনেোনক ববজ্োল�ক এবং ল�ৌলতিক দৃলটিনকোণ লথনক লদখো এবং সমসোমলয়ক 
প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব এবং ঘ��োগুনেোর উির প্রোসলগিক আনেোে�ো।



প্রকোশড়কর কথো

সব প্রশংসো আল্োহর িন্য, আমরো শুধু তোঁরই ইবোদোত কলর এবং তোঁরই 
সোহোয্য েোই। আল্োহ ল�� তোঁর বোন্দো, �বী ও রসূে মুহোম্োদ  এর ওির 
শোলতি এবং ল�রোিত্ো দো� কনর�।

আ�নন্দর �ো�ো ধর� আনে। লকউ হোিোর হোিোর ফু� উঁচু লবমো� লথনক 
েোলফনয় আ�ন্দ িোয়। লকউ মিো িোয় হনরক লদনশর �ো�োরকম খোবোর লখনয়। 
কোরও আ�ন্দ বৃলটিনত কোদোমোটিনত ফু�বে লখনে। কোরও সুখ �োকো গুনণ। কোরও 
আ�ন্দ ল�েক ল�ৌ� লেত�োনতই সীমোবদ্ধ। কোরও খুলশ অন্যনক খুলশ করোনত। 

লকউ আবোর আ�ন্দ িো� বই িনে। বি্ম োর সময় িো�োেোর ধোনর বনস। অথবো 
বি্ম ো েোেোই, িো�োেো েোেোই। হোনত এক কোি েো থোকনে ভোনেো, �ো থোকনেও 
ক্লত ল�ই। আ�ন্দ�ো বই িেোনত। লেখনকর লেতিোর ল�র্ম লরণী বরোবর ম�িবন�র 
�োও লবনয়। অথবো ল্োনতর লবিরীনত। লেখনকর যুলতির লবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনর, 
তোর মনতর সোনথ লদ্বমত কনর। বই িেোর আ�নন্দ শোলমে আনে বইটি িনে 
কোদঁো-হোসো, কল্প�োর রোনিযে হোলরনয় �োওয়ো, অথবো ল�থর-স্তব্ধ হনয় বনস থোকো।

এনককিন�র এনককরকম স্বোদ। আ�নন্দর মনতো িোঠনকরও রকমনফর 
অন�ক। এম�লক লকোন�ো বই আনে �ো �ো�ো� িোঠকনক এক�ো মেোন�র লভতর 
আ�নত িোনর? স্ো�-কোে-িোরি, এম�লক ভোিোর লবলভন্নতোনক িয় করনত?

পৃলথবীনত এক�ো বই ল�নয় অসংখ্য বই লেখো হনয়নে। এক�ো বই এক�ো 
িোলতনক আমূে বদনে লদনয়নে এম� �লির আর ল�ই। আ�িে এক�ো িোলতনক 
এক�ো বই এনস িেোনশো�োনত ডুলবনয় লদনয়নে এম� ঘ��ো পৃলথবীনত আর 
ঘন�ল�। পৃলথবীর েোখ েোখ লেোক এক�ো বই আগো-লগোেো মুখস্ কনর লরনখনে—
এম� বই এক�োই। পৃলথবীর সবনেনয় প্রোেী� অলিওবুক লসটি—মোনুি শুধু িনে 
�ো, লশোন�ও। লসই বইটি দোলব কনর লস�ো এই পৃলথবীর �ো। লকোন�ো মোনুি এই 
বইনয়র লমধোসনত্বর দোলব কনরল�। এই বইটি দোলব কনর লস ভুনের ঊনধ্্ম। এই 
বইটি আনেো লদয়, অন্ধকোর সরোয়, সতযে আর লমথ্োনক আেোদো কনর লদয়।

লকো� বই লসটি? 
আে-কুরআ�।



িনেো বই লসই বইটিনক ল�নয়ই।
আলম িনেো সম্োদ�োর সুন�োগ লিনয়লে, আেহোমদুলেল্োহ। সম্োদ�োকোনে বইটি 

িনে আলম আ�ন্দ লিনয়লে। সহনেখক লহনসনব লকছু অংশ লেনখ আ�ন্দ লিনয়লে। 
আ�ন্দ লিনয়লে এই সতযে�ো আলবষ্োর কনর ল� এই বই�োর মনতো আনরো েোনখো বই 
লেখনেও অিোলথ্ম ব কুরআ�নক কখন�োই ধোরণ করো �োনব �ো। ্টিো আর সৃলটির মোনর 
�ত�ো ফোরোক, ্টিোর কথোমোেো আর সৃলটির শব্দরোলির তফোৎ তত�োই।

িনেো বই�োনক লকউ ব্যোখ্যোগ্রন্থ বো তোফসীর বনে ভুে করনব� �ো। এনত 
মো�বীয় ভোব�ো আনে; কোরণ, আল্োহ আমোনদর কুরআ� ল�নয় ভোবনত বনেনে�। 
আে-কুরআ� ভুনের ঊনধ্্ম; িনেো �য়। বোংেোনদনশর দুই ি� বে আলেম বইটির 
শোরঈ সম্োদ�ো কনরনে�। তোরিনরও ভুে থোকনত িোনর। ভোিোগত ভুে থোকনত 
িোনর। আমোনদর িো�োনে আমরো লস ভুে সংনশোধন�র লেটিো করব ই� শো আল্োহ।

শুরু কনরলেেোম আ�ন্দ লদনয়, লশনিও তো-ই থোক। িনেো বইটি আ�নন্দর িন্য। 
বুলদ্ধবৃলত্ক আ�ন্দ। এই বইটি িনে লকউ �লদ কুরআ�নক অন্য আনেোয় লদনখ�, 
সরোসলর কুরআ� িনে বুরনত উদ্ববুদ্ধ হ�, িীবন� কুরআ�নক বোস্তবোয়� করনত 
সনেটি হ� তনব বইটি সোথ্ম ক।

িনেো বইটি সোথ্ম ক লহোক। আমোনদর িীব� সোথ্ম ক লহোক। আমী�।

শরীফ আবু হোয়োত অপু
সনরোবর প্রকোশন�র িক্ লথনক।



ভূমিকো
ِحيـْـِم لَرّ ا ْحـٰـِن  لَرّ ا هلِل  ا بِْســِم 

আেহোমদুলেল্োহ, সকে প্রশংসো আল্োহ  এর িন্য। সেোত এবং সোেোম 
বলি্ম ত লহোক মুহোম্োদ ইব� আব্দুল্োহ  এর ওিনর।

আমোনদর অন�নকরই কুরআ� অথ্ম সহ িেোর সময় মন� প্রশ্ন আনস, ‘এই 
আয়াবি আমাি শশখাি কী আবে?’ বো ‘এি সাবথ আিবকি যুবেি সম্ক্ক  
কী?’ —অন�নকই কুরআ� িনে বুরনত িোনর� �ো ল� কুরআন�র আয়োত 
কীভোনব তোর িীবন� কোনি েোগনব, লবনশি কনর আিনকর যুনগর লপ্রক্োিন�।

আধুল�ক মোনুি ইসেোমনক ল�নয় ল�সব লদ্বধো-দ্বনন্দ্ব লভোনগ� এবং অমুসলেম 
লমলিয়োর ব্যোিক অিপ্রভোনবর কোরনণ ইসেোমনক মন�-প্রোনণ লমন� ল�নত 
িোনর� �ো, তোনদর কোনে ইসেোনমর সঠিক ভোবমূলত্ম  এবং কুরআন�র অসোধোরণ 
বোণী লিৌঁনে লদওয়োর েনক্যে এ লেখোগুনেোর সূে�ো। এটি লকোন�ো তোফসীর 
�য়, বরং প্রলসদ্ধ তোফসীরগুনেো লথনক উনল্খন�োগ্য এবং আিনকর যুনগর 
িন্য প্রোসলগিক আনেোে�োর সংকে�। এখোন� কুরআন�র আয়োনতর বোণীনক 
অল্প কথোয়, সমসোমলয়ক িীব� লথনক উদোহরণ লদনয়, সংললিটি ববজ্োল�ক 
আনেোে�োসহ �থোসম্ভব আধুল�ক বোংেোয় তুনে ধরোর লেটিো করো হনয়নে। আশো 
কলর সমকোেী� মোনুনিরো তোনদর িীবন�র সোনথ কুরআ�নক লমেোনত িোরনব�।

কুরআন�র আয়োতগুনেোর সরোসলর বোংেো অনুবোদ িনে আয়োনতর মম্ম  খুব 
কমই লবোরো �োয়; কোরণ, আরবী লথনক বোংেো অনুবোদ করোর সময় অন�ক 
আরবী শনব্দর প্রকৃত অথ্ম , অনথ্ম র ব্যোিকতো এবং লপ্রক্োি� হোলরনয় �োয়। 
তোই কুরআ�নক সলতযেকোরভোনব লে�নত আরবী লশখোর লকোন�ো লবকল্প ল�ই। 

এ লেখোনত ব্যলতিগত মতোমত লদওয়ো লথনক �থোসোধ্ দূনর থোকোর লেটিো 
করো হনয়নে। কুরআন�র আয়োনতর অনুবোদগুনেো একোলধক প্রলসদ্ধ অনুবোদ, 
তোফসীর এবং কুরআন�র উির লবলভন্ন আলেনমর লেকেোর লথনক ল�ওয়ো 
হনয়নে। ববজ্োল�ক, নৃতোলত্ত্বক তথ্গুনেো ল�খো� লথনক সংগ্রহ করো হনয়নে, তোর 
�থো�থ উৎস �নথটি �োেোই কনরই ল�ওয়ো হনয়নে। লেখোগুনেোর মূেবতিনব্যর 
লকোন�ো�োই আমোর কৃলতত্ব �য়, বরং লবলভন্ন ইসেোমী িো�্ম োে, বই, তোফসীর 



এবং লেকেোর লথনক সংগৃহীত। ববজ্োল�ক তথ্গুনেোও অন্যনদর গনবিণোেব্ধ। আলম 
সংকেক মোরি।

বইটি লেখোর সময় ল�নের তোফসীর এবং অলভধো�গুনেো ব্যবহোর করো হনয়নে:
 

১)  বোইলয়�োহ ইন্সটিটিউ�-এর কুরআন�র তোফসীর।
২) ম্োনসি অফ দো কুরআ�—মুহোম্োদ আসোদ।
৩) তোফলহমুে কুরআ�—মোওেো�ো মোওদুলদ।
৪) মো‘লরফুে কুরআ�—মুফতী শোলফ উসমো�ী।
৫) মুহোম্োদ লমোহোর আলে—A Word for Word Meaning of The Quran

৬) বসয়দ কুতব—In the Shade of the Quran

৭) তোদোব্বু নর কুরআ�—আলম� আহসো� ইসেোলহ।
৮) তোফসীনর তোও�ীহুে কুরআ�—মুফতী মুহোম্োদ তোলবি উসমো�ী।
৯) বোয়ো� আে কুরআ�—ি: ইসরোর আহনমদ।
১০) তোফসীরুে কুরআ�—মোওেো�ো আব্দুে মোলিদ দলরয়োবোদী।
১১) কুরআ� তোফসীর—আব্দুর রলহম আস–সোরো�লব।
১২) আত–তোবোলর এর তোফসীনরর অনুবোদ।
১৩) তোফসীর ইব� আব্োস।
১৪) তোফসীর আে কুরতুলব।
১৫) তোফসীর আে িোেোেোই�।
১৬) লুগোতুে কুরআ�—গুেোম আহনমদ িোরনভি। 
১7) তোফসীর ইব� কোসীর।
18) তোফসীর আহসোনুে বোয়ো�—ইসেোমী লসন্োর, আে-মোিমোআহ, সউলদ আরব।
19) কুরআনুে কোরীম (বোংেো অনুবোদ ও সংলক্প্ত তোফসীর); বোদশোহ ফোহোদ 
কুরআ� মুদ্রণ কমনলেক্স।



ওিনরর এক বো একোলধক তোফসীর সম্নক্ম  অন�নকর লবলভন্ন মত থোকনত িোনর। 
এ কোরনণ লেটিো কনরলে আবিীদো, শোরীআহ, লফকহ সম্লক্ম ত ব্যোিোরগুনেো একোলধক 
তোফসীর বো উৎস লথনক ল�ওয়োর। এ েোেো বইটি দুি� আলেম সম্োদ�ো কনরনে�। 
তোনদর প্রলত আলম শ্রদ্ধোশীে। 

সংকেন�র সময় লেখোগুনেো লবলভন্ন ভোই এবং লবো� লদনখ লদনয়নে�। আলম 
তোনদর কোনে কৃতজ্। সংকেক লহনসনব এ বইনয় �লদ লকোন�ো জ্ো�গত ভুে লথনক 
থোনক লস দোয় আমোর ওিনর বত্ম োয়। �লদ সহৃদয় িোঠক উিযুতি প্রমোণ লদনয় ভুে 
সংনশোধ� কনর লদ�, আলম তোর কোনে লবনশিভোনব কৃতজ্ থোকব। আর এই বইনত 
�ো লকছু ভোনেো, সঠিক এবং উিকোরী তো আল্োহ  এর িক্ লথনক। আল্োহ ল�� 
এই কোি�ো গ্রহ� কনর ল�� এবং এ লথনক িোঠকনদর এবং আমোনক, দুল�য়োনত ও 
আলখরোনত উিকৃত কনর�।

—ওমর আে িোলবর
facebook.com/omar.al.zabir, omaralzabir@gmail.com
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আিোর কোড়ে লোগড়ে এিন মকছু কুরআড়ন আড়ে মক ?

কুরআ� সম্নক্ম  একটি প্রেলেত ধোরণো হনেো: এটি একটি উচ্চমোনগ্ম র ধমমীয়, 
ব�লতক, ঐলতহোলসক বই, �ো-লত বে বে িটিে ব্যোিোরগুনেোই শুধু্ বেো 

আনে। বদ�লন্দ� িীবন� কোনি েোনগ এম� সোধোরণ ব্যোিোরগুনেোর িন্য কুরআ� 
�য়। ল�ম� আমরো কীভোনব কথো বেব, কীভোনব লবেোনত �োব, কীভোনব বোচ্চোনদর 
লবেো�ো লদব—এসব খঁুটি�োটি সোধোরণ বদ�লন্দ� ব্যোিোনরর িন্য কুরআ� �য়। 

আসনে কী তো-ই?
লদখো �োক মোনুনির ্টিো আল্োহ  ল�নি আমোনদর বদ�লন্দ� িীবন� েেোর 

িন্য কত লকছু লশলখনয়নে�—

কথা  েল া
□ মোনুনির সোনথ কথো বেোর সময় ভদ্র, মোলি্ম তভোনব উত্ম কথো বেনব।। ২: ৮৩।
□ সতযে কথো বেনব। ভলণতো �ো কনর, লধোঁকো �ো লদনয়, স্পটি বেনব।। ৩৩: ৭০।
□ লেৎকোর করনব �ো। কক্ম শভোনব কথো বেনব �ো, �ম্রভোনব ল�চু স্বনর কথো বেনব।। 
৩১: ১৯।
□ সলতযে মন�োভোব�ো মুনখ প্রকোশ করনব। মন� এক, মুনখ উন্ো কথো বেনব �ো।। 
৩: ১৬৭।
□ ফোেতু কথো বেনব �ো এবং অনন্যর ফোেতু কথো শু�নব �ো। �োরো ফোেতু কথো 
বনে, অপ্রনয়োি�ীয় কোি কনর সময় �টি কনর, তোনদর কোে লথনক সনর �োনব।। 
২৩: ৩, ২৮: ৫৫।
□ কোউনক ল�নয় উিহোস, টি�কোলর ব্যগি করনব �ো।। ৪৯: ১১।
□ অন্যনক ল�ন্দো করনব �ো, কোরও মো�হোল� করনব �ো।। ৪৯: ১১।
□ কোউনক লকোন�ো বোনি �োনম িোকনব �ো।। ৪৯: ১১।
□ কোরও অনুিলস্লতনত তোর �োনম লকোন�ো বোনি কথো বেনব �ো।। ৪৯: ১২।
□ অন্যনক লকছু সংনশোধ� করনত বেোর আনগ অবশ্যই তো ল�নি মো�নব। কথোর 
লেনয় কোনির প্রভোব লবলশ।। ২: ৪৪।
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□ মোনুিনক লবেক্ণভোনব, মোলি্ম ত কথো বনে আল্োহর িনথ িোকনব। তোনদর 
সোনথ অতযেতি ভদ্র, শোেী�ভোনব যুলতি-তক্ম  করনব।। ১৬: ১২৫।
□ লমথ্ো কথো বেনব �ো।। ২২: ৩০।
□ �লদ লকোন�ো ব্যোিোনর লতোমোর সঠিক জ্ো� �ো থোনক, তো হনে লস ব্যোিোনর 
মুখ বন্ধ রোনখো। লতোমোর মন� হনত িোনর, এসব সোমোন্য ব্যোিোনর সঠিকভোনব 
�ো লিন� কথো বেনে অত সমস্ো ল�ই, লকন্তু তুলম িোন�ো �ো, লস�ো হয়নতো 
আল্োহর কোনে লকোন�ো ভয়ংকর ব্যোিোর।। ২৪: ১৪–১৬।

ব্যেহ াি 
□ মোলি্ম ত লিোশোক িরনব।। ৭: ২৬।
□ মোলি্ম ত লিোশোক িনর প্রোথ্ম �ো করনব।। ৭: ৩১।
□ প্রনয়োিন�র লবলশ খোবোর খোনব �ো, িো� করনব �ো।। ৭: ৩১। 
□ ল�নিই ল�নির গুণ িোলহর কনর অনন্যর কোনে ভোনেো সোিোর লেটিো করনব �ো।। 
৫৩: ৩২।
□ কোরও সোনথ ফু�োল� করনব �ো, ল�নিনক ল�নয় গব্ম  করনব �ো।। ৩১: ১৮।
□ লদমোগ লদলখনয় েেোনফরো করনব �ো।। ১৭: ৩৭।
□ তোেোহুনেো করনব �ো, খুব ধীরতোও �য়; মধ্ম-স্বোভোলবক গলতনত েেোনফরো 
করনব।। ৩১: ১৯।
□ লব�নয়র সোনথ েেোনফরো করনব।। ২৫: ৬৩।
□ লবলশ অনুমো� করনব �ো, লকছু অনুমো� আনে ল��ো করো গু�োহ। আন্দোনি লিে 
মোরনব �ো। এনক অনন্যর উির গুপ্তেরলগলর করনব �ো।। ৪৯: ১২। 
□ কোরও অনুমলত েোেো তোর ঘনর কখন�ো ঢুনক িেনব �ো।। ২৪: ২৭।
□ কোরও সোনথ লদখো হনে তোনক সুন্দরভোনব সম্ভোিণ িো�োনব, সোেোম লদনব। 
লকউ লতোমোনক সম্ভোিণ িো�োনে তোনক তোর লেনয়ও ভোনেোভোনব উত্র লদনব। 
�তুবো অতিত লস ল�ভোনব িোল�নয়নে, লসভোনব িো�োনব।। ৪: ৮৬।
□ �খ� তুলম ল�নির ঘনর আসনব বো অন্য কোরও ঘনর �োনব, ঘনর �োরো আনে 
তোনদর সুন্দর সম্ভোিণ িো�োনব, সোেোম লদনব এবং তোনদর িন্য আল্োহর কোনে 
কল্োণ কোম�ো করনব।। ২৪: ৬১।
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□ লকউ ভুনে লদোি কনর ক্মো েোইনে এবং ল�নিনক সংনশোধ� করনে তোনক আগ্রহ 
ল�নয়, লকোন�ো রোগ লেনি �ো লরনখ ক্মো কনর লদনব।। ৬: ৫৪, ৩: ১৩৪।
□ অজ্, বব্ম র, লবিথগোমী লেোকি� অপ্রনয়োি�ীয় কথোবোত্ম ো, খোনমোখো যুলতি-তক্ম  
করনত লগনে তোনদর সোেোম/শোলতি বনে সনর �োনব– ২৫: ৬৩।
□ আল্োহ �োনদর লবলশ লদনয়নে�, তোনদর লহংসো করনব �ো।। ৪: ৫৪।

নন রিকিা 
□ সতযেনক লমথ্ো লদনয় লঘোেো করনব �ো এবং লিন�-শুন� সতযে লগোি� করনব �ো।। ২: 
৪২।
□ ল�নিনক এবং ল�নির িলরবোরনক আনগ ঠিক কনরো।। ৬৬: ৬।
□ কোরও লকোন�ো উিকোর করনে, তো তোনক মন� কলরনয় কটি লদনব �ো।। ২: ২৬২।
□ কোরও উিকোর করনে তোর লবল�মনয় তোর কোে লথনক লকোন�ো উিকোর, এম�লক 
ধন্যবোদও আশো করনব �ো।। ৭৬: ৯।
□ কোউনক কথো লদনে অবশ্যই কথো রোখনব। লতোমোর প্রনতযেক�ো অগিীকোনরর ব্যোিোনর 
লতোমোনক লিনজ্স করো হনব।। ১৭: ৩৪।
□ �োরো ভোনেো কোি করনে, তোনদর ভোনেো কোনি সোহোয্য করনব, উৎসোহ লদনব, 
তোনদর সোনথ ভোনেো কোনি ল�োগ লদনব। খোরোি কোনি কোউনক লকোন�ো ধরন�র সোহোয্য 
করনব �ো।। ৫: ২।
□ �োরো ফোিেোলম, েযেোবেোলম কনর তোনদর কোে লথনক ল�নির সম্ো� বিোয় থোকনত 
সনর �োনব।। ২৫: ৭২।
□ ল�োংরোলম, অলিীে কোনির ধোনর-কোনেও �োনব �ো, লস�ো লগোিন� লহোক, আর 
প্রকোনশ্য।। ৬: ১৫১।
□ লবিরীত লেনগির প্রলত দৃলটি �ত রোনখো, কোমদৃলটি ল�নয় তোকোনব �ো, এক িেনকর 
িন্যও �য়।। ২৪: ৩০, ২৪: ৩১।
□ কোরও সম্নক্ম  খোরোি লকছু শু�নে তোর সম্নক্ম  ভোনেো ধোরণো রোনখো, �তক্ণ 
ি�্মতি �ো তুলম তোর সম্নক্ম  সঠিক তথ্ �ো িোচ্ছ। অন্যনদর ল�নদ্ম োি লহনসনব ল�নব, 
�তক্ণ �ো তোর লদোি প্রমোলণত হয়।। ২৪: ১২।
□ িলবরি, িলরষ্োর-িলরচ্ছন্ন থোকনব।। ৯: ১০৮, ৪: ৪৩, ৫: ৬।
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□ খোরোি লকউ লতোমোনক লকোন�ো খবর লদনে লস�ো ভোনেো কনর �োেোই কনর ল�লচিত 
হও, �োনত কনর তুলম এম� লকছু কনর �ো লফনেো, �োর িন্য লতোমোনক িনর িস্তোনত 
হয়।। ৪৯: ৬।
□ লতোমোর �ো সম্নক্ম  সঠিক জ্ো� ল�ই, তোর অন্ধ অনুসরণ করনব �ো; কোরণ, 
আল্োহর আদোেনত লতোমোর দৃলটি, শ্রবণ এবং হৃদয়—এই সবলকছুর লবেোর করো হনব।। 
১৭: ৩৬।
□ �োরো আল্োহর বোণীনক গুরুত্ব লদয় �ো, তো ল�নয় অবনহেো কনর, হোলস-ঠোট্ো কনর 
তোনদর কোে লথনক সনর �োনব।। ৬: ৭০। �তক্ণ �ো তোরো অন্য প্রসনগি কথো �ো 
বনে, ততক্ণ ি�্মতি তোনদর সোনথ বসনব �ো।। ৪: ১৪০।
□ ঘুি খোনব �ো এবং ঘুি লদনব �ো।। ২: ১৮৮।
□ অনন্যর �োকো-িয়সো, সম্লত্ লিন�-শুন� অন্যোয়ভোনব দখে করনব �ো।। ২: ১৮৮।
□ অন্ন-বস্ত্র-বোসস্ো� সংস্োন�র িন্য �োনদর আনুগতযে করে, তোনদর লকোন�ো ক্মতোই 
ল�ই লতোমোনক লকছু লদবোর—শুধু আল্োহর কোনে েোও।। ২৯: ১৭।
□ িোলত-বণ্ম -ভোিো-ল�োগ্যতো ইতযেোলদর লবলভন্নতো থোকো সনত্ত্বও মোনুিনক সম্ো� করনব।। 
১৭: ৭০।
□ িোতীয়তো-বণ্ম -ভোিো-ল�োগ্যতো ল�লব্ম নশনি লবশ্বোসীরো সবোই ভোই-ভোই, লবো�-লবো�। 
লতোমরো সবোই একই িলরবোনরর সদনস্র মনতো এনক অনন্যর ভোই-লবো� লহনসনব 
থোকনব।। ৪৯: ১০।

পা রিে া র িক ও আত্ীয়ি াি  সম্ক্ক  
□ খোবোনরর দোওয়োত লিনে �খ� ল�নত বনেনে, তখ�ই �োনব, লবলশ আনগ �োনব �ো। 
খোওয়ো হনয় লগনে লদলর �ো কনর েনে আসনব—�োনত তোনদর অসুলবধো �ো হয়।। ৩৩: 
৫৩।
□ কথো বেোর সময় কোরও িক্িোলতত্ব করনব �ো, লস�ো �লদ ল�ক� আত্ীনয়র 
লবরুনদ্ধও হয়।। ৬: ১৫২।
□ বোবো-মোর সব ব্যোিোনর সবনেনয় ভোনেোভোনব ব্যবস্ো ল�নব।। ২: ৮৩। 
□ বোবো-মোর সোনথ সবনেনয় ভোনেো সম্ক্ম  রোখনব, ভোনেো ব্যবহোর করনব।। ৪: ৩৬।
□ কোনের আত্ীয়নদর সোনথ ভোনেো সম্ক্ম  রোখনব।। ২: ৮৩, ৪: ৩৬।
□ এলতম এবং অভোবী মোনুিনদর সোহোয্য করনব।। ২: ৮৩, ৪: ৩৬।
□ বন্ধু এবং প্রলতনবশীনদর সোনথ সুন্দর সম্ক্ম  রোখনব।। ৪: ৩৬।



14

□ লবিনদ িেো িলথক-�োরিীনদর সোহোয্য করনব।। ৪: ৩৬।
□ �োরো লতোমোর অধী� বো দোস-দোসী, তোনদর সোনথ সুন্দর ব্যবহোর করনব।। ৪: ৩৬।

সুতরোং শুরুর প্রশ্নটি—আমোর কোনি েোগনব এম� লকছু কুরআন� আনে লক? —এর 
উত্নর কুরআন�র এই আয়োতটি �নথটি:

আলম লতোমোনক (মুহোম্োদ) লকতোবটি িোঠিনয়লে সবলকছু িলরষ্োর কনর বণ্ম �ো 
কনর; �োরো আল্োহর প্রলত অনুগত (মুসলেম) তোনদর িন্য িথ প্রদশ্ম ক, অনুগ্রহ 

ও সুসংবোদ লহনসনব। আ�-�োহে ১৬: ৮৯

লব.দ্র. ওিনরর উিনদশগুনেো সংললিটি আয়োনতর সরোসলর অনুবোদ �য়। বরং ল�ই 
আয়োতগুনেোর অংশলবনশি লথনক উিনদশগুনেো সংগ্রহ করো হনয়নে, তো লদওয়ো হনয়নে। 
অন�ক সময় আয়োনতর অথ্ম  িনে লবোরো �োয় �ো উিনদশ�োর সোনথ লমে লকোথোয়। 
লেতিো করু�, তোফসীর িড়ু�, বুরনত িোরনব�। 

আয়োনতর লশনি লদওয়ো সংখ্যোগুনেো হনচ্ছ �থোক্রনম সুরোহ এবং আয়োনতর �ম্বর।
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সূরো ফোমিহো: আিরো যো মশমিমন

রসূে মুহোম্োদ সোল্োেোহু আেোইলহ ওয়োসোল্োম �খ� ১৪০০ বের আনগ অমুসলেম 
আরবনদর কুরআ� লতেোওয়োত কনর লশো�োনত�, তখ� তো শুন� আরবনদর দুই 

ধরন�র প্রলতলক্রয়ো হনতো—
কী অসোধোরণ কথো! এভোনব লতো আমরো কখন�ো আরবী ব্যবহোর করোর কথো লভনব 

লদলখল�! এত অসোধোরণ বোকযে গঠ�, শব্দ ল�ব্ম োে� লতো আমোনদর সবনেনয় লবখ্যোত 
কলব-সোলহলতযেকরোও করনত িোনর �ো! এম� কঠি� বোণী, এম� হৃদয়স্পশমী কনর লকউ 
লতো লকোন�ো লদ� বেনত িোনরল�! এই লিল�স লতো মোনুনির িনক্ বতলর করো সম্ভব 
�য়! এ�ো ল�চিয়ই আল্োহ  এর বোণী! আলম সোক্যে লদলচ্ছ—েো ইেোহো ইল্োেোহ...

অথবো,
সব্ম �োশ, এ�ো ল�চিয়ই িোদু! এই লিল�স মোনুনির িনক্ বো�োন�ো সম্ভব �ো। এ�ো 

লতো মন� হনচ্ছ সলতযে সলতযে লকোন�ো বদববোণী। লকন্তু এই লিল�স আলম লমন� ল�নে লতো 
আলম আর মূলত্ম পূিো করনত িোরব �ো, লেোক ঠকোনত িোরব �ো, মদ লখনত িোরব �ো, 
জুয়ো লখেনত িোরব �ো, আমোর দোসগুনেোর সোনথ �ো খুলশ তো-ই করনত িোরব �ো। 
এই বোণী মো�ো শুরু করনে আমোর িলরবোর এবং লগোনরির লেোনকরো আমোনক লবর কনর 
লদনব। আমোর মো�-সম্ো�, সম্লত্ সব িোল�নত েনে �োনব। এই লিল�স ল�ভোনবই 
লহোক আ�কোনত হনব। দোেঁোও, আিনকই আলম আমোর দেবে ল�নয় এই লেোক�োনক...

কুরআন�র বোংেো বো ইংনরলি অনুবোদ িনে কখন�ো আি�োর এ রকম লকোন�ো 
েরম প্রলতলক্রয়ো হনয়নে? হয়ল�; কোরণ, লকোন�ো অনুবোদ আল্োহ  এর ভোিনণর 
ম�্ম োদো, গোম্ভী�্ম , অনেৌলককতো তুনে ধরনত িোনর �ো। কুরআন�র প্রলতটি আয়োত এবং 
শনব্দর অথ্ম  ল� কত ব্যোিক, প্রলতটি শব্দ ল�ব্ম োে� ল� কত সূক্ষ্ণ, তো আমরো বুলর �ো। 
কুরআ� �লদ আল্োহ  বোংেোনত িোঠোনত�, তো হনে আমরো এক�ো কনর বোকযে 
শু�তোম, আর ধোক্ো লখতোম। রবীন্দ্র�োথ, মধুসূদ� লকউ এর ধোনর-কোনেও লকছু বতলর 
করনত িোরত �ো। লকন্তু একি� আরব বোংেোয় লসই বোণী শু�ত, আর হোই তুেত। 
ঠিক ল�ম� আমরো এখ� কলর আরবী কুরআ� শুন�। এ কোরনণই সূরো ফোলতহো প্রলতলদ� 
অন�কবোর িনেও আমরো এর গভীরতো অনুভব কলর �ো। কোরণ, বুবে প�া, আি না 
বুবে প�াি মবযে আকাশ-পািাল পাথ্ক ক্য আবে। 
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  ِ ِمۡسِب ٱللَّ

শুরু করলে আল্োহর �োনম

লবসলমল্োহনত ‘শুরু করলে’ সরোসলর বেো ল�ই। এর সরোসলর অথ্ম : ‘আল্োহর 
�োনম’। এখোন� ‘শুরু করলে’ শব্দটির অনুিলস্লত লবসলমল্োহ এর প্রনয়োগনক আরও 
ব্যোিক কনর লদনয়নে। আরবীনত ‘বো’ (ب) এর অন�কগুনেো অথ্ম  হয়, ল�ম�: 
‘সোনথ’, ‘লদনয়’, ‘িন্য’, ‘উনদেনশ্য’,‘সোহোনয্য’ ইতযেোলদ। বোংেো বো ইংনরলিনত 
এম� একটি শব্দ ল�ই, �ো একসোনথ এতগুনেো অথ্ম  বহ� কনর। সূরো ফোলতহোর প্রথম 
আয়োনতর, প্রথম শনব্দর, প্রথম অংশটিই আমোনদর লদলখনয় লদয় ল� কুরআন�র 
অনুবোদ করনে মূে আরলবর ভোনবর কতখোল� ভোব হোলরনয় �োয়। 

আমরো �লদ ‘বো’ এর অথ্ম গুনেো একসোনথ কনর লবসলমল্োহনক অনুবোদ করনত 
�োই, তো হনে শুধুই লবসলমল্োহ-এর অথ্ম  দোঁেোনব—আল্োহর �োনমর সোনথ, আল্োহর 
�োনমর সোহোনয্য, আল্োহর �োনমর বরকনত ইতযেোলদ। তোই শুধু লকোন�ো লকছু শুরু করোর 
িন্যই �ো, আরও অন�ক উনদেনশ্যই লবসলমল্োহ বেো �োনব। 

আমরো ‘আল্োহর �োনম’ শুধু 
শুরুই কলর �ো, বরং পুনরো কোি�ো 
কলর আল্োহর �োনম এবং লশি কলরও 
আল্োহর �োনম। হোরোম আয় লথনক 
লক�ো খোবোর লবসলমল্োহ বনে খোওয়ো 
শুরু করনেও লস�ো আল্োহর �োনম 
খোওয়ো হনেো �ো। আলম লবসলমল্োহ 
বনে এক�ো ফোইে ল�েোম সই করোর িন্য তোরির অন্যলদনক তোলকনয় খুক খুক কনর 
লকনশ হোত বোলেনয় লদেোম ঘুি ল�বোর িন্য—এ�ো আর আল্োহর �োনম সই করো হনেো 
�ো। �তই লবসলমল্োহ বেো লহোক �ো লক�, খোরোি কোনি আল্োহর বরকত থোনক �ো।

লবসলমল্োহ লকোন�ো �তু� লকছু �য়। �বী নুহনক  তোর িোহোনি উঠোর সময় 
আল্োহ  বনেলেনে�, ‘আনরোহণ কনরো আল্োহর �োনম।’1 �বী সুেোয়মো�  
�খ� রোল� সোবোনক বোণী িোঠিনয়লেনে�, তখ� তো শুরু হনয়লেে ‘লবসলমল্োলহর 

১	 সূরা	হুদ,	১১:	৪১

‘শোইখ বোকর আবু �োইদ বনে�, 
হোরোম লকংবো মোকরুহ লকোন�ো কথো বো 
কোি—আল্োহর �োনম শুরু করো �োনব 
�ো। আল্োহর অবোধ্তোর শুরুনত তোর 
আনুগনতযের প্রকোশমূেক শব্দটি উচ্চোরণ 
কনর আসনে আল্োহনক অসম্ো�ই করো 
হয়। —তোসহীহ আদ-দু‘আ
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রোহমোল�র রোলহম’ লদনয়।2 ল� লকোন�ো ভোনেো, গুরুত্বপূণ্ম  কথো, লেখো বো কোি শুরুর 
আনগ লবসলমল্োহ বেো উলেত।3

 ِ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

�োবতীয় প্রশংসো আল্োহর

এখোন� আমরো আল্োহর প্রশংসো করলে, তনব আমরো ল�ম� মোনুিনক বলে—
‘আিল� অন�ক ভোনেো’, লতম� আমরোও আল্োহনক বেলে, সমস্ত প্রশংসো তোরঁ—
ব্যোিোর�ো তো �য়। ‘আেহোমদু লেল্োহ’ লকোন�ো লক্রয়োবোেক বোকযে �য়, এটি একটি 
লবনশষ্যবোেক বোকযে। সহি বোংেোয় বেনে, এখোন� লকোন�ো লকছু করো হনচ্ছ �ো, 
বরং লকোন�ো সনতযের পু�রোবৃলত্ করো হনচ্ছ। ল�ম�: আমরো �খ� বলে সূ�্ম  আনেো 
লদয়—তখ� আমরো একটি সতযে বেলে। আমরো লকন্তু প্রশংসো কনর বেলে �ো—আহো! 
সূ�্ম , তুলম কত আনেো দোও!

সূ�্ম  সবসময়ই আনেো লদয়—লস�ো আমরো বলে আর �ো বলে। আমরো সবোই �লদ 
‘সূ�্ম  আনেো লদয়’ বেো বন্ধ কনরও লদই, সূ�্ম  ঠিকই আনেো লদনব। ঠিক একইভোনব 
আেহোমদু লেল্োহ অথ্ম  ‘সমস্ত প্রশংসো আল্োহর’, লস�ো আমরো বলে আর �ো বলে, 
সমস্ত প্রশংসো ইলতমনধ্ই আল্োহর।4

পৃলথবীনত লকোন�ো মোনুি বো লি� �ো থোকনেও এবং তোরো লকউ আল্োহ  
এর প্রশংসো �ো করনেও, সমস্ত প্রশংসো তোঁর লেে, আনে এবং থোকনব। বরং এ�ো 
আমোনদর িন্যই এক�ো লবরো� লসৌভোগ্য ল� আমরো আল্োহ  এর প্রশংসো করোর 
সুন�োগ িোলচ্ছ।

সূরো ফোলতহোর এই আয়োতটির বোকযে গঠ� লদনয়ই আল্োহ  আমোনদর তোঁর 
অবস্ো� কত ওিনর এবং আমোনদর অবস্ো� কত ল�নে—তো বুলরনয় লদনয়নে�। 
লতল� আমোনদর বুলরনয় লদনচ্ছ� ল� লতল� ইলতমনধ্ই প্রশংলসত; আমোনদর ধন্যবোদ 
এবং প্রশংসো তোঁর দরকোর ল�ই। তো হনে লক� আমোনদর আল্োহর প্রশংসো করো 
দরকোর? তোনত কী েোভ?
২	 সূরা	আন-নামল,	২৭:	৩০
৩	 আল	মাওসু’আহ	আল	ফিকফহয়াহ	(৮/৯২)
৪	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স
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২০০৩ সোনে ২হোিোর ৬১৬ ি� প্রোপ্তবয়স্ক মোনুনির ওিনর গনবিণো কনর লদখো 
লগনে—�োরো অনিক্োকৃত লবলশ কৃতজ্, তোনদর মনধ্ মো�লসক অবসোদ, দুলচিতিো, 
অমূেক ভয়-ভীলত, অলতলরতি খোবোর অভযেোস এবং মদ, লসগোনর� ও ড্োনগর প্রলত 
আসলতির ঝঁলক অন�ক কম।1 আনরকটি গনবিণোয় লদখো লগনে মোনুিনক ল�য়লমত আরও 
লবলশ কৃতজ্ হনত অনুপ্রোলণত করনে, মোনুনির ল�নির সম্নক্ম  ল� হী�মন্যতো আনে, 
ল�নিনক ঘৃণো করো, ল�নিনক সবসময় অসুন্দর, দুব্মে, উনিলক্ত মন� করো, ইতযেোলদ 
�ো�ো ধরন�র সমস্ো ৭৬% ি�্মতি দূর করো �োয়।2

২০০৯ সোনে ৪০১ ি� মোনুনির উির গনবিণো করো হয়, �োনদর ৪০% এর 
ললিল�কোে ললিি লিসঅি্ম োর, অথ্ম োৎ িটিে ঘুনমর সমস্ো আনে। তোনদর মনধ্ �োরো 
সবনেনয় লবলশ কৃতজ্, তোরো এক�োগোনে লবলশ ঘুমোনত িোনর�, তোনদর ঘুম ল�য়লমত 
হয়, রোনত তোেোতোলে ঘুলমনয় িনে� এবং লদন�র লবেো লিোতি-অবসোদ কম থোনক�।3

হফস্টো লবশ্বলবদ্োেনয়র মন�োলবদ্োর সহকোরী অধ্োিক ি. লিলরি রিহ ১০৩৫ ি� 
১৪–১৯ বের বয়লস লশক্োথমীর উির গনবিণো কনর লদনখনে�—�োরো লবলশ কৃতজ্তো 
লদখোয়, তোনদর িরীক্োর ফেোফে অনিক্োকৃত ভোনেো, সোমোলিকভোনব লবলশ লমেোনমশো 
কনর এবং লহংসো ও মো�লসক অবসোনদ কম লভোনগ।

এক যুনগরও লবলশ সময় ধনর েোেোন�ো গনবিণোয় লদখো লগনে, কৃতজ্ প্রোপ্তবয়স্কনদর 
কোনির আগ্রহ, শলতি লবলশ থোনক; তোনদর সোমোলিক সম্ক্ম  লবলশ হয় এবং �োরো 
কৃতজ্ �য় ওনদর লথনক তোরো লবলশ সুখী। তোরো অনিক্োকৃত কম হতোশো, লহংসো, 
লেোভ বো অযেোেনকোহনে আসতি হ�। তোরো অনিক্োকৃত লবলশ আয় কনর�, ভোনেোভোনব 
ঘুমো�, ল�য়লমত ব্যোয়োম কনর�, এম�লক ভোইরোসিল�ত অসুনখর প্রলত তোনদর লরোগ 
প্রলতনরোধ ক্মতো লবলশ থোনক।4

1	 Linley,	P.	A.,	&	Joseph,	S.	(2004).	Positive	psychology	in	practice.	Hoboken,	NJ:	
Wiley.
2	 Wood,	A.	M.,	Froh,	J.	J.,	&	Geraghty,	A.	W.	(2010).	Gratitude	and	well-being:	A	
review	and	theoretical	integration.	Clinical	Psychology	Review,	30(7),	890-905.
3	 Wood,	A.	M.,	Joseph,	S.,	Lloyd,	J.,	&	Atkins,	S.	(2009).	Gratitude	influences	sleep	
through	the	mechanism	of	pre-sleep	cognitions.	Journal	of	Psychosomatic	Research,	
66(1),	43-48.
4	 Thank	You.	No,	Thank	You.	(n.d.).	Retrieved	January	28,	2016,	from	http:	//www.
wsj.com/articles/SB10001424052748704243904575630541486290052
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মোনুি লক তোর রনবর প্রলত কৃতজ্ হনব �ো, ল�ল� তোনক সবলকছু লদনয়নে�, এম�লক 
লতল� কৃতজ্ হওয়োর িদ্ধলত�োও লশলখনয়নে�? শুধু তো-ই �ো, এর সোনথ লতল� এও 
বনেনে� ল� আমরো �লদ কৃতজ্ হই, তো হনে লতল� আমোনদর আরও অন�ক বোলেনয় 
লদনব�।5 এ িন্য আল্োহ  আমোনদর প্রলতলদ� িোঁে ওয়োনতি কমিনক্ ১৭ বোর 
বেনত বনেনে�—‘আলহামদু রলল্ারহ িারবিল ‘আলারমন: সমস্ত প্রশংসা এেং 
ধন্যোদ আল্াহি, রযরন সৃরটিিেবিি িে। ’

প্রশংসোর িন্য ‘হোমদ’ শব্দটি লক� ব্যবহোর হনেো, তো ল�নয় লভনব লদখো দরকোর; 
কোরণ, আরবীনত প্রশংসোর িন্য অন�ক শব্দ আনে, ল�ম�: মোদহ্ , সো�ো, শুক্ র্ । লকন্তু 
আল্োহ  লসগুনেো থোকনত লক� তোঁর িন্য হোমদ শব্দটি লবনে ল�নে�?

হোমদ শব্দটি একটি লবনশি ধরন�র প্রশংসো। আরবীনত সোধোরণ প্রশংসোনক মোদ্ হ 
অথ্ম ثناء বেো হয়। এ েোেোও সো�ো مدح  গুণগো�। শুকর شكر অথ্ম  ধন্যবোদ লদওয়ো। 
লকন্তু হোমদ অথ্ম  একই সোনথ ধন্যবোদ লদনয় প্রশংসো করো, �খ� আিল� কোরও গুনণ 
মুগ্ধ। আিল� কোরও লকোন�ো লবনশি গুণনক স্বীকোর কনর, তোর মূল্োয়� করোর িন্য 
হোমদ কনর�। হোমদ করো হয় ভোনেোবোসো লথনক, শ্রদ্ধো লথনক, �ম্রতো লথনক।6 এ েোেোও 
হোমদ করো হয় �খ� কোরও লকোন�ো গুণ বো কোনির দ্বোরো আিল� উিকৃত হনয়নে�। 

আল্োহর অসংখ্য গুনণর িন্য এবং লতল� আমোনদর ল� এত অসীম ল�য়োমত 
লদনয়নে�, �ো আমরো প্রলতল�য়ত লভোগ কলর—তোর িন্য তোঁনক ধন্যবোদ লদনয় তোঁর 
প্রশংসো করোর িন্য হোমদ সবনেনয় উিযুতি শব্দ। 

�লদ আয়োতটি হনতো আে–মোদহু লেল্োহ: ‘সমস্ত প্রশংসো আল্োহর’—তো হনে কী 
সমস্ো লেে? মোদ্ হ অথ্ম  �লদও প্রশংসো, লকন্তু মোদহ একই সোনথ বস্তু এবং ব্যলতির 
িন্য করো �োয়। মোদহ এম� কোরও িন্য করো �োয়, ল� লসই গুণ ল�নি অি্ম � কনরল�। 
ল�ম�: আিল� বেনত িোনর�, ‘লগোেোি ফুে খুব সুন্দর।’ লকন্তু লগোেোি ফুে সুন্দর 
হওয়োর লিেন� লগোেোনির লকোন�ো কৃলতত্ব ল�ই। লকন্তু হোমদ শুধু বুলদ্ধমো�, ব্যলতিত্ববো� 
সত্োর িন্য প্রন�োিযে।

�লদ আয়োতটি হনতো ‘আস-সো�োউ লেল্োহ’–‘সমস্ত গুণগো�/মলহমো আল্োহর’—তো 
হনে কী সমস্ো লেে? সো�ো হনচ্ছ শুধুই কোরও লকোন�ো গুনণর প্রশংসো করো, �ো খুবই 

৫	 সূরা	ইবরাহীম,	১৪:	৭
৬	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স
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সীমোবদ্ধ। এর মনধ্ লকোন�ো কৃতজ্তো ল�ই। আমরো শুধুই আল্োহ  এর গুনণর 
প্রশংসো কলর �ো। আমরো তোঁর প্রলত একই সোনথ কৃতজ্।

তো হনে আয়োতটি ‘আশ–শুক্ রু লেল্োহ’–‘সমস্ত ধন্যবোদ আল্োহর’—হনেো �ো 
লক�? আমরো কোউনক ধন্যবোদ লদই শুধুই �খ� লকউ আমোনদর লকোন�ো উিকোর কনর। 
আল্োহর  লবেোয় লস�ো প্রন�োিযে �য়। আমরো আল্োহর  হোমদ সব সময় কলর। 
হঠোৎ কনর লকোটিিলত হনয় লগনেও কলর, আবোর কযেো�সোর ধরো িেনেও কলর। সব 
অবস্োয় আল্োহর হোমদ1 আেহোমদুলেল্োহ, ‘আেো কুলল্ হোে:

ّ َحاٍل
ِ َعَ ُكِ  اْلَْمُد لِلَّ

এ েোেোও শুক্ র করো হয় �খ� আিল� কোরও কোে লথনক সরোসলর উিকোর িো�। 
লকন্তু হোমদ করো হয় �খ� উিকোরটি শুধু আিো�োনক �ো বরং আরও অন�কনক প্রভোলবত 
কনর। ল�ম�: লকউ আি�োনক এক গ্োস িোল� এন� লদনেো, আিল� ‘শুকরো�’ বনে 
ধন্যবোদ লদনে�। লকন্তু আল্োহ  শুধু আি�োনক একগ্োস িোল�ই লদ�ল�, লবশোে সমুদ্র 
লদনয়নে� ৬০০ লকোটি মোনুনির িন্য িোল� ধোরণ করোর িন্য। সূ�্ম  লদনয়নে� �োনত সূন�্ম র 
তোনি লসই িোল� বোষ্প হনয় লবশুদ্ধরূনি লমনঘ িমো হয়। তোরির শীতে বোয়ু লদনয়নে� 
�োনত লসই লমঘ ঘ� হনয় একসময় বৃলটি হয়। তোরির মোটির লভতনর িোল� িমোর 
ব্যবস্ো কনর লদনয়নে�, �োনত লসই িোল� লবশুদ্ধ অবস্োনতই শত বের িমো থোনক। 
তোরির লসই লবশুদ্ধ িোল� লবর হনয় আসোর িন্য রণ্ম ো, �দী, পুকুর লদনয়নে�, �োনত 
আিল� সহনিই লসই লবশুদ্ধ িোল� িো� করনত িোনর�। এসনবর িন্য আল্োহনক শুধু 
‘ধন্যবোদ আল্োহ’ বেনে আল্োহর অবদো�নক লেো� কনর লদখো হয়। সুতরোং শুধুই শুকর 
বো ধন্যবোদ লেো� এক�ো ব্যোিোর, হোমদ করনেই লকবে িলরপূণ্ম  কৃতজ্তো আদোয় হয়।

َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي

সৃলটিকুনের রব 

‘রব’ শব্দটির �থোথ্ম  অনুবোদ করোর মনতো বোংেো বো ইংনরলি শব্দ ল�ই; কোরণ, রব 
অথ্ম  একই সোনথ মোলেক, সোব্ম নভৌম ক্মতোর অলধকোরী, স�ননে িোে�কত্ম ো, অনুগ্রহ 
দোতো, রক্ক, িলরেোেক। রনবর অন্যতম ববলশটিযে হনচ্ছ, লকোন�ো লকছুর মগিে-

১	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স
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অমগিনের লদনক েক্ লরনখ ধীনর �ননের সোনথ তোনক অভীটি েনক্যে লিৌনঁে লদওয়ো।2 
ল�ম�: আমরো আমোনদর বোচ্চোনদর েোে�-িোে� কলর, তোনদর িন্য �ো ভোনেো লস�ো 
কলর, �ো খোরোি তো লথনক দূনর রোলখ, ল�� তোরো বে হনয় ল�নির িোনয় দোেঁোনত িোনর। 

রব-এর আনরকটি ববলশটিযে লতল� আমোনদর িথ প্রদশ্ম � কনর�। একি� দোনসর 
তোর প্রভুর কোে লথনক প্রথম ল�ই লিল�স�ো েোওয়োর আনে, তো হনেো—তোনক কী 
করনত হনব? প্রভু �লদ দোসনক �ো বনে ল� কী করনত হনব, তো হনে দোস বুরনব 
কীভোনব—তোনক কী করনত হনব এবং কী করো �োনব �ো?

তনব প্রভু-দোস এই শব্দগুনেো সম্নক্ম  আমোনদর মন� লকোন�ো ভোনেো ধোরণো ল�ই। 
প্রভু শব্দ�ো শু�নেই আমোনদর মন�র লকোন�োয় এক খোন্দোল� লমোেওেো, অতযেোেোরী 
িলমদোনরর েলব লভনস ওনঠ। আর দোস বেনত আমরো সোধোরণত দুব্মে, �ো-খোওয়ো, 
অভোবী, অতযেোেোলরত মোনুনির কথো ভোলব। লক�? 

কোরণ, মোনুনির প্রভুনত্ব স্বোথ্ম  িলেত থোনক, আর স্বোনথ্ম র সোনথ লমনশ থোনক যুেম-
অতযেোেোর। প্রভু-দোনসর ল� েলব�ো আমোনদর কল্প�োয় আনস লস�ো ইংনরি শোস�োমনের 
অতযেোেোরগুনেোর অবদো�। লকন্তু আল্োহর প্রভুত্ব এনকবোনরই আেোদো। লতল� মোনুি প্রভুর 
মনতো দোনসর মুখোনিক্ী ��। সৃলটিিগত �ো থোকনেও তোরঁ লবন্দুমোরি �োনব-আসনব �ো। 
আল্োহ  ল�তোতিই দয়ো কনর প্রভুত্ব কনর�, প্রনয়োিন�র তোলগনদ �ো।

‘আে ‘আেোলম�’ শব্দটির অথ্ম  সকে সৃলটিিগত। শব্দটি আে ‘আেোম العالم এর 
বহুবে�, �োর অথ্ম  িগত। আে ‘আ–েোম العالم এর দুটি বহুবে� আনে: 

আে ‘আেোলম� العالمني—সকে লেত�/বুলদ্ধমো� িোলত—মোনুি, লফনরশতো, লি�। 
আে ‘আওয়ো–লেম العوالم—�ো আল্োহ  েোেো সকে সৃলটিিগত, লেত� বো 

অনেত� (িে), দুন�োই ল�নদ্ম শ কনর।3 
এখ� লক� আল্োহ  আে ‘আওয়ো-লেম ব্যবহোর �ো কনর, আে ‘আেোলম� 

ব্যবহোর করনে�? লতল� লক সকে লেত� এবং অনেত� সবলকছুর সৃলটিকত্ম ো ��?
সূরো ফোলতহো হনচ্ছ লেত� সৃলটির িন্য একটি িথল�নদ্ম শ। এই সূরোর মোধ্নম বুলদ্ধমো� 

সৃলটিরো আল্োহ  এর কোনে িথল�নদ্ম শ েোয় এবং আল্োহর কোনে ল�নিনদর সমি্ম ণ 
কনর। আি�োর গোলেটির সূরো ফোলতহোর লকোন�ো দরকোর ল�ই; কোরণ, তোর আল্োহর 

২	 প্াগুক্ত
৩	 সূরা	িাফতহাহ	-এর	শাফদিক	ফবপ্লেষণ	ককাস্স	www.sibawayinstitute.com
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কোে লথনক িথল�নদ্ম শ িোবোর দরকোর ল�ই। বরং আি�োর এবং আি�োর ড্োইভোনরর 
আল্োহর কোে লথনক িথল�নদ্ম শ িোওয়ো�ো দরকোর, �োনত কনর আি�োরো রোস্তোয় 
বুনর-শুন� একি� লবনবকবো� মোনুনির মনতো গোলে েোেো�।

এ েোেোও আলভধোল�কভোনব ‘আেোলম� শব্দটি এনসনে ع ل م মূে লথনক, �োর 
অথ্ম —�ো দ্বোরো লকোন�ো লকছু িো�ো �োয়, অথ্ম োৎ সৃলটিিগত। কোরণ, আমরো আল্োহ 
সম্নক্ম  অন�ক লকছু িো�নত িোলর সৃলটিিগত লথনক। আর এই সৃলটিিগতই আমোনদর 
সৃলটিকত্ম োর অলস্তত্ব সম্নক্ম  ল�লচিত কনর। এক�ো লমোবোইে লফো� লদখনে আিল� 
ল�ম� ল�লচিতভোনব বুরনত িোনর�—এ�ো প্রযুলতিনত অগ্রসর লকোন�ো বুলদ্ধমো� প্রোণী 
বোল�নয়নে; লতমল� আকোনশর সূ�্ম , রোনতর আকোনশ েক্-লকোটি তোরো, লবশোে সমুদ্র, 
লকোটি প্রিোলতর কী�িতগি, লকোটি প্রিোলতর গোে, েক্ প্রিোলতর মোে, েক্ প্রিোলতর 
িোলখ—এই সবলকছু লদখনে আিল� বুরনত িোনর�—এক অকল্প�ীয় জ্ো�ী, প্রেণ্ড 
ক্মতোবো� এবং অতযেতি সৃি�শীে একি� সত্ো রনয়নে�, ল�ল� এত লকছু বো�োনত 
িোনর� এবং এত ববলেরিযে সৃলটি করনত িোনর�।

ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم 

িরম দয়োলু, ল�রতির করুণোময় 

আল্োহ  এই আয়োনত লতল� লকম� প্রভু, তোর লবস্তোলরত বণ্ম �ো লদনয়নে�। মোরি 
দুটি শনব্দর মনধ্ কী ব্যোিক িলরমোনণর তথ্ আনে তো অকল্প�ীয়। প্রথমত, রোহমো� 
এবং রোলহম—এই দুন�ো শব্দই এনসনে ‘রোহমো’ লথনক, �োর অথ্ম  দয়ো। আরবীনত 
একই ধোতুমূনের রোলহম (رَِحم) শব্দটির একটি অথ্ম  ‘মোনয়র গভ্ম ’। মোনয়র গনভ্ম  লশশু 
ল�রোিনদ, ল�লচিনতি থোনক। মোনয়র গভ্ম  লশশুর িীবন�র সব লমৌলেক েোলহদোর ব্যবস্ো 
কনর লদয়, তোনক আঘোত লথনক রক্ো কনর, লশশুর লবনে উঠোর িন্য সব ব্যবস্ো 
কনর লদয়।

আর-রোহমো�: রোহমো� এবং রোলহম দুন�ো শব্দই এনসনে রোহমো লথনক, লকন্তু 
ল�নহতু শব্দ দুন�োর গঠ� দুই ধরন�র, তোই এনদর অথ্ম  দুই ধরন�র। রোহমো� এর 
লশনি ল� এক�ো �ো� আনে—‘আ�’—তো প্রেণ্ডতো ল�নদ্ম শ কনর। রোহমো� হনচ্ছ িরম 
দয়োলু, অকল্প�ীয় দয়োলু। আল্োহ  তোরঁ একটি গুণ ‘আর-রোহমো�’ লদনয় আমোনদর 
বনেনে� ল� লতল� িরম দয়োলু, তোঁর দয়োর কথো আমরো কখন�ো কল্প�ো করনত িোরব 



23

�ো। একি� মো ল�ম� তোর লশশুর িন্য সব রকম লমৌলেক েোলহদো পূরণ কনর, সব 
রকম লবিদ-আিদ লথনক রক্ো কনর, আল্োহ  তোর লথনকও লবলশ দয়োর সোনথ 
তোরঁ সকে সৃলটিনক িোে� কনর�, রক্ো কনর�, তোনদর লমৌলেক েোলহদো পূরণ কনর�। 

আল্োহ  তোঁর অসীম দয়ো লদনয় প্রকৃলতনত হোিোনরো ব্যবস্ো কনর লরনখনে� 
পৃলথবীর সব ধরন�র প্রোণীর লমৌলেক েোলহদো পূরনণর িন্য। মোনুি হোিোর বের ধনর 
�ো�োভোনব প্রকৃলতনক ধ্ংস কনরনে, েরম দূিণ কনরনে, অবোনধ গোে, িশুিোলখ ল�ধ� 
কনরনে। লকন্তু তোরিনরও লকোটি লকোটি প্রোণী প্রলতলদ� খোবোনরর সন্ধোন� লবর হয় এবং 
ঠিকই খোবোর লখনয় ঘনর লফনর। শুধু অযেোনমলরকোনতই ২০১৩ সোনে খোওয়োর িন্য ৯.১ 
লবলেয়� িশু এবং মুরলগ মোরো হয়।1 তোরিনরও আমোনদর গবোলদ িশু, হোঁস–মুরলগর 
লকোন�ো অভোব হয় �ো; কোরণ, আল্োহ  িরম দয়োলু।

লদ্বতীয়ত, রোহমো� শব্দটির গঠ� এম� ল� এটি ঘ�মো� বত্ম মো� ল�নদ্ম শ কনর। ল�ম�: 
‘মুহোম্দ একি� উদোর মোনুি’, মোন� এই �ো ল� মুহোম্দ এই মুহূনত্ম  লকোন�ো উদোর 
কোি করনে, বো কোউনক লকছু দো� করনে। লকন্তু রোহমো� শব্দটির গঠ� এম� ল� তো 
ল�নদ্ম শ কনর এই মুহূনত্ম  আল্োহ  অকল্প�ীয় দয়োলু। লতল� আি�োনক, আমোনক, 
আমোনদর িলরবোরনক, সমোিনক, আমোনদর লদশনক, আমোনদর লেো� গ্রহ�োনক, 
আমোনদর েোয়োিনথর ১০০ লকোটি তোরো এবং লকোটি লকোটি গ্রহনক, পুনরো মহোলবনশ্বর 
১০০ লকোটি েোয়োিথনক এবং তোনদর প্রনতযেকটির লভতনর লকোটি লকোটি তোরো এবং 
গ্রহনক এই মুহূনত্ম , একই সমনয়, একই সোনথ দয়ো করনে�।

তৃতীয়ত, রোহমো� শব্দটির গঠ� এম� ল� এটি একটি অস্োয়ী ব্যোিোর ল�নদ্ম শ কনর। 
একই ধরন�র লকছু শব্দ হনেো িোও‘আ� (جواعن) �োর অথ্ম  প্রেণ্ড ক্ষুধোয় কোতর, 
‘আতশো� (عطشان) প্রেণ্ড লিিোসোত্ম । এই ধরন�র শব্দগুনেোর প্রলতটি একটি অস্োয়ী 
ধোরণো ল�নদ্ম শ কনর, �ো িলরবত্ম � হনত িোনর। ল�ম�: খোবোর ক্ষুধোনক দূর কনর লদয়, 
িোল� লিিোসোনক দূর কনর লদয়। ঠিক একইভোনব আমরো �লদ আল্োহর কথো �ো শুল�, 
তো হনে লতল�  তোরঁ রহমতনক আমোনদর উির লথনক তুনে ল�নত িোনর�, তনব 
লতল�  ল�� �ো। লতল�  আমোনদর সময় লদনয়নে� আমোনদর মৃতুযে ি�্মতি।

আিল� �খ� সকোনে ফিনরর অযেোেোম্ম  বন্ধ কনর সেোত িেনব� লক �ো তো লকছুক্ণ 
লেতিো-ভোব�ো কনর আবোর ঘুম লদ�, তখ� আি�োর এক�ো হোত খুনে িনে �োয় �ো। 
আিল� �খ� �োকোত �ো লদনয় একি� অন্ধ ফলকনরর িোশ লদনয় �ো লদখোর ভো� কনর 
1	 United	States	Department	of	Agriculture.	(n.d.).	Retrieved	January	28,	2016,	from	
http:	//www.nass.usda.gov/
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লেঁন� েনে �ো�, তখ� লকন্তু আি�োর লেোখ দুন�ো �টি হনয় �োয় �ো; কোরণ, আল্োহ 
 ল�রতির করুণোময়। আিল� তোঁর এক মোমুলে দোস হনয় লদন�র লবলশরভোগ সময় 
তোঁর আনদশ অমোন্য কনর, তোঁনক আি�োর িলরবোনরর সদস্নদর েোলহদো লথনক কম 
গুরুত্ব লদনয়, ‘লেোনক কী বেনব’ লভনব ক্রমোগত তোঁর আনদশ ভোঙোর িনরও লতল� 
আি�োনক প্রলতলদ� েোে লদ�। এ�োই তোঁর দয়ো। 

এই সোধোরণ দয়ো ইহকোনে মুসলেম, কোনফর, মুশলরক, �োলস্তক, মু�োলফক, 
আল্োহনদ্রোহী সবোই লভোগ কনর।1 তনব এই দয়ো ল� অস্োয়ী, তো রোহমো� শব্দটির 
গঠ� ল�নদ্ম শ কনর।

আর-রোলহম: রোলহম এর লশনি ল� এক�ো �ো� আনে—‘ইম’ লস�ো ‘সব সময় 
হনচ্ছ’ এম� লকছু ল�নদ্ম শ কনর। আল্োহ  ল�রতির করুণোময় প্রভু। লস�ো কখ�? 
�খ� বত্ম মো� িেিগত লশি হনয় �োনব আর সৃলটি হনব �তু� আনরক�ো িগত। লস 
িগনত আল্োহর অনুকম্ো এবং দয়ো সবোই িোনব �ো। িোনব শুধু তোরো, �োরো বত্ম মো� 
িগনত আল্োহর আনদশ এবং ল�নিধ লমন� েনেনে।2 মুলম�রো আলখরোনত আল্োহর 
ল�রলবলচ্ছন্ন দয়ো ও করুণো েোভ করনব।

এখ� আল্োহ  �লদ অকল্প�ীয় এবং ল�রতির দয়োলু হ�, তো হনে লক আমরো �ো 
খুলশ তো-ই কনর িোর লিনয় �োব? কোরণ, তোঁর দয়োর লতো লকোন�ো লশি ল�ই! 

َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن

লবেোর লদন�র অলধিলত 

আল্োহ  এখোন� খুব অল্প লকছু শব্দ ব্যবহোর কনর আমোনদর বনে লদনয়নে� 
ল� �লদও তোঁর করুণো অসীম, লকন্তু তোরিনরও আমোনদর কোনির লবেোর হনব এবং 
লবেোরক হনব� স্বয়ং আল্োহ । আরবী মোলেক শব্দটির দুন�ো প্রকরণ রনয়নে, মোলেক 
। মোলেক অথ্ম(َمالِك) এবং মো–লেক (َملِك)  রোিো। মো–লেক অথ্ম  অলধিলত। এখোন� 
আল্োহ  মো–লেক ব্যবহোর কনরনে�, �োর অথ্ম  আল্োহ  লবেোর লদন�র একমোরি 
অলধিলত। এই লদ� লতল� েোেো আর কোরও লকোন�ো ক্মতো থোকনব �ো। লতল� হনব� 

১	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স
২	 প্াগুক্ত
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সোব্ম নভৌম ক্মতোর অলধকোরী। লকোন�ো জুলরনদর সোনথ আনেোে�ো কনর লসদ্ধোতি ল�নত 
হনব �ো।

এখোন� এক�ো েক্ করোর ব্যোিোর রনয়নে: লক� লবেোর ‘লদন�র’ অলধিলত? 
লক� লবেোনরর অলধিলত �য়? আমরো �খ� বলে—ওই বোলে�ো আমোর, তোর মোন� 
সোধোরণত দোঁেোয়—ওই বোলের লভতনর �ো লকছু আনে তোর সবই আমোর। এম��ো �য় 
ল� বোলে�ো আমোর, লকন্তু বোলের লভতনর সব আসবোবিরি অন্য কোরও। একইভোনব 
আল্োহ  �খ� বনে�: লতল� লবেোর লদন�র মোলেক, তোর অথ্ম  লবেোর লদন� �ো লকছু 
হনব, তোর সবলকছুর একমোরি অলধিলত লতল�। লবেোর লদ� এক�ো েম্বো সময় এবং 
লস লদন� অন�কগুনেো ঘ��ো ঘ�নব, �োর সবলকছুরই একমোরি অলধিলত লতল�। লতল� 
হনব� একমোরি লবেোরক। লতল� ল�নি প্রনতযেনকর লবেোর করনব�, ওকোেলতর লকোন�ো 
ব্যবস্ো থোকনব �ো।

আরবীনত ইয়োওম يَوْم এর লবশ লকছু অথ্ম  হয়–লদ�, যুগ, ি�্ম োয়, েম্বো সময়। �লদও 
সোধোরণত ‘ইয়োওলম দেী�’ সোধোরণত ‘লবেোর লদ� বো প্রলতদোন�র লদ�’ অনুবোদ করো 
হয়, লকন্তু আমরো �লদ ইয়োওনমর অন্য অথ্ম গুনেো লদলখ, তো হনে এ�ো ‘প্রলতদোন�র 
ি�্ম োয়’ অনুবোদ করো ল�নত িোনর। এ�ো ল� আমোনদর একটি লদন�র সমো� �য়, বরং 
এক�ো েম্বো ি�্ম োয়, তো ইয়োওনমর বোলক অথ্ম গুনেো ইলগিত কনর।

আনরকটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, লক� আল্োহ  এর আনগর আয়োনত তোরঁ 
দয়োর কথো বেোর ির এই আয়োনত শোলস্তর কথো �ো বনে লবেোনরর কথো বেনে�? 
এর কোরণ, লকয়োমনতর লদ� দুই ধরন�র মোনুি থোকনব—�োরো আল্োহর রহমত লিনয় 
িোন্নোনত �োনব, আর �োরো তোঁর ন্যোয় লবেোর লিনয় িোহোন্নোনম �োনব।

িোহোন্নোম লকোন�ো অন্যোয্য শোলস্ত �য়, লসটি ন্যোয় লবেোর। তনব আল্োহ  কোরও 
ন্যোয় লবেোর করনে� আর কোউনক রহমত লদনে�—ব্যোিোর�ো খোমনখয়োলের �য়, 
আল্োহর ইচ্ছোর সোনথ সোনথই থোনক তোরঁ প্রজ্ো এবং ন্যোয়নবোধ। তোনদরই আল্োহ  
িোহোন্নোনম লদ�, �োরো লিোর কনর লস�ো লেনয় ল�নয়নে, সতযে লখোঁনিল�, লকউ সতযেনক 
সোমন� এন� লদনেও লফলরনয় লদনয়নে। 

অিরলদনক ল� সতযে প্রতযেোখ্যো� কনরল�, তোঁর সীমোবদ্ধতোনক আল্োহ ক্মো কনর 
অল্প কোনিই অন�ক পুরস্কোর লদ�। িোন্নোতীরো আল্োহর অসীম অনুগ্রনহর িন্য িোন্নোত 
িোয়, লবেোনরর িন্য �য়। সলতযেই �লদ আল্োহ  আমোনদর ভোনেো কোিগুনেোর লবেোর 
কনর লস অনু�োয়ী প্রলতদো� লদনত�, তো হনে সব্ম �োশ হনয় ল�ত। আি�োর আমোর খুব 
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কম সেোতই সঠিক হয়; কোরণ, আমরো সেোনত দোঁলেনয় এম� লকছু �োই �ো ভোলব �ো। 
আমোনদর কয়�ো লরোিো আসনে ‘লসয়োম’ হয়? আমরো লরোিো লরনখ লমথ্ো কথো বলে, 
লহলন্দ লসলরয়োে লদলখ, সুদ খোই, উন্ো-িো্ো লিল�নসর লদনক তোকোই, আনি-বোনি 
কথো বলে-শুল�। আমোনদর আমনে এতই ত্রুটি ল� আল্োহ  আমোনদর লকছু ভোনেো 
কোিনক ১০ গুণ, লকছু ভোনেো কোিনক ১০০ গুণ, ১০০০ গুণ কনর লহসোব �ো করনে 
লকউ লকোন�োলদ� িোন্নোত লিত �ো!

إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي

আমরো আি�োরই ইবোদত কলর, আি�োরই কোনে সোহোয্য েোই 

প্রথম লত� আয়োনত আল্োহর  সম্নক্ম  একটি সম্পূণ্ম  ধোরণোর ির আমরো 
িোল� আমোনদর মোবুদ লক। এখ� দোস লহনসনব আমোনদর প্রভুর কোে লথনক লকছু 
েোওয়োর িোেো। এই আয়োনতর অনথ্ম র গভীরতো এবং বোকযে গঠ� অসোধোরণ।  
সোধোরণত আরবীনত ‘আমরো আি�োর ইবোদত কলর’ হনব �ো‘বুদুকো। লকন্তু আল্োহ 
 এখোন� শব্দ দুন�ো উন্ লদনয়নে�। আরবীনত এ�ো করো হয় �খ� লকোন�ো লকছুনক 
লবনশিভোনব লেলনিত করো হয়, এবং লস�ো ল� অন্য কোরও বো লকছুর লবেোয় প্রন�োিযে 
�য়, তো ল�নদ্ম শ করো হয়। ল�ম�: আমরো �লদ বলে, ‘প্রশংসো আি�োর’, তো হনে তোর 
আরবী হনব ‘হোমদু� েোকো’। লকন্তু আমরো �লদ লবনশিভোনব বেনত েোই, ‘প্রশংসো 
শুধু আি�োরই’ তো হনে আমরো উল্নয় বেব, ‘েোকোে হোমদ’। ঠিক একইভোনব 
‘ইয়যেোকো ‘�োবুদু’ অথ্ম  ‘আমরো একমোরি আি�োর, শুধুই আি�োর ইবোদত কলর’ এবং 
‘ইয়যেোকো �োসতো‘ই�’ মোন� ‘আমরো একমোরি আি�োর কোনে, শুধুই আি�োর কোনে 
সোহোয্য েোই’।

‘�োবুদু এনসনে ‘আবদ عبد লথনক �োর অথ্ম  দোস। আমরো শুধুই আল্োহর উিোস�ো 
কলর �ো, আমরো তোঁর দোসত্বও কলর। এম�টি �য় ল� আমরো িোেঁ ওয়োতি সেোত িেেোম, 
লরোিো রোখেোম, �োকোত লদেোম—ব্যস, আল্োহর সোনথ আমোনদর সম্ক্ম  লশি—এখ� 
আলম �ো খুলশ তো-ই করনত িোলর। বরং ঘুম লথনক উঠোর ির লথনক ঘুমোনত �োওয়ো 
ি�্ম তি প্রলত�ো কোনি, প্রলত�ো কথোয় আমোনদর মন� রোখনত হনব—আমরো আল্োহর 
দোস। দোস লহনসনব আমরো ল� কোি�ো করলে, ল� কথোগুনেো বেলে, তোনত আমোনদর 
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 ইেোহ সম্লত লদনব� লক �ো এবং তোঁর সোমন� দোঁলেনয় ওই কোনির ব্যোিোনর আলম 
িবোব লদনত িোরব লক �ো।

এম� মোনুি আনে �োরো িোঁে ওয়োতি সেোত মসলিনদ লগনয় িনে, লকন্তু ব্যোংনকর 
অযেোকোউন্ লথনক সুদ খোয়, সুনদ ধোর ল�নয় বোসো লকন�। লকউ হয়নতো হি কনরনে, 
লবরো� দোলে লরনখনে লকন্তু বোসোয় স্ত্রী, সতিো�নদর সোনথ েরম দুব্য্মবহোর কনর। এনদর 
সেোত-লরোিো-�োকোত আনে লকন্তু লেনে-লমনয়র লবনয়নত লহন্দুনদর গোনয়-হলুদ, বউ-
ভোত ইতযেোলদ অনুষ্ঠো�ও আনে। আব্ দ হনত �ো িোরো এম� মলহেোরো আ�ো�, লমেোদ 
বো মরো বোলেনত �োওয়োর সময় মোথো িোনক, লকন্তু লবেোনত বো লবনয়র অনুষ্ঠোন� �োয় 
রঙ-লবরনঙর সোিসজ্ো কনর। এম� আিব বোন্দোও আনে �োরো হি করনত �োয় লহিোব 
িনর, লকন্তু ললে� লদনশ লফরোর সোনথ সোনথ এয়োরনিোন�্মর বোথরুনম লগনয় লহিোব খুনে 
লফনে আিলত্কর িলচিমো কোিে িনর ল�য়। এনদর সবোর সমস্ো একটি, এরো এখন�ো 
আল্োহনক একমোরি ইেোহ লহনসনব লমন� ল�নত িোনরল�। এনদর কোনে ‘লেোনক কী 
বেনব’ লবলশ গুরুত্বপূণ্ম , লকন্তু ‘আমোর প্রভু কী বেনব�’ তো লবলশ গুরুত্বপূণ্ম  �য়।

�োসতো‘ই� نَْسَتعِنُي সোদোমো�ো অথ্ম  ‘সোহোয্য’ হনেও তো-লত লভন্ন এক�ো মোরিো 
আনে—সোহোয্য েোওয়োর সোনথ লমনশ আনে ল�নির লেটিো করোর ব্যোিোর�ো। ল�ম�: 
আমোনক লত��ো ভোরী ব্যোগ ল�নয় রোস্তো লথনক বোসোয় ল�নত হনব; রোস্তোয় কোউনক 
অনুনরোধ করেোম এক�ো ব্যোগ আমোর সোনথ একটু এলগনয় লদনত—এ�ো হনচ্ছ 
�োসতো‘ই�। লকন্তু �লদ আরোনম গোলেনত বনস লথনক রোস্তোয় কোউনক বলে ব্যোগগুনেো 
বোসোয় লদনয় আসনত, তো হনে লস�ো �োসতো‘ই� হনব �ো।

আমরো আল্োহর কোনে তখ�ই সোহোয্য েোওয়োর মনতো মুখ করনত িোরব, �খ� 
আমরো ল�নিরো �নথটি লেটিো কনরলে। িীবন� একবোরও কুরআ� পুনরো�ো বুনর িলেল�, 
অথে আমরো সেোনত আল্োহ  এর কোনে েোলচ্ছ, ‘ও আল্োহ, আমোনক লবনহশত 
লদ�’—এ রকম হোস্কর কোি �োসতো‘ই� �য়। আমরো �োরো অন�ক ইসেোমী প্রবন্ধ 
িলে, বই িলে, লেকেোর শুল�, অথে আত্ীয়স্বি�, প্রলতনবশীনদর ইসেোনমর কথো 
বেনত েজ্ো িোই, লকন্তু আল্োহর কোনে েোই—‘ও আল্োহ, আমোনক একি� আদশ্ম  
মুসলেম বোল�নয় লদ�’—এ�োও �োসতো‘ই� �য়।

এই আয়োতটিনত আল্োহ  আমোনদর শুধু তোঁর কোনে সোহোয্য েোইনতই বনে�ল�, 
বরং �োসতো‘ই� শব্দ�ো ব্যবহোর কনর আমোনদর বনে লদনয়নে� ল� আমোনদর �থোসোধ্ 
লেটিো কনর তোরিনর তোঁর কোনে সোহোয্য েোইনত হনব।
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এই আয়োনত একটি েক্ করোর মনতো ব্যোিোর হনেো, আল্োহ  লকন্তু লকনসর 
িন্য সোহোয্য েোইনত হনব তো বনে�ল�, শুধুই বনেনে� সোহোয্য েোইনত। ধরো �োক, 
এক ভদ্রনেোক লসলে গলেনয় িনে রোস্তোয় মুখ থুবনে িনে আনে, হোত-িো লভনঙ 
লগনে। এই অবস্োয় লতল� লক বেনব�, ‘ভোই সব, আলম লসলে হইনত িলেয়ো লগয়ো 
আমোর হোত-িো ভোলগিয়ো লফলেয়োলে। আি�োরো অনুগ্রহ কলরয়ো আমোনক সোবধোন� 
তুলেয়ো একটি লস্টেোনর কলরয়ো ল�ক�বতমী িঙ্গু হোসিোতোনে েইয়ো �োইনব� এবং 
একি� িোতিোরনক ঘ��ো বৃত্োতি বলেনব�।’ �ো, লতল� লস�ো করনব� �ো, বরং এক 
কথোয় বেনব�—‘বোঁেোও!’ এক কথোই �নথটি। ঠিক একইভোনব আল্োহ  আমোনদর 
খোরোি অবস্ো লিন�ই বেনত বনেনে�, ‘আমরো সোহোয্য েোই!’ আমোনদর সব সমস্োর 
িন্যই লস সোহোয্য েোওয়ো।

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

আমোনদর সরে িথ প্রদো� করু�

আমরো আল্োহর কোনে অন�ক লকছুই েোইনত িোরতোম। ল�ম�: আল্োহ  
আমোনদর িীব�নক সফে কনর লদ�, খোঁটি মুসলেম বোল�নয় লদ�, আমোনদর সব 
গু�োহ ক্মো কনর লদ� ইতযেোলদ। লকন্তু আল্োহ  আমোনদর লশখোনচ্ছ� ল� আমোনদর  
দরকোর িথল�নদ্ম শ এবং লস িনথ েেোর সক্মতো। এই পৃলথবী�ো আমোনদর িন্য একটি 
িরীক্ো এবং এই িরীক্োয় সফেভোনব িোস করোর িন্য আমোনদর এ দুন�োই দরকোর—
িথল�নদ্ম শ এবং লসই িনথ েেোর সক্মতো। লনেহ-করুণো এবং কল্োণ কোম�োসহ 
কোউনক মগিেময় িথ লদলখনয় লদওয়ো এবং গতিনব্য লিৌনঁে লদয়োনক আরবী িলরভোিোয় 
লহদোনয়ত বনে।1 ইহ্ লদ�ো এনসনে হুদো هدى লথনক, �োর অথ্ম  িথল�নদ্ম শ। হুদো অথ্ম  
সম্পূণ্ম , লবস্তোলরত িথল�নদ্ম শ; শুধুই িনথর ইলগিত �য়। ল�ম�: আিল� কোউনক 
লিনজ্স করনে�, ‘ভোই, মলতলরে লকো� লদনক?’ লস বেে, ‘ওই পূব্ম  লদনক’। এই 
ধরন�র িথল�নদ্ম শ লদনয় আি�োর লকোন�ো েোভ ল�ই। লকন্তু লস �লদ বেত, ‘এই 
রোস্তো ধনর লসোিো লগনয় প্রথম বোনয় �োনব�, তোরির লত��ো লসগ�োে িোর হনয় 
িোন� লগনে ল� শোিেো েত্বর, লসখো� লথনক মলতলরে শুরু। েনে� আি�োনক আলম 
গোলেনত কনর এলগনয় লদই।’ এ�ো হনেো হুদো। আমরো আল্োহ  এর কোে লথনক 

১	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স
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িনথর ইলগিত েোলচ্ছ �ো, িথটিই েোলচ্ছ, লসই িনথ েেোর িন্য সোহোয্য েোলচ্ছ। আল্োহ 
 আমোনদর েোওয়োর এই উত্নর িলরপূণ্ম  িথল�নদ্ম শ কুরআ� লদনয়নে�, আবোর 
সঠিক িথটি প্রদো�ও কনরনে�।

আনরকটি ব্যোিোর েক্ণীয়, এই আয়োতটি এবং আনগরটিনত ‘আমোনদর’, ‘আমরো’ 
ব্যবহোর করো হনয়নে। লক� ‘আলম’ ব্যবহোর করো হনেো �ো?

একো ইসেোনমর িনথ থোকো খুবই কঠি�। �োরো ইসেোম লমন� েেোর �থোসোধ্ 
লেটিো করনে�, লকন্তু িলরবোনরর বোলক লকউই ইসেোনমর ধোনর-কোনেও ল�ই, তোরো 
িোন��—ইসেোম লমন� েেো�ো কত কঠি�। প্রলতলদ� িলরবোনরর সদস্নদর কোে 
লথনক আিলত্কর কথো, কোি, অনুষ্ঠো� সহযে করনত হয়। এসব আমোনদর প্রলতল�য়ত 
কটি লদয়, ম� লভনঙ লদয়। এ কোরনণই আল্োহ  আমোনদর সলম্লেতভোনব তোঁর 
ইবোদত করনত বনেনে�, তোঁর সোহোয্য েোইনত বনেনে� এবং তোঁর কোনে িথল�নদ্ম শ 
েোইনত বনেনে�। �খ� একটি িলরবোনরর সবোই, সমোনির সবোই ইসেোম লমন� েেো 
শুরু কনর, তখ� লসই িলরবোনরর বো সমোনির প্রনতযেক সদনস্র িন্য ইসেোম লমন� 
েেো�ো অন�ক সহি এবং আ�নন্দর হনয় �োয়।

লসরোত رصاط শব্দটির অথ্ম  একমোরি লসোিো িথ। আরবীনত িনথর িন্য আরও 
শব্দ আনে ল�ম� তোলরক طريق, শোরঈ شارع, সোলবে سبيل ইতযেোলদ। লকন্তু লসরোত 
একবে� লহনসনব লবলশ ব্যবহৃত হয়। অন্য সব শব্দ লেনে লসরোত শব্দটি ব্যবহোর 
স্পটি কনরনে ল� সনতযের িথ এক�োই। িীবন�র িরীক্োয় সফে হবোর িথ এক�োই। 
ভোিোগতভোনব লসরোত অথ্ম  লসোিো, েওেো এবং লবিদি�ক িথ। এই রোস্তোটি এতই 
সরে এবং লসোিো ল� �োরো এই িনথ �োনচ্ছ, তোনদর সহনিই ল� লকউ আক্রমণ করনত 
িোনর। এ কোরনণই আল্োহ  �খ� শয়তো�নক বনেলেনে� আদমনক লসিদো করনত 
এবং লস অবোধ্তো কনরলেে, তখ� তোনক লবর কনর লদওয়োর সময় লস বনেলেে,

আলম মোনুনির িন্য লসরোতোে মুস্তোলকম-এ ওত লিনত থোকব।  আল	আরাি,	৭:	১৬

শয়তো� তোর বোলহ�ী ল�নয় লসরোতোে মুস্তোলকম এর দুই িোনশ ঘোিটি লমনর 
আনে অযেোমবুশ করোর িন্য। আমরো একটু অসোবধো� হনেই তোরো আমোনদর 
উির রোঁলিনয় িনে। প্রলতল�য়ত আমোনদর িীবন�র শত প্রনেোভ�, কোম�ো, 
বোস�ো, রোগ, ঘৃণো, অহংকোর লথনক ল�নিনদর সং�ত লরনখ, খুব সোবধোন� এই 
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িথটি িোর করনত িোরনেই আমরো আমোনদর গতিব্য িোন্নোনত লিোঁেোনত িোরব। 
এখ� লসরোত �লদ লসোিো িথ হয় তো হনে বোেলত মুস্তোলকম এর কী দরকোর?

মুস্তোলকম এনসনে قوم লথনক, �োর অথ্ম , দৃঢ়ভোনব দোঁেোন�ো। লসরোতোে মুস্তোলকম 
সুপ্রলতলষ্ঠত এবং ঊধ্্মগোমী একটি িথ, �ো ওিনরর লদনক উনঠ লগনে। আমরো এই 
িনথ �ত আগোব তত ওিনর উঠব, আল্োহর কোেোকোলে হব, সম্োল�ত হব। লকন্তু 
একই সোনথ লস�ো আমোনদর িন্য তত কঠি� হনত থোকনব। লসরোতোে মুস্তোলকম 
আমোনদর ওিনরর লদনক আল্োহর কোনে ল�নয় �োয়, লকন্তু শয়তো� এবং এই দুল�য়োর 
কোম�ো-বোস�ো-প্রনেোভ� আমোনদর ক্রমোগত ল�নে �ো�নত থোনক। আমরো �ত লসরোতোে 
মুস্তোলকম-এ এলগনয় �োব, আমোনদর িন্য আরও সোমন� এলগনয় �োওয়ো�ো তত কঠি� 
হনত থোকনব। আল্োহ  এখোন� মুস্তোলকম ব্যবহোর কনর আমোনদর িোল�নয় লদনচ্ছ� 
ল� সফেতোর িথ সহি �য় এবং এই িনথ �ত এলগনয় �োব, লসই িনথ অ�ে থোকো�ো 
আমোনদর িন্য তত কঠি� হনব। তোই আমোনদর িো সুদৃঢ় রোখনত হনব।

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم
َ
ِيَن أ ِصَرَٰط ٱلَّ

 লস সমস্ত লেোনকর িথ, �োনদর আিল� ল�য়োমত দো� কনরনে�।

কুরআন�র একটি লসৌন্দ�্ম  হনচ্ছ আল্োহ  কুরআন�র এক অংনশর তোফসীর 
কনরনে� অন্য অংনশ। ল�ম�: ল�য়োমতপ্রোপ্তনদর িথ বেনত কী লবোরোয় লস�ো আল্োহ 
 স্পটি কনরনে� সূরো ল�সোনত—�বী, লসদেীক, শহীদ ও সৎকম্ম শীেগণ1। 

আল্োহ  এখোন� বেনে�, তোঁনদর িথ �োনদর লতল� ল�য়োমত লদনয়নে�। লতল� 
লকন্তু বনে�ল�, তোনদর িথ �োনদরনক লতল� ল�য়োমত লদ� বো লদনব�। এখোন� অতীত 
কোে ব্যবহোর করো হনয়নে। কুরআন� আল্োহ  আমোনদর বহু ব্যলতি এবং িোলতর 
উদোহরণ লদনয়নে�, �োরো আল্োহর ল�য়োমত লিনয় সফে হনয়নে�। ল�ম�: ইবরোহীম 
, মূসো , এবং সনব্ম োিলর মুহোম্োদ । আমোনদর তোনদর িথ অনুসরণ 
করনত হনব। সফে হবোর িনথর ল�দশ্ম � আমোনদর আনগই লদলখনয় লদওয়ো হনয়নে। 
সফে হওয়োর িন্য লকোন�ো �তু� িথ আর আসনব �ো। লকউ �লদ লকোন�ো �তু� িনথর 
সন্ধো� লদনয় বনে: এ�ো হনচ্ছ সফে হবোর িথ, তো হনে তো লথনক দূনর থোকনত হনব।

১	 	সূরা	আন-ফনসা,	৪:	৬৯
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লদ্বতীয়ত, আমোনদর িন্য �োরো প্রশ্নোতীত আদশ্ম , তোঁরো অন�ক আনগই পৃলথবী 
লথনক েনে লগনে�। একমোরি লশি রসূে মুহোম্োদ  লক আল্োহ  ভুে লথনক মুতি 
লরনখনে�। বোলক সবোর ভুে হনত িোনর। তোই আমরো ল�� লকোন�ো মোনুিনক আদশ্ম  
লহনসনব ধনর, তোনদর ভুনের ঊনধ্্ম মন� কনর তোনদর অন্ধ অনুকরণ করো শুরু �ো কলর।

আনরকটি ব্যোিোর হনেো, সূরো ফোলতহো লকন্তু শুধু আমোনদরনকই লদওয়ো হয়ল�, 
বরং সোহোবীগণনকও লদওয়ো হনয়লেে। সোহোবীগনণর লবেোয় তো হনে আ�‘আমতো 
‘আেোইলহম কোরো লেনে�? �বী মুহোম্দ -লক �খ� আল্োহ  সূরো ফোলতহো 
লশলখনয়লেনে�, তখ� তোঁর কোনে অনুসরণ করোর মনতো আদশ্ম  কোরো লেনে�? কুরআন� 
বহু িোয়গোয় আল্োহ  �বী  এবং তোঁর অনুসোলরনদর (�োর মনধ্ সোহোবোগণও 
িনে�), আনগর �বীনদর  এবং লকছু সফে মোনুিনদর উদোহরণ লদনয়নে�, 
�োনদরনক আল্োহ  অনুসরণ করোর মনতো আদশ্ম  বনে লবনশিভোনব লেলনিত 
কনরনে�। আমরো কুরআ� িেনেই অনুসরণ করোর মত এম� অন�ক আদশ্ম  খঁুনি 
িোব। কুরআন� শত শত ঘ��ো, কনথোিকথ� এর মধ্ লদনয় আল্োহ  আমোনদর 
লসই আদশ্ম গুনেো লশলখনয়নে�।

ভোিোতোলত্ত্বক লদক লথনক আ�‘আমো এনসনে নুউ‘মো نعومة লথনক, �োর অথ্ম  
�ম্র, শোতি, লশলথে ইতযেোলদ। ল�ম�: গরু, লভেোনক আ�‘আম বেো হয়; কোরণ, তোরো 
সবসময়ই শোতি, ধীরলস্র থোনক। অন্যলদনক লবেোে লদখনব� সবসময় সতক্ম । আল্োহ 
 এখোন� আ�‘আমো শব্দটি ব্যবহোর কনর আমোনদর লশখোনচ্ছ� ল� �োরো লসরোতোে 
মুস্তোলকম এ েনে গতিনব্য লিৌঁনে লগনে, তোঁনদর লভতনর আল্োহ  শোলতি লদনয় 
লদনয়নে�। তোঁরো এখ� শোতি।

ٓاّلنَِي  َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ

�োনদর প্রলত আি�োর গিব �োল�ে হয়ল� এবং �োরো িথভ্রটি হয়ল�

মোগদুলব শব্দটির অথ্ম  লক্রোনধর লশকোর। �খ� এ রকম লকোন�ো শব্দ ব্যবহোর করো হয়, 
ল�খোন� লক কোি�ো করনে তো বেো থোনক �ো, তোর মোন� হনচ্ছ কোি�ো করনে একোলধক 
ি�; একি� �য়। সুতরোং আমরো তোনদর িথ েোই �ো �োরো লক্রোনধর ‘লশকোর হয়’।
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আল্োহ  এখোন� তোঁর কথো উনল্খ �ো কনর এই আয়োতটির অথ্ম নক অন�ক 
ব্যোিক কনর লদনয়নে�। এখোন� আল্োহ  আমোনদর সতক্ম  কনর লদনচ্ছ� ল� 
আমরো ল�� ল�নির, িলরবোনরর, আত্ীয়স্বিন�র, প্রলতনবশীর—সকে মোনুনির এবং 
অন্যোন্য সব সৃলটির এবং সনব্ম োিলর আল্োহর লক্রোনধর লশকোর �ো হই। মোনুনির, 
লফনরশতোনদর এবং আল্োহর লক্রোনধর লশকোর কোরো হয়, তো কুরআন�র লবশ লকছু 
আয়োনত িলরষ্োরভোনব বেো আনে এবং লসসব 
িোয়গোয় আল্োহ  িলরষ্োরভোনব ল�নিনক 
উনল্খ কনরনে�। লকন্তু সূরো ফোলতহোনত লতল� 
ল�নিনক লবনশিভোনব উনল্খ কনর�ল�; কোরণ, 
আমোনদর প্রলত ল�নদ্ম শ হনচ্ছ—আমরো ল�� 
লক্রোনধর লশকোর �ো হই, আল্োহর লক্রোধ এবং 
অনন্যর লক্রোধ—দুন�োই।

আদে-লল্-� এর অথ্ম  ‘�োরো িথ হোলরনয় লফনেনে’। এরো সোধোরণত এম� লেোক 
�য় �োরো ইচ্ছো কনর িথ হোরোয়। দলল্� তোরোই, �োরো �ো-লিন�, �ো-বুনর ভুে িনথ 
আনে। ল�ম�: কোরও দুন�ো বোচ্চো আনে। লস বে সতিো�নক বেে, ‘লরিনির ঠোণ্ডো 
েকনে� লখনয়ো �ো, আলম বোইনর রোখলে, তোিমোরিো 
স্বোভোলবক হনে লখনয়ো।’ লকন্তু লমল��খোন�ক িরই 
লদখো লগে দুন�ো বোচ্চোই মহো�নন্দ ঠোণ্ডো েকনে� 
খোনচ্ছ। বেি� ল�লচিত আনদশ অমোন্য কনরনে; 
লেো�ি� ল�নিধ �ো লিন� ভুে কনরনে। এখ� বে 
সতিো�টি হনব লক্রোনধর িোরি, লকন্তু লেো� সতিো� 
�ো লিন� ভুে িনথ লগনে। সুতরোং বে�ো হনচ্ছ 
মোগ’দুলব আেোইলহর উদোহরণ এবং লেো��ো হনচ্ছ 
দল্ো–র উদোহরণ। 

আল্োহ আমোনদর এখোন� দুধরন�র মোনুি লথনক সতক্ম  কনরনে�—আমরো ল�� 
তোনদর মনতো �ো হই। এক ধরন�র মোনুি িোন�, লবোনর লকন্তু মোন� �ো। এরো জ্ো�িোিী। 
িোলথ্ম ব লেোভ, ক্মতোর আকোঙ্কো, আত্ম্ভলরতো ইতযেোলদ তোনদর সতযে লমন� ল�য়ো লথনক 
লবরত রোনখ। লদ্বতীয় দনের মোনুনিরো সতযে লকো��ো লস�ো িোন� �ো, িো�োর লেটিোও 
কনর �ো। এরো িীবন�র েক্যে ও উনদেনশ্যর ব্যোিোনর উদোসী�।

‘ইমোম ইবন� তোইলময়ো বনে�, 
ইহুদীরো সতযেনক লিন�ও তো 
লথনক দূনর সনর লগনে এবং 
ইচ্ছোকৃতভোনব ভোনেো কোি তযেোগ 
কনরনে। আর লরিটিো�নদর সঠিক 
িথ সম্নক্ম  লকোন�ো ধোরণো বো 
জ্ো� ল�ই। 
- মোিমু‘উে ফোতোওয়ো, ১/২৩৩

‘‘আলদ লব� হোনতম  লথনক 
বলণ্মত, �বী  বনেনে�,‘ইহুদীরো 
অলভশপ্ত এবং �োসোরোগণ িথভ্রটি’। 
- িোনম আত লতরলমল� ২৯৫৩, ২৯৫৪
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সূি া  ফ া রিহ াি  রকছু ভ াষ াি া র্বিক ম াধুয্ক
১) সূরো ফোলতহোর প্রলতটি আয়োত কলবতোর েনন্দর মনতো লশি হয় ‘ইম’ 

বো ‘ই�’ লদনয়। ল�ম�: প্রথম আয়োত লশি হয় রোলহম লদনয়, লদ্বতীয় আয়োত 
লশি হয় ‘আেোমী� লদনয়, তৃতীয় আয়োত রোলহম, েতুথ্ম  আয়োত দী–�... 
২) সুরোটির মোরোমোলর আয়োতটি হনেো ইয়যেো–কো �ো‘বুদু, এর আনগর সবগুনেো আয়োত 
হনচ্ছ লবনশষ্যবোেক বোকযে এবং তোর িনরর সবগুনেো আয়োত হনচ্ছ লক্রয়োবোেক বোকযে। 
৩) ইয়যেো–কো �ো‘বুদু এর আনগর আয়োতগুনেো হনচ্ছ আল্োহ  এর সম্নক্ম  
ধোরণো। এরিনরর আয়োতগুনেো হনচ্ছ আল্োহ  এর কোনে আমোনদর েোওয়ো। 
৪) সূরো ফোলতহোর আয়োতগুনেোর উচ্চোরণ ক্রমোগত ভোরী এবং কঠি� হনত থোনক। 
ল�ম�: প্রথম েোরটি আয়োনত লসরকম ভোরী শব্দ ল�ই। লকতি ইয়যেোকো �ো‘বুদু লথনক 
ক্রমোগত ভোরী শব্দ শুরু হনত থোনক এবং ক্রমোগত ভোরী শব্দ বোেনত থোনক: 
□ ইয়যেোকো �ো‘বুদু ওয়ো ইয়যেো–কো �োসতোই‘�: দুন�ো ভোরী শব্দ।
□ ইহলদ�োস লসরোতোে মুসতোলকম: দুন�ো ভোরী শব্দ।
□ লসরোতোল্োল��ো আ�‘আমতো ‘আেোইলহম: লত�টি ভোরী শব্দ।
□ গোইলরে মোগদুলব ‘আেোইলহম ওয়োেোদেলল্–�: েোরটি ভোরী শব্দ।
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িোঁর িড়িো আর ককউ কনই 

আমরো অন�ক সময় লেতিো কনর লদলখ �ো ইসেোনম ল� সৃলটিকত্ম োর সংজ্ো লদওয়ো 
হনয়নে লস�ো কত সহি এবং যুলতিযুতি। আিল� �লদ আিনক একি� লরিটিো� 

হনত�, তো হনে আি�োনক কী লবশ্বোস করনত হনতো লদখু�: প্রথম মোনুি আদম, 
আল্োহর ল�নদ্ম শ অমোন্য কনর এম� এক মহোিোি কনরলেনে� ল� তোর িোনির িন্য 
তোর িনর সমস্ত মোনুি িন্ম ল�নয়নে িোিী হনয়, এম�লক আিল�ও িন্ম ল�নয়নে� 
এক লবরো� িোি ল�নয়। হোিোর বের ধনর লসই িোি িমনত িমনত এত লবশোে হনয় 
লগনয়লেে ল� লসই মহোিোি লথনক মো�ব িোলতনক মুলতি লদয়োর িন্য স্বয়ং সৃলটিকত্ম োনক 
মোনুিরূনি পৃলথবীনত এনস মোনুনির হোনতই িীব� লবসি্ম � লদনত হনয়নে! এখ� �লদ 
প্রশ্ন কনর�, ‘আদম িোি কনরনে বনে আমোনক লক� তোর িোনির লবোরো ল�নত হনব? 
আলম কী লদোি কনরলে?’ অথবো িোি লতো করো হনয়লেে সৃলটিকত্ম োর লবরুনদ্ধ, তো 
হনে সৃলটিকত্ম ো লক শুধু বেনত িোরনত� �ো, ‘লহ মো�ব িোলত, �োও, আলম লতোমোনদর 
মোফ কনর লদেোম’, ব্যস! কী দরকোর লেে তোঁর মোনুি হনয় পৃলথবীনত এনস মোনুনির 
হোনতই মোর খোওয়োর?’—আিল� লকোন�ো উত্র িোনব� �ো।

লেতিো কনর লদখু�, আমোনদর ইসেোম ধম্ম  কত সহি, কত ল�ৌলতিক। আমরো সমগ্র 
লবশ্বিগনতর সনব্ম োচ্চ ক্মতোবো�, একমোরি সৃলটিকত্ম োর কোনে সরোসলর প্রোথ্ম �ো কলর, 
লকোন�ো মোধ্ম, লকোন�ো ধরন�র তদলবর েোেো। তোঁনক েোেো আমরো আর লকোন�ো মোনুি, 
লকোন�ো বদব সৃলটির কোনে লকোন�ো প্রোথ্ম �ো কলর �ো। আমরো প্রনতযেনক িন্ম হনয়লে ল�ষ্পোি 
হনয় এবং আমরো প্রনতযেনক আমোনদর ল�ি ল�ি কোনির িলরণোম িোব। আমোনদর িরম 
প্রভু আমোনদর সম্ো� লদনয়নে�, ল�� আমরো সরোসলর তোঁর সোনথ ল� লকোন�ো সময় 
কথো বেনত িোলর, সরোসলর তোঁর কোনেই েোইনত িোলর। তোঁনক সরোসলর িোকো�ো লতল� 
এতই িেন্দ কনর� ল� লতল� গভীর ভোেবোসোয় বনেনে�—

(লহ মুহোম্দ) �খ� আমোর বোন্দোরো লতোমোনক আমোর ব্যোিোনর লিজ্োসো কনর 
(বনেো)—ল�চিয়ই আলম কোনেই আলে! আলম তোনদর প্রোথ্ম �োয় সোেো লদই, �খ� 
লস সরোসলর আমোনক িোনক। তোই তোরো ল�� আমোনক িোনক এবং আমোর 
ওিনরই ঈমো� রোনখ �োনত কনর তোরো সঠিক িথ লিনত িোনর।   

আল-বাক্ারাহ	 ২:	 ১৮৬
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তোরঁ সোনথ কথো বেোর িন্য আমোনদর লকোন�ো অধ্ম �গ্ন, দোলে-লগোনঁফর িগিে ভলত্ম , 
দুগ্ম ন্ধযুতি মোনুনির কোনে �োওয়োর দরকোর িনর �ো। আমোনদরই সোংস্কৃলতক মূল্নবোধ 
অনুসোনর অলিীে লকোন�ো মূলত্ম র সোমন� আগু� ঘুলরনয় তোঁনক িোয়োে করনত হয় �ো। 
লকোন�ো িোদলরর, িীনরর কোনে লগনয় তদলবর করনত হয় �ো। আমরো ল� লকোন�ো সময়, 
ল� লকোন�ো িলরলস্লতনত, ল� লকোন�ো প্রনয়োিন� সরোসলর স্বয়ং সৃলটিকত্ম োর কোনে 
আনবদ� করোর সম্ো� লিনয়লে। আমোনদর সুখ-দুুঃনখর কথো সরোসলর তোঁনক বেোর 
সুন�োগ লিনয়লে। লতল� ল�নিই বনেনে�, আমোনদর �ত অলভন�োগ, �ত দুুঃখ, সব 
ল�� আমরো শুধু তোনঁকই বলে—মোনুনির কোনে ল�� অলভন�োগ �ো কলর। লতল� আমোনদর 
সকে আকুে অলভন�োগ লশোন�� এবং লসগুনেো লতল� তোঁর মহোিলরকল্প�ো অনুসোনর 
সমোধো� করনব�, লসই প্রলতশ্রুলতও লতল� লদনয়নে�! এর লেনয় বে লসৌভোগ্য আর কী 
হনত িোনর? এর লেনয় সহি, ল�ৌলতিক ধম্ম  আর কী হনত িোনর?

েক্ করনে লদখনব�, অন্য ধনম্ম র মোনুনিরো �খ� বে ধরন�র লবিনদ িনে, তখ� 
তোরোও লকন্তু সরোসলর ্টিোনকই আকুে হনয় িোনক—লহ ভগবো�! ও গি! —তখ� 
লকন্তু তোরো লকোন�ো মূলত্ম  লখোঁনি �ো এবং মূলত্ম  �ো িোওয়ো ি�্ম তি প্রোথ্ম �ো বন্ধ রোনখ 
�ো। বরং ল�খোন�ই থোকুক, ল� অবস্োনতই থোকুক, সরোসলর ্টিোনকই আকুে হনয় 
িোনক। ্টিোর সোনথ মোনুনির সরোসলর সম্ক্ম �োই স্বোভোলবক। মোরখোন� অন্য লকছু ল�নয় 
আসো�ো অস্বোভোলবক, অন�ৌলতিক। 

সূরো ইখেোনস সৃলটিকত্ম োর মূে ধোরণোনক মোরি েোরটি বোনকযে প্রকোশ করো হনয়নে। 
সূরো ইখেোনসর প্রলতটি শনব্দর গভীরতো, ল�ৌলতিকতো এবং প্রভোব ল�নয় এক একটি 
লরসোে্ম  লিিোর লেখো �োনব।

َحٌد 
َ
ُ أ قُۡل ُهَو ٱللَّ

বনেো, লতল�ই আল্োহ, অলদ্বতীয়!

বিবুে (قُْل) (গেোর লভতর লথনক উচ্চোলরত) অথ্ম  ‘বনেো’। সোবধো� থোকনব�, শুধু 
‘কুে (ك)’ অথ্ম  লকন্তু ‘খোও’। সেোনত সূরো ইখেোস িেোর সময় ভুনে বেনব� �ো, 
‘খোও, লতল� আল্োহ, অলদ্বতীয় (ইয়োযুলবল্োহ)!
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এখ�, লক� আল্োহ  শুরু করনে� ‘বনেো’ লদনয়? লক� লতল� শুধু বেনে� 
�ো, ‘লতল� আল্োহ, অলদ্বতীয়?’ আি�োনক �লদ লিনজ্স করো হয়, ‘আিল� লক?’, 
আিল� লক তোর উত্নর বেনব�, ‘বনেো, আলম িোলবর একি� মোনুি?’ ল�চিয়ই �ো। 
তো হনে প্রশ্ন আনস, লক� ‘বনেো’ লদনয় শুরু হনেো?

মোনুি �খ� এনস �বী মুহোম্োদ  এর সোনথ ইসেোম ল�নয় কথো বেত, তোরো 
প্রোয়ই প্রশ্ন করত, ‘আল্োহ লক? তোঁর বংশিলরেয় কী1? তোঁর ববলশটিযেগুনেো কী কী?2 

এই সময়গুনেোনত স্বয়ং আল্োহ  �বী  এর মুখ লদনয় বলেনয়নে�,‘বনেো, 
লতল�ই আল্োহ, অলদ্বতীয়! অমুখোনিক্ী, সবলকছু তোঁর উির ল�ভ্ম রশীে। লতল� কোউনক 
িন্ম লদ�ল� এবং লকউ তোঁনক িন্ম লদয়ল�। তোঁর সমকক্ আর লকছুই ল�ই!’ 

সূরো ইখেোনস তোওহীনদর ব্যোিোরটি 
এত স্পটি এনসনে ল� এনক কুরআন�র 
এক-তৃতীয়োংনশর ম�্ম োদো লদয়ো হনয়নে। 

এবোর আলস লদ্বতীয় শনব্দ: ‘হুয়ো’-
‘লতল�।’ লক� আয়োতটি শুধুই ‘বনেো, 
আল্োহ  অলদ্বতীয়’ হনেো �ো? লক� 
এখোন� ‘লতল�’ ল�োগ করো হনেো?

�খ� �বী  লক লরিটিো�, ইহুলদ, 
মুশলরকরো আল্োহর ব্যোিোনর লিনজ্স 
কনরলেে, আল্োহ  তোনদর উত্নর 
বনেনে� ল� লতল� লকোন�ো �তু� উিোস্ 
বো মো‘বুদ ��। ইসেোম লকোন�ো �তু� ধম্ম  �য় ল� এখোন� লকোন�ো এক �তু� উিোস্-
এর ধোরণো লদওয়ো হনয়নে। অলধকোংশ ধম্ম গুনেোনত �তু� �তু� উিোস্ ল�নয় আনস। 
লকছু ধম্ম  লবক� আকৃলতর অন�কগুনেো হোত-িোসহ এক মোনুিরূিী প্রোণীনক উিোস্ 
বনে দোলব কনর। লকোন�ো ধম্ম  লকোন�ো এক দোলেওয়োেো বয়স্ক ভদ্রনেোকনক উিোস্ 
বনে দোলব কনর। আবোর লকউ বেনে ইেোহ্  হনচ্ছ� একি� কৃষ্োগি মোনুি। লকন্তু 
১		 আবুল	আফলয়া	কেপ্ক	বফণ্সত,	উবাই	ফবন	কাব		বপ্লন	কে	একফদন	মুশফরকরা	রসূল		এর	কাপ্ে	
আল্াহর	বংশপফরচয়	জানপ্ত	কচপ্য়ফেল।	[মুসনাপ্দ	আহমাদ	২১২১৯,	ফতরফমফে	৩৩৬৪,	হাফকম	২/৫৪০,	
বায়াহাফক	১/৯২]
২		 তািসীর	আত-তাবারী:	২৬/৪৮৫,	আল	কাপ্মল-ইবপ্ন	আদী:	৫/২৬২,	বায়হাফক-আল	আসমা	ওয়াস	
ফসিাত:	২/৩৮

‘রসূলুল্োহ  সোহোবোগণনক 
লিজ্োসো কনরলেনে�, ‘লতোমরো লক 
এক রোনত এক-তৃতীয়োংশ কুরআ� 
িেনত িোনরো?’ প্রস্তোবটি তোনদর 
কোনে ভোরী মন� হনেো। তোঁরো উত্র 
লদনে� ‘লহ আল্োহর রোসূে, এ কোি 
আমোনদর মনধ্ লক করনত িোরনব?’ 
লতল� বেনে�, ‘কুে হুওয়োল্োহু আহোদ, 
আল্োহুস সোমোদ’ অথ্ম োৎ সূরো ইখেোস 
কুরআন�র এক-তৃতীয়োংনশর সমতুল্।’ 
—সহীহুে বুখোরী, ৫০১৫
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সমগ্র সৃলটিিগনতর একমোরি উিোস্ ল� এক, লতল�ই ল� আল্োহ , লস�োই এখোন� 
‘লতল�’ ব্যবহোর কনর লিোর লদওয়ো হনয়নে। ইহুলদ, লরিটিো�, আরব মুশলরকরো ল�ই 
সনব্ম োচ্চ ‘প্রভু’-লক ইলতমনধ্ই ‘এল্োলহ’, ‘এনেোলহম’ ইতযেোলদ বনে িো�ত, ইসেোম 
তোঁনকই একমোরি মোবুদ লহনসনব দোলব কনর। 

আিল� �লদ আলরিকোর আলদবোসী জুলু সম্প্রদোনয়র কোউনক লিনজ্স কনর�: তোনদর 
সৃলটিকত্ম ো ‘ম্ নভলেঙ্োলগি’ লক? লস বেনব—

 হোউ উলনিম�োল�! উনয়�ো, উময়ো, অইংগসঅনয়নে। আকো�োলে ইনয়�ো, ফুতলহ
 আকো�োেঅয়োগ্নো; ফুতলহ, আকুনখো লুতনমো অলু ফো�ো �োনয়! অথ্ম োৎ, লতল�
 িলবরি এবং িরমোত্ো। লতল� কোউনক িন্ম লদ� �ো, লকউ তোনক িন্ম লদয়ল�
এবং তোর মনতো আর লকছুই ল�ই।3

ঋনবেনদর একটি লবখ্যোত ললিোক ‘একনমবোলদ্বতীয়ম’ অথ্ম োৎ উিোস্ মোরি একি�ই, 
লদ্বতীয় লকউ ল�ই।4 বোইনবনেও আনে, 

আলমই ঈশ্বর, আর লকহ �য়; আলম ঈশ্বর; আমোর তুল্ লকহ �োই।5 

এ লমেগুনেো লথনক লবোরো �োয়, ইসেোনম উিোস্ সম্নক্ম  �ো বনেনে, তো লিঁন�–
লফো�ঁো লহনসনব হনেও অন্যোন্য লকছু ধনম্ম  লথনক লগনে। তনব লসখোন� লবকৃলতর লতোনে 
সনতযের মনধ্ অন�ক লমথ্ো লমনশ লগনে। 

‘আল্োহ’ শব্দটি লদনয় আল্োহ  লঘোিণো লদনে� ল� তোঁর �োম হনচ্ছ ‘আল্োহ’। 
মক্োনত ইসেোম প্রেোনরর সময় মুসলেমরো প্রথম এই �োনমর প্রেে� কনরনে� এম�টিও 
�য়, মুশলরকরো আনগ লথনকই তোনদর প্রধো� ‘ইেোহ’লক আল্োহ �োনম িোকত। এম�লক 
আরবীভোিী লরিটিো� এবং ইহুদীরোও তোনদর সনব্ম োচ্চ উিোস্নক ‘আল্োহ’ বনেই িোনক।

এই আয়োনতর লশি শব্দটি হনচ্ছ ‘আহোদ’ �ো এক অসোধোরণ শব্দ। মোনুি �তই 
কল্প�ো করুক �ো লক�, তোরো কখন�োই এক বেনত এম� লকছু কল্প�ো করনত িোরনব 
�ো, �ো িরম অসীম ‘এক’, �োনক লকোন�ো লেো� ভোনগ ভোগ করো �োয় �ো, �োর লকোন�ো 

৩	 Callaway,	H.	(1970).	The	religious	system	of	the	Amazulu.
৪	 সনাতন	ভাবনা	ও	সংস্কৃ ফত:	ঈশ্বর	ও	কদবতাঃ.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	
http:	//sonatonvabona.blogspot.com/2013/12/blog-post_6.html
৫	 ফেশাইয়–৪৬:	৯



38

তুে�ো হয় �ো, �ো ‘অলদ্বতীয়।’ এই শব্দ�ো শুধু আল্োহর লক্নরি প্রন�োিযে; কোরণ, কোি 
এবং গুনণ একমোরি লতল�ই িলরপূণ্ম  সত্ো।1

َمُد ُ ٱلصَّ ٱللَّ

অমুখোনিক্ী, সবলকছু তোরঁ উির ল�ভ্ম রশীে।

আস–সমোদ আনরকটি অদ্বুত শব্দ ল��ো পুনরো কুরআন� মোরি একবোরই এনসনে। 
এর অথ্ম গুনেো হনেো—
১. লবিনদ িেনে আিল� �োর কোনে �ো�।
২. �োর কোউনক দরকোর ল�ই, ল�ল� অমুখোনিক্ী।
৩. �োর ঊনধ্্ম লকউ ল�নত িোনর �ো।
৪. �োর লকোন�ো ভুে-ত্রুটি ল�ই।
৫. �োনক আিল� আি�োর িীবন�র েক্যে লহনসনব ঠিক কনরনে�।

এই সমোদ শব্দটির সবগুনেো অথ্ম  ভোনেোভোনব েক্ করনে আমরো অন�ক ধরন�র 
লশরক লথনক দূনর থোকনত িোলর। প্রথমত, সমোদ আমোনদর বনে ল� লবিনদ িেনে 
আমরো ল�� লকোন�ো মূলত্ম , লদবতো, িীর, মোিোনরর কোনে �ো �োই; কোরণ, তোরো সমোদ 
�য়। বরং আল্োহ হনচ্ছ� আস-সমোদ। 

লদ্বতীয়ত, আি�োনক লকোন�ো লবিদ লথনক রক্ো করোর িন্য বো েোকলর–ব্যবসো আরও 
ভোনেো করোর িন্য আি�োর গোনয় লকোন�ো তোলবি, লরেসনে�, বিতো েোগোন�োর দরকোর 
ল�ই। আল্োহ �লদ েো�, লতল� আি�োনক সবই লদনত িোনর�, ওই-সব িেবস্তুর সোহোয্য 
েোেোই। আি�োর ভোগ্য তোেোতোলে িলরবত্ম � কনর লদনত ওইসব িেবস্তু আল্োহনক 
 বোধ্ লতো দূনরর কথো, সোহোয্যও করনত িোনর �ো। আল্োহ  এর লকোন�ো সৃলটির 
কোে লথনক সোহোয্য ল�ওয়োর লকোন�োই দরকোর ল�ই; কোরণ, লতল� সমোদ।

তৃতীয়ত, আল্োহর ঊনধ্্ম লকউ ল�ই। কখন�ো বেনব� �ো, ‘িোতিোর সোনহব! আমোনক 
বোঁেো�!’ কোরণ িোতিোর সোনহব আি�োর প্রোনণর মোলেক ��। লতল� আি�োনক বোঁেোনত 
িোরনব� �ো। শুধুই আল্োহ  িোরনব� আি�োনক বোঁেোনত।

৬	 তািসীর	ইবন	কাসীর
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لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُودَلۡ 

লতল� কোউনক িন্ম লদ�ল� এবং তোরঁ িন্ম হয়ল�।

লরিটিো�নদর িন্য এই আয়োতটি লবনশিভোনব দরকোর; কোরণ, তোরো মন� কনর 
সৃলটিকত্ম ো মোনুিরূনি িন্ম ল�নয়লেনে�, �োনক তোরো �ীশু িোনক, �োনক লতল� িনর 
তোঁর কোনে তুনে ল�নয়নে�। �ীশু এখ� আল্োহর িো� িোনশ বনস আনে�, অনিক্ো 
করনে� মো�বিোলতর লবেোর করোর িন্য। লরিটিধনম্ম র এই তত্ত্ব ল� ভুে, লস�ো এই 
আয়োতটি প্রমোণ কনর।

এ েোেোও অন্য ধনম্ম র অনুসোরীনদর মোনর সৃলটিকত্ম োর িন্ম ল�ওয়োর �ো�ো ধরন�র 
রূিকথোর গল্প লশো�ো �োয়। লসগুনেোও ল� সবই ভুে, তো আল্োহ  এখোন� স্পটি 
কনর বনে লদনয়নে�। অন�নক অন�ক দশ্ম � িনে ধনম্ম র �ো�োরকম ধোরণো বনয় ল�নয় 
লবেোয়। বহু বেনরর ভুে ধোরণো লথনক বতলর ভুে প্রশ্ন তোনদর মোথোয় লঘোরোঘুলর কনর। 
সূরো ইখেোস হনচ্ছ ম� এবং মগিনক িলরষ্োর করোর িন্য এক েমৎকোর ল�রোময়।

লকন্তু তোরিনরও লদখনব� অন�নকই প্রশ্ন কনর, ‘�লদ সবলকছুর সৃলটি হয়, তো হনে 
সৃলটিকত্ম োনক লক সৃলটি করে?’ উত্র: েোম ইয়োলেদ ওয়ো েোম ইয়ুেোদ —লকউ �ো। 
লকন্তু লক� লকউ �ো? �লদ এই মহোলবনশ্বর সৃলটিকত্ম ো থোনক, সবলকছুরই �লদ একি� 
্টিো থোনক, তো হনে লতো সৃলটিকত্ম োনকও কোরও �ো কোরও সৃলটি করনত হনব, তোই �ো? 

এ�ো একটি দোশ্ম ল�ক পোেঁ। এনদরনক আিল� প্রশ্ন করু�, ল� আল্োহনক সৃলটি কনরনে, 
তোনক লক সৃলটি কনরনে? লসই মহো-্টিোনক ল� মহো-মহো-্টিো সৃলটি কনরনে, তোনক 
লক সৃলটি কনরনে? লসই মহো-মহো ্টিোনক ল� সৃলটি কনরনে, তোনক... 

আল্োহনক সৃলটি কনরনে—প্রশ্নগতভোনব প্রশ্ন�োই ভুে; মোনুিনক লক এঁনকনে—এই 
প্রশ্ন�ো ল�ম� ভুে। মোনুিনক আঁকো �োয় �ো, েলবনক আঁকো �োয়। আল্োহ  এম� 
একি� সত্ো �োর লক্নরি ‘সৃলটি’ লক্রয়োটি প্রন�োিযে হয় �ো। কোরণ, লতল� সমস্ত লকছুনক 
অ�লস্তত্ব লথনক অলস্তনত্ব এন�নে�—সৃলটি লক্রয়োটিও তোঁরই সৃলটি।
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َحٌد 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ َولَۡم يَُكن لَّ

তোরঁ সমকক্ আর লকছুই ল�ই!

কুফু শব্দটির অথ্ম  সমকক্, �োর সমো� িদ রনয়নে। ল�ম�: লবনয়নত স্বোমী-স্ত্রী হনচ্ছ 
একি� আনরকিন�র কুফু; কোরণ, তোনদর ব্যোিোনর লকছু লমে আনে। যুদ্ধনক্নরি একই 
িনদর �োরো থোনক, তোরো এনক অনন্যর কুফু। আল্োহ  এখোন� আমোনদর বেনে� ল� 
তোর সমকক্ আর লকউ ল�ই। এই আয়োতটি তোনদর িন্য উত্র, �োরো বনে, ‘আচ্ছো, 
আল্োহনক লকউ িন্ম লদয়ল� ঠিক আনে। মো�েোম লতল� এখন�ো কোউনক িন্ম লদ�ল�। 
লকন্তু তোর মোন� লতো এই �ো ল� লকউ তোঁর সমো� হনত িোরনব �ো। �ীশু প্রভু হনতই 
িোনর�।’ এর এক�ো েমৎকোর উত্র আনে আনরকটি সূরোয়—

কীভোনব তোরঁ সতিো� হনত িোনর ল�খোন� তোরঁ লকোন�ো সগিীই ল�ই, ল�খোন� 
লতল�ই সবলকছু সৃলটি কনরনে� এবং সবলকছুর ব্যোিোনর সব িোন��?   

আল	আনাম,	 ৬:	 ১০১

উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, কুফু শব্দটি আস–সমোনদর মনতো পুনরো কুরআন� মোরি 
একবোরই এনসনে। সূরো ইখেোনস এ রকম দুটি শব্দ আমরো িোই, �ো পুনরো কুরআন� 
মোরি একবোর কনর এনসনে, শুধু সূরো ইখেোনস। কুরআন� আর লকোন�ো লকছুর লবেোয় 
এই শব্দ দুন�ো ব্যবহোর করো হয়ল�। 

আরবীনত এই লশি আয়োতটির বোকযে গঠ� অদ্বুত। প্রেলেত আরবী ব্যোকরণ অনুসোনর 
বোকযেটি হওয়োর কথো ‘ওয়ো েোম ইয়োকু� আহোদু� কুফুওয়ো� েোহু।’ লকন্তু আল্োহ  
লশনির লত�টি শব্দনক লভন্নভোনব ব্যবহোর কনরনে�। লতল� েোহু অথ্ম োৎ ‘তোঁর সোনথ’ 
লক আনগ ল�নয় এনসনে�। আরবীনত এ�ো করো হয় �খ� লকোন�ো লকছুনক লবনশিভোনব 
‘শুধু’ অনথ্ম  উনল্খ করো হয়। ল�ম�: ‘হোমদু� েোহু’ অথ্ম  ‘প্রশংসো তোঁর’, লকন্তু 
‘েোহু ে–হোমদ’ অথ্ম  ‘প্রশংসো শুধু তোঁরই।’ 

একইভোনব ‘েোহু কুফুওয়ো� আহোদ’ ব্যবহোর কনর এই আয়োতটিনত লবনশিভোনব 
বেো হনয়নে, ‘শুধু তোঁর লক্নরি সমকক্ আর লকছু ল�ই।’ এখোন� লবনশিভোনব বেো 
হনয়নে ল� আল্োহ  েোেো বোলক আর সবলকছুর সমকক্ থোকনত িোনর, লকন্তু একমোরি 
তোরঁ লবেোয়, শুধুই তোরঁ লবেোয় লকোন�ো সমকক্ ল�ই এবং থোকনত িোনর �ো! আহোদু�!
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কুরআন পড়� ককোড়নো লোভ হড়ে নো, যমি...

সূরো আে-বোবিোরোহ �োরো বধ�্ম  ল�নয় পুনরো�ো একবোর িনেনে�, তোরো লদখনব�, 
এনত কুরআন�র এম� লকোন�ো লবিয় ল�ই, �ো ল�নয় লকছু�ো হনেও বেো হয়ল�। 

আিল� �লদ আে-বোবিোরোহ পুনরো�ো একবোর ভোনেো কনর বুনর থোনক�, তো হনে 
আিল� সহনিই অমুসলেম বো �োলস্তকনদর সোনথ কথো বেনত িোরনব� এবং ইসেোম 
ল�নয় কোলফরনদর ল�সব বহুে প্রেলেত অলভন�োগ, অলিীে উদোহরণ, ভুে ধোরণো, 
ইসেোনমর উির আক্রমণ—তো অন�কখোল� লমোকোলবেো করনত িোরনব�। একইসোনথ 
মোনুনির িীবন� ল�তযেলদন�র কটি, হতোশো, অবসোদ, অতৃলপ্ত ইতযেোলদ মো�লসক সমস্োর 
�থো�থ সোইনকোেলিকযেোে সমোধো�ও আিল� সূরো আে-বোবিোরোহনতই লিনয় �োনব�।

এই সূরোটি পুনরো কুরআন�র একটি সোরোংনশর মনতো। মুলম� হনত হনে ল�নির 
মনধ্ কী কী িলরবত্ম � আ�নত হনব, কোলফর কোরো, মুশলরকনদর সংজ্ো কী, আনগকোর 
িোলতগুনেো কী ধরন�র ভুে কনর লগনে, আমোনদর কী ধরন�র ভুে করো লথনক 
দূনর থোকনত হনব, �োনত কনর আমরো আনগকোর িোলতনদর মনতো শোলস্ত �ো িোই; 
সেোত, লসয়োম, হি, �োকোনতর গুরুত্ব, �বীনদর ইলতহোনসর উনল্খন�োগ্য ঘ��ো; কখ� 
কোলফরনদর সোনথ যুদ্ধ করো �োনব, কখ� �োনব �ো—এম� লকছু ল�ই �ো ল�নয় এই 
সূরোয় লকছু�ো হনেও বেো হয়ল�।

الٓٓم 
কুরআন�র অক্রলভলত্ক এই আয়োতগুনেোনক বনে হুরুনফ মুকোত্োআত। এর অথ্ম  

ল�নয় অন�ক মত আনে। তোর মনধ্ েোরটি1 প্রলসদ্ধ মত হনচ্ছ: 
১. এগুনেো শুধুই অক্র, লকোন�ো অথ্ম  ল�ই।
২. এগুনেোর অথ্ম  আনে লক �ো তো-ও আমরো িোল� �ো।
৩. এগুনেোর অথ্ম  আনে �ো একমোরি আল্োহ িোন��।

১	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স
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৪. এগুনেো কুরআন�র মুতোশোলবহোত আয়োতগুনেোর অতিভু্ম তি। লহদোয়োত িোওয়োর িন্য 
প্রনয়োি�ীয় লকোন�ো জ্ো� এনত ল�ই।

 সম্ভবত, আল্োহ  এই অদ্বুত শব্দগুনেো লদনয় ল�� আরবনদর েযেোনেঞ্জ করলেনে� 
ল� ‘লদনখো, কুরআ� লতোমোনদরই আরবী ভোিোয় �োল�ে হনয়নে, লকন্তু এর মনধ্ এম� 
লকছু রনয়নে, �ো লবর করোর মনতো �নথটি ি�্ম োনয়র বুলদ্ধমত্োয় এখন�ো লতোমরো লিৌেঁোনত 
িোরল�। �লদ িোর, লতো লবর কনরো।’ এভোনব লতল� আমোনদর বুলদ্ধমত্ো এখন�ো লকোথোয় 
আনে, লস ব্যোিোনর সোবধো� কনর লদনচ্ছ�, �োনত কনর আমরো ল�নিনদর দুব্মেতো 
উিেলব্ধ কনর লব�নয়র সোনথ কুরআ� িলে।

এ েোেোও এই অক্রগুনেো মন�োন�োগ আকি্ম ণ করনত ব্যবহোর হনত িোনর। �খ� 
�বী  সূরো িনে লশো�োনত�, তখ� হঠোৎ এই লকছু অক্র লদনয় লতেোওয়োত শুরু 
করনে আশিোনশর মোনুিরো অবোক হনয় কো� খোেো কনর শু�ত।

অন�নকই এই অদ্বুত আয়োতগুনেোর প্রকৃত উনদেশ্য লবর করোর িন্য অদরকোলর 
গনবিণো কনরনে�। কুরআন�র গোলণলতক লবস্ময় লশনরো�োনম �ো েোলু আনে তোর সবলকছুই 
িোেোওভনব সলতযে �য়। অন�নক ইন্োরন�ন� সোে্ম  কনর �ো িো�, লস�োই লবশ্বোস কনর�। 
মুসলেমনদর এম� আেরণ দুুঃখি�ক। 

কুরআন�র মু‘লি�ো মূেত ভোিোতোলত্ত্বক, সংখ্যোতোলত্ত্বক �য়। লশক্ সলিয়র সন�� 
লেনখলেে, মোইনকে মধুসূদ� দত্ তোর অনুকরনণ লেখে েতুদ্ম শিদী কলবতো। এনত 
লেৌদেটি েোই� থোকনব, আবোর প্রলত েোইন� থোকনব লেৌদেটি িদ। এ�ো মোনুনির লমধোর 
প্রকোশ—লকোন�ো সনন্দহ ল�ই, লকন্তু এ�ো মোনুনির সৃলটি—মোনুনির িনক্ এ�ো করো 
সম্ভব। লকন্তু কুরআন�র লবস্ময়—এ�ো অতুে�ীয় এবং অনুকরণীয়। লকোন�ো লদ�, লকোন�ো 
মোনুি বো লকোন�ো লি� এর মনতো লকছু লেখনত িোরনব �ো। পুনরো কুরআ� দূনর থোক, 
দশ�ো সূরো দূনর থোক—এক�ো সূরোও লকউ লেখনত িোরনব �ো। একো লতো িোরনবই �ো, 
দেবে লমনে কোি করনেও িোরনব �ো। �খ� কুরআ� �োল�ে হনয়নে তখ� িোনরল�, 
এখন�ো িোনর �ো, ভলবষ্যনতও িোরনব �ো।

আলেফ, েোম, মীম অক্র কয়টি আল্োহর কোেোনমর ববলশটিযে। একথো স্পটি ল� 
এ অক্রগুনেোনত এম� লকোন�ো তথ্ ল�ই, �ো মোনুনির দ্বী� িোেন�র িন্য দরকোর 
হনব। �লদ থোকত তনব আল্োহ  তোঁর রসূনের মোরফত আমোনদর িোল�নয় লদনত�। 
ইবোদোনতর লক্নরি ইসেোনম ‘লগোি� জ্ো�’ বনে লকছু ল�ই।
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َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِنَي ٢

ও�ো লসই বই �ো-লত লবন্দুমোরি সনন্দহ ল�ই, িথল�নদ্মশক (হুদো) মুত্োবিীনদর 
িন্য। আে-বোবিোরোহ: ২

েক্ করু�, �ো-লেকো শব্দ লদনয় আল্োহ কুরআ�নক ‘ও�ো’ বনে সনম্বোধ� কনরনে�, 
‘এ�ো’ বনে �য়। এর সম্ভোব্য কোরণ, আল্োহ এখোন� আে-েোওহ আে–মোহফুন� 
সংরলক্ত সম্পূণ্ম  কুরআ�নক বুলরনয়নে�। �বী মুহোম্দ  �খ� এই আয়োতটি অন্যনদর 
লতেোওয়োত কনর লশো�োলচ্ছনে�, তখ� লতল� �লদ বেনত�, ‘এ�ো লসই বই’, তনব 
প্রশ্ন আসত লকো� বই? তোঁর সোমন� লতো লকোন�ো বই ল�ই! তোই ‘ও�ো’ বনে দূনরর 
লকোন�ো বইনক সনম্বোধ� করো হনয়নে। এ েোেোও ভোিোগতভোনব َذٰلَِك (ও�ো) ব্যবহোর 
করো হয় লকোন�ো লকছুনক সম্ো� প্রদশ্ম � কনর ল�নদ্ম শ করোর িন্য।

কুরআন�র আনগও আসমো�ী লকতোব এনসলেে, ল�ম�: তোওরোত এবং ই�লিে।1 
কুরআ� লসগুনেোর সতযেোয়�কোরী এবং সংরক্ণকোরী। অথ্ম োৎ আনগর লকতোবধোরীরো 
তোনদর বই বদনে লফেনেও কুরআ� ঠিকই বনে লদনব লসখোন� কী লেে। 2

অন�নকর ধোরণো ইসেোম একটি �তু� ধম্ম , �ো মুহোম্োদ  প্রথম প্রেোর কনর 
লগনে�। এটি একটি ভুে ধোরণো। ইসেোম হনচ্ছ মহো� আল্োহ  ল�ধ্ম োলরত সকে 
মো�বিোলতর িন্য একমোরি ধম্ম , �োর মূে ল��্ম োস তোওহীদ। তনব এনককি� �বীর 
লক্নরি আই�-কোনু� এবং আনদশ-ল�নিধ লেে আেোদো। মুহোম্োদ  লক লশি �বী ও 
রসূে লহনসনব িোঠোন�োর িনর তোনক ল� শরীয়োহ লদয়ো হনয়লেে তো মহো� আল্োহ  
এর কোনে আে-েোওহ আে-মোহফুন� সংরলক্ত আনে। এনকই ‘আে-লকতোব’ বনে 
সনম্বোধ� করো হয়। এই আে–লকতোব লথনক দীঘ্ম  ২৩ বেনর �তটুকু প্রনয়োি� ততটুকু 
�োল�ে হনয়নে। ওয়োহী �োল�নের সমোলপ্তর িনর তো আমরো একটি বই আকোনর লিনয়লে।

‘েো রইবো’—শব্দটি আরলবর লবনশি ভোিোরীলত। এনক বনে ‘েো �োলফঈ লি�স’; 
অথ্ম োৎ ল�ই, থোকোর সম্ভোব�োও ল�ই। সোধোরণ ল�লতবোেক ‘েো রইবু�’ মোন� সনন্দহ 
ল�ই। আর এখোন� ব্যবহৃত ‘েো রইবো’ মোন� লবন্দুমোরি লকোন�ো সনন্দনহর অবকোশ ল�ই। 
ল�ই! ল�ই! ল�ই! আরবী ভোিোরীলতনত এরোব, ল�ম�: এখোন� ‘উ’ লথনক ‘আ’ এর 

১	 সূরা	আপ্ল–ইমরান,	৩:	৩
২	 সূরা	মাফয়দাহ,	৫:	৪৮
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এই িলরবত্ম � অথ্ম  ল� কীভোনব বদনে লদয় তো �োরো আরবী িোন� �ো তোরো কল্প�োও 
করনত িোরনব �ো।

কুরআ� লকোন�ো লম�োলফলিক্স বো লফেসলফর বই �য় ল� এখোন� পৃষ্ঠোর ির পৃষ্ঠো 
মোনুনির অনুমো� এবং যুলতির উির ল�ভ্ম র কনর �ো�ো রকম তত্ত্ব লদওয়ো আনে এবং 
�োর ভূলমকোনত লেখক আনগভোনগই বনে লদ�, ‘আমোর লকোন�ো ভুে হনয় থোকনে 
ক্মোসুন্দর দৃলটিনত লদখনব�।’ কুরআ� এম� একটি বই, �োর লেখক এই পৃলথবীর 
লকউ ��। লতল� মহোলবনশ্বর সকে জ্োন�র অলধকোরী, মহোলবনশ্বর সৃলটিকত্ম ো। তোরঁ কথো 
লকোন�ো লথওলর �য়, লকোন�ো অনুমো� �য়। তোঁর কথো হনচ্ছ অকো�যে সতযে। তোঁর বোণীর 
অন�কোংশ আধুল�ক লবজ্ো� সলতযে প্রমোণ কনরনে। লকছু ল�নয় এখন�ো গনবিণো েেনে। 
লকন্তু কুরআন� এম� লকোন�ো বোণী ল�ই ল��ো আধুল�ক লবজ্ো� সব্ম সম্লতক্রনম প্রমোণ 
কনরনে ল� তো ভুে এবং তো ভুে প্রমোণ কনর গ্রহণন�োগ্য প্রমোণ লদখোনত লিনরনে।

আধুল�ক মোনুিনদর অন�নকরই ধনম্ম র অন�ক লকছুই মো�নত কটি হয়। তোরো 
সবলকছুনতই ববজ্োল�ক প্রমোণ লখোঁনি�। ল��োই তোনদর কোনে আিনকর যুনগর লবজ্ো� 
অনুসোনর ‘অববজ্োল�ক’ মন� হয়, লস�োই তোনদর লমন� ল�নত কটি হয় এবং সোরো 
িীব� মন�র মনধ্ এক�ো কো�ঁো লিঁনধ থোনক। লসনক্নরি তোরো লপ্রোবোলবলেটি ব্যবহোর কনর 
লদখনত িোনর�। �লদ লকোন�ো লকছুর ৭০–৮০% সম্পূণ্ম  ১০০ ভোগ সতযে হয়, বোলক 
২০–৩০% লমথ্ো �ো হয়, তো হনে লসই ২০–৩০% সতযে হওয়োর সম্ভোব�ো অন�ক 
লবলশ। সুতরোং কুরআন�র ১০০% সতযে হওয়োর সম্ভোব�ো অন�ক লবলশ। এই ফরমুেো 
কোনি েোগোনে আশো কলর কুরআন�র ল�সব ব্যোিোর ববজ্োল�ক প্রমোনণর অভোনব লমন� 
ল�নত িোরনে� �ো, লসগুনেোনত লবশ্বোস করনত সমস্ো হনব �ো।

শুধু লবজ্ো� �য়, কুরআন� তথ্গত লকোন�ো ভুে ল�ই, ভোিোগত লকোন�ো ভুে 
ল�ই—ব্যোকরণ বলু� আর বো�ো�। কুরআন�র লকোন�ো সম্োদক বো সম্োদ�ো িলরিদ 
ল�ই। কুরআন�র সংস্করণ একটিই। কুরআ� পৃলথবীর একমোরি বই �ো শুরু হনয়নে 
ল�ভু্ম েতোর েযেোনেঞ্জ লদনয় এবং লসই দোলব আিও অম্ো�। আিকোে ইন্োরন�ন� প্রচুর 
লদখো �োয় ‘কুরআন� ব্যোকরণগত ভুে আনে’ বো ‘কুরআন� স্বলবনরোধী আয়োত আনে’ 
ইতযেোলদ দোলব করনত। এই সব দোলব একধরন�র প্রতোরণো। এগুনেোর প্রনতযেকটির �থো�থ 
িবোব আনে।   

মুত্োবিী� শব্দটির অথ্ম  সোধোরণত করো হয়—�োরো আল্োহ ভীরু। �োনদর তোবিওয়ো 
আনে, তোনদর মুত্োবিী বেো হয় এবং তোবিওয়োনক সোধোরণত ‘আল্োহ ভীলত’ অনুবোদ 
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করো হয়। এটি পুনরোপুলর সঠিক অনুবোদ �য়; কোরণ, ‘ভয়’ এর িন্য আরবীনত লভন্ন 
শব্দ রনয়নে—ল�ম�: খোওফ خوف, খোলশয়ো خيش, লহ�র حذر; শুধু কুরআন�ই 
১২টি আেোদো শব্দ ব্যবহোর করো হনয়নে লবলভন্ন গভীরতোর ভয়, সতক্ম তো, আতঙ্ 
ইতযেোলদ তুনে ধরোর িন্য। এর মনধ্ ‘তোবিওয়ো’ হনচ্ছ আল্োহর অসন্তুলটির ব্যোিোনর 
সবসময় পূণ্ম  সনেত� থোকো এবং আল্োহর অিেনন্দর কোি লথনক সব্ম োত্ক লবরত থোকো।

ধরু�, আিল� প্রলতলদ� কী কনর�, লস�ো ল�নয় এক�ো ‘লরনয়লেটি টিলভ লশো’ 
বো�োন�ো হনচ্ছ। আি�োর বোসোর সবগুনেো রুনম কযেোনমরো বসোন�ো হনয়নে। আিল� ঘুম 
লথনক ওঠোর ির ঘুনমোনত �োওয়ো ি�্মতি সবসময় আি�োর সোনথ একি� কযেোনমরোম্ো� 
আি�োর লদনক কযেোনমরো তোক কনর লরনখনে। আিল� কী বেনে�, কী করনে�, কী 
খোনচ্ছ�, কী লদখনে�, সবলকছু প্রলত মুহূনত্ম  লরকি্ম  করো হনচ্ছ। কল্প�ো করু�, �লদ 
এ রকম লকোন�ো ঘ��ো ঘন� তো হনে আি�োর মো�লসক অবস্ো কী হনব? আিল� 
প্রলত�ো কথো বেোর আনগ লেতিো করনব� ল� আি�োর কথোগুনেো মোলি্ম ত হনচ্ছ লক �ো, 
আি�োর হোঁ�োর ধর� ঠিক আনে লক �ো, আিল� উন্োিো্ো লদনক তোকোনে লস�ো 
আবোর লরকি্ম  হনয় লগনেো লক �ো। আিল� টিলভনত ল�সব লহলন্দ লসলরয়োে, লবজ্োি�, 
মুলভ লদনখ�, ল�সব গো� লশোন��, ইন্োরন�ন� ল�সব সোই� ঘুনর লবেো�, লসগুনেো 
কযেোনমরোয় লরকি্ম  হনয় লগনে লেোকিন�র কোনে মো�-সম্ো� থোকনব লক �ো। এই ল� 
কযেোনমরোম্োন�র প্রলত আি�োর েরম সনেত�তো, আল্োহর প্রলত আি�োর ঠিক একই 
ধরন�র তোবিওয়ো থোকোর কথো।

আি�োর লদনক একি� কযেোনমরোম্ো� �য়, বরং কমিনক্ দুই ি� অদৃশ্য সত্ো 
প্রলত মুহূনত্ম  এম� এক প্রযুলতি ব্যবহোর কনর আি�োর প্রলত�ো লেতিো, কথো, কোি 
লরকি্ম  করনে�, �োর ধোনর-কোনে লকছু লকোন�ো লদ� মোনুি বো�োনত িোরনব �ো। আর 
লস�ো �লদ আি�োর সোবধো� হওয়োর িন্য �নথটি �ো হয়, তো হনে মন� রোখু�, এম� 
একি� প্রেণ্ড ক্মতোধর সত্ো সব সময় আি�োর লদনক তোলকনয় আনে�, ল�ল� লসই 
অদৃশ্য সত্োনদর সৃলটি কনরনে�, তোনদর লসই অভোব�ীয় প্রযুলতি লদনয়নে�। এই মহো 
ক্মতোশোেী সত্ো মোনুনির লথনকও অন�ক অন�ক লবলশ ক্মতোধর বুলদ্ধমো� সত্োনদর 
সৃলটি কনরনে�, �োরো আনেোর গলতনবগ অলতক্রম কনর এক মুহূনত্ম র মনধ্ মহোলবনশ্বর 
ল�নকোন�ো িোয়গোয় েনে ল�নত িোনর। এই পুনরো মহোলবশ্ব তোরঁ হোনতর মুনঠোয়। আিল� 
তোঁনক লকোন�োভোনবই এক মুহূনত্ম র িন্যও ফোঁলক লদনত িোরনব� �ো।

এই আয়োতটির অনথ্ম  একটি েক্যে করোর মনতো ব্যোিোর রনয়নে: কুরআ� সবোর 
িন্য িথপ্রদশ্ম ক �য়। এটি িথপ্রদশ্ম ক শুধু তোনদর িন্য, �োরো সৃলটিকত্ম োর প্রলত অতযেতি 
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সনেত�। এর মোন� কী? সবোই লক তো হনে কুরআ� িনে সঠিক িথ িোনব �ো? তো 
হনে কুরআ� িোঠিনয় কী েোভ হনেো? পৃলথবীনত েক্ েক্ অমুসলেম আনে, �োরো 
কুরআ� িনে। েক্ েক্ মুসলেম �োমধোরী মোনুিও কুরআ� িনে। লকন্তু কুরআ� 
িনেও তোরো ল�নিনদর মনধ্ িলরবত্ম � আ�নত িোনরল�। তোরো আনগও ল�রকম লেে, 
এখন�ো লসরকমই রনয় লগনে। তোরো আনগও লমথ্ো বেত, এখন�ো বনে। তোরো আনগও 
লসগোনর� লখত, এখন�ো খোয়। তোরো আনগও অনধ্ম ক শরীর লবর কনর রোস্তোঘোন� 
েেোনফরো করত, এখন�ো কনর। এর কোরণ কী?

এর কোরণ—তোনদর তোবিওয়োর অভোব। কুরআ� িনে তো লথনক লশক্ো লিনয় িীবন� 
িলরবত্ম � আ�নত হনেো, প্রথনম আি�োর লভতনর সৃলটিকত্ম োর প্রলত গভীর সনেত�তো 
বতলর করনত হনব, তোরঁ প্রলত শ্রদ্ধো অনুভব করনত হনব।1 আি�োনক মো�নত হনব ল� 
আিল� একি� মহো� প্রভুর মোমুলে দোসমোরি। লতল� আি�োনক প্রলত মুহূনত্ম  লদখনে�, 
আি�োর প্রনতযেক�ো কথো, কোি, লেতিো লরকি্ম  করনে�। সঠিক িথ িোওয়োর িন্য লতল� 
আি�োনক অসোধোরণ এক ম্োনুয়োে লদনয়নে�। আি�োনক লতল� এক লবরো� লসৌভোগ্য 
লদনয়নে�, �ো পৃলথবীনত অন�ক মোনুিনক লদ�ল�।

আিল� �খ� এই অনুভূলত, এই তোবিওয়ো ল�নয় কুরআ� িেনব�, শুধু তখ�ই 
আিল� কুরআ� িনে ল�নির িীবন� িলরবত্ম � আ�নত িোরনব�। কুরআ� তখ� 
আি�োর িন্য হুদো (িথপ্রদশ্ম ক) লহনসনব কোি করনব। �লদ লসই তোবিওয়ো �ো থোনক, 
তো হনে আিল� কুরআ� িেনব�, লকন্তু ভুে বুরনব�। ধোলম্ম ক মোনুিনদর অিদস্ 
করোর িন্য কুরআন�র ভুে ব্যোখ্যো করনব�। মুসলেম দে বো ব্যলতির লমথ্ো লদোি ধরনব�, 
প্রেোর করনব�। কুরআ� িনে আি�োর লভতনর লকোন�ো ইলতবোেক িলরবত্ম � আসনব 
�ো। কুরআ� আি�োর িন্য িথপ্রদশ্ম ক হনব �ো, বরং অমূেক দোশ্ম ল�ক যুলতিতক্ম  কনর 
লবকৃত আ�ন্দ িোওয়োর একটি উৎস হনব। 

কুরআ� িনে তো লথনক লকোন�ো ধরন�র উিকোর িোওয়োর প্রথম শত্ম  তোবিওয়ো। 
লসই তোবিওয়ো �োনদর মনধ্ আনে, তোনদর বেো হয় মুত্োবিী।

১	 	তািফহমুল	কুরআন
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যোরো অড়িিো েগড়ির মকছু ব্োপোর স্বীকোর কড়র

ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن ٣ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َوُيقِيُموَن ٱلصَّ ٱلَّ

�োরো গোনয়নব তথো মোনুনির লদখোর বোইনর লকছু লবিয় স্বীকোর কনর, সেোত 
প্রলতষ্ঠো কনর এবং তোনদর আমরো �ো লদনয়লে তো লথনক খরে কনর। আে-বোবিোরোহ: ৩

অথ্ম يُْؤِمُنوَن —�োরো পূণ্ম  স্বীকৃলত প্রদো�। ঈমো� একটি গভীর ব্যোিোর। শুধু তথ্ 
িো�ো থোকনেই ঈমো� আ�ো �োয় �ো। ঈমো� অথ্ম  পূণ্ম  ল�চিয়তোর সোনথ অতির, মুখ 
এবং কনম্ম  স্বীকৃলত লদয়ো।2 

অথ্ম (আে-গোলয়ব) الغيب  এম� লকছু ল��ো মোনুনির িনক্ িঞ্চ ইলন্দ্রয় লদনয় 
উিেলব্ধ করো সম্ভব �য়, লকোন�ো িদোথ্ম লবজ্োন�র সূরি লদনয় ব্যোখ্যো করো সম্ভব �য়, 
অনদখো, অিো�ো, মোনুনির দৃলটি ক্মতোর বোইনর এম� সব ব্যোিোর। এই অনদখো লবিয় 
ল�নয়ই হনচ্ছ আিনকর যুনগর ‘আধুল�ক’ মোনুনির �ত সমস্ো। আধুল�ক মোনুি 
লকোন�োভোনবই আত্ো, লফনরশতো, লি�, িোন্নোত, িোহোন্নোম, পূব্ম ল�ধ্ম োলরত তোকদীর—এই 
সব অনদখো লিল�নসর ওির লবশ্বোস করনত িোরনে �ো। তোরো অন�নক হয়নতো মুনখ বনে 
ল� তোরো মুসলেম। মুনখ বনে ল� িোন্নোত, িোহোন্নোম, লকয়োমত—এইসব ব্যোিোনর তোরো 
ঠিকই লবশ্বোস কনর, লকন্তু আসনে লস�ো শুধুই মুনখর কথো। মুসলেম �োম ল�নয় থোকনত 
হনে ল�নহতু এইসব ব্যোিোনর সবোর সোমন� উন্োিো্ো লকছু বেো �োয় �ো, লসনহতু 
তোনদর সোধোরণত এই সব অনদখো-অিো�ো লিল�নসর লবরুনদ্ধ মুখ খুনে লকছু বেনত 
লদখো �োয় �ো। লকন্তু তোনদর মন�র লভতনর লমোন�ও এগুনেোর ওির দৃঢ় লবশ্বোস ল�ই।

এর কোরণ হনেো, লবংশ শতোব্দীর লবজ্ো� এবং লমলিয়ো মোনুনির মনধ্ এক�ো ধোরণো 
বদ্ধমূে কনর লদনয়নে ল� ল��ো মোনুনির িঞ্চ ইলন্দ্রয় লদনয় উিেলব্ধ করো �োয়, লকোন�ো 
�ন্ত্র লদনয় িলরমোি করো �োয়, শুধু লস�োই বোস্তবতো, বোলক সব অবোস্তব। ল�নহতু 
আত্োনক লকোন�ো �ন্ত্র লদনয় স�োতি করো �োয় �ো, তোই আত্ো বনে লকছু ল�ই। ল�নহতু 
লফনরশতোনদর লকোন�ো রোিোর লদনয় ধরো �োয় �ো, লফনরশতো বনে লকছু ল�ই, এগুনেো 
সব ‘গোঁিোখুলর’ কথোবোত্ম ো। এই মহোলবশ্ব একলদ� পুনরো�ো ধ্ংস হনয় �োনব, মোনুনির 

২	 	মা’আফরিুল	কুরআন
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শরীনরর প্রলত�ো অণু-িরমোণু �টি হনয় �োনব, লকন্তু তোরির ঠিকই সব মোনুি আবোর 
একদম আনগর অবস্োয় লফরত �োনব। এরির তোনদর পুনরো িীব��ো লরনলে কনর 
লদখোন�ো হনব—এই সব ‘অবোস্তব’ কথোবোত্ম ো তোরো লকোন�োভোনবই লমন� ল�নত িোনর 
�ো। মোনুনির প্রনতযেক�ো লেতিো, কথো, কোি লকোন�ো অদৃশ্য িদ্ধলতনত লরকি্ম  হনচ্ছ, 
ল��ো একলদ� তোনদর লদখোন�ো হনব তোনদর লবেোর করোর িন্য, প্রযুলতিগত লদক লথনক 
মোনুনির িনক্ অসম্ভব ব্যোিোরটিনত তোরো লকোন�োভোনবই মন�প্রোনণ লবশ্বোস করনত 
িোনর �ো। তোনদর মন�র লভতনর সবসময় এক�ো প্রশ্ন লথনক �োয় ল� লবজ্ো� এবং 
প্রযুলতি লদনয় ল��ো লকোন�োভোনবই সম্ভব �ো, লস�ো ল�চিয়ই সৃলটিকত্ম োর িনক্ও অসম্ভব।

অথে মোনুি িোক্ম  ম্ো�োর লদনখল� বো লকোন�ো ধরন�র �নন্ত্র তোনদর উিলস্লত 
স�োতি করনত িোনরল�, লকন্তু িোক্ম  ম্ো�োর ল�নয় তোর লবশ্বোনসর লকোন�ো অভোব ল�ই। 
স্থূে লববত্ম ন�র (macroevolution) িনক্ লকোন�োই প্রমোণ এখ� ি�্ম তি িোওয়ো 
�োয়ল�, লকন্তু লবজ্ো�ীনদর লববত্ম � ল�নয় এতই দৃঢ় ‘ঈমো�’ ল� িোরউইন�র লববত্ম �বোদ 
‘লথওলর’লক তোরো স্কুনের কোলরকুেোনমর অতিভু্ম তি কনর লদনয়নে। লকোটি লকোটি লেনে-
লমনয় স্কুনে লশখনে ল� িোরউইন�র লববত্ম �বোদ একটি ফযেোক্ট—প্রলতলষ্ঠত সতযে, এ 
ল�নয় লকোন�ো সনন্দহ ল�ই। 

পৃলথবীনত হোিোর হোিোর উচ্চ লিলগ্রধোরী �োলস্তক লবজ্ো�ীরো ‘গোলয়নব’ এতই লবশ্বোস 
কনর ল� তোরো প্রলত বের ৭ লমলেয়� িেোর খরে কনর মহোলবনশ্ব লকোন�ো বুলদ্ধমো� 
প্রোণীর লরলিও লসগন্যোে খঁুনি লবেোয়। এই সব লবজ্ো�ীরো মন�প্রোনণ লবশ্বোস কনর ল� 
মহোলবনশ্ব এলেনয়� আনেই। অথে গত িঞ্চোশ বেনর তোরো লকোন�ো ধরন�র ইলগিত 
খঁুনি িোয়ল�।1 অন�নক তোনদর পুনরো িীব� ব্যয় কনরনে এইসব ‘গোলয়নবর’ ওির 
লবশ্বোস লরনখ। তোরো এগুনেো সবই িোনর, লকন্তু মহো� আল্োহ  এর অসীম ক্মতোর 
উির, তোরঁ অদৃশ্য সৃলটির উির, তোরঁ লবেোর লদন�র উির লকোন�োভোনবই লবশ্বোস করনত 
িোনর �ো। িোবে স্যেোন্োি্ম  কোনক বনে! 

লবজ্ো� আর ইসেোনমর এক�ো ব্যোিোর আমোনদর স্পটি বুনর ল�য়ো ভোনেো। ববজ্োল�ক 
িদ্ধলত দোঁলেনয় আনে কনয়ক�ো ‘ধোরণো’ বো ‘ধনর ল�ই’এর ওিনর।2  

1		 (n.d.).	Retrieved	February	03,	2016,	from	http:	//www.independent.co.uk/news/
science/seti-the-hunt-for-et-1793984.html
2	 Basic	assumptions	of	science.	(n.d.).	Retrieved	February	11,	2016,	from	http:	//
undsci.berkeley.edu/article/basic_assumptions	
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১. আমোনদর েোরিোনশ �ো ঘন� তোর সবলকছুরই প্রোকৃলতক ব্যোখ্যো আনে।
২. আমরো �লদ লসই ঘ��োগুনেো িরীক্ো কলর তনব ি�্ম নবক্নণর মোধ্নম ঘ��োগুনেোর 
প্রমোণ িোওয়ো �োনব।
৩. প্রকৃলতনত �ো ঘ�নব তোর পু�রোবৃলত্ হনব। অথ্ম োৎ একটি িরীক্ো একই িলরনবনশ 
কনয়কবোর েোেোনে একই ফে িোওয়ো �োনব।

মিোর ব্যোিোর হনচ্ছ ববজ্োল�ক সতযে কখন�ো ধ্রুব সতযে হয় �ো। একশ�ো িরীক্োর 
ি�্ম নবক্ণ লথনক প্রলতলষ্ঠত একটি তথ্নক �তু� আনরক�ো িরীক্োর ফেোফে লমথ্ো 
প্রমোণ কনর লদনত িোনর। অলভজ্তো-ল�ভ্ম র লবধোয় লবজ্ো� ল�য়ত বদেোয়।

লবজ্ো� দোঁলেনয় আনে তোর ওিনর, �োনক ি�্ম নবক্ণ করো �োয়। মিোর ব্যোিোর 
হনচ্ছ, এই লত�টি postulate বো স্বীকো�্ম নক বনে axiom, স্বতুঃলসদ্ধ সতযে। এর মোন�, 
এই লত�টি স্বীকো�্ম  ল� সলতযে তো লকোন�োলদ� িরীক্ো কনর লদখো �োনব �ো। তথোকলথত 
লবজ্ো�ম�স্ক �োলস্তকরো ি�্ম নবক্ণ েোেোই স্বতুঃলসনদ্ধ লবশ্বোস করনত িোনর, লকন্তু 
আল্োহনক লদনখ �ো বনে ঈমো� আ�নত িোনর �ো—এ�ো তোনদর িোবে স্যেোন্োি্ম ।

 �ো লকছু লদখো �োয় �ো তোনক লবজ্োন�র আওতোয় লফেো �োনব �ো। এ িন্যই ইসেোনম 
গোলয়ব বো অদৃনশ্যর ব্যোিোরগুনেোনত লবশ্বোস করনত বেো হনয়নে। এগুনেো মোনুি লেতিোয় 
ধোরণ করনত িোরনব, লেোনখ �য়।

আিকোে লমলিয়োগুনেোনত ব্যোিকভোনব �তু� এক ‘গোলয়নবর’ প্রেোরণো শুরু হনয়নে: 
মোল্ভোস্ম  লথওলর। লবজ্ো� লকোন�োভোনবই ব্যোখ্যো করনত িোরনে �ো—কীভোনব আমোনদর 
এই মহোলবশ্বটি এত ল�খঁুতভোনব, এত িলরকলল্পতভোনব প্রোনণর সৃলটির িন্য বতলর করো 
হনয়নে। ইনেকট্ন�র ভর, িরমোণুর মনধ্ ইনেনট্োনমোটিভ লফোস্ম , উইক লফোস্ম , ম্ো�োর 
এবং এলন্ ম্ো�োর এর িলরমোনণর মনধ্ থোকো অলেতি�ীয় সূক্ষ্ম িোথ্ম কযে, িদোথ্ম  লবজ্োন�র 
ধ্রুবকগুনেো—এ রকম শত শত ভোরসোম্ কীভোনব কোকতোেীয়ভোনব লমনে লগে, কীভোনব 
এগুনেো সব অতযেতি ল�খঁুতভোনব ল�ধ্ম োরণ করো হনেো, �োনত কনর �ক্রি, গ্রহ, িোল�, 
ভোরী লমৌলেক িদোথ্ম  সৃলটি হনয় একলদ� প্রোনণর সৃলটি হয়, ল�ই প্রোণ লবনশিভোনব 
লববলত্ম ত হনয় একলদ� মোনুনির মনতো বুলদ্ধমো� প্রোণীর িন্য প্রকৃলতনক উিযুতি কনর 
লদনব—এর িনক্ �োলস্তকনদর লকোন�ো ব্যোখ্যো ল�ই।

ল�ম�: অলভকি্ম  বে �লদ ১ লবলেয়� ভোনগর এক ভোগ লবলশ বো কম হনতো, তো 
হনে লকোন�ো গ্রহ সৃলটি হনতো �ো, প্রোনণর সৃলটির লকোন�ো সম্ভোব�োই থোকত �ো। লবগ ব্যোং 
-এর সময় ল� শলতির প্রনয়োি� লেে লস�ো �লদ ১০৬০ ভোনগর এক ভোগ এলদক-ওলদক 
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হনতো, তো হনে অলভকি্ম  বনের সোনথ অসোমঞ্জস্ এত লবলশ হনতো ল� এই মহোলবশ্ব 
সৃলটি হনয় লবলশক্ণ টিনক থোকনত িোরত �ো। ১০৬০ হনচ্ছ ১ এর িনর ৬০টি শূন্য 
বসোনে ল� লবশোে সংখ্যো হয়, লসটি। লবগ ব্যোং -এর মুহূনত্ম  লেযেোঙ্ সমনয়র ির লমো� 
িদোনথ্ম র ল� ঘ�ত্ব লেে, লস�ো �লদ ১০৫০ ভোনগর এক ভোগও এলদক-ওলদক হনতো, তো 
হনে মহোলবশ্ব সৃলটি হনতো �ো, �োনত আিনকর মনতো �ক্রি, গ্রহ এবং প্রোণ সৃলটি হনতো।

এতগুনেো সূক্ষ্ম ভোরসোম্ এক সোনথ লমনে �োওয়ো ল� লকোন�োভোনবই গোলণলতক 
সম্ভোব�োর মনধ্ িনে �ো, এ�ো বুরনত লিনর �োলস্তকনদর �তু� লথওলরটি এনসনে: 
আমোনদর মহোলবশ্ব আসনে লট্লেয়� লট্লেয়� মহোলবনশ্বর মনধ্ একটি। এনকক মহোলবনশ্ব 
িদোথ্ম  লবজ্োন�র ধ্রুবকগুনেোর এনকক মো� রনয়নে। লকছু মহোলবনশ্ব িদোথ্ম  লবজ্োন�র 
ধ্রুবকগুনেোর মো�গুনেো এম� হয় ল� তো মহোলবশ্ব ধ্ংস কনর লদয়। আর লকছু মহোলবনশ্ব 
িদোথ্ম  লবজ্োন�র ধ্রুবকগুনেোর মো� এম� হয় ল� লসখোন� লকোন�োলদ� সূন�্ম র মনতো একটি 
তোরো এবং পৃলথবীর মনতো একটি গ্রহ বতলর হনত িোনর �ো। �োর ফনে লসই সব মহোলবনশ্ব 
লকোন�ো প্রোণ সৃলটি হয় �ো। িদোথ্ম  লবজ্োন�র সূরিগুনেোর �তগুনেো সম্ভোব্য সম্ভোব�ো হওয়ো 
সম্ভব, লস�ো �তই কল্প�োতীত, অবোস্তব এক�ো ব্যোিোর লহোক �ো লক�, �ো লকছু হওয়ো 
সম্ভব, তোর সবলকছুই লসই মোল্ভোরনসর ল্োন্নস্কনি লকোথোও �ো লকোথোও হনয়নে 
এবং হনয় �োনচ্ছ। আমরো মোনুনিরো, লসই অসীমসংখ্যক সম্ভোব�োগুনেোর একটি মোরি, 
ল�খোন� িদোথ্ম  লবজ্োন�র হোিোর হোিোর ল�য়ম কোকতোেীয়ভোনব, কল্প�োতীত সূক্ষ্ম 
ভোরসোম্ রক্ো কনর লকোন�োভোনব লমনে লগনে এবং �োর কোরনণ আিনক আমরো এই 
মহোলবনশ্ব দোঁলেনয় ল�নিনদর উিেলব্ধ করনত িোরলে।1

তোনদর দোলব�ো হনচ্ছ এ রকম—ধরু�, লকোন�ো এক সমুনদ্রর তীনর বোলুনত আিল� 
একটি লমোবোইে লফো� িনে থোকনত লদনখ তোনদর লিনজ্স করনে�, এই লমোবোইে 
লফো��ো ল�চিয়ই লকোন�ো বুলদ্ধমো� সত্ো বোল�নয়নে। তোরো বেনব, ‘�ো, লকোটি লকোটি 
বের ধনর সমুনদ্রর িোল� বোলুনত আেনে িেনত িেনত এবং রে, বৃলটি, বজ্রিোনতর 
ফনে বোলুনত রোসোয়ল�ক লবলক্রয়ো হনয় একসময় এই লমোবোইে লফো�টি বতলর হনয়নে।

এটি লকোন�ো বুলদ্ধমো� সত্ো বো�োয়ল�, এটি িদোথ্ম  লবজ্োন�র সূরিগুনেোর অসীম সব 
সম্ভোব�োগুনেোর একটি। এ রকম লকোটি লকোটি সমুনদ্রর তীর আনে ল�গুনেোর একটিনত 
হয়নতো শুধুই এক�ো লেোলস্নকর বোক্স বতলর হনয়নে, পুনরো লমোবোইে লফো� বতলর হনত 
িোনরল�। লকছু তীর আনে ল�খোন� হয়নতো এক�ো লিসনলে ি�্মতি বতলর হনয়নে, লকন্তু 
1	 	Does	the	Multiverse	Really	Exist?	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	
//www.scientificamerican.com/article/does-the-multiverse-really-exist/
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লকোন�ো বো�� বতলর হয়ল�। আিল�, আলম আসনে কোকতোেীয়ভোনব লসই অসীম সব 
সমুনদ্রর তীরগুনেোর লবনশি একটিনত দোঁলেনয় আলে, ল�খোন� িদোথ্ম  লবজ্োন�র সব 
সম্ভোব�ো কোকতোেীয়ভোনব লমনে লগনে, ল� কোরনণ এই তীনর একটি সম্পূণ্ম  লমোবোইে 
লফো� সৃলটি হনয়নে।’ এই হনচ্ছ মোল্ভোস্ম  লথওলর!

মোল্ভোস্ম  লথওলরর িনক্ লবন্দুমোরি প্রমোণ ল�ই। লকন্তু এ ল�নয় শত শত বই, 
লিসকভোলর েযেোন�নে শত শত লপ্রোগ্রোম, হোিোর হোিোর লেকেোর এম�ভোনব লদওয়ো 
হনচ্ছ ল� এ�ো লবগ ব্যোং এর মনতোই এক�ো ‘ফযেোক্ট’। লবজ্ো�ীনদর এক লবনশি দে, 
�োনদর মনধ্ সবোই �োলস্তক, এবং শুধু �োলস্তকই �য়, এনদর লবনশিভোনব Militant 
Atheist বেো হয়, উনঠ িনে লেনগনে িোরউইন�র লববত্ম �বোনদর মনতো মোল্ভোস্ম  
লথওলরনকও মোনুনির মনধ্ গেোর লিোনর ফযেোক্ট বনে েোলেনয় লদওয়োর। কোরণ, একমোরি 
মোল্ভোস্ম  লথওলরই িোনর ‘মহোলবনশ্বর লকোন�ো সৃলটিকত্ম ো ল�ই’ লস�োর িনক্ লকোন�ো 
ধরন�র ‘লবশ্বোসন�োগ্য’ েমকপ্রদ ব্যোখ্যো লদনত, ল��ো িনে সোধোরণ মোনুি, �োনদর 
কসনমোেলি ল�নয় ভোনেো জ্ো� ল�ই, অবোক হনয় ভোনব—‘আনর! এ লতো লদলখ েমৎকোর 
এক ব্যোখ্যো! মহোলবনশ্বর লদলখ সলতযেই লকোন�ো সৃলটিকত্ম োর দরকোর ল�ই!’

এ কোরনণই আল্োহ  আমোনদর মুলম� হবোর িন্য প্রথম শত্ম  লদনয়নে�: ‘�োরো 
অদৃনশ্য লবশ্বোস কনর।’ আমোনদর মো�নত হনব ল� আমরো অঙ্ কনর প্রমোণ করনত 
িোরব �ো—আল্োহ  এই মহোলবশ্ব সৃলটি কনরনে�। আমরো লকোন�োলদ� লকোন�ো 
লরলিও এনন্�ো লদনয় িোন্নোত, িোহোন্নোম খঁুনি িোব �ো। আমরো লকোন�োলদ� এক্সনর 
কনর লফনরশতোনদর লদখনত িোরব �ো। আমরো লকোন�োলদ� িদোথ্ম লবজ্োন�র লকোন�ো সূরি 
লদনয় ব্যোখ্যো করনত িোরব �ো: কীভোনব আমরো মনর, ধ্ংস হনয়, মহোলবনশ্ব েলেনয় 
�োওয়ো আমোনদর লদনহর অণু-িরমোণুগুনেো লথনক একলদ� আমোনদর আবোর একই 
অবস্োয় লফরত আ�ো হনব। 

আমোনদর এই সবলকছু লবশ্বোস করনত হনব, লকোন�োই ববজ্োল�ক প্রমোণ েোেো, শুধুই 
কুরআন�র প্রমোনণর ওির লভলত্ কনর, কোরণ কুরআ� সনন্দহোতীতভোনব আল্োহ 
 এর বোণী। �লদ লকোন�ো প্রমোণ �ো থোকোর িনরও লববত্ম �বোদ, িোক্ম  ম্ো�োর, িোক্ম  
এ�োলি্ম , লস্টং লথওলরনত ঠিকই লবশ্বোস করনত িোলর, তো হনে কুরআন�র বোণীর ওির 
লবশ্বোস �ো করোর লিেন� লকোন�ো যুলতি থোকনত িোনর �ো, ল�খোন� লক�ো কুরআ� ল� 
মোনুনির িনক্ বতলর করো সম্ভব �ো, এর িনক্ শত শত প্রমোণ আনে। এ কোরনণই 
আল্োহ  বনেনে� ল� আমরো �লদ অনদখোয় লবশ্বোস করনত �ো িোলর, তো হনে 
আমরো লকোন�োলদ� মুলম� হনত িোরব �ো।
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لَٰوةَ َوُيقِيُموَن ٱلصَّ

তোরো সেোত প্রলতষ্ঠো কনর

মুলম� হবোর লদ্বতীয় শত্ম  হনচ্ছ সেোত প্রলতষ্ঠো করো। লদখু�: আল্োহ  লকন্তু 
এখোন� বনে�ল�, ‘�োরো সেোত িনে।’ লতল� বনেনে�, ‘�োরো সেোত প্রলতষ্ঠো কনর।’ 
লথনক �োর অথ্ম (কু’মু) قوم এনসনে يُقِيُموَن  দোঁেোন�ো, প্রলতষ্ঠো করো। এখোন� কু’মু 
ব্যবহোর কনর আল্োহ  আমোনদর বেনে� ল� আমোনদর প্রলতলদন�র রুটিন�র মনধ্ 
িোঁেটি শতি লিেোর দোঁে করোনত হনব। লসই লিেোরগুনেো লকোন�োভোনবই �েোন�ো �োনব 
�ো। আমোনদর িেোনেখো, কোি, খোওয়ো, লবন�োদ�, ঘুম সবলকছু এই লিেোরগুনেোর 
আশিোশ লদনয় �োনব। আমোনদর বদ�লন্দ� রুটিন� 
সেোত তোর িোয়গোয় ঠিকভোনব দোঁলেনয় থোকনব, 
লকোন�োভোনবই তোনদর �েোন�ো �োনব �ো।

একি� মুলম� কখন�ো লমহমো� এনে ভোনব 
�ো, ‘আহ্ , মোগলরনবর সময় লদলখ িোর হনয় 
�োনচ্ছ; লকন্তু এখ� লমহমো� লরনখ উনঠ লগনে 
তোরো আবোর কী বেনব? থোক, একবোনর ইশোর সোনথ িনে ল�ব।’ একি� মুলম� 
কোি করনত করনত কখন�ো ভোনব �ো, ‘আহ্ হো, সূ�্ম  লদলখ ডুনব �োনচ্ছ। �োই সেোত�ো 
িনে ল�ই।’ এরির লকোন�োমনত হোত-মুখ ধুনয় সেোনত দোেঁোন�ো। বোতোনসর লবনগ সূরো 
ফোলতহো আর সবনেনয় লেো� সূরো�ো মন্ত্র িেোর মনতো কনর িেো। তোরির লকোন�োরকনম 
লকোমর বোঁকো আর লসোিো করো, মোটিনত কিোে ছঁুইনয় দুই লমল�ন� আসনরর সেোত 
লশি করো। একি� মুলম� লভোনর উঠনব লক �ো, এ ল�নয় লেতিো কনর �ো। কখন�ো ভোনব 
�ো, ‘আমোনক সোরোলদ� অন�ক লরেইন�র কোি করনত হয়। আমোর রোনত �ো�ো ৮ 
ঘণ্ো ঘুমোন�ো দরকোর। ফিনরর সময় উঠনে ঠিকমনতো ঘুম হয় �ো। সোরোলদ� লিোতি, 
লবরতি েোনগ। তোরনেনয় একবোনর সকোনে উনঠ �োস্তোর আনগ ফিনরর সেোত িনে 
ল�নেই হনব।’

একি� মুলম� দরকোর হনে ঘলেনত িোঁে�ো এেোম্ম  লদয়। রোনত ফিনরর সেোনত 
উঠোর িন্য এক�ো �য়, লত��ো ঘলেনত ৫ লমল�� ির ির এেোম্ম  লদনয় রোনখ। তোর 
প্রলতলদন�র ব্যস্ত কযেোনেন্োনর প্রলতলদ� কমিনক্ িোেঁ�ো লমটিং ঠিক করো থোনক—‘এই 
লবশ্বেরোেনরর মোলেনকর সোনথ সোক্োত।’ 

‘ ইকোমোত আস–সেোত 
লবোরোনত ইবন� আব্োস  
সেোত আদোনয়র লক্নরি রুকু, 
লসিদো, লতেোওয়োত, সলব�য় 
একোগ্রতো এবং সময়োনুবতমীতোর 
�থো�থ সমন্বয় বনে মত লদনয়নে�। 
-তোফসীর ইব� কোসীর
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ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن َوِممَّ

তোনদর আমরো �ো লদনয়লে, তো লথনক খরে কনর 

আল্োহ  কুরআন� ল�নিনক ‘আলম’ এবং ‘আমরো’ দুভোনব সনম্বোধ� কনরনে�। 
‘আমরো’ ব্যবহোর করনে অন�নক ভুনে মন� কনর� একোলধক আল্োহ রনয়নে বো 
আল্োহর সোনথ আরও কোউনক সোনথ ল�নয় সনম্বোধ� করো হনয়নে। ব্যিোরটি তো �য়। 
‘আমরো’ হনচ্ছ আরবীনত ‘রোিকীয়–আলম’, ল�ম�: লহলন্দনত ‘হোম’ হনচ্ছ ‘ম্োয়’ 
এর রোিকীয় রূি। লহলন্দনত ‘হোম’ বেনেও ‘আলম’ লবোরোন�ো হয়। লহলন্দ েোেো লতনেগু 
ভোিোনতও ‘রোিকীয় আলম’ লদনয় উচ্চবংশীয় সম্োল�ত মোনুিনক লবোরোয়। ল্োটিন� 
এনক বেো হয় pluralis majestatis। ইংনরলি, িোিোল�, েী�ো ইতযেোলদ ভোিোনতও এর 
ব্যবহোর আনে।

এই আয়োনত আল্োহ  আমোনদর এক�ো লবরো� উিেলব্ধ করোর মনতো লবিয় 
লদনয়নে�, ল��ো আমরো প্রোয়ই ভুনে �োই। 

লর�ক অথ্ম رزق  ল� সমস্ত লিল�স ধরো-লেোঁয়ো �োয়, ল�ম� �োকো-িয়সো, বোলে-
গোলে, িলম, সতিো� এবং একই সোনথ ল� সমস্ত লিল�স ধরো-লেোঁয়ো �োয় �ো, ল�ম�: 
জ্ো�-বুলদ্ধ, প্রজ্ো-লমধো—এগুনেোর লকোন�ো�োই আমরো শুধু ল�নিনদর ল�োগ্যতোয় অি্ম � 
কলরল�। আমোনদর �ো লকছু আনে তোর সব আল্োহ  লদনয়নে�। 

এখ� আি�োর মন� হনত িোনর, ‘লকোথোয়? আলম ল�নি েোকলর কনর, লদন�র ির 
লদ� গোধোর মনতো লখন� বোলে-গোলে কনরলে। আলম �লদ লদ�-রোত কোি �ো করতোম, 
তো হনে লক এগুনেো এমল� এমল� হনয় ল�ত?’

ভুে ধোরণো। আি�োর লথনক অন�ক লবলশ ল�োগ্যতোসম্ন্ন মোনুি পৃলথবীনত আনে, 
�োরো আি�োর মনতোই লদন� ১৮ ঘণ্ো কোি কনরনে, লকন্তু তোরো বোলে-গোলে করনত 
িোনরল�। আল্োহ  লকোন�ো লবনশি কোরনণ অনুমলত লদনয়নে� বনেই আিল� এসব 
করনত লিনরনে�। লতল� �লদ অনুমলত �ো লদনত�, লতল� �লদ মহোলবনশ্বর ঘ��োগুনেোনক 
আি�োর সুলবধোমনতো �ো সোিোনত�, আিল� লকছুই করনত িোরনত� �ো। সবলকছুরই 
কোরণ-ফেোফে cause–effect রনয়নে। আল্োহর ইচ্ছো মুখ্য কোরণ primary cause, 
আি�োর ইচ্ছো হনচ্ছ লগৌণ কোরণ secondary cause। আি�োর িীবন� �ো লকছু হনয়নে, 
�ত কম্ম  এবং কম্ম ফে, তোর মুখ্য কোরণ হনচ্ছ� আল্োহ ; লগৌণ কোরণ আিল�।
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এ কোরনণই আল্োহ  আমোনদর বেনে� ল� লতল� আমোনদর �ো লদনয়নে�, লস�ো 
লথনক ল�� আমরো খরে কলর। ا  শব্দ�োর ব্যবহোর এ কোরনণই, পুনরো�ো �ো—�ো ِممَّ
লদনয়নে� তোর লথনক লকছু�ো। আল্োহ তোর কোে লথনকই েো� �োনক লতল� লদনয়নে�। 
আমোনদর িীবন� লতল� বের-মোস-লদ�-ঘণ্ো লদনয়নে�; সেোত কোলয়ম করোর িন্য লতল� 
লসই সময় লথনক প্রলতটি লদ� লথনক লকছু সময় েো�। িোগেনক লতল� জ্ো� লদ�ল�, 
তোর ওির সেোত কোলয়নমর বোধ্বোধকতোও ল�ই। �োনক লতল� সম্দ লদনয়নে� তোর 
বেরজুনে খরে করোর িনর উদ্ববৃত্ সম্দ লথনক লকছু�ো গলরবনক লদনয় তোর সোনথ 
সম্দ ভোগোভোলগ করনত বনেনে�। কতটুকু? মোরি আেোই শতোংশ। এলদনক ল� লদ� 
এন� লদ� খোয়, লসই লমসলকন�র ওিনর �োকোত আবশ্যক �য়।

আল্োহর রোস্তোয় খরে করনত লগনয় ল�� আমরো মন� �ো কলর ল� ‘এগুনেো সব 
আমোর, লদব �ো কোউনক!’ বরং এগুনেো সবই আল্োহর। লতল� আি�োনক লকছুলদ� 
ব্যবহোর করোর িন্য লদনয়নে�। একলদ� লতল� সবলকছু ল�নয় �োনব�। তখ� আি�োর 
িলরবোনরর সদস্রো আি�োনক উেগি কনর, এক�ো সোদো কোিনে লেঁলেনয়, �োনক তুেো 
গুঁনি মোটির গনত্ম  পঁুনত লদনয় আসনব।

আমোনদর অন�নকরই দো� করনত লগনে অন�ক কটি হয়। লকোন�ো এলতমখো�োয় 
দো� করনে, বো লকোন�ো গলরব আত্ীয়নক হোিোরখোন�ক �োকো লদনে, মন� হয় লকউ 
ল�� বুনকর এক�ো অংশ লিঁনে ল�নয় লগে। আিল� ব্যোিোর�োনক এভোনব লেতিো করনত 
িোনর�—দুল�য়োনত আি�োর ল�ম� ব্যোংক অযেোকোউন্ রনয়নে, আলখরোনতও একটি 
অযেোকোউন্ রনয়নে। আিল� আল্োহ  এর রোস্তোয় �খ� খরে করনে�, আিল� 
আসনে আি�োর দুল�য়ো লথনক আলখরোনতর 
অযেোকোউনন্ ট্োন্সফোর করনে� মোরি; এর 
লবলশ লকছু �ো। আি�োর সম্লত্ লকোথোও 
হোলরনয় �োনচ্ছ �ো। আি�োরই থোকনে। 
একলদ� আিল� লদখনব� আি�োর ওই 
অযেোকোউনন্ কত িনমনে এবং আল্োহ  
আি�োনক কত িোনস্ম ন্ লবলশ মু�োফো 
লদনয়নে�। লসলদ� শুধুই আিল� আফনসোস 
করনব�, ‘আর �লদ লকছু ট্োন্সফোর করতোম!’

‘ইয়ু�লফকু� লদনয় আল্োহর িনথ 
খরে করো লবোরোয়। প্রথনম এই খরে 
লদনয় লবোরোত আল্োহর ল�ক�বতমী 
হওয়োর িন্য করো খরে লকংবো 
িলরবোনরর িন্য বোধ্তোমূেক খরে। 
ফর� �োকোনতর লবধো� �োল�ে হওয়োর 
িনর আয়োতটি �োকোনতর লবধো�নকও 
অতিভু্ম তি কনর ল�য়। -তোফসীর ইব� কোসীর
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এখোন� েক্ণীয়: মুলম� হবোর প্রথম লত�টি শত্ম  হনেো গোলয়নব লবশ্বোস, সেোত 
এবং তোরিনরই আল্োহ  এর লদওয়ো লর�ক লথনক দো� করো। দো� করোর সোনথ 
ঈমোন�র কী সম্ক্ম ? কীভোনব দো� করোর মোধ্নম মোনুনির ঈমোন�র িরীক্ো হয়?

আিল� লদখনব� লকছু মোনুি আনে �োরো িোঁে ওয়োতি �োমো� িনে, রম�োন� লরোিো 
রোনখ, লকন্তু �োকোত লদয় �ো। ড্োইভোর, কোনির বুয়ো, বোলের দোনরোয়ো� তোর কোনে 
বোরবোর �োকো েোইনত এনস, ‘লদব, লদব, রম�ো� আসুক’—এই শুন� খোলে হোনত 
লফনর লগনে। গলরব আত্ীয়স্বি� সোহোয্য েোইনত এনস, কনয়ক লদ� অনিক্ো কনর, 
শুধু কনয়ক লবেো ভোত লখনয় লফনর লগনে, লকন্তু লকোন�ো �োকো ল�নয় ল�নত িোনরল�। 
মসলিনদ বহুবোর লস লবলভন্ন উনদ্োনগর িন্য �োকোর আনবদ� শুন�নে, লকন্তু লকোন�োলদ� 
িনকন� হোত লদনয় এক�ো ১০০ �োকোর ল�ো� লবর কনর লদনত িোনরল�।

এই ধরন�র মোনুিনদর আল্োহর সোনথ সম্ক্ম  লকছু ধমমীয় অনুষ্ঠো� ি�্মতিই। আল্োহর 
প্রলত তোনদর লবশ্বোস এখন�ো এত�ো মিবুত হয়ল� ল� তোরো হোিোরখোন�ক �োকো 
ল�লদ্ব্মধোয় এক�ো এলতমখো�োয় লদনয় লদনত িোনর। লকয়োমনতর লদন�র প্রলতদো� ল�নয় 
এখন�ো তোনদর সনন্দহ �নথটি দূর করনত িোনরল� ল� তোরো ল�লদ্ব্মধোয় গলরব আত্ীয়নদর 
লেলকৎসোয় এক েোখ �োকো েোগনেও, লস�ো হোলসমুনখ লদনয় লদনত িোনর। 

তোরো �লদ সলতযেই মুলম� হনতো, তো হনে তোরো প্রলতলদ� সকোনে উনঠ লেতিো করত, 
‘আিনক আলম কোনক আল্োহ  এর সম্দ লফলরনয় লদনত িোলর? আল্োহ  
এর লকো� লমহমো�নক আিনক আলম খোওয়োনত িোলর?’
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ওরোই কশষ পয্যন্ত সফল হড়ে

نزَِل 
ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ َوٱلَّ

ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن ٤

(লহ মুহোম্োদ) �োরো লতোমোর ওির �ো অবতীণ্ম  হনয়নে এবং লতোমোর 
আনগ �ো অবতীণ্ম  হনয়নে তো-লত ঈমো� আন�, এবং �োরো আলখরোনত 

ল�লচিতভোনব লবশ্বোস কনর। আে-বোবিোরোহ: ৪

প্রশ্ন আনস, লক� আমোনদর কুরআন�র িোশোিোলশ আনগ ল� লকতোবগুনেো 
�োল�ে হনয়লেে লসগুনেোনত লবশ্বোস করনত হনব? এর মোন� লক আমোনদর 
তোওরোত, �োবুর, ই�লিে এগুনেো সব িেনত হনব? আমোনদর লক ইহুদীনদর 
মনতো তোওরোনত �ো আনে লস�ো মো�নত হনব? লরিটিো�নদর মনতো গনস্পনে 
�ো আনে লসগুনেো মো�নত হনব? আিনক �োরো ইহুলদ এবং লরিটিো�, তোরো লক 
তো হনে আল্োহর লদওয়ো ধনম্ম র উির আনে এবং তোনদর লক কুরআ� মো�োর 
লকোন�ো প্রনয়োি� ল�ই? তোরো লক মুসলেমনদর মনতোই িোন্নোনত েনে �োনব?

লক� আল্োহ  একবোনর মোনুিনক কুরআ� �ো লদনয় লবলভন্ন সমনয় লবলভন্ন 
ধম্ম গ্রন্থ লদনে�? একবোনর আদম  লক কুরআ� লদনয় িোঠোনে লক সব 
রোনমেো লশি হনয় ল�ত �ো? আমরো লক তো হনে সবোই এক ধনম্ম র অনুসোরী 
হনয় মোরোমোলর বন্ধ কনর শোলতিনত থোকনত িোরতোম �ো?

প্রথনম এক�ো মিোর ব্যোিোর: এখোন� বেো আনে, ‘�ো লতোমোর ওির অবতীণ্ম  
হনয়নে এবং �ো লতোমোর আনগ অবতীণ্ম  হনয়নে।’ এখোন� লকোথোও বেো ল�ই: 
‘�ো লতোমোর িনর অবতীণ্ম  হনব’ বো ‘�ো লতোমোর িোশোিোলশ আনরকিন�র 
উির অবতীণ্ম  হনব।’ এর মোন� দোঁেোয়: ল� সব আহমোলদয়ো/কোলদয়োল�রো মন� 
কনর তোনদর ‘�বী’র কোনে আল্োহ  �তু� বোণী িোঠিনয়লেনে�, তোনদর 
সব যুলতি সূরো বোকোরোর শুরুনতই লভনঙ লদওয়ো হনয়নে। এম�লক ল�সব লশয়োরো 
মন� কনর আেী  এর �বী হওয়োর কথো লেে; লফনরশতো লিবরোঈে ভুে 
কনর মুহোম্োদ  –লক কুরআ� লদনয় এনসলেে—তোনদর এইসব ভ্রোতি যুলতিও 
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এখোন� লভনঙ লদওয়ো হনয়নে। সূরো বোকোরোর ২, ৩, ৪−মোরি এই লত�টি 
আয়োনত মহো� আল্োহ একদম �োলস্তকতো লথনক শুরু কনর ইসেোনমর �তগুনেো 
লবকৃত লগোরি রনয়নে, তোনদর সবোর লখে খতম কনর লদনয়নে�!

আে-কুরআন� এ রকম আরও অন�ক আয়োত রনয়নে ল�খোন� 
আল্োহ  িলরষ্োর কনর বনে লদনয়নে� ল� �বী মুহোম্োদ  এর 
িনর আর লকোন�ো রসূে আসনব �ো, লকোন�ো বোণী িোঠোন�ো হনব �ো।1
আি�োর গুরুপূিোরী সূফী বন্ধুনদরও বলু� ল� তোনদর গুরু এবং িীনরর কোনে 
আল্োহ  ল� ঐশী বোণী িোঠো� �ো, লস�ো কুরআন� িলরষ্োর কনর বেো 
আনে।2 কুরআ� মুত্োবিীনদর িন্য একটি সম্পূণ্ম  িথল�নদ্ম শ। এর িনর আমোনদর 
আর লকোন�ো ঐশী বোণীর দরকোর ল�ই।

আমোনদর সঠিক ধোরণো থোকো দরকোর তোওরোত এবং ই�লিে কী। তোওরোত 
হনচ্ছ িোঁেটি লহব্রু বোইনবে, ল�গুনেোর ইংনরলি সংস্করণ হনচ্ছ: Genesis, 

Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy—এগুনেো ইহুদীনদর মূে 
ধম্ম গ্রন্থ। এগুনেোনক একসোনথ The Old Testament বেো হয়।

ই�লিে Gospel �োনম িলরলেত–Matthew, Mark, Luke, and John। এগুনেো 
মূেত লরিটিো�নদর ধম্ম গ্রন্থ। এগুনেোর ব্যোিোনর মুসলেম স্কেোরনদর অবস্ো� 
হনেো: ঈসো  –লক ল� ই�লিে লদওয়ো হনয়লেে, লস�ো হোলরনয় লগনে এবং 
গনস্পে বেনত �ো এখ� মোনুনির কোনে আনে লসগুনেো সব মোনুনির লেখো, 
অনুবোদ এবং অনুবোনদর অনুবোদ। মূেভোব লবকৃলতর িনরও এর মনধ্ লকছু�ো 
হনেও আল্োহর  বোণী থোকনত িোনর। 

আমোনদর লবশ্বোস করনত হনব ল� কুরআ�ই আল্োহ  এর িোঠোন�ো 
একমোরি ঐশীবোণী �য়। আল্োহ  মোনুিনক সঠিক িথ লদখোন�োর িন্য এর 
আনগও বোণী িোঠিনয়নে�। �বী মূসো  এর কোনে তোওরোত এনসলেে, �বী 
ঈসো  এর কোনে ই�লিে এনসলেে। আমোনদর লবশ্বোস করনত হনব ল�, 
আল্োহ  আমোনদর আনগও মোনুিনক িথ লদলখনয়নে� লবলভন্ন �বী এবং 

১	 ১৬:	৪৩,	৪০:	৭৮,	২০:	৪৭,	৪:	৬০,	৩৯:	৬৫,	৪২:	৩,	২:	১৮৩,	১৭:	৭৭
২	 	Are	the	Sufi	shaykhs	really	in	contact	with	Allaah?	-	islamqa.info.	(n.d.).	
Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//islamqa.info/en/4983
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বোণীর মোধ্নম। একদম প্রথম মোনুি আদম  লথনক শুরু কনর আিনক আমোনদর 
সভযেতো ি�্মতি সব িোলত আল্োহ  এর কোে লথনক িথল�নদ্ম শ লিনয়নে।

এই লবশ্বোনসর মনধ্ দুন�ো ব্যোিোর রনয়নে: 
১) প্রথমত, এ�ো মো�ো ল� আিনক ল� তোওরোত এবং ই�লিে বোিোনর িোওয়ো �োয়, 

লসগুনেোর মনধ্ লকছু�ো হনেও আল্োহ  এর বোণী থোকনত িোনর এবং আমোনদর 
লসগুনেোর প্রলত সম্ো� লদখোনত হনব। অযেোনমলরকোর লকোন�ো এক িোদলর তোর দেবে 
ল�নয় কুরআ� লিোেোয় লদনখ, আমরোও তোর মনতো বোইনবে পুলেনয় লদলখনয় লদব �ো 
ল�, আমরোও মুসলেনমর বোচ্চো! 

আমরো তোনদর ধনম্ম র বইনয়র প্রলত শ্রদ্ধো রোলখ। লকোন�ো লরিটিো� কুরআ� পুলেনয় 
ল�নে �োমনত িোনর, লকন্তু আমরো বোইনবে পুলেনয় তোনদর স্তনর �োমব �ো।

২) আমোনদর এ�ো সবসময় মন� রোখনত হনব ল� ইহুলদ এবং লরিটিো�নদর লবশ্বোস 
ভুে। তোরো আল্োহর  এককনত্ব লবশ্বোস করনে �ো, মুহোম্োদ  লক রোসূে 
লহনসনব লবশ্বোস কনর �ো। আমরো মুসলেম। আমরো পৃলথবীর সবনেনয় লসৌভোগ্যবো� 
িোলত। পৃলথবীনত আরও ৫০০ লকোটি মোনুি আনে �োরো ‘েো ইেোহো ইল্োল্োহ’ বেোর 
লসৌভোগ্য িোয়ল�। 

লরিটিো� এবং ইহুলদ ব�ী আদনমরো লকছু প্রতোরনকর িোল্োয় িনে ভুে রোস্তোয় েনে 
লগনে। আমোনদর দোলয়ত্ব তোনদর িোক লদনয় এন�, ভোনেো কনর বুলরনয়-শুল�নয় সঠিক 
িনথ ল�নয় আসো। ভোনেো কনর লবোরোন�োর িনরও তোরো �লদ �ো আনস, তো হনে 
লস�ো তোনদর ব্যোিোর। আমরো তোনদর ওির িবরদলস্ত করনত িোরব �ো; কোরণ, 
লিোর কনর ঈমো� আ�োন�ো �োয় �ো। একি� লবিনদ িেো মোনুিনক লিোর করনে লস 
হয়নতো মুনখ মুসলেম হওয়োর লঘোিণো লদনব, লকন্তু তোর অতিনর লবশ্বোস থোকনব �ো। 
এম� মোনুিনদর মু�োলফক বনে, মুসলেম �ো। �োরো সব লবোরোন�োর িনরও ইসেোম 
গ্রহণ করনব �ো, আমরো তোনদর সোনথ রসূলুল্োহ  এর লশখোন�ো আদশ্ম  ও �ীলতর 
অনুসোনর আেরণ করব।

রোসূে মুহোম্োদ  এর িনন্মর অন�ক আনগ লথনক শুরু কনর আি ি�্ম তি ল� 
তোওরোত এবং ই�লিে িোওয়ো �োয়, লসগুনেোনত ব্যোিক িলরবত্ম � এবং লবকৃলত করো 
হনয়নে। এগুনেো আর লমৌলেক, অলবকৃত অবস্োয় ল�ই। আমরো লকবে লমৌলেকভোনব 
এ গ্রন্থগুনেোনক ঐশী গ্রন্থ লহনসনব লবশ্বোস করব, তনব লসগুনেো িনে লকোন�ো লসদ্ধোনতি 
লিৌঁেোন�ো �োনব �ো।
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অধু�ো লকছু মুসলেম আনে�, �োরো শনখর বনস তোওরোত বো ই�লিে লকন� িনেনে�। 
লকন্তু তোরিনর তোনদর মোথো লগনে একদম তোেনগোে িোলকনয়। তোরো লকো��ো ইসেোম, 
লকো��ো ইহুলদ, লকো��ো লরিটি ধম্ম —লসসব ল�নয় গণ্ডনগোে িোলকনয় লফনেনে�। ল�ম�: 
কুরআ�, তোওরোত এবং ই�লিনে আিল� �বী ইবরোহীম  এর লত� ধরন�র 
িীব�ী িোনব�। আিল� �লদ লত��োই িনে�, তো হনে তোঁর সম্নক্ম  আি�োর ধোরণো 
এনকবোনর লগোেমোে িোলকনয় �োনব। আিল� মন� করো শুরু করনব� ল� লতল� হয়নতো 
ইহুলদ লেনে�। লতল� হয়নতো একসময় মূলত্ম পূিোলর লেনে� এবং িনর আল্োহ  
তোনক িথ লদলখনয়লেনে�। 

আিকোে অন�ক আধুল�ক মুসলেম তোওরোত, ই�লিে িনে দোলব করো শুরু কনরনে 
ল� আিনকর মুসলেম, ইহুলদ এবং লরিটিো�রো সবোই আসনে এক �বী ইবরোহীম  
এর উম্ত এবং আমরো তোর ধনম্ম র ওিনরই আলে। সুতরোং লরিটিো� এবং ইহুদীরো 
লকউই ভুে িনথ ল�ই, তোরো সবোই িোন্নোনত েনে �োনব। সুতরোং, তোনদর কোরও ধম্ম  
িলরবত্ম � করোর লকোন�োই দরকোর ল�ই। এ ধরন�র মোনুিরো আনগও লেে, এখন�ো 
অন�ক আনে। তোনদর িন্য আল্োহ  এর িবোব: 

তোরো বনে, ‘লতোমরো ইহুলদ বো লরিটিো� হনয় �োও, সঠিক িথ িোনব’, বনেো 
(মুহোম্োদ), ‘কখন�োই �ো! আমরো ইবরোহীনমর লমল্োত অনুসরণ কলর। এ�োই 
সঠিক। লস কখন�োই মুশলরক (বহুঈশ্বরবোদী, মূলত্ম পূিোলর) লেে �ো।’ আে-বোবিোরোহ: 

১৩৫

ইহুদীরো দোলব কনর, তোনদর তোওরোনত লকোন�ো লবকৃলত ল�ই এবং তো আল্োহ  
এর বোণী। আিকোে অন�ক মুসলেমও ইহুদীনদর কথো শুন� ভোবনে, আমোনদরও 
তোওরোত িেো উলেত। এ ধরন�র মোনুিরো কখন�ো কুরআ� ঠিকমনতো বুনর িনেল�।

লতোমরো (লবশ্বোসীরো) লক আশো কনরো ল� ওরো১ লতোমোনদর লবশ্বোস করনব �খ� 
ওনদর১ মনধ্ একদে২ আল্োহর বোণী শু�ত এবং তোরির তো লবোরোর ির তোরো২ 

তো লিন� বুনরই লবকৃত করত, �খ� ওরো১ তো ঠিকই িো�ত? আে-বোবিোরোহ: ৭৫

এম�লক তোরো তোনদর কোনে থোকো তোওরোত এবং ই�লিেগুনেোও (গনস্পে) আসনে 
ঠিকমত িনেল�। িেনে লদখত ল� আিনকর লবকৃত তোওরোনত কীভোনব আল্োহ  
এবং �বীনদর  �োনম িঘন্য লমথ্ো কথো প্রেোর করো হনচ্ছ। ল�ম�: 
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১) ইয়োকুব (Jacob) আল্োহ  এর সোনথ কুলস্ত কনর লিনত লগনয়লেনে�! তোরির 
তোনক �তু� �োম ‘ইসরোইে’ লদওয়ো হনয়লেে।1

২) আল্োহ  মোনুিনক সৃলটি কনর ভুে কনরলেনে�, অনুতপ্ত হনয়লেনে� এবং 
তোঁর অতিনর গভীর লবদ�ো হনয়লেে! 2

এই বোইনবেগুনেো মহো� আল্োহ  লক এত�োই ল�নে �োলমনয়নে ল� তোঁর এবং 
তোঁর সৃলটির মনধ্ আর খুব এক�ো িোথ্ম কযে বোলক রোনখল�। আিকোে িলচিমো েেলচ্চনরি 
‘গিনক’ লমনঘর ওিনর সোদো দোলেওেো, আেখোল্ো িরো, মধ্বয়স্ক এক লবশোে 
মোনুনির আকৃলতনত লদখোন�ো হয়। লদখোন�ো হয় ল� লতল� স্বনগ্ম  লগনয় মোনুনির সোনথ 
কথো বেনে�, লেঁন� লবেোনচ্ছ�। এগুনেো সবই বোইনবনের (তোওরোনতর) লবকৃত 
ধোরণো লথনক এনসনে। এগুনেো লদখনত লদখনত আমোনদর মন�র লভতনর ব্যোিকভোনব 
লশরনকর অনুপ্রনবশ ঘন�নে।

আমরো মুসলেমরো লকোন�োভোনবই আল্োহনক  ল�নয় কখন�োই এভোনব লেতিো কলর 
�ো। দ্বন্দ্ব-লবনদ্বি লকংবো ভুে করোর মনতো মো�বীয় সীমোবদ্ধতো লথনক আল্োহ  
সম্পূণ্মভোনব িলবরি। আল্োহ  এর অসোধোরণ সংজ্ো সূরো ইখেোনস লদওয়ো আনে। 
ইসেোনম আল্োহ  সম্নক্ম  বেো সবলকছু িলবরি এবং যুলতিযুতি।

৩) লূত �বীনক তোঁর ল�নির লমনয়রো মদ খোইনয় মোতোে বোল�নয় তোঁর সোনথ রোনত 
শুনয়লেে! এভোনবই লতল� তোঁর �োলতনদর বোবো হনয়লেনে�!3

—এ রকম একটি, দুটি �য়, শত শত িঘন্য, অলিীে ঘ��োয় ভরো লবকৃত তোওরোত 
বোিোনর িোওয়ো �োনচ্ছ। এগুনেোনত �বীনদর লমথ্ো অিবোদ লদনয়, তোঁনদর একদম 
ল�নে �োলমনয় লদনয়নে। অথে মহো� আল্োহ  পৃলথবীনত সবনেনয় ল�োগ্য, িলবরি 
মোনুিনদরই �বী লহনসনব মন�ো�ীত করনত�। বত্ম মোন�র তোওরোত এবং ই�লিনের 
লকছু ল�নদ্ম শ লদখনেই িলরষ্োরভোনব লবোরো �োয় ল�, লস�ো লকোন�োভোনবই আল্োহ 
 এর বোণী হনত িোনর �ো।

‘‘লমলদয়�ীনদর প্রলতটি লশশু লেনেনক হতযেো কনরো এবং প্রলতটি মলহেোনক 
হতযেো কনরো, �োরো কুমোরী �য়। কুমোরীনদর বোঁেনত লদনত িোর।4

1	 Genesis	32:	28
2	 Genesis	6:	6
3	 Genesis	19:	34
4	 Numbers	31:	17–18
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‘‘লতোমরো �খ� লসই লদনশর শহরগুনেো দখে করনব, তখ� লসখোন� 
শ্বোস ল�য় এম� কোউনক িীলবত রোখনব �ো।5

ইহুলদ এবং লরিটিো�নদর ধম্ম গ্রনন্থ এইসব ভয়োবহ কথো লেখো থোকোর ির তোরোই 
আবোর ইসেোম ধম্ম নক বব্ম র, মধ্যুগীয়, আগ্রোসী ধম্ম  বনে দোলব কনর এবং আমোনদর 
লপ্রয় �বী মুহোম্োদ  -লক ক্মতোনেোভী, বব্ম র, িোিণ্ড মোনুি লহনসনব কোলেমো 
লেিন�র লেটিো কনর! আরও বে েজ্োর ব্যোিোর: তোনদর আক্রমনণ মুসলেমরো আমতো 
আমতো কনর িোলেনয় �োয়। আল্োহ  ল�খোন� কুরআন� বনে�—

ধনম্ম র ব্যোিোনর লকোন�ো িবরদলস্ত ল�ই    আে-বোবিোরোহ: 256

আর শুধু তোনদর সোনথ েেোই কনরো, �োরো লতোমোনদর সোনথ েেোই কনর, লকন্তু 
সীমো অলতক্রম কনরো �ো। ল�চিয়ই আল্োহ সীমো অলতক্রমকোরীনদর িেন্দ কনর� 

�ো। আে-বোবিোরোহ: ১90

�লদ তোরো শোলতি চুলতি করনত ইচ্ছো প্রকোশ কনর, তনব তুলমও তো করনত ইচ্ছো 
প্রকোশ করনব এবং আল্োহর ওিনর ভরসো রোনখো। আল	আনিাল	৮:	৬১

ল�ল� এক ধম্ম গ্রনন্থ যুনদ্ধর মনতো কঠি� মুহূনত্ম ও সীমোেঙ্ঘ� করনত ল�নিধ 
কনরনে�, লতল� কীভোনব তোঁরই িোঠোন�ো আনরকটি ধম্ম গ্রনন্থ লশশুনদর হতযেো করোর 
ল�নদ্ম শ, লববোলহত লমনয়নদর লমনর লফনে শুধু কুমোরী লমনয়নদরই বোলঁেনয় রোখোর ল�নদ্ম শ 
লদনত িোনর�? সৃলটিকত্ম ো মোনুনির মনতো �� ল�, মোথো গরম অবস্োয় লতল� খুন�োখুল�র 
ল�নদ্ম শ লদ�, আর িনর মোথো ঠোণ্ডো হনেো শোলতিলপ্রয়ভোনব যুদ্ধ করোর ল�নদ্ম শ লদনব�। 
একি� সৃলটিকত্ম োর বোণীর মনধ্ কখন�োই অসগিলত থোকনত িোনর �ো, লস�ো হোিোর 
বেনরর ব্যবধোন� অবতীণ্ম  হনেও। �লদ থোনক, তো হনে লস�ো আর সৃলটিকত্ম োর বোণী 
�য়, বরং লস�ো মোনুনির রে�ো।

পুরুিনদর মোথোয় �ত ল�োংরো ফযেোন্োলস আনে, তোর সব আিল� বোইনবনে িোনব�, 
লকছুই বোলক ল�ই। বোইনবনের গ্রন্থগুনেো পুনরো মোরিোয় িন�্ম োগ্রোলফ। আিল� কখন�োই 
বোইনবনের বইগুনেো আি�োর লেো� বোচ্চোনদর সোনথ বো লকনশোর বয়নসর লেনে-লমনয়নক 
ল�নয় একসোনথ বনস িেনত িোরনব� �ো।
5	 Deuteronomy	20:	16
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অথে কুরআ� িনে লদখু�। পুনরো কুরআন� লকোন�ো িোয়গোয়, লকোন�ো ধরন�র 
লগোি� অনগির কথো, �োরী-পুরুনির অতিরগিতোর সরোসলর বণ্ম �ো খঁুনি িোনব� �ো। 
আল্োহ  অতযেতি মোলি্ম ত শব্দ ব্যবহোর কনর, সনব্ম োচ্চ শোেী�তো বিোয় লরনখ 
আমোনদর ল�ৌ�তো সম্নক্ম  ইসেোনমর লবলধল�নিধগুনেো লশলখনয়নে�। একি� আরব 
লকনশোর–লকনশোরীর কখন�োই কুরআ� িনে মোথো খোরোি হনয় �োওয়োর লকোন�ো সম্ভোব�ো 
ল�ই। একি� আরব বোবো-মো রম�োন�র তোরোবীনত তোনদর লেনে-লমনয়নদরনক সোনথ 
ল�নয় লগনয়, িোশোিোলশ দোঁলেনয় পুনরো কুরআ� খতম শুন� আসনত িোনর�, লকন্তু 
কখন�ো েজ্োি�ক িলরলস্লতনত িনে� �ো।

মুসলেমরো কখন�োই লবশ্বোস কনর �ো ল�, আিনকর ইহুলদ এবং লরিটিো�নদর ধমমীয় 
গ্রনন্থ ল� বোণী িোওয়ো �োয়, তো অলবকৃতভোনব আল্োহর  বোণী। কুরআন�র ভোিো 
এবং আিকোেকোর তোওরোত, ই�লিনের ভোিোর মনধ্ এতই আকোশ-িোতোে িোথ্ম কযে 
ল�, লসগুনেো িেনেই লবোরো �োয়—প্রেলেত এই লত� ধম্ম গ্রনন্থর উৎস একই সত্ো ��।

এখ� প্রশ্ন আনস, লক� আল্োহ  আদম  লক একবোনর কুরআ� লদনয় 
িোঠোনে� �ো? প্রথনম কুরআ� লদনয় িোঠোনেই লতো এত ধম্ম  বতলর হনতো �ো? লবলভন্ন 
ধনম্ম র মোনুিনদর মনধ্ এত মোরোমোলর হনতো �ো।

আল্োহ  মোনুিনক িথল�নদ্ম শ তখ�ই লদ�, �খ� লসই িথল�নদ্ম নশর প্রনয়োি� 
মোনুনির হয় এবং মোনুনির তো বুনর বোস্তবোয়� করোর মনতো অবস্ো থোনক। ল�ম�: 
আদম  লক ল� ধমমীয় ল�য়মকোনু� লদওয়ো হনয়লেে, লসই ল�য়ম অনুসোনর ভোই-
লবো� লবনয় করনত িোরত। �লদ তোঁনক আিনকর কুরআ� লদয়ো হনতো, তো হনে আদম 
 এর লেনেনমনয়নদর ির আর লকোন�ো বংশধর আসত �ো। মো�ব িোলত এক 
প্রিনন্মর িনরই পৃলথবী লথনক ল�লচিনি হনয় ল�ত। তোওরোনত মূসো  লক একটি 
শোলরয়োহ বো আই�-কোনু� লদওয়ো হনয়লেে। কুরআন� লসই শোলরয়োহনক যুনগোিন�োগী 
করোর িন্য এবং সোমোলিক-রোিব�লতক ব্যোিোরগুনেো মীমোংসো করোর িন্য আরও উন্নত 
শোলরয়োহ লদওয়ো হনয়নে।

অবনবক প্রশ্ন কবিন—আল্াহ  শকন একটাই ধম্ক  রদবলন না? শকন ইহুরদ, 
ররিটিান, ইসলাম, রহন্দু এিগুবলা ধম্ক  রদবলন?

প্রথমত, আল্োহ  লমোন�ও এতগুনেো ধম্ম  লদ�ল�। আদম  লথনক শুরু কনর 
মুহোম্োদ  ি�্মতি আল্োহ মোনুিনক এক�োই ধম্ম  লদনয়নে�—ইসেোম; �োর অথ্ম  আল্োহ 
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 এর সন্তুলটির কোনে আমোনদর আত্সমি্ম ণ। মোনুিই হয় ল�নিরো ল�নিনদর সুলবধোনথ্ম  
�তু� ধম্ম  সৃলটি কনরনে, �য়নতো আলদ ধম্ম গ্রন্থগুনেো লবকৃত কনর ধম্ম  লবকৃত কনরনে। 

ধম্ম গুনেোর �োম লদখনেই আিল� বুরনত িোরনব� ল� লসই ধম্ম গুনেো আসনে মোনুনির 
বো�োন�ো। জুিোলয়িম (ইহুলদ) ধনম্ম র �োম এনসনে জুিো �োনমর একটি লগোরি লথনক। 
লরিটিো�রো �োম ল�নয়নে ‘লরিটি’ লথনক। বোইনবনের লকোথোও আিল� এই �োমগুনেো খঁুনি 
িোনব� �ো। লহন্দু ধনম্ম র �োম এনসনে লসন্ধু �নদর প্রোেী� ফোসমী ‘লহন্দোস’ লথনক। ইসেোম 
একমোরি ধম্ম  �োর �োম লসই ধনম্ম র মূেগ্রনন্থ সৃলটিকত্ম ো ল�নিই বনে লদনয়নে�। বোলক 
সব ধনম্ম র �োম মোনুনির লদওয়ো। তোওরোত, ই�লিে, �বুর, কুরআ�—সব ধম্ম গ্রন্থ 
এক�োই ধম্ম  প্রেোর কনর লগনে—ইসেোম।

তোরো আলখরোনত ল�লচিতভোনব লবশ্বোস কনর।

এখোন� আল্োহ يُوقُِنوَن ব্যবহোর কনরনে�, �ো ইয়োলক� লথনক এনসনে। এর অথ্ম  
লকোন�ো ব্যোিোনর এনকবোনর সনন্দহোতীতভোনব লবশ্বোস করো। ল�ম�: আমরো িোল� 
আগুন� হোত লদনে হোত পুনে �োনব। এ ল�নয় আমোনদর কোরও লকোন�ো সনন্দহ ল�ই। 
আমরো এ�ো লকোন�ো কোরনণ এত�োই সনন্দহোতীতভোনব লবশ্বোস কলর ল� আমরো লকউ 
লকৌতূহনের বনসও আগুন� হোত লদনয় লদখনত �োব �ো—সলতযেই হোত লিোনে লক �ো। 
ইয়োলক� হনচ্ছ ঠিক এই ধরন�র সনন্দহোতীতভোনব লবশ্বোস করো।

এখোন� আল্োহ  বেনে� ল� মুত্োবিীরো সনন্দহোতীতভোনব আলখরোনত লবশ্বোস 
কনর, অথ্ম োৎ তোনদর মন� লকোন�ো সনন্দহই ল�ই ল� একলদ� সব ধ্ংস হনয় �োনব, 
তোনদর আবোর িীলবত করো হনব, তোনদর সব কোনির লবেোর হনব। তোরো ল�� একদম 
ল�নির লেোনখ িোহোন্নোনমর ভয়ংকর আগু� লদখনত িোয়, একদম ল�নির কোন� 
িোন্নোনতর রণ্ম োর কেকে ধ্ল� শু�নত িোয়।

একবোর আমোর হোনত গোলের লরলিনয়�র বোস্্ম কনরলেে। লরলিনয়�নরর লভতনর 
প্রেণ্ড েোনি অলত উত্প্ত িোল� থোনক। লসই িোল� লেনগ পুনরো হোত, ঘোনের েোমেো 
রেনস লগনয়লেে। গরুর গেোয় ল�ম� একগোদো েোমেো ঝনে থোনক, লসরকম আমোর 
হোনতর লথনক একগোদো েোমেো ঝেত। লেো� বোচ্চোরো ভনয় আমোর কোনে আসত �ো। 
আলম লত� লদ�, লত� রোত �তক্ণ লিনগ থোকতোম প্রেণ্ড ব্যথোয় লগোঙোতোম। আল্োহ 
 এভোনব আগুন�র এক�ো স্োম্ে এই পৃলথবীনতই লদয়োর িনর আমোর িোহোন্নোনমর 
আগু� সম্নক্ম  ইয়োলক� �ো হনেও, �নথটি কঠি� ধোরণো হনয় লগনয়লেে।
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একইভোনব িোন্নোত লকম� হনব, লস সম্নক্ম  লকছু�ো ধোরণো লিনত হনেো এবং 
িোন্নোনত �োওয়োর িন্য �নথটি আগ্রহ বতলর করনত হনেো, আমোনদর সবোর উলেত 
আল্োহ  এর বতলর এই অসোধোরণ সুন্দর পৃলথবী�ো ঘুনর লদখো এবং সৃলটিিগতনক 
গভীরভোনব ি�্ম নবক্ণ করো।1 আল্োহ  পৃলথবী�োনক অন�ক সুন্দর কনর বোল�নয়নে�, 
ল�� আমরো িোন্নোত কত সুন্দর হনব, লস�ো লকছু�ো হনেও ধোরণো করনত িোলর। লতল� 
িোন�� ল� লেোনখ �ো লদখনে আমোনদর িন্য লকোন�ো লকছু লবশ্বোস করো কঠি� এবং 
লস�ো িোওয়োর িন্য �নথটি আগ্রহ বতলর করো আরও কঠি�। এ কোরনণই লতল� পৃলথবীনক 
অসম্ভব সুন্দর কনর সৃলটি কনরনে�, �ো লদনখ আমরো তোঁর অসোধোরণ সৃলটিকুশেতোয় 
মুগ্ধ হনয়, তোঁর প্রলত শ্রদ্ধোয় অব�ত হনয় �োব এবং িোন্নোনত �োবোর িন্য এম� আগ্রহ 
বতলর করনত িোরব ল� দুল�য়োর কোম�ো–বোস�ো–লমোহ লকোন�ো�োই আমোনদর িোন্নোনত 
�োওয়োর িন্য আপ্রোণ লেটিো করো লথনক দূনর রোখনত িোরনব �ো।

কনয়ক বের আনগও আলম িোন্নোনতর কথো খুব এক�ো ভোবতোম �ো। 
তোরির একলদ� আলম লেক লিসলট্নক্ট2 লগেোম। লবশোে এক িোহোনে েোর 
ঘণ্ো উনঠ সোমন� তোলকনয় লদখেোম �তদূর লেোখ �োয় লখোেো �ীে আকোনশর 
ল�নে লবশোে সব িোহোনের সোলর এবং তোর মোরখোন� এক িলরষ্োর �ীে 
হ্রদ। হঠোৎ কনর এই প্রেণ্ড লসৌন্দন�্ম র মুনখোমুলখ হনয় আলম ‘থ’ হনয় লগেোম। 
িোন্নোনতর বণ্ম �ো লদওয়ো এনকর ির এক আয়োত আমোর মন�র মনধ্ আসনত েোগে। 
লভনি আসো লেোনখ আলম তোলকনয় থোকেোম আর আফনসোস করনত থোকেোম, আল্োহ 
 কতবোর বনেনে� এই অসোধোরণ লসৌন্দ�্ম  আলম েক্-লকোটি বের, অ�তিকোে 
উিনভোগ করনত িোরব—দরকোর আমোর িক্ লথনক একটু লেটিো, একটু তযেোগ—লকন্তু 
আলম লস�ো কলরল�।

আরখিাবি েভীি রেশ্াস—শকন মুত্াক্ী হওয়াি িন্য একটা শি্ক ? শকন আল্াহ 
 এবক এি শেরশ গুরুত্ব রদবয়বেন শয রিরন কুিআবনি শুরুবিই এই ব্যাপািটি 
পরিষ্াি কবি িারনবয় রদবয়বেন?

�তক্ণ ি�্মতি লকউ িোহোন্নোনমর ভয়ংকর শোলস্ত মন�প্রোনণ উিেলব্ধ করনত �ো 
িোরনে এবং িোন্নোনতর সুনখর ওির ল�লদ্ব্মধোয় লবশ্বোস করনত �ো িোরনে, ততক্ণ 
ি�্মতি তোনক ধম্ম  লশলখনয় লকোন�ো েোভ হনব �ো। ধম্ম  তোর কোনে শুধুই লকছু তত্ত্ব কথো 
হনয় থোকনব। ধমমীয় ল�য়মকোনু�গুনেো মো�োর িন্য লস লকোন�ো আগ্রহ খঁুনি িোনব �ো। 
১	 সূরা	আনকাবুত,	২৯:	২০
২	 ইংল া্প্ডে	পাহাপ্ে	কেরা	অপূব্স	সুন্দর	একফি	হ্রদ
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�তক্ণ ি�্মতি অন্য মোনুি তোনক লদখনত িোনচ্ছ, ততক্ণ ি�্মতি লস ভোনেো মোনুনির 
মুনখোশ িনর থোকনব, লকন্তু তোরির একো হনেই তোর আসে লেহোরো লবর হনয় �োনব। 
লদনশর আই�-কোনু� তোনক হয়নতো সমোনি, ঘনরর বোইনর অন্যোয় করো লথনক দূনর 
রোখনত িোনর। লকন্তু লকোন�ো ল�ি্ম � রোস্তোয়, অন্ধকোর িোনক্ম , ঘনরর লভতর, িলরবোনরর 
সোনথ, ল�নির সোনথ িঘন্য কোি করো লথনক তোনক আ�কোনত িোরনব �ো। এর িন্য 
একমোরি সমোধো� হনচ্ছ তোকওয়ো এবং লবনশি কনর আলখরোনতর প্রলত প্রেণ্ড লবশ্বোস।

আলখরোনতর ওির মোনুনির লবশ্বোস বতলর করনত �ো িোরনে কী হয়, তোর ভয়োবহ 
উদোহরণ িোচিোনতযের লদশগুনেো। কঠি� আই�, আই�শৃঙ্খেো বোস্তবোয়�বোলহ�ী, রোস্তো-
ঘোন�, লদোকো�িোন� লসলকউলরটি কযেোনমরোর লকোন�ো অভোব ল�ই। লকন্তু তোরিনরও 
লসখোন� ল�সব িঘন্য অন্যোয় হয় এবং ল� িলরমোনণ হয় তো ল�নকোন�ো মুসলেম লদনশর 
িলরসংখ্যো�নক বহুগুনণ েোলেনয় �োনব। শুধু অযেোনমলরকোনতই প্রলত ৬ ি� �োরীর একি� 
ধলি্ম তো হ�।3 বেনর ২ েক্ ৯৩ হোিোর ৬৬টি ধি্ম ণ হয়, প্রলত ২ লমল�ন� একটি!4 
সংখ্যোগুনেো এখ�ই ভয়োবহ েোগনে? অথে লসখোন� ৬৮% ধি্ম নণর ঘ��ো পুলেনশর 
কো� ি�্মতি লিৌঁনে �ো।5

সুইনি� লবনশ্বর সবনেনয় ল�রোিদ, বসবোসন�োগ্য, সুখময় ৫টি লদনশর মনধ্ একটি। 
লসখোন� লশক্োর হোর সবনেনয় লবলশ ৯৯%; লবজ্ো� এবং প্রযুলতিনত এটি ইউনরোনির 
লদ্বতীয় শীি্ম তম লদশ। পৃলথবীনত সবনেনয় লবলশ ল� লদশ দো� কনর লস�ো সুইনি�। 
লকন্তু লসই লদনশ ধি্ম নণর িলরমোণ পুনরো ইউনরোনি সবনেনয় লবলশ, এম�লক ইংল্োনন্র 
মনতো ব�লতক অবক্নয় �টি হনয় �োওয়ো একটি লদনশর লথনকও লদ্বগুণ।6 শুধু লশক্ো, 
লবজ্ো�, প্রযুলতি, অথ্ম , লবত্, আই�,শৃঙ্খেো থোকনেই ল� মোনুিনক িশু হওয়ো লথনক 

3	 	Tjaden,	P.,	&	Thoennes,	N.	(n.d.).	Prevalence,	Incidence,	and	Consequences	of	
Violence	Against	Women:	Findings	From	the	National	Violence	Against	Women	
Survey.	PsycEXTRA	Dataset.
4	 	How	often	does	sexual	assault	occur?	|	RAINN	|	Rape,	Abuse	and	Incest	
National	Network.	(n.d.).	Retrieved	February	12,	2016,	from	https:	//rainn.org/get-
information/statistics/frequency-of-sexual-assault
5	 	Reporting	Rates	|	RAINN	|	Rape,	Abuse	and	Incest	National	Network.	(n.d.).	
Retrieved	February	12,	2016,	from	https:	//rainn.org/get-information/statistics/
reporting-rates
6	 	Sweden	tops	European	rape	league.	(2009).	Retrieved	February	12,	2016,	from	
http:	//www.thelocal.se/20090427/19102
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আ�নক রোখো �োয় �ো, তোর সবনেনয় বে প্রমোণ সুইনি�। আরও উনল্খন�োগ্য হনেো, 
সুইনি� লবনশ্বর প্রধো�তম �োলস্তকপ্রধো� লদশ।1 

ইংল্োনন্ প্রলত ২০ িন�র একি� লকনশোর-লকনশোরী ল�ৌ� অতযেোেোনরর লশকোর 
হয়, এবং প্রলত লত�িন� একি� কোউনক লকছু িো�োয় �ো।2 অযেোনমলরকোনত প্রলতবের 
বোচ্চোনদর ল�নয় বো�োন�ো িন�্ম োমুলভ লথনক ২০ লবলেয়� িেোর ব্যবসো হয়।3 এই হনেো 
আধুল�ক লদনশর কঠি� আই�শৃঙ্খেো ব্যবস্ো থোকোর িনরর অবস্ো। আলখরোনতর প্রলত 
লবশ্বোস �ো থোকনে মোনুি ল� ল�কৃটিতম িশু হনয় ল�নত িোনর, তোর উদোহরণ হনেো 
এসব ধম্ম লবমুখ িোচিোতযে লদশগুনেো।

�োলস্তকনদর মনধ্ এক�ো ধোরণো আনে ল� �োলস্তকরো ব�লতকভোনব ধোলম্ম কনদর লথনক 
অনিক্োকৃত ভোনেো হয়। তোনদর দৃলটিনত মুসলেমরো হনচ্ছ অধ্ম লশলক্ত, বব্ম র ধরন�র, 
ল�চু ব�লতকতোর মোনুি; এরো েোর�ো লবনয় কনর, বউনদর ঘনর আ�নক রোনখ, সতিো�নদর 
লশলক্ত হনত লদয় �ো। এ কোরনণ �োলস্তকরো প্রেোর কনর— ‘মোনুনির ভোনেো থোকোর 
িন্য ধমমীয় বইগুনেোর লকোন�ো দরকোর ল�ই। মোনুি ল�নিই ব�লতক ল�য়ম-কোনু� বতলর 
করনত িোনর এবং প্রনতযেক মোনুনির অলধকোর আনে তোর ল�নির ব�লতকতোর ধোরণো 
এবং মূল্নবোধ অনুসোনর িীব��োি� করোর। ধম্ম  কোরও ওির ব�লতকতো, মূল্নবোধ 
লিোর কনর েোলিনয় লদনত িোনর �ো। এ�ো অন্যোয়।’

�োরো এই ধোরণোয় লবশ্বোস কনর, তোনদর আিল� এক�ো প্রশ্ন করনত িোনর� (খুবই 
আিলত্কর, লকন্তু তোনদর লমো�ো মোথোয় লিোকোন�োর িন্য লেখনত বোধ্ হলচ্ছ), ‘ভোই, 
আি�োর স্ত্রীনক আমোর ভোনেো লেনগনে। আিনক রোনত আলম তোনক আমোর বোসোয় 
ল�নয় �োব। আমোর দৃলটিনত এ�ো লকোন�ো অব�লতক কোি �য়; কোরণ আি�োর স্ত্রীরও 
আমোর সোনথ ল�নত লকোন�ো আিলত্ ল�ই। মোরখো� লথনক আিল� লকোন�ো বোধো 
লদনে, লস�ো এক�ো অব�লতক ব্যোিোর হনব; কোরণ, আিল� আমোর এবং আি�োর 
স্ত্রীর েোওয়োর মনধ্ বোধো লদনত িোনর� �ো।’ লদখনব�, তোনদর ব�লতকতো লকোথোয় 
�োয়। তোনদর যুলতি অনুসোনর �লদ পৃলথবীর লবলশরভোগ মোনুি েেত, তো হনে মো�ব 

1	 	Zuckerman,	P.	(n.d.).	Atheism:	Contemporary	Numbers	and	Patterns.	The	
Cambridge	Companion	to	Atheism,	47-66.
2	 	Child	maltreatment	in	the	United	Kingdom:	Executive	summary.	(n.d.).	Retrieved	
February	12,	2016,	from	https:	//www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-
reports/child-maltreatment-uk-executive-summary.pdf
3	 	Measuring	the	Child-Porn	Trade.	(n.d.).	Retrieved	February	12,	2016,	from	http:	
//www.wsj.com/articles/SB114485422875624000
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সমোিগুনেো এনকক�ো লেলেয়োখো�ো হনয় ল�ত, ল�খোন� মোনুি আর বো�নরর মনধ্ 
লকোন�ো িোথ্ম কযে থোকত �ো। 
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আশংকোি�কভোনব খোরোি। ল�ম�: ক্মো, �ম্রতো, বধ�্ম , উদোরতোর মোি কোঠিনত 
ঈশ্বনর লবশ্বোসীনদর লথনক �োলস্তকরো প্রোয় অনধ্মক। 1

এ কোরনণই আল্োহ  আমোনদর সূরো বোকোরোর শুরুনতই বনে লদনয়নে� ল� আল্োহ 
 আমোনদর সবসময় লদখনে�—এই ব্যোিোনর �োরো সবসময় পূণ্ম  সনেত� থোনক, 
�োরো মোনুনির লেতিোর বোইনর এম� সব লবিনয় লবশ্বোস করনত িোনর, �োরো সোেোতনক 
তোনদর িীবন� দৃঢ়ভোনব প্রলতষ্ঠো কনর, �োরো ল�নিনদর সম্দনক আল্োহ  এর 
লদওয়ো উিহোর মন� কনর মোনুিনক লবলেনয় লদনত িোনর এবং �োরো �বী  এবং তোর 
আনগ িোঠোন�ো ঐশীবোণীর ওির লবশ্বোস রোখনত িোনর—তোরোই তোনদর প্রভুর কোে 
লথনক আসো সঠিক িনথ আনে এবং তোরোই ল�লচিতভোনব সফে।

আল্োহ  এখোন� মুত্োবিীনদর—�োরো তোনদর িীবন� সফে হনত িোনর—তোনদর 
 মূে লথনক এনসনে। এর একটি শব্দ ف ل ح বনে সনম্বোধ� কনরনে�, �ো ُمْفلُِحون
ফোল্োহ মোন� কৃিক বো েোলি। কৃিক তোর কোনির প্রলতদো� সপ্তোনহ বো মোনস একবোর 
িোয় �ো। লস দীঘ্ম  িলরশ্রম কনর িলম েোি করোর ির আশো ল�নয় বুক লিঁনধ থোনক ল� 
একলদ� ভোনেো ফে� হনব। কৃিক িোন� ল� লস ল�নি শুধু িলরশ্রম করনেই হনব �ো। 
তোর আল্োহ  এর অনুগ্রহ দরকোর—ঠিকমত লরোদ এবং �নথটি বৃলটি দরকোর। �ো 
হনে তোর এত িলরশ্রম সব লবফনে �োনব। 

আল্োহ  এখোন� মুললিহু� শব্দটি ব্যবহোর কনর মুত্োবিীনদর িলরষ্োর কনর িোল�নয় 
লদনচ্ছ� ল� তোনদর িীব��ো লমোন�ও সহি হনব �ো। তোনদর �লদ িোন্নোত লিনত হয়, 
তো হনে তোনদর �নথটি িলরশ্রম করনত হনব এবং শুধু িলরশ্রম করনেই হনব �ো, 
আল্োহ  এর অনুগ্রহ �ো লিনে তোনদর সব িলরশ্রম লবফনে �োনব। তোরো েম্বো 
িলরশ্রম করোর ির একলদ� লগনয় লবরো� প্রলতদো� িোনব। তোই মুত্োবিীনদর কৃিকনদর 
মনতো বধ�্ম  ধরনত হনব, এক�ো�ো িলরশ্রম কনর ল�নত হনব এবং আল্োহ  এর 
অনুগ্রনহর ওির ল�ভ্ম র করনত হনব।

1	 	Bibby,	R.	W.	(n.d.).	Good	Without	God,	But	Better	With	God.	Retrieved	February	
12,	2016,	from	http:	//www.reginaldbibby.com/images/PC_10_BETTER_WITH_GOD_
OCT0807.pdf
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ওড়ির েড়ল লোভ কনই, ওরো েিলোড়ে নো

ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم 
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
ِيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ إِنَّ ٱلَّ

ٰ َسۡمعِِهۡمۖ  ٰ قُلُوبِِهۡم َوَعَ ُ َعَ َل يُۡؤِمُنوَن ٦ َخَتَم ٱللَّ
بَۡصٰرِهِۡم ِغَشَٰوةۖٞ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم ٧

َ
ٰٓ أ َوَعَ

ল�চিয়ই �োরো অস্বীকোর কনর, তোনদর তুলম সোবধো� কনরো, আর �ো–ই কনরো, 
তোনদর কোনে তো একই কথো—তোরো স্বীকোর করনব �ো। আল্োহ তোনদর হৃদনয় 
এবং তোনদর লশো�োর ক্মতোর ওির লসে কনর লদনয়নে�; তোনদর দৃলটির ওিনর 

আনে এক িদ্ম ো। তোনদর িন্য আনে এক প্রেণ্ড শোলস্ত। আে-বোবিোরোহ: ৬-৭

সব্ম �োশ! তোর মোন� কী কোলফরনদর কোনে ইসেোম প্রেোর কনর আর লকোন�ো েোভ 
ল�ই? আল্োহ  ল�নিই �লদ বনে লদ� ল� তোনদর বনে লকোন�ো েোভ ল�ই, তোরো 
আর লকোন�োলদ� বদেোনব �ো, তো হনে আর ধম্ম  প্রেোর কনর কী েোভ? এর মোন� কী 
লকছু মোনুি সোরো িীব� কোলফর হনয়ই থোকনব এবং তোরো আর লকো�লদ�ও বদেোনব 
�ো? আল্োহ  �লদ তোনদর অতির লসে কনরই লদ�, তোনদর বদেোন�োর সব ব্যবস্ো 
বন্ধ কনর লদ�, তো হনে তোনদর কী লদোি? তোরো লতো ইচ্ছো করনেও মুসলেম হনত 
িোরনব �ো? এ�ো লক অন্যোয় �য়?

শুধু কুরআন�র অনুবোদ িনে মোনুি ল� অন�ক সময় ভুে বুরনত িোনর, তোর 
উদোহরণ হনেো এই আয়োত দুটি। অনুবোদকরো �তই লেটিো করু� �ো লক�, অন্য ভোিোয় 
রূিোতির করনত লগনয় ভোিোগত সীমোবদ্ধতোর কোরনণ এম� অনুবোদ কনর�, �ো িনে 
মোনুি অন�ক সময় লবরো� ভুে লবোরোবুলরর লশকোর হয়।

ِيَن َكَفُروا  ,ইন্নোল্োল��ো কোফোরু’  হনচ্ছ একটি অতীত লক্রয়োবোেক বোকযে‘ إِنَّ ٱلَّ
�োর সঠিক বোংেো অনুবোদ হনব, ‘�োরো অস্বীকোর করনব বনে ম� লস্র কনর লফনেনে’ 
বো ‘�োরো অস্বীকোর কনরনে এবং করনবই।’ লকন্তু প্রশ্ন হনেো অস্বীকোর কনর কীনস? 
এখোন� এক লবনশি ধরন�র কোলফরনদর কথো বেো হনয়নে। এই আয়োনতর আনগর 
আয়োতগুনেোনত মুত্োবিীনদর ল� ববলশটিযেগুনেো বেো হনয়নে—
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১) গোলয়নবর ব্যোিোরগুনেোনত স্বীকোর করো, 
২) সেোত প্রলতষ্ঠো করো, 
৩) আল্োহ  এর লদওয়ো লর�ক লথনক খরে করো,
৪) রসূে  এর ওির �ো �োল�ে হনয়নে তো-লত স্বীকোর করো, 
৫) তোঁর আনগ �বীনদর ওির �ো �োল�ে হনয়নে তো-লত স্বীকোর করো, 
৬) আলখরোনত দৃঢ় লবশ্বোস করো।

—এগুনেোনত �োরো ‘কোফোরু’ অথ্ম োৎ স্বীকোর করনব �ো বনে লস্র কনর লফনেনে। 
তোনদর বোর বোর লবোরোন�োর িনরও তোরো লকোন�োভোনবই মো�নব �ো। এই ধরন�র 
মোনুিনদর সোবধো� কনর আর লকোন�ো েোভ ল�ই, তোরো শু�নব �ো।

সোবধো� করোর িন্য এখোন� আল্োহ  ল� শব্দটি ব্যবহোর কনরনে� তো হনেো 
نَذْر

َ
ো ই��োর লথনক এনসনে। এর অথ্ম� أ  এম� খবর িো�োন�ো, ল��ো িো�োর ির মোনুি 

সোবধো� হনয় �োয়, লেলতিত হনয় িনে। ই��োর হনচ্ছ ভোেবোসোর সোনথ, উৎসোনহর 
মোধ্নম সোবধো� করো, �োনত মোনুি ভুে �ো কনর। ল�ম�: লেো� বোচ্চোনদর আগু�, সোি 
ইতযেোলদর খোরোি লদকগুনেো সম্নক্ম  সোবধো� কনর লদওয়ো, �োনত তোরো লসগুনেো �ো 
ধনর। এ�ো বোধ্ কনর সোবধো� করো �য়। আিল� �লদ কোউনক বনে�, ‘লত� লদ� সময় 
লদেোম, মুসলেম হও। �ইনে লকন্তু...’—এ�ো ই��োর �য়। ই��োর ব্যবহোর কনর আল্োহ 
 আমোনদর লশখোনচ্ছ� ল� অমুসলেমনদর, এম�লক লঘোরতর কোলফরনদরও উত্ম 
আেরনণর সোনথ, উৎসোনহর সোনথ ইসেোনমর লদনক িোকনত হনব, তোনদর ভুে ধোরণোর 
িলরণলত সম্নক্ম  সোবধো� করনত হনব। 
হুমলক লদওয়ো বো লিোর-িবরদলস্ত করো �োনব 
�ো। ই��োর কী, লস�ো রসূলুল্োহ  তোঁর 
িীবন� লদলখনয়নে�। মোনুিনক আগু� লথনক 
বোঁেোন�োর ল� কোম�ো, আনবগ আমোনদর 
রসূনের  লেে, লস�ো লক আমরো ধোরণ 
কলর?

আমোনদর েোরিোনশ �ত অন্য ধনম্ম র 
মোনুিনদর আমরো �লদ প্রথনমই কোলফর 
বনে সনম্বোধ� কলর, তো হনে তোনদর কোনে 
ইসেোনমর বোণী�ো লিৌঁেোন�ো কঠি� হনত 

‘িোলবর  বনে�, রসূলুল্োহ  
বনেনে�, ‘আমোর এবং লতোমোনদর 
দৃটিোতি হনেো লসই ব্যলতির মনতো, ল� 
আগু� জ্োেোন�োর ির তো-লত �ো�োরূি 
কী�-িতগি এনস রোলঁিনয় িনে লস 
ওইগুনেোনক বোধো লদনত থোনক। লতমল� 
আলমও লতোমোনদর লকোমর আঁকনে 
ধনর লরনখলে, �োনত লতোমরো লে�নক 
লগনয় আগুন� �ো িনেো; লকন্তুবু লতোমরো 
আমোর হোত লথনক লে�নক িনে 
�োচ্ছ।’ - মুসলেম ৫৭৮৯, ২২৮৫
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িোনর। আরও ভয়োবহ ব্যোিোর হনচ্ছ, ল�নিনদর মুসলেম লহনসনব দোলব কনর �োরো 
তোনদর কোলফর বনে িোকো।

কোলফরনদর কোনে ইসেোনমর বোণী লিৌনঁে লদওয়ো হনয়নে, এরো িোন� ল� ইসেোনমর 
বোণী সতযে, মুহোম্োদ  লশি �বী, কুরআ� সলতযেই আল্োহর বোণী, লকন্তু তোরিনরও 
তোরো সতযে মো�নব �ো। এনদর ইসেোম �ো মো�োর লিেন� লকোন�ো লভলত্ ল�ই। শুধুই 
ল�নিনদর অহংকোর, বংশ িরম্রোয় েনে আসো ধম্ম  ধনর রোখোর অন্ধ ইচ্ছো। আর 
ল�নিনদর স্বোথ্ম  �োনত �টি �ো হয়, লস কোরনণ ল�নিনদর ধম্ম , সংস্কৃলত আঁকনে থোকো। 

তনব মুসলেম �োমধোরীরোও কোলফর হনত িোনর �লদ কুরআন�র বোণী িো�োর এবং 
লবোরোর িনরও তোরো লসদ্ধোতি ল�য় ল� তোরো তো মো�নব �ো। মুহোম্োদ �োনমর লকউ 
কোলফর হনত িোনর, �লদ লস খুব ভোনেো কনর িোন� কুরআন� আল্োহ  আমোনদর 
বহুবোর সেোত আদোয় করোর কথো বনেনে�, লকন্তু লস লসদ্ধোতি ল�নয়নে লস সেোত 
িেনব� �ো। তোর কোনে মন� হয় �ো প্রনতযেক লদ� সেোত আদোয় করো�ো িরুলর লকছু, 
তো-ও আবোর লদন� ৫ বোর! 

ফোলতমো �োনমর লকউ কোলফর হনয় �োনব, �লদ লস লসদ্ধোতি ল�নয় �োকোত �ো লদয়, 
বো রোমোদোন�র লসয়োম িোে� �ো কনর। অথে লস ভোনেো কনর িোন� কুরআন�র বহু 
িোয়গোয় সেোনতর সোনথ সোনথই �োকোত আদোয় করনত বেো হনয়নে, লরোিো রোখো ফর� 
করো হনয়নে।1 আি�োর বন্ধুর �োম আব্দুল্োহ হনেও লস �লদ সোরোলদ� ইন্োরন�ন� বনস 
ইসেোনমর লবরুনদ্ধ লেখো লমথ্ো লপ্রোিোগোন্ো িনে এবং প্রেোর কনর লবকৃত আ�ন্দ িোয়, 
তনব লস কোলফর হনয় �োনব।2

কোলফরনদর তুে�ো হনচ্ছ ধূমিোয়ীনদর মনতো, �োরো িোন� ধূমিো� করো স্বোস্যের 
িন্য খোরোি। তোনদর �নথটি লবোরোন�ো হনয়নে, পোনকন�র গোনয় লেখো ি�্মতি আনে 
‘ধূমিো� স্বোনস্যের িন্য ক্লতকর’, লকন্তু তোরিনরও তোরো বুনর-শুন� ধূমিো� কনর। 
তোনদর অতির তোনদর বোর বোর িো�ো� লদয় ল� তোরো �ো করনে তো ভুে, তোনদর এ�ো 
করো উলেত �য়। লকন্তু তোরিনরও তোরো তোনদর অতিনরর লভতনরর লসই আত্ম �োদনক 
লেনি লরনখ সতযেনক অস্বীকোর কনর �োয়।

ভোিোগতভোনব কোলফর শব্দটি এনসনে কোফোরো লথনক, �োর অথ্ম  ল� লিনক লদয়। 
প্রোেী� আরবীনত কৃিকনদর কোলফর বেো হনতো; কোরণ, তোরো শনস্র বীিনক মোটি লদনয় 

১	 আল-বাক্ারাহ	২:	১৮৩
২	 মা’ফরিুল	কুরআন
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লিনক লদয়, ল�� আনেো লিৌঁেোনত �ো িোনর। এ কোরনণই কোলফর হনচ্ছ তোরোই, �োরো 
লিন�-শুন� ল�নিনদর অভযেোস, লগোঁেোলম, অন্ধ লবশ্বোস, অমূেক সনন্দহ এবং ইনগোর 
কোরনণ তোনদর ধোরণোর বোইনর �তু� বো লভন্ন লকছুনক গ্রহণ করোর ক্মতোনক ধোমোেোিো 
লদনয় লরনখনে, �োনত তোনদর অতিনর সতযের আনেো কখন�ো লিৌঁেোনত �ো িোনর।

আল্োহ  ল� বনেনে� লতল� কোলফরনদর অতির এবং কো� লসে কনর লদ� এবং 
তোনদর লেোনখর ওিনর আবরণ লদনয় লিনক লদ� তো ল�নয় অমুসলেমরো মহোখুলশ। তোরো 
এই আয়োতটি লদলখনয় মুসলেমনদরনক প্রোয়ই আক্রমণ কনর, ‘লদনখো! লতোমোনদর আল্োহ 
কত খোরোি! লস একলদনক মোনুিনক ভোনেো হনত বনে, অন্যলদনক তোর কথো �ো শু�নেই 
লস মোনুনির অতিরনক বন্ধ কনর লদয়, মোনুনির ভোনেো হওয়োর সব সুন�োগ বন্ধ কনর 
লদয়।’ অমুসলেম লক্রটিকরো কুরআ�নক অিব্যোখ্যো করনত এই আয়োতটি ব্যোিকভোনব 
অিব্যবহোর কনরনে। তোই প্রচুর মুসলেম এই আয়োত িনে লভনবনে—‘তোই লতো, 
আল্োহ লদলখ আসনেই কোলফরনদর ভোনেো হওয়োর সব িথ বন্ধ কনর লদ�! তো হনে 
তোরো কীভোনব মুসলেম হনব! এ�ো লকম� কথো হনেো?’

আি�োর মন� হনত িোনর—আল্োহ  �লদ কোলফরনদর অতির লসে কনরই লদ� 
তো হনে তোনদর লদোি কী? তোরো লতো ইচ্ছো করনেও ভোনেো হনত িোরনব �ো। বস্তুত 
এখোন� কোলফর বনে তোনদর লবোরোন�ো হনয়নে �োরো লিন�-শুন� ল�নিনদর লদখো, 
লশো�ো ও লবোরোর ক্মতোর উির আবরণ ল�ন� ল�নয়নে। আল্োহ শুধু লস আবরনণর 
ব্যবস্ো কনর লদ�। আমরো �খ� লকোন�ো লকছু কলর, আমরো আমোনদর লেতিোর স্বোধী�তো 
ব্যবহোর কনর ইচ্ছো ও লেটিো কলর। লকন্তু প্রকৃত কোি�ো হয় আল্োহ  এর বতলর 
প্রোকৃলতক ল�য়ম, বস্তু এবং শলতি লদনয়ই। ল�ম�: 

আমরো �খ� খোই, আল্োহই আমোনদর খোওয়ো�। কোরণ, খোওয়োর িন্য ল�সব 
খোবোর, হোত লদনয় লসই খোবোর লতোেো, লসই হোতনক ল�য়ন্ত্রণ করোর িন্য লিলশ, 
মলস্তষ্, নেোয়ুতন্ত্র, খোবোর খোওয়োর িন্য মুখ, েোবোন�োর িন্য দোঁত, হিনমর িন্য 
িলরিোকতন্ত্র—সবলকছুই আল্োহ  বতলর কনর লদনয়নে� এবং সবলকছুই লতল� 
ল�য়ন্ত্রণ কনর�। আমরো শুধু ইচ্ছো কলর, বোলক পুনরো�ো ‘কনর�’ আল্োহ , তোঁর 
ল�ধ্ম োলরত প্রোকৃলতক ল�য়ম লদনয়। সুতরোং এ�ো বেো �োয় ল�—আমরো �ো করোর ইচ্ছো 
কলর, লস�ো সম্োদ� কনর� আল্োহ ।

ঠিক এই আয়োনতর মনতো একটি কথো �লদ বলে তো হনে লদখু� কী দোঁেোয়—
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‘ল�চিয়ই �োরো লকোন�োভোনবই লখনত েোয় �ো, তোনদর লখনত বনেো আর 
�ো-ই বনেো, তোরো খোনব �ো। আল্োহ তোনদর লদহ শুলকনয় লদ�, তোনদর লরোগ 
প্রলতনরোধ ক্মতো দুব্মে কনর লদ�, তোনদর িন্য রনয়নে কঠি� অসুখ।’ 

এখোন� ওরো লখনত েোয় �ো লদনখই তোনদর লদহ শুলকনয় �োয়, অসুখ হয়। লদহ 
শুকোন�োর প্রলক্রয়ো, িীবোণুর আক্রমণ, লদনহর অনগি সমস্ো হনয় অসুস্ হওয়ো—
এগুনেোর সব ব্যবস্ো আল্োহ  কনর লদনয়নে� প্রোকৃলতক ল�য়মকোনু� লদনয়।

এ ধরন�র আয়োতগুনেোনত অন�ক লেতিোর লবিয় আনে। অন�নক কুরআ� িেো শুরু 
কনর� এবং এ ধরন�র আয়োত িনে অল্পনতই ভুে লসদ্ধোনতি লিৌঁনে লগনয়, লদ্বধোগ্রস্ 
হনয়, িেোর আগ্রহ হোলরনয় লফনে�। এ ধরন�র আয়োতগুনেো—�োরো ইসেোমনক 
িো�নত আতিলরক ��—তোনদর িন্য এক লবরো� িরীক্ো। ল� কুরআ� িেো শুরু কনর 
এই িরীক্োয় িোশ করনব বনে, লস–ই পুনরো কুরআ� ঠিকমনতো িেনত িোরনব 
এবং কুরআ� লথনক িথল�নদ্ম শ িোনব। বোকোরোর প্রথম েোরটি আয়োনত আল্োহ  
মুত্োবিীনদর লকছু ববলশটিযে বনেনে�, এই আয়োনত লসই ববলশটিযেগুনেোর এক�ো িরীক্ো 
লদনয় লদনয়নে�। ল� এই িরীক্োয় িোশ কনর সোমন� এলগনয় �োনব, লস–ই কুরআ� 
িনে একলদ� মুত্োবিী হনব, ই�-শোআ আল্োহ।

সবনশনি এক�ো উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর—লক� আল্োহ  বেনে� ল� অতির এবং 
লশো�োর ক্মতোর উির লসে কনর লদ�, লকন্তু দৃলটির সোমন� িদ্ম ো লদনয় লদ�? অতির 
বো বুলদ্ধমত্োনক �ো�ো লদক লথনক প্রভোলবত করো �োয় এবং অতির ল�নিই লেতিো কনর 
ল�নিনক িলরবত্ম � করনত িোনর। কোন� শব্দ �ো�ো লদক লথনক ঢুকনত িোনর। এ কোরনণ 
এনদর লসে কনর লদওয়ো হয়, �োনত অতিনর লকোন�ো আইলিয়ো �ো লিোনক এবং কোন� 
লকোন�ো শব্দ �ো লিোনক। লকন্তু লেোনখর সোমন� িদ্ম ো লদনয় লদনেই মোনুি আর লদখনত 
িোয় �ো। কো� এবং অতিনরর মনতো লেোখনক লসে করোর দরকোর ল�ই, এক�ো িদ্ম ো 
লদনয় লদনেই �নথটি।1

১	 মা’ফরিুল	কুরআন
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মকন্তু িোরো কিোড়েও মকছুই স্বীকোর কড়র নো

ِ َوبِٱۡلَۡوِم  َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱللَّ
ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمننَِي ٨

আর মোনুনির মনধ্ লকউ আনে ল� বনে, ‘আমরো আল্োহনত স্বীকোর কলর এবং 
লশিলদ� স্বীকোর কলর’–লকন্তু তোরো লমোন�ও ঈমো�দোর �য়। আে-বোবিোরোহ: ৮

মুত্োবিী এবং কোলফরনদর ির এবোর আল্োহ   আমোনদর মু�োলফক বো ভণ্ডনদর 
সোনথ িলরেয় কলরনয় লদনচ্ছ�। প্রেলেত অনুবোনদ ঈমোন�র অনুবোদ করো হয় লবশ্বোস। 
লকন্তু ঈমো� মোন� শুধু লবশ্বোস �য়, মুনখ এবং কোনি-কনম্ম  স্বীকোর করো—এ লত�টির 
সমন্বয়নক লবোরোয়। মু�োলফক হনচ্ছ তোরো �োরো মুনখ বনে ঈমো� এন�লে, ইসেোনমর 
লকছু বোলহযেক আমে-ও কনর, লকন্তু মন� লবশ্বোস রোনখ �ো। 

মিোর ব্যোিোর হনচ্ছ মু�োলফকরো লকন্তু বেনে �ো ল� ‘আলম আল্োহ এবং আলখরোনত 
স্বীকোর কলর’ বরং বেনে ‘আমরো’; লক� আমরো? লক� আলম �য়?

ল�ম� ধরু�, আি�োর বে লেনেনক লিনক বেনে� ল� ‘আলম বোিোনর �োলচ্ছ, 
লতোমরো লহোমওয়োক্ম  লশি কনর লরনখো।’ লকন্তু লফনর এনস লদনখ� বইখোতো ল�খোন� 
লেে, লসখোন�ই আনে। আিল� �লদ তোনক লিনক লিনজ্স কনর�, ‘তুলম লহোমওয়োক্ম  
কনরনেো?’ লস বেনব, ‘হযেো! আমরো লহোমওয়োক্ম  কনরলে লতো!’ লস শুধু ল�নিনকই 
বোেঁোন�োর লেটিো করনব �ো, বরং তোর সোগনরদনকও কভোর লদনব। লস বেনব �ো, ‘আলম 
লহোমওয়োক্ম  কনরলে লতো’; কোরণ, �লদ অন্যি� সোনথ সোনথ বনে লফনে, ‘কই? আলম 
লতো লতোমোনক লকছু করনত লদখেোম �ো!’ তখ� ল�নিনদর মনধ্ লক লবলশ লদোিী, 
তো ল�নয় রগেো লেনগ �োনব। এখোন� ‘আমরো’ বনে ব্যোিোর�ো খুব িলেটিকোেভোনব 
সমোধো� করো �োয়; কোরণ, তখ� অন্যরো মুখ বন্ধ কনর রোখনব। 

এেোেো ‘আমরো’এর মোধ্নম আমরো িো�নত িোলর ল� মু�োলফকরো সংঘবদ্ধ। এরো 
একো একো মুসলেমনদর মনধ্ লঘোরোনফরো কনর �ো। তোনদর খোরোি উনদেশ্য সফে করোর 
িন্য ল� তোনদর ঐকযেবদ্ধ হওয়ো দরকোর, এ�ো ঠিকই তোরো বুরনত িোনর।



75

বোংেো প্রেলেত অনুবোদ ‘আমরো আল্োহ ও আলখরোনত লবশ্বোস কলর।’ সঠিক হনতো 
�লদ আরবী হনতো َِوْلَوِْم ٱْلَءاِخر ِ  ِب লকন্তু আল্োহ  এখোন� দুই বোর ;َءاَمَنّا بِٱلَلّ
ব্যবহোর কনর আমোনদর লশখোনচ্ছ� ল� এই ভণ্ডরো বেনে, ‘আমরো লতো আল্োহনত 
স্বীকোর কলরই, আর আলখরোনতও স্বীকোর কলর, লকন্তু!’ এই ভণ্ডগুনেো অল্পলবস্তর 
িেোশু�ো কনর লদনখনে ল� শুধু আল্োহনক স্বীকোর করনেই হনব �ো, মুলম� হবোর িন্য 
আরও শত্ম  আনে–আলখরোনতও স্বীকোর করনত হনব। এ কোরনণ তোরো লবনশিভোনব 
বেনে, ‘আমরো লকন্তু আলখরোনতও স্বীকোর কলর।’ তোরো মুসলেমনদর কোনে এই ভোব 
ধরনে ল� তোরো ইসেোম সম্নক্ম  ভোনেোই িোন�।

লক� তোরো আলখরোনতর কথো লবনশিভোনব বেনে? একলদ� আিল� অলফস লথনক 
বোসোয় লফনর লদনখ� আি�োর বোচ্চোর মুনখ েকনে� লেনগ আনে। আিল� �লদ তোনক 
লিনজ্স কনর�, ‘তুলম লক েকনে� লখনয়ে?’, লস বেনব, ‘�োহ লতো! আলম লতো 
েকনে� খোইল�, আর লরিনি ল� আইসলক্রম�ো লেে, লস�োও লকন্তু আলম খোইল�।’ এই 
হনচ্ছ মু�োলফকনদর অবস্ো।

আনরকটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, এখোন� মু�োলফকরো খুব সোবধোন� ঈমোন�র 
অন্য শত্ম গুনেো, ল�ম� �বী এর উির লবশ্বোস, আল্োহ  এর লদওয়ো লর�ক লথনক 
দো� করো, এই ব্যোিোরগুনেো ল�নয় লকছু বেনে �ো। এখো� লথনকই তোনদর মু�োনফলকর 
িলরেয় িোওয়ো �োয়। তোরো ধম্ম নক ল�নিনদর মনতো বোল�নয়, ল�গুনেো তোরো সুলবধোর 
মন� কনর, শুধু লসগুনেো অনুসরণ কনর এবং ল�গুনেো মো�নত কটি হয়, লসগুনেো বোদ 
লদনয় �োয়। এনদর ব্যোিোনর আল্োহ  বেনে�,

َوَما ُهم بُِمۡؤِمننَِي
এই বোকযেটির মুি খুবই কনঠোর। এখোন� অতযেতি কঠি�ভোনব ‘�ো’ বেো হনয়নে। 

প্রথনম َما এবং তোরির ِب এই লবনশি গঠন�র বোকযে লদনয় ল� ভোব প্রকোশ িোয় তো 
হনেো:  আিল� �লদ গেোর স্বর উঁচু কনর বনে�, ‘ওরো লমোন�ও লকছুই স্বীকোর কনর 
�ো! লকোন�োলদ�ও �ো!’ 

ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن  َ َوٱلَّ يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُروَن ٩ 

َ
ٓ أ إِلَّ



76

তোরো আল্োহ এবং মুলম�নদর লধোকঁো লদনত েোয়। তোরো আসনে ল�নিনদরই লধোকঁো 
লদয়, �লদও তোরো তো উিেলব্ধ কনর �ো। আে-বোবিোরোহ: ৯

এরির মু�োলফকনদর মন�র লভতনর আসনে লক কোি কনর, লস�ো আল্োহ  
আমোনদর িোল�নয় লদনচ্ছ�। এই আয়োতটিনত একটি লেতিো করোর মনতো ব্যোিোর রনয়নে। 
মু�োলফকরো আল্োহনক লধোঁকো লদনত েোয়, তোর মোন� হনেো তোরো ঠিকই িোন� আল্োহ 
 আনে�। কীভোনব একি� মোনুি লিন�-শুন� সৃলটিকত্ম োর মনতো একি� প্রেণ্ড 
শলতিশোেী সত্োনক লধোঁকো লদয়োর কথো লেতিো করনত িোনর? একি� মোনুনির মোথোয় 
লকছু�ো হনেও �লদ বুলদ্ধ থোনক তো হনে তোর লবোরো উলেত ল� আল্োহনক লধোকঁো লদওয়ো 
তোর িনক্ সম্ভব �য়। তো হনে এই আয়োনত কোনদর কথো বেো হনচ্ছ �োরো ল�নিরো 
উিেলব্ধ কনর �ো ল� তোরো ল�নিনদরই লধোঁকো লদনচ্ছ?

লেৌধুরী সোনহব এইবোর কুরবোল�র ঈনদ এক েোখ �োকো খরে কনর এক লবশোে 
সোইনির �োদুস-নুদুস গরু লকন�নে�। গতবোর ঈনদ তোর খুবই গোনয় লেনগনে ল� তোর 
প্রলতনবশী লসরোি সোনহনবর গরু�োর িোনশ তোর গরু�োনক খোলসর মনতো লদখোলচ্ছে। 
এইবোর লতল� এক প্রকোণ্ড গরু লকন� হো� লথনক লফরনে�, আর ভোবনে�, বে 
গরু—অন�ক মোংস—অন�ক দো�—অন�ক ল�কী। আর সোমন� কলমশ�োর ল�ব্ম োে�, 
এেোকোনত লকছু দো�-খয়রোতও করো হনয় �োনব।

লেৌধুরী সোনহনবর লমনয় প্রথম লসন�মো করনে। েলবর শুভ মহরত অনুষ্ঠোন� লমেোনদর 
িনর লস সবোইনক বেে, ‘আমোর িন্য লদোয়ো করনব�। আলম ল�� সবোইনক আ�ন্দ 
লদনত িোলর।’ তোর এক বোন্ধবী তোনক মো�ো কনরলেে লসন�মো িগনত আসনত। তোই লস 
লমেোনদর লমো�োিোনত আল্োহনক বনেনে, ‘লহ আল্োহ, আিল� লতো বনেনে� মোনুিনক 
খুলশ করনত, আলম তোই মোনুিনক লকছু�ো সমনয়র িন্য হনেও তোনদর লবন�োদ� লদনত 
েোই, দুুঃখ-কটি ভুলেনয় রোখনত েোই। এভোনবই আলম আি�োনকও লিনত েোই।’

শুক্রবোর, ঘলেনত এক�ো বোনি। মোনয়র িোকোিোলক শুন� অন�ক অল�চ্ছো সনত্ত্বও 
কলম্উ�োর লথনক উনঠ লেৌধুরী সোনহনবর লেনে জুমআর সেোত িেনত �োনচ্ছ। 
�োওয়োর সময় ভোবনে, ‘ধুর, লগম�ো লশি কনর আসনত িোরেোম �ো। আর লবশ�ো 
লমল�� লিনেই লগম�ো লশি হনয় ল�ত। লকন্তু শুক্রবোনর �োমো� �ো িেনে আবোর লকম� 
লদখোয়। সপ্তোনহ এক�ো লদ� লতো ঠিকমনতো �োমো� িেো দরকোর।’ 
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তোরির লস মসলিনদ লগনয় একদম দরিোর িোনশ মোনুনির স্োনন্ে ল�খোন� থোনক, 
লসখোন� লগনয় বনস, ল�� সেোত লশনি সোেোম লফরোন�োর সোনথ সোনথ সবনেনয় কম 
সমনয় মসলিদ লথনক লবর হনয় ল�নত িোনর। এভোনব লস আল্োহ  লক লবোরোন�োর 
লেটিো কনর ল� লস আসনে আল্োহ  লক খুলশ করোর িন্যই মসলিনদ এনসনে।

ওিনরর লত� ধরন�র মোনুি এক ধরন�র মো�লসক লরোনগ লভোনগ, �োনক Self 

Delusion বেো হয়। এ ধরন�র মোনুি ল�নিনদর সবসময় লবোরোয় ল�–তোরো একমোরি 
আল্োহর সন্তুলটির িন্যই কোি কনর �োনচ্ছ–লকন্তু আসনে তোনদর কোনির আসে 
উনদেশ্য থোনক অন্য লকছু। এ ধরন�র মোনুিরো প্রোয়ই ল�নিনদর মন� মন� বনে, 
‘আল্োহ, আি�োর িন্যই এ�ো করেোম লকন্তু। আমোনক আলখরোনত এর প্রলতদো� 
লদনয়�।’ শুধু তো-ই �ো, তোরো মোনুিনকও এ ধরন�র কথো বনে লবেোয়, ‘ভোই, 
আল্োহর ওয়োনস্ত মসলিনদ দশ হোিোর �োকো দো� করেোম, আমোর িন্য লবলশ লবলশ 
কনর লদোয়ো করনব�, ল�� আি�োনদর আরও লখদমত করনত িোলর।’ এই মো�লসক 
অবস্োর ওির লভোেনতয়োনরর এক�ো উলতি আনে: 

‘The human brain is a complex organ with the wonderful 
power of enabling man to find reasons for continuing 

to believe whatever it is that he wants to believe.

ُ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم  َرٞض فََزاَدُهُم ٱللَّ ِف قُلُوبِِهم مَّ
ِلُمۢ بَِما َكنُواْ يَۡكِذبُوَن ١٠

َ
َعَذاٌب أ

তোনদর অতিনর আনে এক অসুখ, তোই আল্োহ তোনদর অসুখনক বোেনত লদ�। 
এক অলবরোম কটিকর শোলস্ত অনিক্ো করনে তোনদর িন্য; কোরণ, তোরো 

এক�োগোনে লমথ্ো বেত। আে-বোবিোরোহ: ১০

মু�োলফকনদর সম্নক্ম  একটি গুরুত্বপূণ্ম  ব্যোিোর িো�ো থোকো দরকোর। মু�োলফকরো 
দুই ধরন�র হয়—১) �োরো ল�নিরো িোন� ল� তোরো মুসলেম �য় এবং তোরো মুসলেম 
লসনি গুপ্তেনরর কোি কনর, ২) �োরো মুসলেম, লকন্তু তোরো ল�নিরো লবোনর �ো ল� 
তোরো আসনে মু�োলফক। 

লদ্বতীয় ধরন�র মু�োলফকনদর সম্নক্ম  এক�ো কথো বনে ল�ওয়ো িরুলর। আিল�-
আলম কখন�োই বেনত িোরব �ো তোরো মু�োলফক লক�ো। ইসেোম কোউনক অলধকোর 
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লদয় �ো অন্য কোউনক মু�োলফক লঘোিণো লদওয়োর। শুধু গুপ্তের ধরন�র মু�োলফকরো �লদ 
কখন�ো ধরো িনে �োয়, শুধু তোনদরই তখ� মু�োলফক লঘোিণো লদওয়ো �োনব। লকন্তু �োরো 
মুসলেম, �োরো এই ধরন�র গুপ্তের �য়, তোনদর কখন�োই মু�োলফক বেোর অলধকোর 
ইসেোম আমোনদর লদয় �ো। কোরণ, এই লদ্বতীয় প্রকোনরর মু�োলফক কোরো, লস�ো লকউ 
বেনত িোনর �ো। আলমও এই লদ্বতীয় প্রকোনরর মু�োলফক হনত িোলর, আিল�ও হনত 
িোনর�। আল্োহর দৃলটিনত আমোনদর মনধ্ 
লক এই লদ্বতীয় ধরন�র মু�োলফক লস�ো 
িো�োর ক্মতো আমোনদর কোরও ল�ই। শুধু 
আমোনদর প্রভু আল্োহ  , ল�ল� আমোনদর 
মন�র লভতনর কী আনে তো ঠিকভোনব 
িোন��, শুধু লতল�ই বেনত িোনর� কোরো 
লদ্বতীয় ধরন�র মু�োলফক। 

কুরআ� িেোর সময় আি�োর প্রোয়ই 
মন� হনব, ‘আনর! কুরআন�র এই আয়োনত 
মু�োলফকনদর বণ্ম �োর সোনথ লদলখ লেৌধুরী 
সোনহব একদম লমনে �োয়! লস লতো লদলখ এক �ম্বনরর মু�োলফক!’–আিল� কখন�োই 
এই ধরন�র কথো বেনত িোরনব� �ো। �লদও আি�োর কোনে ১০০% প্রমোণ থোনক 
ল� লেৌধুরী সোনহনবর কোিকনম্ম র সোনথ কুরআন�র মু�োলফকনদর বণ্ম �ো একদম লমনে 
�োনচ্ছ, লকন্তু তোরিনরও আিল� তোনক মু�োলফক িোকনত িোরনব� �ো। �লদ লস একি� 
অমুসলেম গুপ্তের �ো হয়, বো লস ইচ্ছোকৃতভোনব কুরআন�র স্পটি আয়োতগুনেোনক লবকৃত 
করনত �ো থোনক। আর লস কুরআন�র আয়োত আসনেই লবকৃত করনে লক�ো, লস�ো 
শুধু আি�োর মত হনে হনব �ো, ল�োগ্য আলেমনদর লঘোিণো হনত হনব। 

ল�ফোক শনব্দর অথ্ম  বোইনর বোইনর কল্োণ েোওয়ো লকন্তু মন� মন� অকল্োণ কোম�ো 
করো। ল�ফোক দুরকম: লবশ্বোনস আর কোনি।1 লবশ্বোনসর ল�ফোকগুনেো হনেো2: 
১. রসূলুল্োহ  লক লমথ্ো প্রলতিন্ন করো।
২. রসূলুল্োহ  �ো ল�নয় এনসনে� তোর সোমোন্য অংশনকও লমথ্ো প্রলতিন্ন করো।
৩. রসূলুল্োহ  লক অিেন্দ করো।

১	 তািসীর	ইবন	কাসীর।
২	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স।

‘আবদুল্োহ  ইবনু ‘আমর লথনক বলণ্মত, 
�বী করীম  বনে�, েোরটি স্বভোব �োর 
মনধ্ থোনক লস হনব খোটঁি মু�োলফক। �োর 
মনধ্ এর লকোন�ো একটি স্বভোব থোকনব, 
তো িলরতযেোগ �ো করো ি�্মতি তোর মনধ্ 
মু�োলফনকর একটি স্বভোব লথনক �োয়।
১. আমো�ত রোখো হনেো লখয়ো�ত কনর
২. কথো বেনে লমথ্ো বনে
৩. চুলতি করনে ভগি কনর
৪. লববোনদ লেপ্ত হনেো অলিীে গোলে লদয়।
- সহীহ বুখোরী (ইফো), হোদীস ৩৩।
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৪. রসূলুল্োহ  �ো ল�নয় এনসনে� তোর 
সোমোন্য অংশনকও অিেন্দ করো।
৫. রসূলুল্োহ  এর আ�ীত দ্বীন�র 
অব�লতনত খুলশ হওয়ো।
৬. রসূলুল্োহ  এর আ�ীত দ্বীন�র 
িনয় অসন্তুটি হওয়ো।

আমোনদর মনধ্ লক কতখোল� মুলম� 
হনত লিনরলে এবং কোর লভতনর 
কতখোল� মু�োনফলক রনয় লগনে, তো 
িো�োর িন্য দুটি েমৎকোর মো�দণ্ড হনেো: সূরো আে-মুলমনু� এবং সূরো আে-
মু�োলফকু�। এই সূরো দুটি বোর বোর িড়ু� এবং খুব সোবধোন� েক্ করু� ল� এই সূরো 
দুটির আয়োতগুনেোর সোনথ আিল� ল�নিনক কতখোল� লমেোনত িোনর�। 

আর সূরো আে-বোকোরোর এই আয়োতগুনেোনত আল্োহ  আমোনদর মু�োনফলকর 
অন�কগুনেো েক্ণ বনে লদনয়নে�, �োনত কনর আমরো সোবধো� হনয় ল�নত িোলর। 
আমোনদর �খ� জ্র আনস, আমরো সোনথ সোনথ সোবধোন� েক্ করো শুরু কলর ল� 
বে অসুনখর লকোন�ো েক্ণ লদখো �োনচ্ছ লক�ো। মু�োনফলক হনচ্ছ অতিনরর এক কঠি� 
অসুখ। খুব সোবধোন� েক্ করনত হনব ল� আমোনদর লভতনরও এই অসুনখর লকোন�ো 
েক্ণ আনে লক�ো। 

একি� মুসলেনমর কনটির ভোনেো কোি ল� লকোন�ো সময় লরয়ো অথ্ম োৎ ‘লেোক 
লদখোন�ো মন�োভোব’ ভণ্ডুে কনর লদনত িোনর। সোহোবী, তোলবঈ�, আলেমরো 
মু�োনফলকনক ভীিণ ভয় করনত�। প্রখ্যোত তোলবঈ ইব� আলব মুেোইকোহ লরিশ ি� 
সোহোবোর সোনথ লদখো কনরলেনে�, �োনদর প্রতযেনকই মু�োলফক হওয়োর ব্যোিোনর 
ভয় করনত�।3 তনব তোর মোন� এই �ো ল� তোরো আসনে মু�োনফলকনত িলেনয় 
িনেলেনে�। বরং তোনদর ভয় লথনক লবোরো �োয় তোরো আতিলরকভোনব কত�ো সৎ 
এবং সোবধো� লেনে�। সুতরোং আমরো মু�োনফলকর ব্যোিোনর কত�ো সনেত� লস�োই 
বনে লদনব আমোনদর ঈমো� কত�ো শতি।

৩	 িাতহুল	বারী,	১/১১০,	১১১।	হাফিজ	ইবন	হাোর।

‘আে হোসো� আে বসরী ল�ফোক 
সম্নক্ম  বেনত�,‘�োর ঈমো� আনে লস 
এনক ভয় িোয়, �োর ঈমো� ল�ই লস এ 
লথনক ল�রোিদ লবোধ কনর’ -ফোতহুে বোরী 
১/১৭৮, ১৭৯। আে হোলফি ইব� রিব আে হোমবোেী

‘ইমোম ইবনুে কোলয়যেম বনেনে�, �োর 
ঈমো� ও জ্ো� �ত লবলশ লস তত লবলশ 
ল�ফোকনক ভয় িোয়, িোনে �ো লস মু�োলফক 
হনয় �োয়। —ত্বরীক আে লহিরোতোই�, পৃষ্ঠো ৬০৪
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আিরো মক কেোকোড়ির িড়িো মেশ্োস করে

ۡرِض قَالُٓواْ إِنََّما َنُۡن ُمۡصلُِحوَن ١١
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َل ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

�খ� তোনদর বেো হয়, ‘পৃলথবীনত লবশৃঙ্খেো সৃলটি লকোনরো �ো’, তোরো বনে, 
‘অবশ্যই �ো! আমরো শুধুই সংস্কোর [শোলতি প্রলতষ্ঠো, সংনশোধ�] করলে মোরি!’ 

আে-বোবিোরোহ: ১১

এবোর আল্োহ  আমোনদর মু�োলফকনদর এক অদ্বুত স্বভোনবর সোনথ িলরেয় 
কলরনয় লদনব�। এরো দোলব কনর ল� তোরো হনচ্ছ মুসলেহু� ُمْصلُِحون—অথ্ম োৎ �োরো ভুে 
লিল�সনক ঠিক কনর, লভনগি িেো লকছুনক আবোর লিোেো েোগোয়, দুই িনক্র মনধ্ 
শোলতি প্রলতষ্ঠো কনর। এখোন� আল্োহ   এম� এক ধরন�র মোনুনির কথো বেনে�, 
�োরো মন� কনর ল� তোরো সংস্কোর করনে, সমোনির লদোি-ত্রুটিগুনেো সংনশোধ� করনে, 
ইসেোনমর ‘সমস্োগুনেো’ তোরো ঠিক করনে, লকন্তু আসনে তোরো লবোনর �ো ল� তোরো 
আসনে ল�নিরোই লবশৃংখেো েেোনত সোহোয্য করনে।

ধরু�, আিল� �লদ আি�োর মসলিনদর সভোিলতনক বনে�, ‘লেৌধুরী সোনহব, 
এলক করনে�? মসলিনদ �লদ এমলিনক লিনক এন� প্রলত জুমআনত লেকেোর লদনত 
লদ�, তো হনে লতো লশলরি লস তোর দেবে ল�নয় মসলিনদনক তোর রোিব�লতক দনের 
অলফস বোল�নয় লফেনব!’ লকন্তু লস বেনব, ‘�ো ভোই, মসলিদনক শুধুই �োমো� িেোর 
মনধ্ সীমোবদ্ধ কনর রোখনে হনব? আনস্ত আনস্ত আমোনদর মসলিদগুনেোনক আরও 
অন�ক কোনি েোগোনত হনব। তো হনে মসলিনদ অন�ক মোনুনির আ�োনগো�ো হনব। 
আর সরকোনরর সমথ্ম � লিনে মসলিনদর ফোনন্র লকোন�ো অভোব হনব �ো।’ 

এরির লস লগনয় এেোকোর এমলির সোনথ হোত লমলেনয় মসলিদনক এক�ো পুরদস্তুর 
রোিব�লতক লকন্দ্র বোল�নয় লফেনব। এমলি তোর ক্মতো ব্যবহোর কনর একলদ� মসলিনদর 
লবোনি্ম র লমম্বোর হনয় �োনব। তোরির প্রলত শুক্রবোর জুমআর খুতবোয় ইমোম �ত�ো �ো 
আল্োহ  এর কথো বেনব, তোর লেনয় লবলশ কনর লসই এমলির গুণগো� করনব। 
এত সনবর িনরও মসলিদ অল্প লকছু দো� েোেো লশি ি�্মতি লকোন�ো বে ধরন�র ফোন্ 
িোনব �ো। মোরখো� লথনক এমলির গুণগোন� লকোন�ো ভুে হনে, ইমোনমর েোকলর লখনয় 
লফেোর িন্য ওির লথনক ল�নদ্ম শ আসনব।
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আি�োর এেোকোর স্কুনের প্রধো� লশক্কনক লগনয় আিল� বেনে�, ‘লেৌধুরী সোনহব! 
এসব কী শু�লে? আি�োরো �োলক লবজ্ো� বইনয় লববত্ম �বোদ লশখোন�ো বোধ্তোমূেক 
কনরনে�, ল�খোন� বেো হয় মোনুি সম্ভবত অন্য প্রোণী লথনক রূিোতিলরত হনয়নে। 
সৃলটিকত্ম ো ল�ই, প্রকৃলত আি�ো-আিল� সৃলটি হনয়নে–এই সব লমথ্ো1 ধোরণো লেো�কোনেই 
বোচ্চোনদর মোনর ঢুলকনয় লদনে তোরো কী লশক্ো ল�নয় বে হনব? কী করনে� আি�োরো 
এসব!’ লস বেনব, ‘ভোই, আমোনদর ভলবষ্যত প্রিন্মনক যুনগোিন�োগী লবজ্ো� লশখোনত 
হনব। অযেোনমলরকো-ইংল্োনন্র কোলরকুেোনমর সোনথ লমে রোখনত হনব, �োনত কনর 
তোরো লবনদনশ লগনয় লক্রলি� ট্োন্সফোর করনত িোনর। তো েোেো আমরো লেো� বোচ্চোনদর 
ধম্ম  লশখোন�ো বোধ্তোমূেক করনত িোলর �ো। তোরো ইসেোম লশখনব কী লশখনব �ো–
এ�ো লতো তোনদর ল�নিনদর ব্যোিোর। এম� লতো হনত িোনর ল� অন�ক লেনেনমনয় 
�োলস্তনকর ঘনরর, তোরো ধম্ম  লশখনত েোয় �ো। তোনদর লতো আমরো ইসেোম লশখনত 
বোধ্ করনত িোলর �ো।’ এভোনব লস একদে ‘উিনদটিোর’ িোল্োয় িনে–‘প্রগলতশীে 
স্কুে’ লহনসনব স্কুনের �োম হনব–এই আশোয় স্কুনের কোলরকুেোম লথনক ‘ইসেোম 
লশক্োনক’ বোদ লদনয় ‘আধুল�ক লবজ্ো�’এর েদ্মনবনশ িোরউইল�িনমর ‘�োলস্তকতোর 
লবজ্ো�’ ঢুলকনয় লদনব।

এই ধরন�র অন�ক মোনুি আনে �োরো মন� কনর ল� তোরো আসনে সমোনির, 
লদনশর উন্নলত করনে, লকন্তু আসনে তোরো তোনদর লথনকও েোেোক লকছু মোনুিনদর 
িলেটিকনসর দোবোর ঘঁুটি হনয় সমোনি, লদনশ দু�মীলত-দুদ্ম শো লিনক ল�নয় আসনে। এই 
সব ‘অল্পলবদ্ো ভয়ংকর’ �োইনির মোনুিনদর উনদেশ্য কনর আল্োহ  বেনে�,

ُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلِٰكن لَّ يَۡشُعُروَن ١٢ َلٓ إِنَّ
َ
أ

সোবধো�, ল�ুঃসনন্দনহ তোরো ল�নিরোই লবশৃঙ্খেো েেোয়, লকন্তু তোরো তো বুরনত 
িোনর �ো। আে-বোবিোরোহ: ১২

এ ধরন�র মোনুিরো মন� কনর ল� ইসেোম লকোন�ো যুনগোিন�োগী ধম্ম  �য়। ইসেোনমর 
ল� লশক্োগুনেো রনয়নে, লসগুনেো হয়নতো ১৪০০ বের আনগ কোনি েোগত, লকন্তু 
আিকোেকোর যুনগর ‘আধুল�ক’ িীব� ব্যবস্োয় তোর অন�ক লকছুই অেে। এ কোরনণ 

1	 The	Scientific	Case	Against	Evolution,	Henry	M.	Morris,	Ph.D:	
http:	//www.icr.org/home/resources/resources_tracts_scientificcaseagainstevolution/
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তোরো ‘আধুল�ক’ আই�, লশক্োব্যবস্ো, সংস্কৃলত, অথ্ম �ীলত, রোি�ীলত, সমোি�ীলত—
এম� লকোন�ো �ীলত ল�ই, ল��ো তোরো ল�নিরো বো�োনব �ো। তোনদর মন�র মনধ্ এক�ো 
ধোরণো বদ্ধমূে ল� আল্োহ   ১৪০০ বের আনগ ল�ই কুরআ� লদনয়নে�, লস�ো লদনয় 
আিনকর যুনগর সমোি, লদশ, অথ্ম �ীলত—এগুনেো েোেোন�ো সম্ভব �য়। সুতরোং তোরো 
ল�নিরোই ইসেোনমর লথনক ‘ভোনেো’ লকছু, ‘যুনগোিন�োগী’ লকছু মোনুিনক লদনত িোরনব।

অথে েোরলদনক তোলকনয় লদখু�, তোরো কী েরমভোনব ব্যথ্ম  হনয়নে। আমোনদর লদনশ 
‘আধুল�ক’ লশক্োব্যবস্োয় লশলক্ত মোনুিরো তোনদর স্ত্রীর কোে লথনক ল�ৌতুক �ো লিনয় 
এলসি মোনর, গোনয় আগু� জ্োলেনয় লদয়, িো লকন� লদয়, এম�লক লকন� েোর টুকনরো 
কনর �দীনত লফনে লদনয় আনস!1 ল�ই সব লবশ্বলবদ্োেয় ল�নয় আমোনদর এত গব্ম , 
�োনদর লশক্োনক আমরো ইসেোনমর লশক্ো লথনক লবলশ আধুল�ক এবং যুনগোিন�োগী মন� 
কলর, লসই লবশ্বলবদ্োেনয়র লেনেনমনয়রো ৩১ লিনসম্বর রোনত িোটি্ম  কনর, মদ লখনয় 
মোতোে হনয় হোিোর হোিোর মোনুনির সোমন� লমনয়নদর কোিে খুনে ল�য়। আমোনদর 
আধুল�ক আদোেত স্পটি েলব থোকো সনত্ত্বও সব অিরোধীনক লবকসুর খোেোস লদনয় লদয়।2

এত আই�, এত লসলকউলরটি কযেোনমরো, এত শলতিশোেী পুলেশ বোলহ�ী থোকোর 
িনরও অযেোনমলরকোয় েোরিরো স্কুনে বন্দুক ল�নয় লগনয় গুলে কনর তোনদর সহিোঠীনক 
লমনর লফনে। এতসব আধুল�ক লশক্োও তোনদর থোমোনত িোনর �ো। লসই লদনশ অস্ত্র 
বহন�র স্বোধী�তো মোনুনির িীবন�র লেনয় অন�ক লবলশ দোলম।

প্রলতবের অযেোনমলরকোর আলম্ম নত প্রোয় ২৬,০০০ মলহেো, পুরুি অলফসোরনদর দ্বোরো 
ল�ৌ� ল�িীেন�র লশকোর হ�, ৬০০০ এর লবলশ ধলি্ম ত হ�।3 অথে এরো এনক অিনরর 
সহকমমী, শত্রু �য়! লসই লদনশই আবোর লমনয়নদর পুরুিনদর সমো� অলধকোর এবং সম্ো� 
লদওয়ো হয় বনে গেোবোলি করো হয়! 

আইনফো� উৎিোদ�কোরী লকোম্োল� অযেোিে, তোনদর একটি অফনশোর সোবলসলিয়োলরর 
মোধ্নম ২০০৯ লথনক ২০১২—িোঁে বেনর ৩০ লবলেয়� িেোর আয় কনর, এক�ো 
�োকোও �যেোক্স �ো লদনয় িোর লিনয় লগনে। একইভোনব তোরো গত েোর বেনরই 
১	 নারীর	ওপর	নকৃশংসতা,	দদফনক	জনকণ্ঠ,	শুক্রবার,	১০	আগষ্ট	২০১২	
2		 All	accused	in	Badhan	molestation	case	acquitted.	(n.d.).	Dhaka	Mirror.	Retrieved	
from	http:	//www.dhakamirror.com/other-headlines/all-accused-in-badhan-
molestation-case-acquitted/
3	 The	Military's	Rape	Problem	Is	a	Lot	Like	Everyone's	Rape	Problem.	(n.d.).	
Retrieved	February	13,	2016,	from	http:	//www.thewire.com/politics/2013/05/
military-rape-problem/64976/
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অযেোনমলরকোনত ৪৪ লবলেয়� িেোর (৩০৮ হোিোর লকোটি �োকো) �যেোক্স ফোঁলক লদনয়নে।4 
িলচিমো লদনশ লকোম্োল�গুনেোনক শতি ‘আধুল�ক’ আইন�র লভতর রোখোর িনরও 
প্রলতবের উন্নত লদশগুনেোনত বে বে লকোম্োল�গুনেো ১ লট্লেয়� িেোনরর লবলশ 
�যেোক্স ফোঁলক লদয়। এক লট্লেয়� িেোর মোন� হনচ্ছ পৃলথবীর প্রলতটি মোনুনির িন্য 
বেনর ১০০০ িেোর, প্রোয় ৮০,০০০ �োকো। ইসেোনমর কল্োণমূেক �োকোনতর বদনে 
মো�বরলেত লবধোন�র সরকোলর �যেোক্সনক লকোম্োল�গুনেো একধরন�র অতযেোেোর লহনসনব 
লদনখ এবং ফোঁলক লদয়োর আই�গত রোস্তো লখোঁনি। অথে লশোিণমূেক কনরর লবকল্প 
�োকোত সমোনি প্রলতলষ্ঠত থোকনে লস �োকো লদনয় পুনরো পৃলথবীনত দলরদ্রতো দূর কনর 
লফেো ল�ত। মোনুিনক �ো লখনয় মরনত হনতো �ো, পৃলথবীর প্রলতটি বোচ্চো িেোনশো�ো 
করোর সুন�োগ লিত! 

েোরলদনক এত অরোিকতো, এত দু�মীলত, এত িঘন্য সব অিরোধ কনর মোনুি 
িোর লিনয় �োনচ্ছ। এরিনরও মোনুি স্বীকোর কনর �ো ল� মোনুনির বো�োন�ো আধুল�ক 
লশক্োব্যবস্ো, আই�, �ীলত—সব সম্পূণ্ম  লবফে হনয়নে। মোনুনির অিরোধ করোর 
প্রবণতো এবং অিরোনধর হোর কনমল�, মোনুিনক ‘মনুষ্যত্ব’ লদনয় ল�য়ন্ত্রণ করো �োনচ্ছ 
�ো। িোশলবক আেরণ, অলিীেতো, লবহোয়োি�ো লদন� লদন� বোেনে। েলেনয় িনেনে 
স্কুে-কনেি-ইউল�ভোলস্ম টি; রোস্তো-ঘোন�, িোনক্ম , বোনস, লমলিয়োনত। ভোরনত ইলতমনধ্ই 
কোরও মোনক, কোরও লবো�নক, কোরও লমনয়নক েেতি বোনস ধি্ম ণ কনর খু� করো�ো 
শখ-আনমোদ-আহ্োনদর ব্যোিোর হনয় দোঁলেনয়নে।

আমোনদর লেনে–লমনয়নদর লদন� ৮-১০ ঘণ্ো স্কুে, কনেি, ইউল�ভোলস্ম টিনত 
আ�নক লরনখ বোংেো, ইংনরলি, গলণত, িদোথ্ম , রসোয়�, িীবলবজ্ো� সহ শখোন�ক বই 
লগলেনয়; তোরির আরও ৪-৫ ঘণ্ো লকোলেং লসন্োনরর লরমোনন্ লদনয় আমরো তোনদর �ো 
লশখোলচ্ছ, লস�ো লক তোনদর লভতনরর �ফসনক ল�য়ন্ত্রণ করনত লশখোয়? অথে আমরো 
অবোক হই �খ� ১৮-২০ বের িনর তোরো মোনুনির মনতো লদখনত িশুনত িলরণত হয়!

আমোনদর সতিো�রো �খ� মোস্োস্ম , লিএইেলি উিোলধ িোয়, তখ� গনব্ম  আমোনদর 
বুক ফুনে �োয়। অথে এই লিলগ্রগুনেো কীভোনব, কম সমনয়, আরও লবলশ �োকো কোমোন�ো 
�োয়—এ�ো েোেো আর লকছুই লশখোয় �ো। িোচিোনতযের কোলরকুেোম অনুসরণ কনর 
বতলর করো লিনলেোমো, লবলবএ, লবএসলস, এমলবএ লিলগ্রগুনেোর এক�োও লক আমোনদর 

4	 Is	Apple's	tax	avoidance	rational?	-	BBC	News.	(n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	
from	http:	//www.bbc.com/news/business-22607349



84

লশখোয়—কীভোনব একি� আদশ্ম  স্বোমী বো স্ত্রী হনত হয়? কীভোনব একি� আদশ্ম  
বোবো-মো হনত হয়? কীভোনব একি� আদশ্ম  সতিো� হনত হয়?

ল�সব মোনুি মন� কনর তোনদর বো�োন�ো আই� ও �ীলত, আল্োহ  এর লদওয়ো 
আই� এবং �ীলত লথনক লবলশ কোনির, তোনদর এক�ো সহি যুলতি লবোরো উলেত—ল� 
মহো� সত্ো পুনরো মহোলবনশ্বর প্রলতটি প্রোণী সৃলটি করনত িোনর� এবং লতল� পুনরো 
প্রোণীিগৎ ল�খঁুতভোনব েোেোনত িোনর�, তোঁর লথনক ভোনেো লক িো�নব মোনুি লকনস 
ভোনেো থোনক? 

�খ� পুনরো ইউনরোি অন্ধকোনর ডুনব লেে, তখ� এক অলশলক্ত, বব্ম র আরব 
িোলত ইসেোনমর লশক্ো লিনয় ব�লতক এবং সোমোলিকভোনব, ন্যোয়-ই�সোফ এবং কল্োণ 
প্রলতষ্ঠোর লভলত্নত পৃলথবীর সবনেনয় উন্নত িোলত হনয় লগনয়লেে। ইসেোনমর প্রথম 
কনয়ক শ’ বেনরর সোফনল্র ইলতহোস তো-ই বনে। মোনুি �ত খোরোি অবস্োয়ই থোকুক 
�ো লক�, তোনক ব�লতক এবং সোমোলিকভোনব সংনশোধ� কনর, আই�-শৃঙ্খেো এবং 
ন্যোয়লবেোর বোস্তবোয়� করনত ল� ইসেোনমর আই� এবং ব�লতকতো কতখোল� সফে, 
লস�ো প্রথম প্রিনন্মর আরব মুসলেমনদর ইলতহোস লদখনেই িলরষ্োর প্রমোণ িোওয়ো �োয়।

نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن 
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱنلَّاُس قَالُٓواْ أ

َفَهآُء َوَلِٰكن لَّ َيۡعلَُموَن ١٣ ُهۡم ُهُم ٱلسُّ َلٓ إِنَّ
َ
َفَهآُءۗ أ ٱلسُّ

আর �খ� তোনদর বেো হয়, ‘ঈমো� আন�ো, ল�ভোনব অন্যরো এন�নে’, তখ� 
তোরো বনে, ‘আমরো লক লসভোনব ঈমো� আ�ব, ল�ভোনব লবোকোরো ঈমো� আন�?’ 

অবশ্যই �ো! তোরো ল�নিরোই লবোকো, লকন্তু তোরো তো িোন� �ো। আে-বোবিোরোহ: ১৩

আিল� �লদ আি�োর প্রলতনবশীনক বনে�, ‘লেৌধুরী সোনহব, আিল� সেোত িনে� 
�ো লক�? আি�োনক লতো এবোনরর ঈনদ কুরবোল�ও করনত লদখেোম �ো।’ লস বেনব, 
‘আনর ধুর ভোই, �োমো�-�োমো� িেো েোনগ �ো। �োমো�-লরোিো এইসব হনচ্ছ ওই সব 
অধ্ম লশলক্ত লমোল্ো �োইনির মোনুিনদর িন্য, �োরো লেতিো-ভোব�ো, জ্ো�নক প্রসোলরত 
করনত িোনরল�। তোরো সৃলটিকত্ম োনক আমোনদর মনতো ঠিকমনতো উিেলব্ধ করনত িোনর 
�ো। আিল� �ত লবজ্ো� িেনব�, �ত িেোনেখো করনব�, আিল� তত গভীরভোনব 
সৃলটিকত্ম োনক উিেলব্ধ করনব�। তখ� আর আি�োর প্রলতলদ� সেোত িেোর দরকোর 
হনব �ো। আর বেনর একলদ� কুরবোল� কনর কী হয়। সোরো বের লতো কত গরুর মোংস 
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লক�েোম, কত গলরব লেোকনক �োকোিয়সো লদেোম। এই সব গৎবোঁধো ল�য়নমর লকোন�ো 
দরকোর ল�ই। আি�োরো লবলশ বোেোবোলে কনর�।’

আনরক ধরন�র মোনুি আনে, �োরো আি�োর সোনথ লদখো হনে খোস ইসেোলম ভোিোয়  
লবরো� হোলস লদনয় বেনব, ‘আস সোেোমু আেোইকুম ভোই সোনহব, লকম� আনে�? 
আেহোমদুলেল্োহ, এবোর আমোর ব্যবসো ভোনেোই �োনচ্ছ। এবোর ঈনদ ই� শো আল্োহ 
আি�োর কথো শুন� এলতমখো�োয় হোিোর দনশক �োকো লদব। ঈনদ লবেোনত আসনব� 
লকন্তু।’ তোরির আিল� �খ� েনে �োনব�, লস তোর িোনশর ি�নক ল�চু গেোয় বেনব, 
‘লদোস্ত, এই লেোনকর সোনথ লদখো হনেই খোলে ইসেোম ল�নয় বুলে শু�নত হয়। আলম 
আসনে ও�োনক লবদোয় করোর িন্য এসব বেেোম। লকোন�ো লেতিো কলরস �ো। এবোর 
ঈনদ এক লবরো� িোটি্ম  লদনবো, লকছু েোে িোল�ও থোকনব। লতোর গোে্ম  লরিন্গুনেোনক 
ল�নয় েনে আয়, সোরোরোত �োে-গো� হনব। তোরির আমোর ড্োইভোর লতোনদর বোসোয় 
�োলমনয় লদনয় আসনব।’

লকছু মোনুি আনে �োরো ইসেোমনক লমন� ল�নয় িীবন� বে বে তযেোগ কনর। এরো 
কখন�ো ‘বন্ধুনক মুখ লদখোব কীভোনব’—এই লেতিো কনর সুনদ ধোর কনর গোলে লকন� 
�ো। এরো প্রলত মোনস মুখ কোনেো কনর বোলে ভোেো লদনয় আনস, লকন্তু তোরিনরও সুনদ 
িেোনত হনব বনে সুনদ ধোর ল�নয় বোলে লকন� �ো। এরো ‘লেোনক কী বেনব’—তো ভয় 
�ো লিনয় বরং ‘আমোর প্রভু কী বেনব�’—এই েজ্োয় লহিোব কনর েনে। এ ধরন�র 
সলতযেকোনরর মুসলেমনদর এই সব লেৌধুরী সোনহব �োইনির মোনুিরো লবোকো মন� কনর, 
আর তোরো ল�নিনদর মন� কনর েোেোক। এরো মন� কনর ল� দুল�য়োনতও অন�ক ফুলত্ম  
করনব এবং আলখরোনত লগনয় লকোন�োভোনব িোর লিনয় লবনহশনত েনে �োনব—এভোনব 
তোরো দুই লদনকই লিতনব। ‘লবোকো’ মুসলেমনদর মনতো এত কটি কনর, দুল�য়োর এত 
মিো লেনে লদনয়, এত তযেোগ কনর ইসেোম মো�োর লকোন�ো দরকোর ল�ই। অথে এই 
লবোকোরো িোন� �ো ল� রসূলুল্োহ  বনেনে�1,

‘িাহান্ামবক শলাভনীয় রিরনস দ্ািা আচ্ছারদি কবি িাখা 
হবয়বে। আি িান্ািবক িাখা হবয়বে দুুঃখ-কবটিি আেিবে।

১	 আবু	হরাইরা		কেপ্ক	বফণ্সত;	বুখারী	৬৪৮৭
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ِيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّا ِإَوَذا َخلَۡواْ إَِلٰ   ِإَوَذا لَُقواْ ٱلَّ
َشَيِٰطينِِهۡم قَالُٓواْ إِنَّا َمَعُكۡم إِنََّما َنُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن ١٤

�খ� তোরো লবশ্বোসীনদর সোনথ লদখো কনর, তখ� বনে, ‘আমরো লবশ্বোসী।’ 
লকন্তু �খ� তোরো তোনদর শয়তো�নদর সোনথ একো থোনক, তখ� বনে, ‘লকোন�ো 
সনন্দহ ল�ই, আমরো আসনে লতোমোনদরই সোথী, আমরো লতো ওনদর উিহোস 

কলর মোরি!’ আে-বোবিোরোহ: ১৪

আরবী ভোিোয় শয়তো� বেনত সীমোেঙ্ঘ�কোরী, দোলম্ভক এবং বস্বরোেোরনক লবোরোন�ো 
হয়। শয়তো� শব্দ�ো লবলশরভোগ সময় লজ্�নক লবোরোনেও মোনুিও তোনদর মনধ্ িনে। 
এখোন� শয়তোন�র বহুবে� শোয়োলত� َشَيِٰطني মক্োর মুশলরক সদ্ম োরনদর লবোরোনত 
িোনর।1 আবোর এ�োও হনত িোনর মোনুি ল�নি একো তোর শয়তো�ী কুপ্রবৃলত্র মনধ্ 
ডুনব থোনক, অথবো তোর মোনুিরূিী শয়তো� সগিীনদর সোনথ থোনক।2

এ ধরন�র মোনুিনদর ল�নয় কটি িোনব� �ো। এই লভনব দুুঃখ করনব� �ো, ‘ওরো 
লতো কত আনমোদ-ফুলত্ম নত লদ� িোর করনে। ওনদর উির আল্োহ  এর গিব 
িনে �ো লক�?’ কোরণ আল্োহ  বনেনে�,

ُهۡم ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم َيۡعَمُهوَن ١٥  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َوَيُمدُّ ٱللَّ

আল্োহই আসনে তোনদর সোনথ উিহোস করনে� এবং তোনদর লতল� লকছু সময় 
ি�্মতি সীমোেঙ্ঘ� করনত লেনে লদ�। আে-বোবিোরোহ: ১৫

এই পৃলথবীনত কনয়ক�ো বের তোরো এসব ভণ্ডোলম কনর লবেোনব। তোরির একলদ� 
লগনয় তোরো ল�র িোনব কী সব্ম �োশ কনরনে। এনদর উদোহরণ হনচ্ছ এক�ো লবয়োদব 
কুকুনরর মনতো, �োনক আিল� লকোন�োভোনবই বশ মো�োনত িোরনে� �ো। লস লকোন�োভোনবই 
চুিেোি বনস থোকনব �ো, খোলে গেোর দলে ধনর �ো�ো�োল� করনে। তোরির আিল� তোর 
গেোয় এক�ো ১০০ ফু� েম্বো দলে লিঁনধ লেনে লদনে�। কুকুর�ো �খ� একবোর-দুইবোর 
�ো� লদনয় লদখে লস আর আ�নক �োনচ্ছ �ো, সোনথ সোনথ লস মহো আ�নন্দ লদৌেোনত 

১	 কুরআনুল	কারীম	(বাংলা	অনুবাদ	ও	সংফষিপ্ত	তািসীর);	বাদশাহ	িাহাদ	কুরআন	মুদ্রণ	কমপ্লেক্স।
2	 Asad,	M.	(1980).	The	message	of	the	Qur'an:	Transl.	and	explained.
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শুরু করে। লস লদৌেোনচ্ছ আর লদৌেোনচ্ছ, এলদনক মোটিনত িনে থোকো দলের পোঁে 
এক�ো এক�ো কনর কমনে। কুকুর�ো তোর পুনরো শলতি লদনয় ছুন� �োনচ্ছ, আর একসময় 
লগনয় দলের সব পোঁে লশি হনয় দলে �ো� �ো� হনয় লগে, আর–খ্যোঁক!

َلٰلََة بِٱلُۡهَدٰى َفَما  ُواْ ٱلضَّ ِيَن ٱۡشَتَ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
أ

َربَِحت تَِّجَٰرُتُهۡم َوَما َكنُواْ ُمۡهَتِديَن ١٦

তোরো িথপ্রদশ্ম ক লহনসনব সঠিক ল�নদ্ম নশর বদনে ভুে ল�নদ্মশ লকন�নে। তোই 
তোনদর এই ব্যবসোয় লকোন�ো েোভ হয়ল� এবং তোরো লকোন�োভোনবই সঠিক িনথ 

ল�ই! আে-বোবিোরোহ: ১৬

এখোন� আল্োহ   তোনদরই ভোিো ব্যবহোর কনর বেনে� ল� এই সব লবোকো এবং 
ভণ্ডরো এই স্বল্পসমনয়র িোলথ্ম ব িীবন� অল্প লকছু আ�ন্দ, সম্লত্, সম্ো� লিনত লগনয় 
ল� কী অমূল্ লিল�স লবলক্র কনর লদনেো, লস�ো লবোনর �ো। 

তোরো আল্োহর আইন�র বদনে ল�নিরো আই� বোল�নয়নে। তোরো গণতন্ত্র, সমোিতন্ত্র 
ইতযেোলদ �ো�োরকনমর মতবোনদর লিেন� লদৌনে িীব��োনক লশি কনর লদনয়নে; সোধোরণ 
মোনুনির অবস্োর লকোন�ো িলরবত্ম � তোরো করনত িোনরল�। রসূলুল্োহ  এর লশক্োনক 
অবজ্ো কনর এরো পৃলথবীর দোশ্ম ল�ক, লেতিোলবদ আর বুলদ্ধিীলবনদর কোনে ছূন� লগনে। 
লদ� লশনি তোরো পৃলথবীনতও সফে হয়ল�, আলখরোত-ও হোলরনয় বনসনে। 

পৃলথবীনত এখ� ৫০০ লকোটি মোনুি আনে, �োরো ‘েো ইেোহো ইল্োল্োহ’ বেোর 
সুন�োগ িোয়ল�। অথে মু�োলফকরো ল�ভোনবই লহোক, ইসেোমনক লদখো ও িো�োর সুন�োগ 
লিনয়নে। তোরিনরও তোরো কোলেমো িেোর সুলবধো�ো লহেোয় হোরোনচ্ছ। অথে ইসেোম 
ঠিকভোনব মো�নে শুধু পৃলথবীনতই �য়, তোরো আলখরোনতও লবরো� সম্ো�, অ�তি শোলতি 
এবং লবশোে সম্লত্ ল�নয় থোকনত িোরত। লকন্তু এই সব লবোকোরো তোনদর িীব� 
�োনমর ব্যবসোয় ল�নম ঠিকমনতো লহসোব �ো কনরই স্বল্প লময়োলদ েোভ করনত লগনয় 
লবরো� অনঙ্র দীঘ্ম  লময়োলদ েোভ হোলরনয় লফনেনে। 

িোন্নোত লবলক্র কনর �োরো িোহোন্নোনম লকন� তোনদর লেনয় বে অিদোথ্ম  আর লক 
হনত িোনর?
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িোরমিড়ক মেমভন্ন গভবীরিোর অন্ধকোর... 

অন্ধকোর রোত, েোরলদনক লকছুই লদখো �োনচ্ছ �ো। একদে মোনুি লেটিো করনে আনেো 
জ্োেোন�োর। �খ� আনেো জ্নে উঠে, আর েোরিোশ আনেোলকত কনর তুেে, এবং 
তোরো সোমন� �োওয়োর িন্য বতলর হনত ল�ে, তখ�ই হঠোৎ কনর েোরলদনকর আনেো 
ল�নভ লগে। তোরো আবোর অন্ধকোনর ডুনব লগে।

প্রেণ্ড রে হনচ্ছ, মুিেধোনর বৃলটি িেনে। এরই মনধ্ হঠোৎ হঠোৎ লবদুযেৎ েমলকনয় 
েোরলদক লকছুক্নণর িন্য আনেোলকত কনর লদনচ্ছ। এর মনধ্ একদে মোনুি িথ েেোর 
লেটিো করনে। �খ� লবদুযেৎ েমকোয়, সোমন� লকছু�ো িথ লদখো �োয়, তখ� মোনুিগুনেো 
সোমন� এনগোন�োর লেটিো কনর। তোরির আবোর �খ� েোরলদক অন্ধকোর হনয় �োয়, 
তখ� তোরো চুিেোি দোলঁেনয় অনিক্ো কনর। এরই মনধ্ হঠোৎ প্রেণ্ড শনব্দ বোি িেনে, 
আর মোনুিগুনেো আতংনক কোন� আঙুে লদনচ্ছ, মৃতুযেভনয় কোঁিনে। 

ওিনরর দৃশ্য�ো এনসনে সূরো আে-বোকোরোর ১৭–২০ আয়োনত। 

َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥ َذَهَب 
َ
آ أ ِي ٱۡسَتۡوقََد نَاٗرا فَلَمَّ َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱلَّ

ۢ بُۡكٌم  وَن ١٧ ُصمُّ ُ بُِنورِهِۡم َوتََرَكُهۡم ِف ُظلَُمٰٖت لَّ ُيۡبِصُ ٱللَّ
َمآءِ فِيهِ ُظلَُمٰٞت  ۡو َكَصّيِٖب ّمَِن ٱلسَّ

َ
ُعۡمٞ َفُهۡم َل يَرِۡجُعوَن ١٨ أ

َوِٰعِق َحَذَر  َصٰبَِعُهۡم ِفٓ َءاَذانِِهم ّمَِن ٱلصَّ
َ
َورَۡعٞد َوَبۡرٞق َيَۡعلُوَن أ

بَۡصَٰرُهۡمۖ 
َ
ُق َيَۡطُف أ ُ ُمِيُۢط بِٱۡلَكٰفِرِيَن ١٩ يََكاُد ٱلَۡبۡ ٱلَۡمۡوِتۚ َوٱللَّ

 ُ ْۚ َولَۡو َشآَء ٱللَّ ۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموا
َ
َشۡواْ فِيهِ ِإَوَذآ أ َضآَء لَُهم مَّ

َ
ُكََّمآ أ

ءٖ قَِديٞر ٢٠ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ بَۡصٰرِهِۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َهَب بَِسۡمعِِهۡم َوأ َلَ

তোনদর অবস্ো হনেো একদে মোনুনির মনতো, �োরো আগু� জ্োেোবোর লেটিো 
করনে। �খ�ই আগু� জ্নে তোনদর েোরলদক উজ্জ্বে কনর লদয়, তখ�ই আল্োহ 
তোনদর সব আনেো লকনে ল�নয়, তোনদর লবলভন্ন গভীরতোর অন্ধকোনর লেনে 
লদ�। তোরো লকছুই লদখনত িোয় �ো। তোরো বলধর, মূক এবং অন্ধ—তোরো 
কখন�ো লফনর আসনব �ো। অথবো, (আনরকটি উদোহরণ হনেো)—আকোশ লথনক 
মুিেধোনর বৃলটি িেনে, েোরলদনক লবলভন্ন গভীরতোর অন্ধকোর, লবদুযেৎ েমকোনচ্ছ, 
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বজ্রিোত হনচ্ছ—একদে মোনুি িথ েেোর লেটিো করনে। বজ্রিোনতর প্রেণ্ড 
শব্দ শুন� তোরো মৃতুযের ভনয় কোন� আঙুে লদয়। লকন্তু �োরো সতযেনক অস্বীকোর 
কনর—কোলফর, তোনদর আল্োহ ঠিকই লঘনর রোনখ�। লবদুযেৎেমক তোনদর দৃলটি 
প্রোয় লকনে ল�য়। �খ�ই তো আনেো লদয়, তোরো একটু সোমন� এনগোয়। আবোর 
�খ� েোরলদক অন্ধকোর হনয় �োয়, তোরো চুিেোি দোলঁেনয় থোনক। �লদ আল্োহ 
েোইনত�, লতল� তোনদর লশো�ো এবং লদখোর ক্মতো লকনে ল�নত�। আল্োহ 

সবলকছুর ওিনর পূণ্ম  ক্মতোশীে। আে-বোবিোরোহ: ১৭-২০

প্রশ্ন হনেো, এরো কোরো?
এরো হনেো মু�োলফকরো (ভণ্ড), �োনদর কথো আল্োহ  এর আনগর আয়োতগুনেোনত 

বনেনে�। তোনদর কোনে প্রোয়ই আল্োহর বোণী অথ্ম োৎ আনেো আনস। তোরো লস�ো ল�নয় 
অল্প একটু লেতিো-ভোব�ো কনর লেনে লদয়। আল্োহ  এর বোণী শুন�-বুনর ল�নিনদর 
িীবন� িলরবত্ম � আ�োর লকোন�ো লেটিো তোনদর মনধ্ ল�ই। এ কোরনণই আল্োহ  
শোলস্ত লহনসনব তোনদর সতযেনক লদনখ তো উিেলব্ধ করোর ক্মতো একসময় লকনে 
ল��। তোনদর লতল� বলধর, মূক এবং অনন্ধর সোনথ তুে�ো কনরনে�। কোরণ, তোনদর 
মলস্তনষ্র সঠিক ব্যবহোর �ো করনত করনত, তোনদর সতযে লশো�োর ক্মতো �টি হনয় 
লগনে—তোরো বলধর। তোরো ল�নি লথনক মোনুিনক লিনক সতযেনক িো�োর লকোন�ো লেটিো 
কনর �ো—তোরো মূক। তোনদর লেোনখর সোমন� সতযে থোকনেও, তোরো লস�ো লদনখ �ো 
লদখোর ভো� কনর—তোরো অন্ধ। তোনদর আর লকোন�োভোনবই ভোনেো হওয়োর সম্ভোব�ো 
ল�ই।

এখ� অন�নক ভোনব�, আল্োহ  �লদ তোনদর লদখোর ক্মতো লকনে ল��, তো 
হনে তোরো আর কীভোনব ঠিক িনথ আসনব? এ�ো লক অন্যোয় �ো ল� আল্োহ  
ল�নিই তোনদর লদখোর ক্মতো লকনে ল�নচ্ছ�?

এই আয়োতটি ল�নয়ও অমুসলেমরো মহোখুলশ। তোরো এ আয়োতটি লদনয় মুসলেমনদর 
প্রোয়ই আক্রমণ কনর, ‘লদনখো! লতোমোনদর আল্োহ লকম�! লস একলদনক মোনুিনক ভোনেো 
হনত বনে, অন্যলদনক তোর কথো �ো শু�নেই লস মোনুনির দৃলটি লকনে ল�য়, মোনুনির 
ভোনেো হওয়োর সব সুন�োগ বন্ধ কনর লদয়।’ এই ধরন�র কথোয় মুসলেমরো ভোবনত 
িোনর�—‘তোই লতো! আল্োহ লদলখ আসনেই মু�োলফকনদর ভোনেো হওয়োর সব িথ 
বন্ধ কনর লদ�! এ�ো লকম� কথো হনেো?’
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আি�োর মন� হনত িোনর—আল্োহ  �লদ মু�োলফকনদর দৃলটি লকনেই ল��, তো 
হনে তোনদর লদোি কী? তোরো লতো ইচ্ছো করনেও ভোনেো হনত িোরনব �ো। মু�োলফকরো 
তোনদর মলস্তনষ্র সঠিক ব্যবহোর �ো করনত করনত, তোনদর মলস্তনষ্র সতযে-লমথ্ো 
িোথ্ম কযে করোর ক্মতো �টি কনর লফনেনে। মোনুি �লদ েয় মোস তোর িো ব্যবহোর �ো 
কনর, তোর িোনয়র লিলশ শুলকনয় �োয়, তখ� আর লস দোঁেোনত িোনর �ো। একইভোনব 
মোনুি �লদ মলস্তনষ্র �নথটি ব্যবহোর �ো কনর, তো লভোঁতো হনয় �োয়—ল�উর�গুনেো 
অকো�্মকর হনয় �োয়। মোনুনির মোথোর লগ্র ম্ো�োর �োনক আমরো েলেত ভোিোয় মগি বো 
লঘলু বলে, লকোটি লকোটি ল�উরন�র সমলটি। এরো গোনের মনতো েম্বো হয় এবং শোখো–
প্রশোখো েেোয় এবং এনক অিনরর সোনথ ল�োগোন�োগ কনর। মোনুনির তথ্ মন� রোখো 
এবং লবনলিিণ করো ল�ভ্ম র কনর ল�উরন�র এই দুটি ববলশনটিযের ওিনর। আল্োহ এনদর 
এম�ভোনব বতলর কনরনে� ল� মোনুি �ত লবলশ িেনব ও লেতিো করনব মোনুনির লমধো 
ততই বোেনব। ল� লকোন�ো বয়নস বোেনব।

এ কোরনণই আল্োহ  কুরআন� শত শত উিমো, দৃশ্য, আনগকোর লদন�র ঘ��ো, 
�ো�ো ধরন�র রহস্ লদনয় লরনখনে�, ল�� মোনুি কুরআ� বোর বোর িেনে তোর লেতিোশলতি 
বোনে, কল্প�ো শলতি প্রখর হয়, সতযে-লমথ্ো িোথ্ম কযে করোর ক্মতো বোনে।

মোনুি �খ� তোর সতযেনক উিেলব্ধ করোর ক্মতো ব্যবহোর কনর �ো, সতযে িো�োর 
িনরও লস�ো লমন� ল�নয় ল�নিনক িলরবত্ম � করোর লেটিো কনর �ো, তখ� ধীনর ধীনর 
তোর ল�নিনক িলরবত্ম � করোর ক্মতো একসময় �টি হনয় �োয়। ব্যোিোর�ো অন�ক�ো 
টিলভ লদখোর মনতো, ল�খোন� মোনুনির মোথো কোি কনর �ো, ল�ল্রিয় হনয় �োয়। এই 
ল�ল্রিয়তোর এক�ো ি�্ম োনয় মোনুি লদনখও লদনখ �ো, শুন�ও লশোন� �ো, কথো বেনে 
লবোনর �ো। মোনুনির মলস্তনষ্র এই স্বোভোলবক প্রলক্রয়োটি আল্োহরই  সৃলটি। লতল� 
মোনুিনক এভোনবই বোল�নয়নে�। মোনুি মোথো খোটিনয় সনতযের লদনক �োনব, �ো ল�নির 
সোনথ প্রতোরণো করনব, লস�ো একোতিই তোর ইনচ্ছ।

এক�ো ব্যোিোর মন� রোখনত হনব: আমরো �খ� লকোন�ো লকছু কলর, আমরো আমোনদর 
লেতিোর স্বোধী�তো ব্যবহোর কনর করোর ইচ্ছো কলর। লকন্তু প্রকৃত কোি�ো হয় আল্োহর 
বতলর প্রোকৃলতক ল�য়ম, বস্তু এবং শলতি লদনয়ই। ল�ম�: আমরো �খ� খোই, আল্োহই 
আমোনদর খোওয়ো�। কোরণ, খোওয়োর িন্য ল�সব খোবোর, হোত লদনয় লসই খোবোর লতোেো, 
লসই হোতনক ল�য়ন্ত্রণ করোর িন্য লিলশ, মলস্তষ্, নেোয়ুতন্ত্র, খোবোর খোওয়োর িন্য মুখ, 
লেবোন�োর িন্য দোঁত, হিনমর িন্য িলরিোকতন্ত্র—সবলকছুই আল্োহ  বতলর কনর 
লদনয়নে� এবং সবলকছুই লতল� ল�য়ন্ত্রণ কনর�। আমরো শুধু ইচ্ছো কলর, বোলক পুনরো�ো 
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‘কনর�’ আল্োহ , তোঁর ল�ধ্ম োলরত প্রোকৃলতক ল�য়ম লদনয়। সুতরোং—আমরো �ো করোর 
ইচ্ছো কলর, লস�ো সম্োদ� কনর� আল্োহ । সুতরোং কুরআন�র ল�সব আয়োনত 
বেো হয় ল� আল্োহ  কোলফর বো মু�োলফকনদর লদখোর, লশো�োর ক্মতো লকনে ল��, 
লসগুনেোর প্রকৃত অথ্ম  হনেো—মোনুি তোর ল�নির লদোনির ফেোফে লহনসনব তোনদর 
লশো�োর এবং লদখোর ক্মতো হোলরনয় লফনে এবং লস�ো কনর� আল্োহ , তোনদর 
িন্য শোলস্ত লহনসনব, মহোলবশ্ব িলরেোে�োর পূব্ম -ল�ধ্ম োলরত ল�য়ম লদনয়।

এই আয়োতগুনেোর প্রথম অংনশ আল্োহ আমোনদর একধরন�র মু�োলফকনদর কথো 
বনেনে�, �োরো লেটিো কনর আগু� জ্োলেনয় মোনুিনক িথ লদখোন�োর। লসই আগুন� 
হয়নতো অল্প লকছু সমনয়র িন্য েোরলদনক আনেোলকত কনর। লকন্তু তোরিনরই ল�নম 
আনস অন্ধকোর। 

এই আয়োনতর ভোিোতত্ত্ব�ো লখয়োে করু�। মু�োলফকরো কী জ্োেোনচ্ছ? আনেো �ো 
আগু�? তোরো আগু� জ্োেোনচ্ছ, আনেো �য়। ল� আনেো�ো বতলর হনচ্ছ লস�ো তোরো েোয় 
�ো, তোই আল্োহ তোনদর আনেো�ো ল�নয় ল��। আগু� লথনক আনেো বোদ লদনে কী 
থোনক? তোি। িোহোন্নোনমর আগুন�র তোি। এই আগু��ো মু�োলফকনদর ল�নিনদর হোনত 
ধরোন�ো। তোরো ল�নিরোই ল�নিনদর িন্য িোহোন্নোম বরোদে কনর ল�নচ্ছ। এই মু�োলফকরো 
লদনখও লবোনর �ো ল� তোরো কনতো বে ভুে করনে। সমসোমলয়ক লকছু উদোহরণ লদই—

আি�োর এেোকোর লবলশটি সমোিনসবক লেৌধুরী সোনহনবর ধোরণো: ইসেোম �োরীনদর 
‘ঘনর বন্দী’ কনর লরনখ তোনদর িচিোদিদ কনর লদনচ্ছ, ইসেোমী লিোশোক িরোর কোরনণ 
�োরীনদর লকোন�ো অগ্রগলত হনচ্ছ �ো। এ কোরনণ লতল� লেটিো করনে� �োরীনদর মোনর 
‘স্বল�ভ্ম রতো’, ‘আধুল�কতো’-এর আনেো েলেনয় লদনত। লস�ো করনত লগনয় লতল� তোর 
এেোকোর লবলভন্ন এ�লিওর সোনথ একসোনথ হনয়, এেোকোর লমনয়নদর ‘কম্ম সংস্ো�’ 
এর িন্য কোি করনে�। এ ধরন�র কোি করনত লগনয় �োরীরো বোিোনর, রোস্তো-ঘোন�, 
বন�–বোদোনে ঘুনর লবেোনচ্ছ। ইসেোমী লিোশোক লেনে ‘আধুল�ক’ স্বল্প বসন�র লদনক 
ঝঁকনে। শত শত ির-পুরুনির সোনথ লমশনে। �োর ফেোফে–ব্যোিক হোনর িরকীয়ো; 
এনকর ির এক িলরবোর লভনঙ �োনচ্ছ। ঘনর অসুস্ বোবো–মো, সতিো�নদর লদখোর লকউ 
ল�ই। লেো� লশশুরো মোনয়র আদর লথনক বলঞ্চত হনয় সঠিক মো�লসকতো ল�নয় লবনে 
উঠনত িোরনে �ো। কোরণ, লশশুনদর আদর করো, তোনদর খোইনয় লদওয়ো, এম�লক 
তোনদর গোনয় হোত বুলেনয় লদওয়ো বো লিঠ চুেনক লদওয়ো একধরন�র লবহযেোনভলরয়োে 
এলিনিন�টিক লপ্রোগ্রোলমং, �ো লশশুনদর লিন�টিক গঠ� বদনে লদয়, �োর ফনে তোরো 
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স্বোভোলবক মো�লসকতো ল�নয় বে হনত িোনর �ো। লকন্তু এই সব স্বোভোলবক মোনয়র আদর 
লথনক বলঞ্চত হনয় তোরো অস্বোভোলবকভোনব লবনে উঠনে। 

�লদও লেৌধুরী সোনহব আনেো জ্োেোবোর লেটিো করনে�, অন�নকর কোনে মন�ও হনচ্ছ 
ল� লসই আনেো েোরলদনক আনেোলকত কনর তুেনে, লকন্তু বোস্তবতো উন্ো। েোরলদনক 
এক ভয়ংকর অন্ধকোর ল�নম আসনে। মোনুি তোর প্রকৃত অবস্ো উিেলব্ধ করনত 
িোরনে �ো এবং ল�নিনদর সংনশোধ� করোর ক্মতো হোলরনয় লফেনে।

আনরকটি উদোহরণ হনেো, ধরু� আি�োর এেোকোর কনেনির প্রনফসর িোফর 
সোনহব; ল�ল� মন� কনর� ধম্ম  হনচ্ছ মোনুনির বো�োন�ো লকছু ধোরণো, লবজ্ো� হনচ্ছ সকে 
সমস্োর একমোরি সমোধো�। লতল� সবলকছুর মনধ্ ববজ্োল�ক ব্যোখ্যো খঁুনি লবেো� এবং 
লকোন�ো লকছুর ববজ্োল�ক ব্যোখ্যো লদনত �ো িোরনে, লস�ো আর তোর কোনে গ্রহণন�োগ্য 
হয় �ো। লবজ্োন�র ধরোনেোয়ঁোর বোইনর লকোন�ো লকছু থোকনত িোনর—এ�ো লতল� লমোন�ও 
লবশ্বোস কনর� �ো। তোর মনত লকোন�ো লকছুর �লদ ববজ্োল�ক ব্যোখ্যো �ো থোনক, তো হনে 
লস�োর লকোন�ো অলস্তত্ব ল�ই। তোর মনতো মোনুিরো মন� কনর—একমোরি লবজ্ো� িোনর 
মোনুিনক অন্ধকোর লথনক আনেোনত ল�নয় আসনত। আমোনদর সমোি, লদশ, রোি�ীলত, 
সবলকছুই হনত হনব ববজ্োল�ক িদ্ধলতনত িলরেোলেত, এখোন� ‘মোনুনির বো�োন�ো’ 
ঐশী বোণীর লকোন�ো িোয়গো ল�ই। এভোনব তোরো ল�নিনদর বো�োন�ো ব�লতকতো লথনক 
একসময়—‘সকে লক্নরি �োরী হনব পুরুনির সমো�’, তোরির িোচিোনতযের—‘লক 
কীভোনব েেনব লস�ো সম্পূণ্ম  তোর ল�নির ব্যোিোর’, এম�লক ‘লরি লসক্স’ ি�্মতি �ো�ো 
ধরন�র ‘আধুল�ক মূল্নবোধ’ বতলর কনর সমোি এবং লদশনক েরমভোনব ব�লতক 
অবক্নয়র লদনক লঠনে লদয়। 

আয়োতগুনেোর লদ্বতীয় অংনশ একধরন�র সুলবধোবোদী মু�োলফকনদর উদোহরণ লদওয়ো 
হনয়নে, �োরো ল�নিনদর মুসলেম মন� কনর, লকন্তু তোনদর ইসেোম ল�নয় সনন্দহ, লদ্বধোর 
লকোন�ো লশি ল�ই। তোরো শুধু ততটুকুই ইসেোম অনুসরণ কনর, �তটুকু করনে তোনদর 
লকোন�ো রোনমেো হয় �ো। সবসময় তোরো ভনয় ভনয় থোনক—�লদ তোনদর লকউ লগোঁেো 
মুসলেম লভনব আক্রমণ কনর, তো হনে? আবোর উন্ো�োও—�লদ তোনদর ফোলঁকবোলির 
িন্য তোনদর উির আল্োহর শোলস্ত ল�নম আনস, তো হনে? �খ� ইসেোম মো�ো সহি 
হনয় �োয়, তখ� তোরো ইসেোনমর লদনক আনস। লকন্তু �খ� অন্ধকোর হনয় �োয়, ইসেোম 
মো�ো কঠি� হনয় �োয়, তখ� তোরো ইসেোম লথনক সনর িনে। 
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এই ধরন�র মু�োলফকনদর অন�ক উদোহরণ রনয়নে। ল�ম�: রম�ো� মোনস একধরন�র 
লমৌসুলম মুসলেমনদর লদখো �োয় �োরো ৩০�ো লরোিো রোনখ। কোরণ, ঘনর রোন্নো বন্ধ, লরোিো 
�ো রোখনে লেোকিন�র সোমন� েজ্োয় মুখ লদখোন�ো �োয় �ো। অন্যলদনক সেোত িেোর 
লকোন�ো খবর ল�ই, কোরণ সেোত �ো িেনে লতো আর লকউ লিনজ্স করনব �ো। 
এনদরনক সেোত ল�নয় লকছু বেনত লগনে তোরো লতনে-লবগুন� জ্নে উনঠ ঈমোন�র 
রোঁি লে�োনব। অথে লকোন�ো লদ� তোনদর মোসলিনদ এক ওয়োনতির সেোত িেনতও 
লদখো �োনব �ো।

আনরকটি উদোহরণ হনেো—লকছু মু�োলফক আনে �োরো, �খ� লদ�কোে ভোনেো �োয়, 
তখ� ভোনেোই মুসলেম ভোব ল�নয় থোনক। লকন্তু লদনশ �খল� লকোন�ো দুন�্ম োগ লদখো 
লদনব—লদনশ েরম মুসলেমলবনদ্বিী েক্রোতি হনত থোকনব, টুলি-দোলের কোরনণ মুসলেমরো 
রোস্তোঘোন� অিমোল�ত হনব; তখ� তোরো খুব সোবধোন� লশভ কনর, লেিো পোন্-শো�্ম  
িনর, লবশভূিো বদনে ল�নব। তোনদর কথোবোত্ম োও বদনে �োনব, �ো শুন� লকউ আর 
তোনদর ‘লসলরয়োস মুসলেম’ মন� করনব �ো। ফনে তোনদর উির আর লকোন�ো ধরন�র 
আক্রমণ হনব �ো। 

এরো আল্োহ  এর লেনয় সরকোরনক ভয় িোয় লবলশ। ‘িো� বোঁেোন�ো ফর�’- এ 
ফোেতু লমথ্োর অযুহোনত ইসেোনমর অন�ক ফর� লেনে লদনত এনদর আিলত্ থোনক 
�ো। এ ধরন�র অন�ক রোতোরোলত লভোে িো্োন�ো মুসলেম আমরো আিকোে বোংেোনদনশ 
অন�ক লদখনত িোই। মুসলেম লদশগুনেোনত �খ� ইসেোনমর উির আক্রমণ শুরু হয়, 
তখ� এই ধরন�র মু�োলফকনদর আসে লেহোরো লবর হনয় আনস।

এখোন� একটি লেতিো করোর মনতো আয়োত রনয়নে—

... লকন্তু �োরো সতযেনক অস্বীকোর কনর—কোলফর, তোনদর আল্োহ  ঠিকই 
লঘনর রোনখ�। আে-বোবিোরোহ: ১৯

এতক্ণ আল্োহ  মু�োলফকনদর কথো বেলেনে�। লকন্তু হঠোৎ কনর কোলফরনদর 
কথো আসে লক�? কোরণ, আল্োহ  িোন�� তোনদর অতিনর আসনে কী আনে। 
�লদ তোনদর অতিনর ইসেোম �ো থোনক, তো হনে �ো বোলক থোনক তো হনেো কুফলর। তোরো 
লিন�-শুন� আল্োহ  এর বোণীনক অস্বীকোর করনে। তোরো খুব ভোনেো কনর িোন� 
ল�, আল্োহ  কুরআন� বনেনে� িোেঁ ওয়োতি সেোত িেনত হনব, লকন্তু তোরো িেনব 
�ো। তোরো খুব ভোনেো কনর িোন� ল�, আল্োহ  বনেনে� �োকোত লদনত, গলরবনক 
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�থোসোধ্ সোহোয্য করনত, লকন্তু তোরো তো করনব �ো। ল�নিনদর েেোনফরো, কোি-কনম্ম , 
আরোম-আনয়নশ লকোন�ো সমস্ো সৃলটি হয়, লকোন�ো বে তযেোগ স্বীকোর করনত হয়—এ 
রকম লকোন�ো কোি তোরো করনব �ো। এধরন�র মোনুিনদর বোইনর লথনক লদখনত মুসলেম 
মন� হনত িোনর। লকন্তু আল্োহ  িোন��, তোনদর অন�নকর লভতনর আসনে �ো 
আনে তো হনেো কুফরী।

এই আয়োতগুনেোনত ব্যবহোর করো হনয়নে এম� উনল্খন�োগ্য লকছু শব্দ ল�নয় 
বলে। ল�ম�: আল্োহ  এই আয়োতগুনেোনত ُظلَُمٍٰت ব্যবহোর কনরনে�, �ো একটি 
বহুবে�। এর অথ্ম  লবলভন্ন গভীরতোর অন্ধকোর। আল্োহর  দৃশ্যকল্পটি কী অসোধোরণ 
লদখু�। এনক লতো রোত অন্ধকোর। লস রোনত �লদ লমঘ থোনক তো হনে েোঁদ বো তোরোর 
কোে লথনক িোওয়ো আনেোও আর থোকনে �ো। আর বৃলটিররো লমঘ মোন� লতো লদন�ই 
ঘু�ঘুন� অন্ধকোর হয়, রোনত তো হনে কী হনব? �খ� আনেো জ্নে মোনুনির লেোখ লস 
আনেোর সোনথ ল�নিনক সইনয় ল�য়। হঠোৎ কনর �লদ আনেো�ো েনে �োয় তনব লেোনখর 
কোনে অন্ধকোর�ো আনরো প্রক� হনয় ধরো িনে। 

মু�োলফকরো ঈমোন�র আনেো লফনে িোহোন্নোনমর আগু� জ্োেোয়। দুল�য়োনত তোরো 
লকছুলদ� মুসলেমনদর মোনর ল�রোিনদ থোকনব, লকন্তু আলখরোনত তোনদর িন্য অনিক্ো 
করনে কবনরর অন্ধকোর, কুফরীর অন্ধকোর, ল�ফোনকর অন্ধকোর, সবনশনি িোহোন্নোনমর 
অন্ধকোর।1

বহুবে� ব্যবহোনরর কোরণ এ�োও হনত িোনর ল�, আল্োহ  আমোনদর লশখোনচ্ছ� 
ল� সব অন্ধকোর এক রকম �য়, এটি লবলভন্ন গভীরতোর হয়। লতমল� সব মু�োলফক 
এক রকম �য়। মু�োনফলকর লবলভন্ন স্তর এবং গভীরতো রনয়নে। মোনুনির ম� শুধুই 
সোদো অথবো কোনেো হয় �ো। মোনুনির মন�র লভতনর লবলভন্ন গভীরতোর কোনেো রনয়নে। 

‘দৃলটির’ িন্য আল্োহ  এই আয়োতগুনেোনত ون  ব্যবহোর কনরনে�। ُيبِْصُ
এটি শুধুই লেোনখ লদখো �য়, বরং লদনখ উিেলব্ধ করো। এই আয়োতগুনেোনত আিল� 
‘লদখো’, ‘লশো�ো’, ‘বেো’—এই শব্দগুনেো লদনখ, শুধুই লেোখ লদনয় লদখো, বো কো� 
লদনয় লশো�ো, বো মুখ লদনয় বেো মন� করনব� �ো। এগুনেো সবই মোনুনির উিেলব্ধ, 
অনুধোব�, কোি করোনক ল�নদ্ম শ কনর। ল�ম�: এই আয়োতগুনেোনত �খ� বেো হয়, 
ল� আল্োহ  দৃলটি লকনে ল��, তোর মোন� এই �য় ল� মোনুিগুনেো অন্ধ হনয় �োয়। 
বরং তোনদর সতযে-লমথ্ো লদনখ লস�ো উিেলব্ধ করোর ক্মতো �টি হনয় �োয়।

১	 তািসীর	আস-সাদী
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ِي َخلََقُكۡم  َها ٱنلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ٢١ َوٱلَّ

লহ লেোকসকে, লতোমোনদর লসই প্রভুর প্রলত পূণ্ম  দোসত্ব ও উিোস�ো কনরো, 
ল�ল� লতোমোনদর এবং লতোমোনদর আনগ �োরো লেে তোনদর সবোইনক সৃলটি 
কনরনে�, �োনত কনর লতোমরো তোঁর প্রলত সবসময় পূণ্ম  সনেত� থোকনত 

িোনরো। আে-বোবিোরোহ: ২১

আল্োহ  এখোন� আমোনদর তোঁর ইবোদোত করনত বনেনে�। আমরো �খ� এক 
আল্োহর  আবদ বো বোন্দো হনত িোরব, তখ�ই আমরো সলতযেকোর অনথ্ম  স্বোধী� 
হনত িোরব। �তলদ� লস�ো করনত �ো িোরলে, ততলদ� আমরো ‘লেোনক কী বেনব’-এর 
দোস হনয় থোকব। ফযেোশন�র দোস হনয় থোকব। লবন�োদ�, সংস্কৃলত, সোমোলিকতোর দোস 
হনয় থোকব। একমোরি আল্োহর প্রলত একোতি দোসত্বই সব লমথ্ো প্রভুনদর দোসত্ব লথনক 
মোনুিনক লবর কনর আ�নত িোনর। �োরো লস�ো করনত লিনরনে�, তোরো িোন�� এই 
পৃলথবীনত সলতযেকোর স্বোধী�তোর স্বোদ কত মধুর।

এই আয়োনত আল্োহ  লবনশিভোনব আমোনদর আনগ �োরো এনসলেে, তোনদর কথো 
বনেনে�, ল�� আমরো তোনদর অন্ধ অনুসরণ করো শুরু �ো কলর। আমোনদর অন�নকর 
লভতনরই আমোনদর প্রলসদ্ধ পূব্মপুরুি, লবখ্যোত বুজুগ্ম নদর প্রলত অন্ধ ভলতি থোনক। আমরো 
অন�ক সময় তোনদর এম� ক্মতো লদওয়ো শুরু কলর, ল��ো শুধু আল্োহর  িন্যই 
প্রন�োিযে। ল�ম�: আমরো অন�নক অন�ক সময় মন� কলর, আমোর আল্োমো-হোনফি-
মুফতী দোদোিোন�র িলবরিতোর কোরনণ আমোনদর িলরবোনর লকোন�ো লবিদ আসনব �ো। 
আবোর অন�নক মন� কলর, আমোনদর বংশ হনচ্ছ আধ্োলত্ক বংশ। আমোনদর িীর �ো�োর 
সুিোলরনশ আমরো সবোই িোন্নোনত েনে �োব। এই ধরন�র ধোরণো শুধু ভুেই �ো, এগুনেো 
লশরক। এই আয়োনত আল্োহ  আমোনদর মন� কলরনয় লদনচ্ছ� ল� আমোনদর আনগ 
�োরো এনসলেে, তোরো �তই ভোনেো কোি কনর �োক �ো লক�, তোরো আল্োহর  সৃলটি 
েোেো আর লকছু �য়। আমরো ল�� এ�ো ভুনে �ো �োই ল� আল্োহ  তোনদরও প্রভু। 
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পৃমথেবী েসেোড়সর েন্য আল্োহর এক অমনন্দ্য সৃমটি

نَزَل 
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشا َوٱلسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ٱلَّ

ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ِمَن ٱلسَّ

نُتۡم َتۡعلَُموَن ٢٢
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ فََل َتَۡعلُواْ لِلَّ

লতল�ই লতো পৃলথবীনক লতোমোনদর িন্য আরোমদোয়ক এবং আকোশনক একধরন�র 
েোদ লহনসনব গঠ� কনরনে� এবং আকোশ লথনক িোল� িোঠিনয়নে�, তোরির 
ফে-ফসে উৎিোদ� কনর� লতোমোনদর খোদ্ লহনসনব। অতএব লতোমরো লিন�-

শুন� কোউনক আল্োহর সমকক্ লকোনরো �ো।  আে-বোবিোরোহ ২২

এই আয়োনত আল্োহ  আমোনদর বেনে�, লতল� পৃলথবী এবং আকোশ-মহোকোশনক 
আমোনদর িন্য লবনশিভোনব বতলর কনরনে�, ল�� আমরো আরোনম, ল�রোিনদ থোকনত 
িোলর। প্রথনম পৃলথবীর কথো লেতিো করু�। আল্োহ  পৃলথবীর ওিনরর স্তরনক 
আমোনদর িন্য �রম কনর লদনয়নে�, ল�� আমরো বোসো বো�োনত িোলর। পৃলথবীর পৃষ্ঠ 
�লদ িোথনরর মনতো কঠি� হনতো, তো হনে আমরো মোটি খুনে বোসো বো�োন�ো লতো দূনরর 
কথো, ঠিকমনতো হোঁ�নতও িোরতোম �ো। আবোর পৃলথবী �লদ শুক্র, বৃহস্পলত, ল�িচু� 
ইতযেোলদ গ্রনহর মনতো পুনরো�োই �রম, গলেত হনতো, তো হনে আমোনদর িনক্ বহুতে 
ভব� বো�োন�োও সম্ভব হনতো �ো। 

পৃলথবীর ওিনরর স্তনর �নথটি িোয়গো—একদম শতিও �য়, আবোর একদম �রমও 
�য়। আল্োহ  এম�ভোনব বোল�নয় লদনয়নে�, ল�� আমরো বোসো বোল�নয়, লখত-
খোমোর কনর, িলরবোর-িলরি� ল�নয় আরোনম থোকনত িোলর। এ কোরনণই আল্োহ  
বেনে�—লতল� পৃলথবীনক কনরনে� فَِرًٰشا (লফরোশ), �োর অথ্ম  �ো লবস্তৃত, বসবোস 
ল�োগ্য, কোনি্ম �। লেো�নবেো লথনক সমোি বইনয় আমরো িনে এনসলে ল� পৃলথবীনত 
বসবোসন�োগ্য িোয়গোর অভোব। পৃলথবীর ি�সংখ্যো এত লবলশ হনয় লগনে ল� মোনুি আর 
�নথটি খোবোর, বোসস্ো� লিনয় সচ্ছে িীব��োি� করনত িোরনব �ো। অথে ‘ি�সংখ্যো 
লবন্োরণ’ এক�ো লমথ্ো কথো �ো লেো� লথনক আমোনদর মোথোয় লিোকোন�ো হনয়নে।
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ধরো �োক, পৃলথবীর ি�সংখ্যো ৭ লবলেয়�, অথ্ম োৎ ৭,০০০,০০০,০০০। যুতিরোন্রের 
একটি অগিরোিযে ল�ক্সোনসর আয়ত� ২৬৮,৮২০ বগ্ম মোইে —৭,৪৯৪,২৭১,৪৮৮,০০০ 
বগ্ম ফু�।1 তোর মোন� প্রলত েোরিন�র একটি িলরবোর লিনত িোনর ৪০০০ বগ্ম ফুন�র 
একটি সুন্দর বোগো�সহ বোলে। তো হনে ৭ লবলেয়� মোনুি এবং তোনদর বোলেগুনেোনক 
অযেোনমলরকোর এক�ো অগিরোনিযের মনধ্ রোখনেও বোলক পুনরো পৃলথবী খোলে িনে 
থোকনব। অিলরকলল্পত শহর বতলর এবং গ্রোমগুনেোনক উনিক্ো করোর কোরনণই আিনক 
শহরগুনেোনত মোরিোলতলরতি ঘ�বসলত, দোলরদ্রযে, ট্োলফক িযেোম, িলরনবশ দূিণসহ হোিোনরো 
সমস্ো। আল্োহর  পৃলথবী সংকীণ্ম  �য় লমোন�ই।

আকোনশর লদনক লদখু�। আকোনশ �ো�ো স্তর রনয়নে �োর মোধ্নম আল্োহ  এ 
পৃলথবীর প্রোণীনদর রক্ো কনর�। পৃলথবীর সবনেনয় কোনের স্তনর আনে লমঘ। লমঘ 
সূন�্ম র আনেোর প্রখরতো লঠকোয়। ভূলমর ১২-১৯ মোইে উচ্চতো জুনে আনে ওনিো� 
স্তর, �ো আমোনদর সূন�্ম র ক্লতকর অলতনবগুল� রলমিদুন�োনক (UV-C, UV-B) আ�নক 
লদয়। �লদ তো �ো থোকত, তো হনে পৃলথবীনত লকোন�ো প্রোণী লিঁনে থোকনত িোরত �ো। 

পৃলথবীপৃনষ্ঠর ৭২০০ মোইে ওিনর আনে অদৃশ্য লেোিমোন্য়োর �োর মোধ্নম আল্োহ 
 দ্রুতগলতর ‘লকেোর ইনেকট্�’ লথনক আমোনদর রক্ো কনর�।2 এ েোেো উল্ো, 
ধূমনকতু, গ্রহোণুনদর লকউ �লদ পৃলথবীনত ঢুনক িনে, বোয়ুমণ্ডনের সোনথ ঘি্ম নণ লস�ো 
পুনে েোই হনয় �োয়। লবজ্ো�ীনদর লহনসনব প্রলতলদ� প্রোয় কনয়কশ �� বলহি্ম োগলতক 
বস্তু পৃলথবীনত লিোনক। এর খুব কমসংখ্যকই মোটি ি�্মতি লিৌেোয়।3

শুধু আকোশই �য়, মহোকোনশ, লবনশি কনর আমোনদর লসৌরিগনতর প্রলতটি গ্রনহর 
অবদো� রনয়নে পৃলথবীনত প্রোনণর লবকোনশ। �লদ বৃহস্পলতর মনতো এক�ো লবশোে গ্রহ 
�ো থোকত, ল��ো লবলশরভোগ ধূমনকতু এবং গ্রহোণুনক ল�নির লদনক ল�ন� ল�নয় লগনয় 
লশি কনর লদয়, তো হনে পৃলথবী আিনক বহুগুণ লবলশ গ্রহোণু এবং ধূমনকতুর সংঘনি্ম র 
লশকোর হনতো এবং িোইন�োসরনদর মনতো বহুবোর পৃলথবী লথনক প্রোণ লবলুপ্ত হনয় ল�ত।4
1		Overpopulation:	The	Making	of	a	Myth.	(n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	from	
https:	//overpopulationisamyth.com/overpopulation-the-making-of-a-myth
2	 	Invisible	shield	in	space	protects	Earth	from	‘killer	electrons’.	(n.d.).	Retrieved	
February	13,	2016,	from	http:	//www.pbs.org/newshour/rundown/study-invisible-
shield-space-protects-earth-killer-electrons/
3	 	Meteors,	Meteorites	and	Impacts.	(n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	from	http:	
//nineplanets.org/meteorites.html
4	 	Is	Jupiter	Evil?:	DNews.	(n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	from	http:	//news.
discovery.com/space/astronomy/jupiter-gravity-comets-asteroids-extinction-120319.
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আল্োহ  মোটির লমনর আর আকোশ �োনমর েোদ লদনয় পৃলথবীনক এক�ো ঘনরর 
মনতো বোল�নয়নে�। এই ঘর�ো অন�ক�ো শীনতর লদনশর গ্রী�হোউনির মনতো। সূন�্ম র 
আনেোর সোনথ তোি আনস্ত আনস্ত লিোনক, আনস্ত আনস্ত লবলরনয় �োয়। েোঁনদ লকোন�ো 
বোতোস ল�ই। লসখোন� সূন�্ম র আনেো লদনয় আনেোলকত অংশগুনেো প্রেণ্ড গরম, ল�খোন� 
আনেো ল�ই লস�ো প্রেণ্ড ঠোণ্ডো। 

বোতোনসর িনর মোনুনির িীব�ধোরনণর িন্য �ো দরকোর তো হনচ্ছ িোল�। আল্োহ 
 পৃলথবীজুনে একটি িোল�েনক্রর ব্যবস্ো কনরনে�। আল্োহ লমঘ লথনক িোল�নক 
লবলভন্ন িোয়গোয় েলেনয় লদ� বৃলটির মোধ্নম। এ লথনক মোটিনত ফে-ফসে হয়, �ো 
লথনক আমোনদর খোবোর আনস। সমুনদ্রর ল�ো�ো িোল� লমঘ-বৃলটির মোধ্নম লমলটি িোল� 
হনয় বলি্ম ত হয় পুকুর-�দী, খোে-লবনে। এ লথনক আমরো খোবোর িোল� িোই। 

এখোন� একটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, আল্োহ  বনেনে�,

َمآءِ َمآًء  نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
 َوأ

রিরন আকাশ শথবক পারন পাঠিবয়বেন

এখোন� َنَزل
َ
 ,হনচ্ছ অতীতকোনে সম্ন্ন হওয়ো একটি ঘ��ো। �োর মোন� হনেো أ

আকোশ লথনক িোল� িোঠোন�ো সম্ন্ন হনয় লগনে। এর অথ্ম  হনত িোনর, পৃলথবীনত 
�ত িোল� আনে—তোর সব পৃলথবীর বোইনর লথনক এনসনে। السماء আস-সোমো অথ্ম  
হনচ্ছ আমোনদর মোথোর ওিনর �ো আনে, তোর সব। অথ্ম োৎ আকোশ এবং মহোকোশ, 
সবলকছুই আস-সোমো -এর মনধ্ িনে। লবজ্ো�ীরো ধোরণো কনর�, পৃলথবী �খ� প্রথম 
সৃলটি হনয়লেে, তখ� তো লেে অতযেতি গরম, গলেত িদোনথ্ম র লমশ্রণ। তোরির তো 
ধীনর ধীনর ঠোণ্ডো হনয় ওিনরর স্তরটি শতি হয়। এরির ধূমনকতু এবং বরফ লমলশ্রত 
গ্রহোণু, উল্ো পৃলথবীর ওির িনে পৃলথবীনত সব িোল� ল�নয় আনস।1

আল্োহ  একোই পৃলথবীনক বসবোসন�োগ্য কনর সৃলটি কনরনে� মোনুনির িন্য। 
কোরও কোে লথনক লকোন�ো ধরন�র সোহোয্য �ো ল�নয়—সবলকছুনক লতল� একোই 

htm
1	 Comets	Created	Earth's	Oceans,	Study	Concludes	|	Comets	&	Asteroids,	Water	in	
Space	|	Earth's	Water	&	Life	on	Earth.	(n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	from	http:	
//www.space.com/13185-comets-water-earth-oceans-source.html
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প্রলতমুহূনত্ম  ল�য়ন্ত্রণ করনে�। এরিনরও কীভোনব আমরো লিন� শুন� িীর-দরনবশ-
গুরুনদর উিোস�ো, অন্ধ-অনুসরণ, তোনদর কোনে তদলবর করনত িোলর? তোরো মোনুনির 
িন্য কী সৃলটি কনরনে ল� তোনদর গুরুত্ব লদনত হনব? তোরো কী করনত িোনর ল��ো 
আল্োহ  করনত িোনর� �ো? পৃলথবী সৃলটির সময় তোরো লক লেে আল্োহ  লক 
সোহোয্য করোর িন্য? মোনুি সৃলটির সময় তোরো লক আল্োহ  লক িরোমশ্ম  লদনয়লেে 
কীভোনব মোনুিনক বো�োনত হনব? মোনুিনক িথপ্রদশ্ম � করোন�োর িন্য ল� বোণী আল্োহ 
 িোঠিনয়নে�, তোর লকো� অংশ�ো তোরো লেনখনে? কীভোনব আমরো তোনদর কোনে 
লগনয় লবিদ-আিদ দূর করোর িন্য তোলবি েোইনত িোলর? কীভোনব আমরো তোনদর 
কোনে লগনয় িোন্নোনতর িন্য সুিোলরশ েোইনত িোলর? লকো� যুলতিনত আমরো তোনদর 
মোিোর বোল�নয়, তোনদর কবনরর সোমন� গেোগলে খোই? এগুনেো সবই লশরক—আল্োহর 
সোনথ সমকক্ স্োি�। 

লশরনকর ব্যোিোনর আল্োহ বোরবোর আমোনদর সোবধো� কনরনে�। লতল� লশরনকর 
গু�োহ কখন�ো ক্মো করনব� �ো, অথে অন�ক বে ধরন�র গু�োহও ক্মো করনব�।



100

যমি পোড়রো কিো েোনোও এ রকি একেো সূরো

تُواْ بُِسوَرةٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ 
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ نۡلَا َعَ ا نَزَّ ِإَون ُكنُتۡم ِف َرۡيٖب ّمِمَّ

ِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي ٢٣ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱللَّ

�লদ লতোমোনদর লকোন�ো সনন্দহ থোনক এ�ো ল�নয়, �ো আলম আমোর বোন্দোর ওির 
ধোনি ধোনি অবতীণ্ম  কনরলে, তো হনে এর ধোনর-কোনে একটি সূরো বতলর কনরো 
এবং আল্োহ েোেো ল�নকোন�ো সোক্ী িোক, �লদ লতোমরো সতযেবোদী হনয় থোনকো। 

আে-বোবিোরোহ ২৩

এখোন� আল্োহ  অলবশ্বোসীনদর েযেোনেঞ্জ করনে� ল�, �লদ তোনদর লকোন�ো সনন্দহ 
থোনক কুরআ� আল্োহ  এর কোে লথনক আসো সতযে বোণী লক �ো তো ল�নয়, তো 
হনে তোরো এর মনতো এক�ো সূরো বতলর কনর লদখোক।

প্রথমত, আমোনদর এক�ো ব্যোিোর লখয়োে রোখনত হনব ল� আল্োহ  এই 
েযেোনেঞ্জটি লদনয়নে� অন�ক লবোরোন�োর িনর। প্রথনম লতল� মোনুনির অতিনরর 
সমস্োগুনেো বনেনে�। লতল� মোনুিনক বুলরনয়নে�, লক� তোনঁক একমোরি মোবুদ মো�নত 
হনব এবং তোর িনক্ লতল� যুলতিও লদলখনয়নে�। এত লকছুর িনরও �লদ মোনুি আল্োহর 
 বোণী �ো মোন�, মন� কনর ল� এই আয়োতগুনেো সব মোনুনির বো�োন�ো, শুধু তখ�ই 
লতল� তোনদর েযেোনেঞ্জ কনরনে� ল� �লদ িোনরো লতো এ রকম একটি সূরো বোল�নয় লদখোও। 

�খ� আমরো মোনুনির কোনে ইসেোম প্রেোর করলে, আমোনদর প্রথনম তোনদর 
লবোরোনত হনব—ইসেোম বেনত আমরো লকো� মূল্নবোধ, �ীলতগুনেো লবোরোলচ্ছ। ল�ম�: 
এক সৃলটিকত্ম োয় লবশ্বোস, সেোত িেো, দো� করো, সতযে বেো, চুলর �ো করো ইতযেোলদ। 
সোনথ সোনথ লক� আমরো মন� কলর মহোলবনশ্বর সৃলটিকত্ম ো একি� মহো� সত্ো—�োর 
কোনে সরোসলর ল�নকোন�ো সময় েোওয়ো �োয় এবং তোরঁ কোনে েোইবোর িন্য অন্য লকছু বো 
কোরও সোহোনয্যর দরকোর হয় �ো। এসব যুলতি লবোরোন�োর িনরও �লদ তোরো �ো লবোনর, 
এবং তোরো দোলব করনত থোনক ল� আমোনদর লশক্ো ভুে, তোনদর লশক্োই সঠিক, শুধু 
তখ�ই তোনদর েযেোনেঞ্জ করো �োনব। েযেোনেঞ্জ করো�ো প্রথম ধোি �য়, এটি লশি ধোি। 
আিল� �লদ লকোন�ো লরিটিো�নক লগনয় প্রথনমই বনে�, ‘কী! ইসেোম সতযে ধম্ম  লবশ্বোস 
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কনরো �ো? তো হনে কুরআন�র লকোন�ো এক�ো সূরোর মনতো এক�ো সূরো বো�োও লতো 
লদলখ?’ তো হনে লস উত্র লদনব, ‘ভোই, সূরো কী লিল�স?’

এই আয়োত িনে অন�নক প্রশ্ন কনর�, এখোন� ‘সোক্ী’লদর িোকনত বেো হনেো 
লক�? লকনসর সোক্ী? শুহোদো-উ ُشَهَداء প্রেলেত অথ্ম  ‘সোক্ী’ (বহুবে�) হনেও, 
লকোন�ো লবিনয় ল� অতযেতি অলভজ্, �োর মনতর ওিনর লকোন�ো সনন্দহ ল�ই, তোনদর 
আরবীনত ُشَهَداء (শুহোদো-উ) বেো হয়। এখোন� সোহোয্যকোরী লহনসনব সবনেনয় অলভজ্ 
কলব, সোলহলতযেক, িলণ্ডতনদর লিনক আ�নত বেো হনয়নে—লদনখো তোরো িোনর লক �ো 
এ রকম এক�ো সূরো বতলর করনত।1

َّۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتَُّقواْ ٱنلَّاَر ٱلَِّت َوقُوُدَها   فَإِن ل
ۡت لِۡلَكٰفِرِيَن ٢٤ ِعدَّ

ُ
ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُۖ أ

লকন্তু �লদ লতোমরো �ো িোনরো—আর লতোমরো কখন�োই তো িোরনব �ো—তো হনে 
লসই আগু� লথনক সোবধো�, �োর জ্োেোল� হনব মোনুি এবং িোথর, �ো সতযে 

অস্বীকোরকোরীনদর িন্য বতলর কনর রোখো হনয়নে। আে-বোবিোরোহ: ২৪

কুরআ� ল� সৃলটিকত্ম োর বোণী, লস�োর আনরকবোর প্রমোণ লমনে এই ধরন�র েযেোনেঞ্জ 
লদনখ। এ�ো �লদ মোনুনির বো�োন�ো লকছু হনতো, তো হনে এ রকম লিোর গেোয়, প্রকোশ্য 
েযেোনেঞ্জ িোওয়ো ল�ত �ো। লকোন�ো কলব-সোলহলতযেক কখন�ো লকোন�ো অসোধোরণ সোলহতযে 
বতলর কনর মোনুিনক েযেোনেঞ্জ করনব �ো ল� তোর কলবতোর ধোনর-কোনে লকছু, লকউ 
লকোন�োলদ� বতলর করনত িোরনব �ো—�লদ তোর মোথো ঠিক থোনক। লকোন�ো লবজ্ো�ী এক 
�তু� লকছু আলবষ্োর কনর, তোর ওির এক�ো লিিোর লেনখ কখন�ো প্রকোনশ্য বেোর 
সোহস করনব �ো ল� লকোন�ো মোনুনির িনক্ এর ধোনর-কোনে লকোন�ো লিিোর লেখো 
সম্ভব �য়। এই ধরন�র কঠি� দোলব শুধু সৃলটিকত্ম োর িনক্ই করো সম্ভব।

অন�ক অমুসলেম লেটিো কনরনে কুরআন�র সূরোর মনতো সূরো বতলর করোর। এম�লক 
লবশ্বলবদ্োেয় ি�্ম োনয়ও উনদ্োগ ল�ওয়ো হনয়নে কুরআন�র সূরোর মনতো �কে সূরো 
বতলর করোর। ইন্োরন�ন� এ রকম বো�োন�ো সূরো আিল� অন�ক িোনব�। ল�নকোন�ো 
অলভজ্ আরব ভোিোলবদনক লদনয় আিল� লসগুনেো লদখোনেই লস আি�োনক বনে লদনত 
িোরনব লসগুনেো কতখোল� হোস্কর।
১	 	তািসীর	ইবন	কাফসর
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কুরআ� হনচ্ছ একমোরি বই ল�খোন� একি� সমোিলবদ, রোি�ীলতলবদ, লেলকৎসোলবদ, 
িদোথ্ম লবদ, রসোয়�লবদ, ইলতহোসলবদ, আবহোওয়ো-লবজ্ো�ী, িীবলবজ্ো�ী, মন�োলবজ্ো�ী, 
গৃলহণী, েোকুলরিীবী, ব্যবসোয়ী লথনক শুরু কনর লভক্ষুক, দোলগ আসোমী, মো�লসক লরোগী 
সবোর িন্য লবনশিভোনব উিকোর হনব, এম� লকোন�ো �ো লকোন�ো বোণী রনয়নে। এটি 
মো�বিোলতর ইলতহোনস একমোরি বই, �ো একটি লবশোে ভূখনণ্ড একই সোনথ ব�লতক, 
সোমোলিক, অথ্ম ব�লতক, রোিব�লতক লবলেব ল�নয় এনসলেে। মোনুনির ইলতহোনস লকোন�ো 
একটি বই, কখন�ো একই সোনথ এতগুনেো লপ্রক্োিন�, এত বে অবদো� রোখনত িোনরল�। 
এ কোরনণই মোনুি এবং লি� িোলত—�োনদর লসদ্ধোনতির স্বোধী�তো আনে—তোনদর 
উভয়নকই, এই বইনয়র ্টিো মহো� সৃলটিকত্ম ো ল�নি েযেোনেঞ্জ কনরনে� ল� তোরো 
কখন�োই এর ধোনর-কোনে লকছু লকোন�োলদ� বতলর করনত িোরনব �ো।

এখোন� জ্োেোল� লহনসনব িোথনরর কথো বেো হনয়নে; কোরণ, মোনুি িোথনরর মূলত্ম  
বোল�নয় পূিো কনর। এখোন� আল্োহ  সোবধো� কনর লদনচ্ছ� ল� ল�সব মূলত্ম নক 
মোনুি আল্োহর  সমো� মন� করনে, আল্োহর  কৃলতত্ব লদনয় লদনচ্ছ, লসই 
িোথনরর মূলত্ম গুনেোই হনব তোনদর িোহোন্নোনমর আগুন�র জ্োেোল�।

এই আয়োনত েক্ করোর মনতো দুন�ো ববজ্োল�ক ইলগিত রনয়নে। কীভোনব মোনুি 
আগুন�র জ্োেোল� হনত িোনর? মোনুনির লদনহ প্রচুর িলরমোনণ েলব্ম  আনে,�ো আগুন�র 
জ্োেোল� লহনসনব ব্যবহোর করো �োয়। ১৯৯৫ সোে ি�্মতি প্রোয় ২০০টি Spontaneous 

Human Combustion এর ঘ��ো লরকি্ম  করো হনয়নে, ল�খোন� মোনুি ল�নি লথনকই 
জ্নে পুনে েোই হনয় লগনে, বোইনর লথনক লকোন�ো ধরন�র আগু� েোগোন�ো েোেোই।1 
এরির এই আয়োনত িোথরনক জ্োেোল� লহনসনব বেো হনয়নে। িোথর আগুন�র তোিনক 
েলেনয় ল�নত বোধো লদয়। এ কোরনণ আমরো �খ� মোনঠ আগু� জ্োেোই তখ� তো িোথর 
লদনয় লঘনর রোলখ, �োনত কনর আগু� লবলশ সময় ধনর জ্নে এবং জ্োেোল� কম খরে 
হয়। িোথনর লঘনর রোখনে একই জ্োেোল�নত আগু� লবলশ সময় ধনর জ্নে। আনরকটি 
উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো—িোথর গেোর িন্য ৭০০-১৬০০ লিলগ্র লসেলসয়োস ি�্মতি 
তোিমোরিো দরকোর হয়।2 অথ্ম োৎ িোহোন্নোনমর আগুন�র তোিমোরিো হয়নতো হনব এরনেনয়ও 
লবলশ, ল�� িোথর গনে �োয়। মোরি ১০০ লিলগ্র লসেলসয়োস তোিমোরিোয় িোল� ফুন� 

1	 (n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	from	https:	//en.wikipedia.org/wiki/
Spontaneous_human_combustion
2	 	(n.d.).	Retrieved	February	13,	2016,	from	https:	//en.wikipedia.org/wiki/Magma
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বোষ্প হনয় �োয়। তো হনে ১৬০০ লিলগ্র লসেলসয়োস তোিমোথো কী ভয়ংকর হনত িোনর, 
লেতিো কনর লদখু�।

এখোন� িোথর বেনত শুধুই িোথনরর মূলত্ম  �য়, বরং প্রোণহী� সব ধরন�র 
পূিোর বস্তুনকই লবোরোন�ো হনয়নে।3 ল�ই িোথর মোনুি পূিো কনর, একলদ� লসই 
িোথরগুনেোই িোহোন্নোনমর আগু�নক তোনদর িন্য আরও লবলশ �ন্ত্রণোদোয়ক কনর লদনব। 
এ�ো িোহোন্নোমীনদর মো�লসক শোলস্ত। ল� লদবতোনদর কোনে মোনুি সোহোয্য লেনয় এনসনে 
লসই লদব-লদবীরো ওই মোনুিনদর সোহোয্য লতো করনত িোনরইল� বরং মোনুনির সোনথ 
জ্োেোল� হনয় জ্েনে। �তবোর মুশলরকনদর লেোখ মূলত্ম গুনেোর লদনক �োনব, ততবোর লস 
আফনসোস করনব, ‘এইগুনেো? এইগুনেোর িন্য আলম আি িোহোন্নোনম পুেলে? ইশ! 
�লদ আলম এগুনেোনক পূিো �ো করতোম!’

৩	 	দ্	কমপ্সজ	অি	দ্	কুরআন—মুহাম্াদ	আসাদ
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এ রকি মকছু আিরো আড়গও কপড়েমেলোি

ٰٖت  نَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ َوبَّشِ

نَۡهُٰرۖ ُكََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ 
َ
َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل

تُواْ بِهِۦ ُمتََشٰبِٗهاۖ 
ُ
ِي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُلۖ َوأ ّرِزٗۡقا قَالُواْ َهَٰذا ٱلَّ

وَن ٢٥ َرةۖٞ َوُهۡم فِيَها َخِٰلُ َطهَّ ۡزَوٰٞج مُّ
َ
َولَُهۡم فِيَهآ أ

�োরো ঈমো� এন�নে এবং সৎকোি কনর, তোনদর সুসংবোদ দোও (মুহোম্োদ) 
লসই বোগো�গুনেোর, �োর িোদনদনশ িোল�র ধোরো প্রবোলহত হয়। �খ�ই তোনদর 
লসখো�কোর খোবোর লথনক ফে লখনত লদওয়ো হনব, তোরো বেনব, ‘এ রকম লকছু 
আমরো আনগও লিনয়লেেোম!’—কোরণ, তোনদর এম� লকছু লদয়ো হনব, ল��ো 
তোরো মন� করনত িোনর, এবং লসখোন� তোনদর সম্পূণ্ম  িলবরি সগিী/সলগি�ী 

লদওয়ো হনব, আর লসখোন� তোরো অ�তিকোে থোকনব। আে-বোবিোরোহ: ২৫

সূরো আে-বোবিোরোহ এই আয়োনত আল্োহ  আমোনদর িোন্নোনতর লকছু বণ্ম �ো 
লদনয়নে�। িোন্নোনত বোগোন�র ির বোগো� থোকনব, �োনদর মধ্ লদনয় িোল�র ধোরো 
প্রবোলহত হনব। কল্প�ো করু�, িোন্নোনত আি�োর বোলে থোকনব িোহোনের ওির, এবং 
বোলের সোমন� থোকনব লবশোে সুন্দর বোগো�, �োর মনধ্ লদনয় রণ্ম োধোরো প্রবোলহত হনচ্ছ।

িোন্নোনতর বণ্ম �োয় লেক বো পুকুনরর বদ্ধ িোল�র উদোহরণ লদওয়ো হয়ল�, �ননের 
অভোনব �োর িোল� ময়েো হনয় ল�নত িোনর। িোল�র প্রবোলহত ধোরো ল�ম� লদখনত 
ভোনেো েোনগ লতম� তো িলরষ্োরও থোনক। লসই িোল� আিল� িো� করু� বো তো-লত 
লগোসে করু�, লকোন�ো সমস্ো ল�ই। 

نَْهُٰر
َ
 বেনত প্রোেী� আরবরো লবোরোত: বোগোন�র মনধ্ লদনয় َتْرِى ِمن َتْتَِها ٱْل

েেমো� িোল�র ধোরো।1 মোটির ল�ে লদনয় িোল�র ধোরো প্রবোলহত হনে লতো আমোনদর লকোন�ো 
েোভ ল�ই, কোরণ আমরো িোল�র ধোরোর মনতো একটি প্রশোলতিকর দৃশ্য লদখনত িোব �ো। 

লকছু ‘আধুল�ক’ িলণ্ডত আনে �োরো কুরআন� িোন্নোনতর বণ্ম �োগুনেো ল�নয় অলভন�োগ 
কনর ল� এই সব ‘বোগোন�র মনধ্ লদনয় িোল�র ধোরো’, ‘ফুনের বোগো�’, ‘ফনের 

1	The	Qur›an	(Oxford	World›s	Classics)	-	M.	A.	S.	Abdel	Haleem
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বোগো�’ —এই ধরন�র বণ্ম �োগুনেো হনচ্ছ মরুভূলমর আরবনদর আকৃটি করোর িন্য, 
কোরণ তোনদর কোনে িোল�, ফুে, ফে লেে সবনেনয় আকি্ম ণীয় ব্যোিোর। এই ধরন�র 
িোন্নোত পৃলথবীর সবোর িেন্দ হনব �ো। আিকোেকোর শহনরর আধুল�ক মোনুিরো এসব 
বোগো�, িোল�র ধোরো, ফুে-ফে িেন্দ কনর �ো, বরং তোরো েোয় আধুল�ক ইনন্লরয়নরর 
লবশোে অযেোিো�্ম নমন্, গ্যোনরনি এক�ো মোলস্ম লিি, লবশোে ল্রিন�র টিলভ ইতযেোলদ। 
কুরআ� �লদ লবংশ শতোব্দীনত লেখো হনতো, তো হনে কুরআন� িোন্নোনতর বণ্ম �োয় 
এইসব কথো থোকত। ওইসব পুনরোন�ো আমনের ফুনের বোগো�, ফনের বোগো�, িোল�র 
ধোরো—এসব লকছু থোকত �ো।

আিল� �লদ িোকোর লকোন�ো ২৫ লকোটি �োকোর লবশোে অযেোিো�্ম নমনন্ থোকো কোউনক 
লিনজ্স কনর�, ‘ভোই, আি�োনক �লদ এক�ো লবশোে বোলে লদয়ো হয়, �োর সোমন� 
িোল�র লফোয়োরো, লিেন� সুইলমং পুে, বোলের সোমন� এক একনরর ফুনের বোগো�, 
লিেন� একনরর ির একর ফনের বোগো�—�োর মনধ্ লদনয় েনে লগনে অন�কগুনেো 
িোল�র ধোরো, আর বোলে�ো �লদ হয় সমুনদ্রর িোনে, এক�ো িোহোনের ওিনর—তো হনে 
লক আিল� আি�োর এই অযেোিো�্ম নমন্ লেনে লসখোন� লগনয় থোকনব�?’ লবলশরভোগ 
মোনুি এই প্রস্তোনব েোফ লদনয় উনঠ এই অফোর লুনফ ল�নব। 

লশয়োর করো, অস্োয়ী লিল�স লথনক সম্পূণ্ম  ব্যলতিগত, স্োয়ী লিল�নসর প্রলত মোনুনির 
আগ্রহ লবলশ থোনক। ভোেো অযেোিো�্ম নমন্ লেনে লস ল�নির অযেোিো�্ম নমন্ লক�োর লেটিো 
কনর। আনরকটু �োকো িমোনত িোরনে লসই অযেোিো�্ম নমন্ লবলক্র কনর লদনয় এক�ো িলম 
লকন� ল�নির বোলে করোর লেটিো কনর। আনরকটু �োকো হনে আরও বে িলম লকন� 
বোলের সোমন� সুন্দর বোগো�, পুকুর করোর লেটিো কনর। প্রনতযেক মোনুনির লভতনরই 
ল�নির িন্য এক�ো ব্যলতিগত িলমনত ল�নির বোলে কনর, িলরবোর-িলরি� ল�নয়, ফুে-
ফনের বোগো� কনর, প্রকৃলতর সোলন্ননধ্ থোকোর এক�ো সহিোত প্রবণতো আল্োহ  
লদনয় লদনয়নে�। এ�ো হোিোর বের আনগ মরুভূলমনত ঘুনর লবেোন�ো আরবনদর লেে, 
হোিোর বের িনর িোকোর মনতো আধুল�ক কংলক্র� িগিনের মনধ্ থোকো মোনুিনদরও 
আনে। আমোনদর এই সহিোত েোওয়ো-িোওয়োর সব শখ আল্োহ  িোন্নোনত পূরণ 
কনর লদনব�—ই� শোআ আল্োহ।

এই আয়োনত একটি অদ্বুত ব্যোিোর রনয়নে —
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... �খ�ই তোনদর লসখো�কোর খোবোর লথনক ফে লখনত লদওয়ো হনব, তোরো 
বেনব, ‘এ রকম লকছু আমরো আনগ লিনয়লেেোম!’ —কোরণ তোনদর এম� লকছু 

লদওয়ো হনব, ল��ো তোরো মন� করনত িোনর। ...

কুরআন�র প্রেলেত বোংেো অনুবোদগুনেো িনে মন� হনব িোন্নোতবোসীরো লবরতি হনয় 
বেনে ল� একই লিল�স তোরো আনগও লিনয়লেে। লকন্তু আসনে ঘ��ো পুনরোপুলর উন্ো।

এই আয়োতটির কনয়ক ধরন�র ব্যোখ্যো রনয়নে। ল�ম�: িোন্নোনত মোনুিনক এম� 
ধরন�র ফে লখনত লদয়ো হনব, ল��ো লদনখ তোনদর মন� হনব, ‘আনর! আমোর মন� 
িনে আলম �খ� কনয়ক েোখ বের আনগ পৃলথবীনত এক�ো শহনর থোকতোম, কী 
িোল� �োম�ো লেে শহর�োর ঠিক মন� করনত িোরলে �ো —িোকো মন� হয় —লসখোন� 
একবোর বোিোর লথনক এই রকম লদখনত এক�ো ফে লকন� লখনয়লেেোম। লদলখ লতো 
এ�ো িোন্নোনত লখনত লকম�?’ এখোন� আল্োহ  আর বনে�ল� এর িনর কী হনব। 
কোরণ তোরো �খ� ফে�ো আগ্রহ ল�নয় খোওয়ো শুরু করনব, সোনথ সোনথ ফনের অিোলথ্ম ব, 
অতুে�ীয় স্বোদ লিনয় তোরো আ�নন্দ আত্হোরো হনয় �োনব। ইবন� আব্োস  এর 
তোফসীর অনুসোনর িোন্নোনতর লকোন�ো লকছুর সোনথ পৃলথবীর লকোন�ো লকছুর তুে�ো েনে 
�ো, শুধু �োম�ো একই থোকনব।1

আনরকটি ব্যোখ্যো হনেো, িোন্নোনত মোনুিনক �খ� ফে লখনত লদওয়ো হনব, তখ� 
লস�ো লদনখ তোর মন� হনব ল� লসই ফে�ো এর আনগ লস হয় পৃলথবীনত, �ো হয় 
িোন্নোনত লখনয়লেে। লকন্তু তোনদর িন্য েমক অনিক্ো করনে; কোরণ, তোরো �তবোরই 
ফে�ো খোনব, ততবোরই তোরো লভন্ন স্বোদ িোনব। তোনদর কখন�োই একনঘনয় েোগনব �ো। 
িোন্নোনতর আ�নন্দর ববলেরিযের ল� লশি ল�ই এবং মোনুি ল� বোর বোর খুলশনত অবোক 
হনত থোকনব, লস�োই আল্োহ  এই আয়োনত বনেনে�।2

আয়োতটির িনরর অংনশ আল্োহ  আনরকটি লবরো� পুরস্কোনরর কথো বনেনে�—
িলবরি সগিী, সলগি�ী। সোধোরণত এই আয়োতটির বোংেো অনুবোদ করো হয় —‘এবং 
লসখোন� তোনদর িন্য শুদ্ধেোলর�ী রমণীকূে থোকনব’, লকন্তু ْزَوٌٰج

َ
অথ্ম أ  হনচ্ছ সগিী 

এবং সলগি�ী দুন�োই। এটি زوج এর বহুবে�, �োর অথ্ম  স্বোমী বো স্ত্রী বো লিোেোর 

১	 	তািসীর	ইবন	কাসীর
২	 	তািসীর	ফি	ফেলাফলল	কুরআন
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একি�।3 আল্োহ  এখোন� শুধু পুরুিনদরই িলবরি সলগি�ীর কথো বনে�ল�, লতল� 
�োরীনদরও িলবরি সগিী লদয়োর কথো বনেনে�। 

আি�োরো �োরো লবনয় কনরনে�, তোরো হয়নতো বুরনব� ‘িলবরি সগিী’ কী। লবনয়র 
প্রথম কনয়ক সপ্তোহ থোনক স্বননের মনতো। আি�োর সগিীর প্রলতটি কথোয় আিল� মুগ্ধ 
হ�, তোর গভীর কোনেো লেোনখ লেোখ লরনখ আিল� ভোনেোবোসোর রোনিযে ডুনব �ো�, 
তোর হোলস লদনখ আি�োর মন� লমৌসুলম বোতোস বনয় �োয়। রোনতর লবেো তোর �োক 
িোকোর শব্দ আি�োর কোনে বি্ম োর ভোরী বি্ম নণর মনতো লশো�োয়। তোর ঘোনমর গন্ধ 
আি�োর কোনে রিোনন্সর িোরলফউনমর মনতো আকি্ম ণীয় মন� হয়। তোরির এক মোস, 
দুই মোস �োয়—অন�নকর িীবন� শুরু হয় লকয়োমত। এর আগ ি�্মতি আি�োর সগিী 
থোনক আি�োর কোনে ‘িলবরি সগিী’।

আল্োহ  আমোনদর বেনে� ল� আমরো �খ� িোন্নোনত �োব এবং আমোনদর 
সগিীনদর িোব, তখ� আমরো এবং তোরো হনবো—সম্পূণ্ম  িলবরি। আমোনদর মনধ্ লকোন�ো 
মন�োমোলেন্য, লক্োভ, হতোশো, রগেো লকছুই থোকনব �ো। সমস্ত খোরোি অনুভুলত এবং 
লেতিো আমোনদর ম� লথনক সলরনয় লফেো হনব।

লক� আল্োহ  িোন্নোনত সগিীনদর ব্যোিোনর এনতো গুরুত্ব লদনয়নে�? কুরআন� 
আল্োহ  বহুবোর আমোনদর িোন্নোনত সগিীনদর কথো লবনশিভোনব বনেনে�। ল�চিয়ই 
সগিী এক�ো খুব গুরুত্বপূণ্ম  ব্যোিোর, �ো হনে আল্োহ  িোন্নোনতর অসংখ্য সুনখর 
মনধ্ লথনক িলবরি সগিীনক এনতো লবলশ গুরুত্ব লদনত� �ো।

আল্োহ  মোনুিনক এম�ভোনব সৃলটি কনরনে� ল� একটি বয়নসর ির লথনক 
তোর মন�র মনধ্ একি� সগিীর িন্য একধরন�র মো�লসক শূন্যতো বতলর হয়, ল��ো 
অন্য লকছু লদনয় পূরণ করো �োয় �ো। প্রথম মোনুি আদম এর মনধ্ও এই শূন্যতো 
লেে। লতল� িোন্নোনতর মনতো একটি েরম সুনখর িোয়গোয় লথনকও একো লবোধ করনত�। 
তোঁর এই শূন্যতো দূর করোর িন্য আল্োহ  তোনক একি� সলগি�ী লদনয়লেনে�। 

আদম  এর ির লথনক আি ি�্মতি পৃলথবীনত �ত মোনুি এনসনে, লস লেনে 
লহোক আর লমনয়—তোনদর প্রনতযেনকর মন�র লভতনরই এক�ো বয়নসর ির লথনক 
একি� সগিীর িন্য একধরন�র শূন্যতো কোি কনর। লসই শূন্যতো পূরণ করোর িন্য 
হোেোে উিোয় এক�োই—লবনয়। 

3		 Ali,	M.M.	(2003)	A	Word	for	Word	Meaning	of	The	Quran
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হোেোে উিোয় লবনে �ো ল�নয় লবলভন্ন ধরন�র হোরোম উিোনয় সগিীর শূন্যতো পূরণ 
করোর লেটিো কনর। অন�নক লস�ো কনর বয়নরিন্-গোে্ম নরিনন্র মোধ্নম। লকউ সোরোলদ� 
লরোমোলন্ক মুলভ, লহলন্দ গোন� বঁুদ হনয় থোনক। লকউ সোরোলদ� লফইসবুনক েযেো� কনর। 
লকউ ল�োংরো ি�্ম  লভলিও লদনখ স্বনমহ� (মোস্োরনবই�) কনর। এম�লক অন�নক 
আিকোে ইন্োরন�ন� ভোেো করো মোনুনির সোনথ ল�োংরো আেোি কনর।

আধুল�ক সমোনির েে ‘লেভ টুনগদোর’—আি�োর সগিী ল�নকোন�ো মুহূনত্ম  
আি�োনক লেনে েনে ল�নত িোনর। ইসেোম লবনরোধী ব্যলভেোনরর এই সম্ক্ম  আমোনদর 
লভতনরর শূন্যতো, ল�রোিত্োর আকোঙ্কোনক লম�োনত িোনর �ো। এগুনেো শুধুই এক�ো 
সোমলয়ক লধোঁকো লদয়, মো�লসক লবকৃলত বতলর কনর।

 অন�নক বোবো-মো, আত্ীয়-স্বি�, সমোনির েোনি িনে অন�ক বয়স ি�্মতি লবনয় 
কনর �ো। করনেও তোরো গোনয় হলুদ, বউ ভোত, িো� লেল�-এর মনতো অ�থ্ম ক সব 
আনুষ্ঠোল�কতোনত প্রচুর খরে কনর লফনে। লবরো� অনঙ্র ঋনণর লবোরো ল�নয় শুরু হয় 
লেোক লদখোন�োর সংসোর। আল্োহর  সন্তুলটি উনদেনশর তোলেকোয় �ো থোকনে সংসোনর 
শোলতি আনস �ো। এনদর অন�নকর লববোলহত িীব� হয় হতোশো, আশোভনগি ভরো।

অথে লবনয় খুব সহি লিল�স। একি� তোকওয়োবো� মোনুিনক িীব�-সগিী লহনসনব 
লবনে ল�নয়, মুহোম্োদ  এর সুন্নোহ লমন� িলরলমত ব্যয় কনর, অ�োেম্বরভোনব লবনয় 
করোনতই মোনুনির দুল�য়ো এবং আলখরোনতর মগিে আনে। িীব��ো �তই সংগ্রোনমর 
লহোক �ো লক�, একি� তোকওয়োবো� সগিী/সলগি�ী সোনথ থোকনে সহনিই ঈমো�নক 
ধনর রোখো �োয়। হোিোনরো কনটির মনধ্ থোকনেও একি� িলবরি সগিী কীভোনব মন� 
শোলতি আন�—�োনদর ল�ই, তোনদর লবোরোন�ো �োনব �ো। 

আসু� আমরো আমোনদর িীব� সগিীর সোনথ আনরকটু সময় ব্যয় কলর: তোনক 
আল্োহর আরও কোনে ল�নয় �োবোর িন্য। কোরণ, লস শুধু একোই �োনব �ো, লস 
আি�োনকও সোনথ ল�নয় আল্োহর সন্তুলটির লদনক �োনব। একলদ� লস-ই আি�োনক 
ঈমো� হোলরনয় লফেোর মনতো কঠি� সব ঘ��োয় শতি হোনত আঁকনে ধনর রোখনব।

লশি ি�্মতি একলদ� �খ� আিল� অন�ক সংগ্রোম কনর িোন্নোনত লিৌঁেোনব� এবং 
িোন্নোনতর অসোধোরণ লসৌন্দ�্ম  উিনভোগ করনত করনত হঠোৎ কনর এক অিোলথ্ম ব, 
অতুে�ীয় লসৌন্দন�্ম র মুনখোমুলখ হনয় লবস্মনয় হতবোক হনয় থমনক দোঁেোনব�, তোলকনয় 
লদখনব� আি�োর সোমন� দোঁলেনয় আনে আি�োর লসই িীব� সগিী।
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এই উিোহরণ মিড়ে আল্োহ কবী কেোঝোড়ি িোন

ا َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚ  ن يَۡضَِب َمَثٗل مَّ
َ
ۦٓ أ َ َل يَۡسَتۡحِ إِنَّ ٱللَّ

ِيَن  ا ٱلَّ مَّ
َ
ّبِِهۡمۖ َوأ نَُّه ٱۡلَقُّ ِمن رَّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ ا ٱلَّ مَّ

َ
فَأ

ُ بَِهَٰذا َمَثٗلۘ يُِضلُّ بِهِۦ َكثِٗيا  َراَد ٱللَّ
َ
َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ

َوَيۡهِدي بِهِۦ َكثِٗيۚا َوَما يُِضلُّ بِهِۦٓ إِلَّ ٱۡلَفِٰسقِنَي ٢٦

স্ত্রী-মশোর মনতো লেো� লকছু বো তোরনেনয় বে লকছুর উদোহরণ লদনত আল্োহ 
েজ্োনবোধ কনর� �ো। লবশ্বোসীরো িোন� ল� এটি তোনদর প্রভুর কোে লথনক 
আসো সতযে, লকন্তু অলবশ্বোসীরো বনে, ‘এই (মশোর) উদোহরণ লদনয় আল্োহ কী 
লবোরোনত েো�?’—এর দ্বোরো লতল� অন�কনক লবিনথ ল�নত লদ� এবং এর দ্বোরো 
লতল� অন�কনক সঠিক িথ লদখো�। লকন্তু শুধু েরম অবোধ্নদরই লতল� লবিনথ 

ল�নত লদ�। আে-বোবিোরোহ: ২৬

‘মশো! এত লকছু থোকনত মশো? আল্োহ  লক আরও বে লকছু, ল�ম�: হোলত, 
িোইন�োসর—এগুনেোর উদোহরণ লদনত িোরনত� �ো?’ এখোন�ই হনচ্ছ মোনুনির সমস্ো। 
�োরো মন� কনর—লস ল�নি অন�ক লকছু িোন�, লবজ্ো� ল�নয় তোর অন�ক িেোনশো�ো—
তোনক মশোর উদোহরণ লদনে, লক� হোলতর কথো বেো হনেো �ো, তো ল�নয় তক্ম  কনর। 
হোলতর উদোহরণ লদনে লক� িোইন�োসনরর উদোহরণ লদওয়ো হনেো �ো, লস�ো ল�নয় তক্ম  
কনর। তোনদর তনক্ম র লকোন�ো লশি ল�ই। এই সমস্ো ১৪০০ বের আনগ আরব কোলফর, 
মুশলরকনদর লেে, এবং এই লবংশ শতোব্দীনত ‘আধুল�ক’ উঠলত িলণ্ডতনদর মনধ্ও 
রনয়নে—�োরো মন� কনর এই পুনরো মহোলবশ্ব সৃলটি হনয়নে এক হঠোৎ দুঘ্ম ��ো লথনক, 
এর লিেন� লকোন�ো সৃলটিকত্ম ো ল�ই। একইভোনব এই ধরন�র সমস্ো আিকোেকোর 
‘আধুল�ক মুসলেমনদরও’ আনে, �োরো মন� কনর কুরআন�র বোণীর মনধ্ অন�ক 
ঘোিেো আনে, এবং তোরো লেতিো-ভোব�ো কনর আল্োহর  িলরকল্প�ো এবং সৃলটির 
মনধ্ অন�ক ফোঁক-লফোকর লবর কনর লফনেনে।

এই ধরন�র তনক্ম র মনধ্ �োবোর আনগ আমোনদর প্রথনম ‘আল্োহ’ বেনত আমরো 
কী ধরন�র সত্োর কথো বেলে, তোর সম্নক্ম  লকছু�ো ধোরণো থোকো দরকোর। �তক্ণ 
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ি�্মতি আমরো সঠিকভোনব উিেলব্ধ �ো করব ‘আল্োহ’ লক, ততক্ণ ি�্মতি প্রশ্নগুনেোর 
উত্র লদনয় েোভ হনব �ো। সবসময় এক�ো ‘লকন্তু’ লথনকই �োনব।

আি লথনক মোরি িঞ্চোশ বের আনগও আিল� �লদ কোউনক বেনত�: আিল� 
ফোম্ম নগন� বোনস ঝেনত ঝেনত অযেোনমলরকোয় সরোসলর কথো বেনত িোরনব�—লস 
আি�োনক িোগে ভোবত। লকন্তু এখ� লদখু�, আমোনদর সবোর হোনত লমোবোইে 
লফো� রনয়নে। আি লথনক লরিশ বের আনগও �লদ কোউনক বেনত�: শীরিই আিল� 
বোন্দরবোন�র এক িোহোনে বনস েীন� কনয়কি� মোনুনির সোনথ মুনখোমুলখ লমটিং করনত 
িোরনব�, ফোইে আদো� প্রদো� করনত িোরনব�—তো হনে লস আি�োর লদনক আতঙ্ 
ল�নয় তোকোত। লকন্তু লদখু�, এখ� স্কোইি মোনুনির লমোবোইনে। গত একশ বেনর 
মোনুি জ্োন�-লবজ্োন�-প্রযুলতিনত এত�ো এলগনয় লগনে ল��ো গত হোিোর বেনরও হয়ল�। 

এখ� লেতিো কনর লদখু�: ল�ই সত্ো ১৬০০ লকোটি বের আনগ মহোলবশ্ব 
এবং সময় সৃলটি কনরনে�, ল�ল� মোনুনির মনতো অতযেতি বুলদ্ধমো� প্রোণী সৃলটি 
করনত িোনর�, ল�ল� এই লবশোে পৃলথবীনক সৃলটি করনত িোনর�, এবং আরও 
১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (দশ েক্ লকোটি লকোটি) এরও লবলশ 
গ্রহ, �ক্রি সৃলটি কনর তোনদর রক্ণোনবক্ণ করনত িোনর�, লতল� আমোনদর লথনক 
কত ওিনর। তোঁর জ্ো�, তোঁর ‘লেতিোর’ ক্মতো, তোঁর িলরকল্প�ো, তোঁর সৃি�শীেতো 
লকো� ি�্ম োনয়র হনত িোনর, লস�ো আমোনদর সোমোন্য মলস্তনষ্র মনধ্ লকোন�োভোনবই 
ধোরণ করো সম্ভব �য়।

�োরো আল্োহর  লসদ্ধোতিনক েযেোনেঞ্জ কনর �ো�ো ধরন�র প্রশ্ন কনর�, তোরো 
আসনে আল্োহ  লক—লস�ো লবোনর �ো। তোরো মন� কনর, তোরো তোনদর লবনবক-বুলদ্ধ 
ব্যবহোর কনর আল্োহর  জ্ো�, লসদ্ধোতি, কোনির মনধ্ অন�ক ফোঁক-লফোকর লবর 
কনর লফনেনে। ভোব�ো এম�, আল্োহ  অন�ক লকছু লবোনর�ল� ল��ো তোরো লবোনর। 

ল�ম�: লববত্ম �বোনদর প্রবতিো েোে্ম স িোরউই� মোনুনির শরীনর লকছু অপ্রনয়োি�ীয় 
লিল�নসর তোলেকো কনর বনেলেে, এগুনেো লসই সমনয় েোগত, �খ� আমরো বোঁদনরর 
বংশ লেেোম—িোহোে বোইতোম, গোনে েেতোম। এখ� এগুনেোর দরকোর ল�ই। লকছু অগি, 
ল�ম� অযেোনি�লিক্সনক লতো লভনে�ই বোল�নয় লদওয়ো হনয়লেে; অযেোনি�লিসোইটিনসর 
সমস্ো বতলর করো1 েোেো এর �োলক আর লকোন�ো কোিই ল�ই। এরিনর আনস্ত 
আনস্ত আলবষ্োর হনেো ল� শুধু েলসকোতনন্ত্রর অগি লহনসনব লরোগপ্রলতনরোনধই �য়, 
1	 Darwin,	C.	(1981).	The	descent	of	man,	and	selection	in	relation	to	sex.	Princeton,	
NJ:	Princeton	University	Press.
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িলরিোকতনন্ত্র দরকোলর ব্যোকন�লরয়োনদর আবোনদ অযেোনি�লিক্স-এর অন�ক ভূলমকো 
আনে। �ো�োরকম হরনমো� আলবষ্োর হওয়োর িনর লিল�য়োে, লিটুই�োলর লকংবো 
থোইফনয়ি গ্রলন্থর কোি িো�ো লগনে। অথে এর আনগ এগুনেোনক লভলস্লিয়োে, 
ফোেতু, অদরকোলর-এর তোলেকোয় রোখো হনয়লেে।

রিোলন্সস লক্রক, ল�ল� লিএ�এ অণুর গঠ� আলবষ্োর কনর ল�োনবে পুরষ্োর 
লিনয়লেনে�, ১৯৮০ সোনে লবখ্যোত আতিি্ম োলতক ববজ্োল�ক িো�্ম োে ন্যোেোর -এ 
লেখনে�—িোঙ্ লিএ�এ লকোন�ো কোনির �য়। 2 মো�বনকোনির ৯৭% লিএ�এ এর 
লকোন�ো কোি খঁুনি �ো লিনয় তোরো লসদ্ধোতি ল�নে�, এগুনেো লববত্ম ন�র ধোরোয় লকোনি 
িনম থোকো আবি্ম �োমোরি। অথে ২০১২ সোনে এ�নকোি3 এর গনবিণো লশনি লদখো �োয় 
ল� মো�বনকোনির ৭৫% লিএ�এ এর ট্োন্সলক্রিশ� হয় অথ্ম োৎ তোরো লিএ�এ লথনক 
আরএ�এ-লত রূিোতিলরত হয়!4

ল� লবজ্ো�ীনদর ববজ্োল�ক গনবিণোর উদ্ধৃলত লদনয় আমরো কুরআ�-সুন্নোহনক বোতোনস 
উলেনয় লদই, লসই লবজ্ো�ীনদর মত বদেোনত সময় লেনগনে মোরি ৩২ বের। �োরো 
এই সমনয়র মোনর লবজ্ো�ীনদর প্রলত ঈমো� এন� আল্োহনক, তোঁর ল�খঁুত লিিোই�নক 
অস্বীকোর কনর কবনর েনে লগে, তোনদর কী হনব? লকোন�ো লকছুর কোি কী, লস�ো 
�লদ আমরো �ো িোল�, তো হনে তো আমোনদর জ্োন�র সীমোবদ্ধতো, ্টিোর লিিোইন�র 
ত্রুটি �য়!

সূরো আে-বোবিোরোহ-এর এই আয়োনতর একটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনচ্ছ—আল্োহ 
 আমোনদর বেনে� ল�, মোনুি �লদ সৃলটিিগনতর রহস্গুনেো ল�নয় ভুে প্রশ্ন কনর, 
তো হনে তোরো ভুে িনথ �োনব। লকন্তু �োরো লবশ্বোসী, তোরো িোন� ল� এই সৃলটিিগত 
হনচ্ছ এক অলদ্বতীয় সৃি�শীে সত্োর অনুিম সৃি�শীেতোর ল�দশ্ম �। তোরো তখ� 
খঁুনি লবর করোর লেটিো কনর মশোর মনধ্ এম� কী আনে ল�, এতলকছু থোকনত মশোর 
উদোহরণ সৃলটিকত্ম ো ল�নি লদওয়োর প্রনয়োি� মন� করনে�? তখ� তোরো গনবিণো 
কনর �ো আলবষ্োর কনর, লস�ো তোনদর এত�োই েমৎকৃত, সৃলটিকত্ম োর প্রলত শ্রদ্ধোয় 

2	 	Junk	DNA	‘had	little	specificity	and	conveys	little	or	no	selective	advantage	to	
the	organism’
3		 The	Encyclopedia	of	DNA	Elements	(ENCODE)	অ া্প্মফরকার	National	Human	Genome	
Research	Institute	(NHGRI)	এর	একফি	গপ্বষণা	প্কল্প
4		 What	is	Junk	DNA?	(2010).	Retrieved	February	13,	2016,	from	http:	//www.news-
medical.net/health/What-is-Junk-DNA.aspx
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লব�ম্র কনর লদয় ল�, তোরো তোরির আল্োহর  প্রলত আরও লবলশ অনুগত হনয় 
�োয়, �খ� তোরো িো�নত িোনর—

স্ত্রী মশো প্রোণীিগনতর সবনেনয় প্রোণ�োশক প্রোণী, প্রলতবের প্রোয় লবশ েক্ মোনুি 
মশোবোলহত লরোনগ মোরো �োয়।1 আর লকোন�ো প্রোণী—এম�লক সোি, বোঘ, হোগির—
লকোন�ো�োই এর ধোনর-কোনে মোনুি মোনর �ো। মোনুি পৃলথবী লেনে েোঁনদ �োওয়োর মনতো 
প্রযুলতি বতলর কনরনে, এ�ম লবোমো বোল�নয়নে, সমুনদ্রর মনধ্ লবশোে কৃলরিম দ্বীি বোল�নয় 
তোর ওির এয়োরনিো�্ম  বোল�নয়নে, লকন্তু মশোর কোনে লহনর লগনে।

মশো প্রলত লসনকনন্ ৩০০-৬০০ বোর িোখো রোি�োয়, ল�খোন� মোনুনির লেোখ 
লসনকনন্ ২৪ বোনরর লবলশ লকছু হনেো আর ধরনত িোনর �ো।2

লকোন�ো প্রোণীর শ্বোস-প্রশ্বোস লথনক লবর হওয়ো কোব্ম � িোই অক্সোইি, মশো ৭৫ ফু� 
দূর লথনকও স�োতি করনত িোনর। মশোর লদনহ কোব্ম � িোই অক্সোইি স�োতি করোর 
িন্য লবনশি ব্যবস্ো রনয়নে। এভোনব মশো রতি খোওয়োর িন্য প্রোণী খঁুনি লবর কনর।3

মশোর প্রলতটি লেোনখ ২৯ হোিোর ি�্মতি লেন্স থোনক, ল�খোন� মোনুনির প্রলতটি লেোনখ 
একটি কনর লেন্স আনে। এ কোরনণই মশো তোর েোরিোনশর সবলকছু একই সোনথ লদখনত 
িোয়, ল�খোন� মোনুি শুধু সোমন�ই লদখনত িোয়। এই ধরন�র লেোনখর লিিোই� অনুসরণ 
কনর লবশ্বলবদ্োেনয়র গনবিকরো এক প্রেণ্ড শলতিশোেী কযেোনমরো বতলর কনরনে�, �ো 
অন�ক বে অযেোনগিনে অতযেতি িলরষ্োর েলব তুেনত িোনর।4

মশো মোনুনির লদনহর লবলভন্ন স্োন�র তোিমোরিোর িোথ্ম কযে বুরনত িোনর, সবনেনয় 
লবলশ তোিমোরিোর স্োন� সবনেনয় লবলশ রতি েেোেে হয়। মশো থোনম্ম োলম�োর েোেোই 
কীভোনব দূর লথনক এত ল�খঁুত মোিোমোলি কনর লস�ো লবজ্ো�ীরো এখন�ো বুরনত িোনরল�। 

1	 Top	10	deadliest	animals	on	the	planet.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	
http:	//www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/5149977/Top-10-deadliest-animals-onthe-
planet.html
2		 Mosquito	eyes.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//www.
creepycrawlies.info/mosquito-eyes.htm
3		 10	Fascinating	Facts	About	Mosquitoes.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	
http:	//insects.about.com/od/flies/a/10-facts-about-mosquitoes.htm
4		 Electronic	Engineering	Journal.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	http:
//www.eejournal.com/archives/fresh-bytes/new-distortion-free-camera-
lensesinspired-by-insect-eyes/
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মশোর লিমগুনেোর েোরিোনশর অবস্ো ভোনেো �ো হনেো লিম লভনঙ মশোর বোচ্চো 
লবর হয় �ো। কীভোনব লিম তোর েোরিোনশর িলরনবশ বুরনত িোনর এ�ো লবজ্ো�ীরো 
এখন�ো িোন� �ো। 5

মশো তোর লিমগুনেো িোেোর সময় দু-িো লদনয় একসোনথ েোলগনয় এক�ো লভেোর 
আকৃলত লদয়। এর ফনে লিমগুনেো একসোনথ লেনগ লথনক িোল�নত লভনস থোকনত 
িোনর, ডুনব �োয় �ো। লিমগুনেো একটি লভেোর আকৃলত লদনে এবং লিনমর ল�নে ল� একটু 
ফোঁকো িোয়গো থোকনে তো সবনেনয় ভোনেোভোনব িোল�নত লভনস থোকনত িোরনব—এই 
জ্ো� মশোর কোনে কীভোনব এে, লস�ো এক লবস্ময়।6

আল্োহ এখোন� লবনশিভোনব َبُعوَضة স্ত্রী মশোর উদোহরণ লদনয়নে�, লতল� َبُعوض 
পুরুি বো সোধোরণভোনব মশোর উদোহর� লদ�ল�। কোরণ, পুরুি মশো শুধুই গোে, ফুে-
ফনের রস লখনয় থোনক। একমোরি স্ত্রী মশোই প্রোণীর রতি খোয় এবং ম্োনেলরয়োর ও 
লিঙ্গুর মনতো ভয়ংকর অসুখ েেোয়।

এ রকম শত শত মিোর ববজ্োল�ক তথ্ আনে মশোনক ল�নয়, আনে অ�োলবষ্কৃত 
রহস্। প্রকৃলতনত শুধু মশোই �য়, মোলে, লমৌমোলে, মোকেসো ইতযেোলদ সব প্রোণীর লভতনরই 
এত েমকপ্রদ সব রহস্ রনয়নে ল�, এগুনেো ল�নয় মোনুি লেতিো করনে লদখনত িোনব 
ল� এতগুনেো অতযেতি িলরকলল্পত ঘ��ো লকোন�োভোনবই কোকতোেীয়ভোনব লমনে ল�নত 
িোনর �ো। এগুনেোর লিেন� ল�চিয়ই একি� অতযেতি সৃি�শীে এবং প্রেণ্ড বুলদ্ধমো� 
সত্ো রনয়নে�। লকন্তু �োরো সঠিকভোনব লেতিো কনর �ো, সঠিক প্রশ্ন কনর �ো, তোরো 
কুরআ� িেোর িনরও ভুে িনথ েনে ল�নত িোনর।

এখোন� ٱلَْفِٰسُقون বো েরম অবোধ্ কোরো? আরবী ‘ফোলসক’ অথ্ম : ল� অবোধ্, ইচ্ছো 
কনর িোি কনর।7 �োরো সীমোেঙ্ঘ� কনর তোনদর ফোলসক বেো হয়। আল্োহ আমোনদর 
লকছু সীমোর লভতনর থোকনত বনেনে�। আমরো �খ�ই লসগুনেো অলতক্রম করব, তখ�ই 
আমরো ভুে িনথ �োব, ফোলসক হনয় �োব।

�োরো কোলফর তোরো ফোলসনকর অতিভু্ম তি; কোরণ, তোরো আল্োহর  লদয়ো সীমোেঙ্ঘ� 
কনরনে। একি� মুসলেম ফোলসক হনয় �োনব, �লদ লস স্বভোবগত িোিী হয়। একি� 
মুসলেম �খ� লকোন�ো বে কোলবরো গু�োহ কনর এবং তোর িন্য তোওবোহ কনর �ো, 

5		 The	miracle	in	the	mosquito—Harun	Yahya
6	 	Ibid
7		 Ali,	M.M.	(2003)	A	Word	for	Word	Meaning	of	The	Quran
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অথবো একি� মুসলেম �খ� লকোন�ো লেো� গু�োহ করনতই থোনক এবং লস�ো তোর 
অভযেোনস িলরণত হয়, তোনদর ফুকোহোনদর (ইসেোমী আই�লবদনদর) ভোিোয় ফোলসক 
বেো হয়। আর ল� প্রকোনশ্য গু�োহ কনর এবং লস�ো ল�নয় তোর মনধ্ লকোন�ো অনুতোি 
থোনক �ো, তোনক ফোলির বেো হয়।1

�োরো িণ কনরনে ভুে িনথ �োনবই, তোরো কুরআ� িেোর সময় আরবী আয়োনতর 
ভুে ব্যোখ্যো খঁুনি ল�নব। এই মশোর আয়োত িনে লস তক্ম  শুরু কনর লদনব: লক� এত 
লকছু থোকনত মশোর উদোহরণ লদওয়ো হনেো? লবনহশনতর আয়োত িনে তক্ম  শুরু কনর 
লদনব: লক� লবনহশনত টিলভ, গোলে, আধুল�ক সুন�োগ-সুলবধোর উিমো লদওয়ো হনেো 
�ো? কুরআন�র মনতো সূরো বো�োবোর েযেোনেঞ্জ লদনখ লস এক আনবোে-তোনবোে লকছু 
এক�ো বোল�নয় দোলব করনব, লস কুরআন�র েযেোনেঞ্জ লমোকোনবেো কনরনে।

ল� মোনুি�োর বুনকর মোনর সতযে লখোিঁো এবং লমন� ল�ওয়োর প্রয়োস আনে শুধু তোর 
িনক্ কুরআ� িনে সঠিক িথল�নদ্ম শ িোওয়ো সম্ভব হনব।

এই আয়োনতর িনরর আয়োনত আল্োহ  আমোনদর ফোলসক কোরো, তোনদর লকছু 
উদোহরণ লদনয়নে� —

 ُ َمَر ٱللَّ
َ
ِ ِمۢن َبۡعِد ِميَثٰقِهِۦ َوَيۡقَطُعوَن َمآ أ ِيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱللَّ ٱلَّ

وَن ٢٧ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
ۡرِضۚ أ

َ
ن يُوَصَل َوُيۡفِسُدوَن ِف ٱۡل

َ
بِهِۦٓ أ

�োরো আল্োহর সোনথ দৃঢ় অগিীকোর ল�লচিত করোর িনরও তো লভনঙ লফনে, 
�োরো আল্োহ �ো অটু� রোখনত বনেনে� তো লেন্ন কনর, আর �োরো পৃলথবীনত 

দু�মীলত/সমস্ো েেোয়—এরোই হনচ্ছ ক্লতগ্রস্। আে-বোবিোরোহ: ২৭

—এখোন� কী অগিীকোনরর কথো বেো হনয়নে? মোনুনির সোনথ আল্োহর  এই 
অগিীকোরটি হনেো: মোনুনির ল�সব অ�ন্য গুণ রনয়নে লসগুনেো অন্য প্রোণীর ল�ই—
লেতিোশলতি, লবেোর-বুলদ্ধ—এগুনেো সঠিক ব্যবহোর কনর ল�লচিত হনয় স্বীকোর করো ল� 
মোনুি একটি ল�ভ্ম রশীে, দুব্মে প্রোণী এবং তোনক এক মহো� শলতির সোমন� মোথো �ত 
করনত হনব, লসই মহো� প্রভুর ইচ্ছোর কোনে ল�নির ইচ্ছোনক সমি্ম ণ করনত হনব। 
মোনুনির এই সহিোত প্রবৃলত্র কথোই এখোন� বেো হনয়নে, ল�নহতু এখোন� লবস্তোলরত 

১	 মা’ফরিুল	কুরআন
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কনর বেো হয়ল� ‘অগিীকোর�ো’ কী। আল্োহ  এখোন� অগিীকোনরর লবস্তোলরত 
বণ্ম �ো �ো লদনয়, ‘আল্োহ  আমোনদর প্রভু, আমরো আল্োহর  দোস’—এই 
সহিোত উিেলব্ধ লথনক আল্োহর প্রলত প্রভু লহনসনব আমোনদর ল� অগিীকোর হয়, 
তো ল�নদ্ম শ কনরনে�।2

�খ� একি� মুসলেম আল্োহনক  সৃলটিকত্ম ো লহনসনব লমন� ল�য়, লকন্তু একমোরি 
ইেোহ লহনসনব লমন� ল�নত িোনর �ো, তখ� লস কুরআন�র বোণী শুন�, লস�োনক 
ল�লদ্ব্মধোয় লমন� ল�নয়, ল�নিনক িলরবত্ম � করনত িোনর �ো। তখ� লস �ো�ো ধরন�র 
যুলতি লদখোন�ো শুরু কনর—‘আসনেই লক লদন� িোেঁ ওয়োতি সেোত ফর�? কই, লকোথোও 
লতো লেখো লদখলে �ো। লহিোব �ো করনে লক লকোন�ো বে ধরন�র শোলস্তর কথো বেো 
আনে কুরআন�? লকোথোয়, লদখোও লদলখ আমোনক। কুরআন� বেো আনে সুদ হোরোম, 
লকন্তু বোলের লেো�, ম�্ম নগি হোরোম লতো বেো ল�ই? কুরআন� লেখো আনে ল��োর 
ধোনর-কোনে �ো ল�নত, লকন্তু লফইসবুনক লমনয়নদর সোনথ েযেো� করনত লতো মো�ো করো 
ল�ই, স্কোইনি কথো বেনত লতো লকোন�ো সমস্ো ল�ই?’ �তক্ণ ি�্মতি একি� মোনুি 
মন�প্রোনণ স্বীকোর করনত �ো িোরনে ল� ‘আল্োহ  আমোর একমোরি প্রভু, আলম 
বত্ম মো� পৃলথবীনত আল্োহর  ৬০০ লকোটি দোনসর মনধ্ একি� �গণ্য দোস’—
ততক্ণ ি�্মতি তোর কুরআ� ল�নয়, ইসেোনমর ল�য়ম-কোনু� ল�নয়, এম�লক আল্োহর 
 ওির লবশ্বোস ল�নয় সমস্োর লকোন�ো লশি থোকনব �ো। লস �ো�ো ধরন�র অজুহোত 
খঁুনি লবেোনব তোর দৃলটিভলগি, িীব��োরিোনক সমথ্ম � করোর িন্য। তোর কুরআ� িেোর 
উনদেশ্য হনব: তোর লবতলক্ম ত লেতিোভোব�ো, িীব��োরিোর সমথ্ম ন� কুরআন�র লকছু খঁুনি 
িোওয়ো �োয় লক �ো, ল��োনক লস ব্যবহোর করনত িোরনব তোর ধমমীয় কোনি ফোঁলকবোলি 
এবং ইসেোনমর ল�য়ম অবনহেো করোনক সমথ্ম � করোনত।

‘যািা আল্াহ যা অটুট িাখবি েবলবেন িা রেন্ কবি’ —এখোন� লবলভন্ন ধরন�র 
সম্নক্ম র কথো বেো হনয়নে, �োর মনধ্ িনে িোলরবোলরক সম্ক্ম , আত্ীয়তোর সম্ক্ম , 
প্রলতনবশীর সোনথ সম্ক্ম  এবং সনব্ম োিলর পৃলথবীর অন্যোন্য মোনুনির সোনথ হোেোে 
সম্ক্ম । আমোনদর প্রথনম আল্োহর  সোনথ সম্ক্ম নক ঠিক করনত হনব, তোরির 
মোনুনির সোনথ হোেোে সম্ক্ম নক ঠিক করনত হনব। �খ� আমরো এই সম্ক্ম গুনেো 
ঠিকভোনব বিোয় রোখনত িোরব �ো, তখ� িলরবোর লভনঙ �োনব, সমোি �টি হনয় �োনব, 
লদনশ েরম ব�লতক অবক্য় শুরু হনব।3

২	 	ম া্প্সজ	অি	দা	কুরআন—মুহাম্াদ	আসাদ
৩	 	তািসীর	ফি	ফেলাফলল	কুরআন—সাইফয়দ	কুতুব
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অন�ক সময় আমরো এই সম্ক্ম গুনেো ঠিক রোখনত লগনয় লকোন�ো একটি সম্নক্ম র 
লদনক এত লবলশ ঝঁনক িলে ল� অন্য সম্ক্ম গুনেো তখ� ধীনর ধীনর �টি হনয় ল�নত 
থোনক। ল�ম� ধরু�, লেৌধুরী সোনহব সম্প্রলত ইসেোনমর ওির লকছু িেোনশো�ো কনর 
েরমভোনব ইসেোনমর প্রলত ঝঁনক িনেনে�। লতল� প্রলতলদ� অলফস লথনক এনস খোবোর 
লখনয়ই লবলরনয় িনে� মসলিনদর লদনক। তোরির সেোত লশনি একদে মোনুনির সোনথ 
লতল� ঘুনর লবেো� মহল্োয় ধম্ম প্রেোর করনত। তোরির একদম গভীর রোনত ঘুনম ঢুেনত 
ঢুেনত বোসোয় এনস, লকোন�োভোনব লখনয়, লবেো�োয় লবহঁুশ হনয় �ো�। িনরর লদ� লসই 
একই রুটি�। এলদনক তোর লেনেনমনয়গুনেো সব উচ্ছনন্ন �োনচ্ছ। তোরো প্রলতলদ� লদখনে 
ল� তোনদর বোবোর সংসোনরর প্রলত আর লকোন�ো আগ্রহ ল�ই, ধনম্ম র কোরনণ তোরো তোনদর 
বোবোনক হোলরনয় লফেনে। কনয়কলদ� আনগও তোনদর বোবো তোনদর সোনথ টিলভ লদখত, 
লখেত, লবেোনত ল�নয় ল�ত। এখ� তোনক িলরবোনরর সোনথ সময় কো�োনতই লদখো �োয় 
�ো। এই সতিো�নদর অন�নকই বে হয় ইসেোনমর প্রলত একধরন�র অন্ধ আনক্রোশ ল�নয়। 
তোনদর ইসেোনমর প্রলত অলভন�োনগর লকোন�ো সীমো থোনক �ো। একসময় তোরো ধম্ম  লেনে 
আর দশ�ো মুসলেম �োমধোরী মোনুনির মনতো ইসেোম-লববলি্ম ত এক�ো িীব� িোর কনর।

‘যািা আল্াহ যা অটুট িাখবি েবলবেন িা রেন্ কবি’ —এর আনরকটি উদোহরণ 
হনেো, ধরু� রম�োন� আিল� গভীর মন�োন�োগ লদনয় সূরো আে-বোবিোরোহ লতেোওয়োত 
করনে�—‘যািা মানুবষি রিন্াি ক্ষমিাি োইবি এমন রেষবয় রেশ্াস কবি, সলাি 
প্ররিষ্া কবি এেং িাবদি আরম যা রদবয়রে িা শথবক খিি কবি...’ হঠোৎ দরিোয় 
এক লভক্ষুক কেো ল�নে লভক্ো েোনচ্ছ। আিল� লরনগ লগনয় গেো উলেনয় বেনে�, 
‘মোফ কনরো! �োও এখো� লথনক! দোনরোয়ো�! এনক বোসোর লভতনর ঢুকনত লদনে লক�?’

আবোর ধরু�, বন্ধুনদর সোনথ ইফতোর িোটি্ম র িন্য আিল� লবশোে আনয়োি� করনে�। 
এ সময় আি�োর লমোবোইে লফোন� এক গলরব আত্ীয় লফো� করে। লস কনয়ক লদ� 
লথনকই তোর লমনয়র লবনয় লদয়োর িন্য আি�োর কোনে একটু সোহোয্য েোনচ্ছ। লমোবোইনে 
তোর �োম লদনখ আিল� লবরতি হনয়, ভ্রু কঁুেনক লকছুক্ণ লেতিো কনর, আি�োর কোনির 
লেোকনক লফো��ো লদনয় বেনে�, ‘লফো��ো ধনর বে, আলম িরুলর কোনি ব্যস্ত আলে, 
িনর লফো� করনত।’

এ কোরনণই আল্োহ  আমোনদর সোবধো� কনর লদনয়নে� ল�� আমরো সম্ক্ম গুনেো 
অটু� রোলখ। একি� প্রকৃত মুসলেম আল্োহর  সোনথ সম্ক্ম  বিোয় রোখনত লগনয় 
অন্যোন্য হোেোে সম্ক্ম গুনেো �টি কনর লফনে �ো। লস বন্ধুর সোনথ সম্ক্ম  বিোয় রোখনত 
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লগনয় আত্ীয়তোর সম্ক্ম নক কম গুরুত্ব লদয় �ো। তোনক সব ব্যোিোনর খুব সোবধোন� 
ভোরসোম্ বিোয় রোখনত হয়।

�োরো আল্োহর সোনথ তোনদর অগিীকোর লভনঙ লফনে, �োরো তোনদর সম্ক্ম গুনেোনক 
লেন্ন কনর, দুল�য়োনত সমস্ো সৃলটি কনর—এনদর আল্োহ  বেনে� ون অথ্ম َخِٰسُ োৎ 
�োরো ক্লতগ্রস্, �োরো হোলরনয় লফনেনে, �োরো আলখরোনত লবশোে ক্লতনত িনেনে।1

লকয়োমোনতর লদ�। আি�োর লহসোব হনচ্ছ। আিল� মহো খুলশ, আি�োর বেনরর ির 
বের কটি কনর করো সেোত, লরোিো, �োকোত, এক্সট্ো লবো�োস লহনসনব করো ইসেোনমর 
দোওয়োনতর কোিগুনেো আি�োর ভোনেো কোনির িোল্োনক ভোরী কনর তুেনে। আি�োর 
ভোনেো কোনির িোল্ো একটু একটু কনর ভোরী হনচ্ছ, আর আিল� আশোয় বুক বোধঁনে�। 
তোরির হঠোৎ কনর আি�োর খোরোি কোনির িোল্ো ভোরী হওয়ো শুরু হনেো। আি�োর 
স্বোমী/স্ত্রী, সতিো�নদর এবং বোবো-মোনয়র সোনথ সম্ক্ম  ঠিক �ো রোখোর কোরনণ �ত 
সমস্ো হনয়নে, লসগুনেো এক�ো এক�ো কনর আি�োর খোরোি কোনির িোল্োনক ভোরী 
কনর লদনত শুরু কনর লদে।

ল� লবধবো আত্ীয়ো আি�োর �োকোনতর সোহোয্য �ো লিনয়, বোধ্ হনয় সুনদ �োকো 
ল�নয় লমনয়র লবনয় লদনয়লেে, তোর কোরনণ আি�োর খোরোি কোনির িোল্ো আরও ঝনে 
িেে। আিল� বুক ফো�ো আতনঙ্ তোলকনয় লদখনত থোকনে� আি�োর সব ভোনেো 
কোি, শুধু এই সম্ক্ম গুনেো ঠিক �ো রোখোর িন্য প্রোয় বোলতে হনয় �োনচ্ছ। আর মোরি 
এক�ো খোরোি কোি, আর আিল� লশি। আি�োর আর িোন্নোনত �োওয়ো হনব �ো। তখ� 
আিল� ওই লভক্ষুকনক লদখনত লিনে�। আি�োনক লদখোন�ো হনেো, একলদ� তোর 
সোনথ আিল� কী দুব্য্মবহোর�োই �ো কনর তোনক তোলেনয় লদনয়লেনে�! আিল� হোহোকোর 
কনর অসহোনয়র মনতো তোলকনয় লদখনে�, লসই এক�ো লভক্ষুকনক তোলেনয় লদয়োর 
িন্য আি�োর খোরোি কোনির িোল্ো, ভোনেো কোনির িোল্ো লথনক ভোরী হনয় লগে। 
আিল� গেো ফোটিনয় লেৎকোর করনে�, হোিোর বোর বেনে�: আি�োনক আর এক�ো 
বোর পৃলথবীনত লফনর ল�নত লদনত, আিল� এই ভুে আর করনব� �ো—লকন্তু লকোন�ো 
েোভ হনেো �ো। আি�োনক লকছু ভয়ংকর লদখনত িীব এনস ল�ন�-লেঁেনে িোহোন্নোনমর 
লদনক ল�নয় ল�নত থোকে...

1		 Ali,	M.M.	(2003)	A	Word	for	Word	Meaning	of	The	Quran
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আপমন কবীভোড়ে েবীেন কপড়লন ?

ۡحَيُٰكۡمۖ ُثمَّ 
َ
ۡمَوٰٗتا فَأ

َ
ِ َوُكنُتۡم أ َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱللَّ

يُِميُتُكۡم ُثمَّ ُيۡيِيُكۡم ُثمَّ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن ٢٨

কীভোনব লতোমরো আল্োহনক অস্বীকোর করনত িোর �খ� লক�ো লতোমরো লেনে 
ল�ষ্পোণ এবং লতল� লতোমোনদর প্রোণ লদনয়নে�। তোরির লতল� লতোমোনদর মৃতুযে 
লদনব�, তোরির আবোর লতল�ই লতোমোনদর প্রোণ লদনব� এবং সবনশনি তোরঁ 

কোনেই লতোমোনদর লফনর ল�নত হনব? আে-বোবিোরোহ: ২৮

আল্োহ  এখোন� ঠিক দুইবোর ল�ষ্পোণ এবং দুইবোর প্রোণ িোবোর কথো বনেনে�। 
প্রথনম আমরো লেেোম ْمَوٰتًا

َ
োর অথ্ম�— أ  হয় দুটি—মৃত বো প্রোণহী�।1 প্রথমবোর 

ল�ষ্পোণ বেনত হয়নতো আল্োহ  মোনুনির লদহ বতলরর কোঁেোমোনের কথো বনেনে�। 
কোরণ, লেতিো করনে লদখো �োয়: পৃলথবীনত �ত মোনুি এনসনে এবং আসনব তোনদর 
সবোর িন্য ল� কোঁেোমোে দরকোর, তো পৃলথবীনতই েলেনয় আনে অবস্োয়। আমোনদর 
ভলবষ্যৎ প্রিন্ম ল�ষ্পোণ কোঁেোমোে অবস্োয় এখ�ই মহোলবনশ্ব েলেনয় আনে।2 মোনুনির 
লদহ বতলরর িন্য দরকোর ৬৫% অলক্সনি�, ১৮% কোব্ম �, ১০% হোইনড্োনি�, ৩% 
�োইনট্োনি�, ১.৫% কযেোেলশয়োম, ১.২% ফসফরোস, আর অল্প লকছু অন্যোন্য লমৌলেক 
িদোথ্ম ।3 ভলবষ্যনত �ত মোনুি িন্মোনব, তোনদর িন্য এই সমস্ত লমৌলেক িদোথ্ম  মহোলবনশ্ব 
এখ�ই েলেনয় আনে, আল্োহর ল�নদ্ম শ লিনেই এই ল�ষ্পোণ কোঁেোমোেগুনেো একসোনথ 
হনয় একটি মো�ব লশশুর লদহ বতলর করো শুরু কনর লদনব এবং একসময় আল্োহ  
তোর মনধ্ প্রোণ লদনয় লদনব�।

আল্োহ  আমোনদর এখোন� লিনজ্স করনে�: কীভোনব আমরো তোঁনক অস্বীকোর 
করনত িোলর, তোঁর প্রলত অকৃতজ্ হনত িোলর, ল�খোন� আমরো একসময় লেেোম 
প্রোণহী�, লবলক্প্ত লকছু িে িদোথ্ম ? এরির একসময় তোঁর ল�নদ্ম নশ লসই প্রোণহী� 
িে িদোথ্ম গুনেো অসোধোরণ সূক্ষ্মতোর সোনথ অতযেতি বুলদ্ধমো� এক প্রোণীনত িলরণত 

1		 Ali,	M.M.	(2003)	A	Word	for	Word	Meaning	of	The	Quran
2		 মা’ফরিুল	কুরআন
3		 Chemistry	(9th	Edition)	by	Chang	&	Raymond,	McGraw-Hill.	p.	52.
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হনয়নে। এই প্রশ্নটি লবোরোর িন্য আমোনদর প্রথনম লবোরো দরকোর লকছু প্রোণহী� িে 
িদোথ্ম  লথনক কীভোনব আমরো একটি প্রোণীনত িলরণত হেোম। এবং মোনুি �োনমর এই 
প্রোণীর লদনহ কী অসোধোরণ সব ব্যোিোর রনয়নে ল� সৃলটিকত্ম ো ল�নি আমোনদর েযেোনেঞ্জ 
করনে�: �লদ আমরো সলতযেই বুরতোম আমরো কীভোনব সৃলটি হনয়লে, তো হনে আমরো 
লকোন�োলদ� তোঁনক অস্বীকোর করতোম �ো, তোঁর প্রলত অকৃতজ্ হতোম �ো।

প্রথনম লভনব লদখু�, আিল� কীভোনব িন্ম ল�নে�? আিল� এনসনে� আি�োর বোবো-
মোনয়র কোে লথনক। আি�োর বোবো-মো এনসনে� তোনদর বোবো-মোনয়র কোে লথনক। এভোনব 
�লদ লিে� লদনক ল�নত থোনক�, একসময় আিল� পৃলথবীর প্রথম বোবো এবং মো ি�্মতি 
লিৌঁনে �োনব�, �োনদরনক লকউ িন্ম লদয়ল�। এখ� প্রশ্ন হনেো, তোরো লকোথো লথনক এনে�?

এই প্রনশ্নর উত্র ল�নয় পৃলথবীনত বহু লতোেিোে হনয় লগনে। একদে মোনুি লবশ্বোস 
কনর, সৃলটিকত্ম ো ল�নি লসই প্রথম মো�ব এবং মো�বীনক বোল�নয় পৃলথবীনত িোঠিনয়নে�, 
অথবো লতল� পৃলথবীনতই তোনদর লকোন�ো লবনশি প্রলক্রয়োয় বোল�নয়নে�। আনরকদে মোনুি 
মন� কনর, লসই প্রথম আধুল�ক মো�ব-মো�বী এনসনে� লকোন�ো গলরেো/লশম্োঞ্জীর 
মনতো লদখনত আলদ লিতো-মোতো লথনক, �োরো ঠিক আিনকর মোনুনির মনতো লেনে� 
�ো। লকোন�ো কোরনণ প্রথমবোনরর মনতো লসই আলদ লিতো-মোতো একটি আধুল�ক মো�ব 
এবং মো�বী লশশুর িন্ম লদ� এবং তোনদর লথনক পৃলথবীনত আিনকর �ত মোনুি রনয়নে 
সবোর িন্ম হনয়নে। শুধু তো-ই �য়, লসই আলদ লিতো-মোতোরো এনসনে� আনরকটু লবলশ 
বো�নরর কোেোকোলে লদখনত আলদমো�ব, আলদমো�বী লথনক, �োরো �োলক এনসনে� 
আরও লবলশ বো�নরর মনতো লদখনত আরও আলদমো�ব এবং আলদমো�বী লথনক—এই 
হনচ্ছ িোরউইন�র লবখ্যোত লববত্ম �বোদ, �ো পৃলথবীর মোনুিনক দুই ভোনগ ভোগ কনর 
লদনয়নে—আলস্তক ও �োলস্তক।

িোরউইন�র লববত্ম �বোদ অনুসোনর একি� আলদ লিতো ও মোতো—�োরো ঠিক আিনকর 
মোনুনির মনতো মোনুি লেনে� �ো—লবনশি লকোন�ো লিন�টিক লমউন�শন�র কোরনণ 
তোরো প্রথম একি� আধুল�ক মো�ব লশশুর িন্ম লদ�। এটি এমল� এমল� ঘন� �োওয়ো 
একটি ঘ��োমোরি: এর লিেন� লকোন�ো উনদেশ্য ল�ই, লকোন�ো সৃলটিকত্ম োর হোত ল�ই। 
প্রকৃলতর হোিোর লখেোর মনধ্ এটি লেে একটি লখেো। এই একই প্রলক্রয়োয় পৃলথবীনত 
সকে প্রোনণর উদ্ব হনয়নে।

লববত্ম �বোদ অনুসোনর প্রোনণর সৃলটি হনয়নে হঠোৎ কনর। লকোন�ো অিো�ো কোরনণ 
৩.৬ লবলেয়� বের আনগর আলদ পৃলথবীনত, লকোন�ো এক িোয়গোর কোদো মোটিনত 
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লকছু অবিব িদোথ্ম  কোকতোেীয়ভোনব একসোনথ লমনশ প্রথম অযেোমোইন�ো অযেোলসি বতলর 
কনর। এ রকম অন�কগুনেো অযেোমোইন�ো অযেোলসি কীভোনব ল�� অতযেতি ল�খঁুতভোনব 
একসোনথ হনয় লপ্রোটি� বতলর হয়। তোরির কনয়কটি লবনশি লপ্রোটি� ব্যোখ্যোতীত উিোনয় 
আরএ�এ এবং লকছুলদ� িনর লিএ�এ বতলর কনর। তোরির লসখো� লথনক আরও 
লবরো� লকোন�ো কোকতোেীয় কোরনণ প্রথম একনকোিী প্রোণীর সৃলটি হয়। লসই একনকোিী 
প্রোণীরো বহু বের ধনর লববলত্ম ত হনত হনত বহুনকোিী প্রোণীনত িলরণত হয়। তোর বহু 
বের িনর লসই বহুনকোিী প্রোণীরো লববলত্ম ত হনয় আরও িটিে িেের প্রোণীনত িলরণত 
হয়। তোরির লসই িেের প্রোণীগুনেো একসময় হোত-িো গলিনয় িোঙোয় উনঠ এনস �ো�ো 
ধরন�র স্েের প্রোণীনত িলরণত হয়। এরির লসই স্েের প্রোণীগুনেো লকোটি লকোটি 
বের ধনর লববলত্ম ত হনয় একসময় গরু-েোগে, হোঁস-মুরলগর মনতো প্রোণীনত িলরণত 
হয়। এবং সবনশনি একই প্রলক্রয়োয় ধোনি ধোনি বো�রররূিী আলদমো�ব লথনক উদ্ব 
হনয়নে আধুল�ক মোনুনির।

েক্ করু�, এই লগো�ো প্রলক্রয়োয় অন�কগুনেো কোকতোেীয় ব্যোিোর রনয়নে। এই 
প্রলতটি কোকতোেীয় ঘ��ো ঘ�োর সম্ভোব্যতো হনচ্ছ কমিনক্ লকোটি লকোটি লকোটি সম্ভোব�োর 
মনধ্ একটি। ল�ম�: ৩০০ অণু লদনয় গঠিত একটি লপ্রোটি� বতলর হবোর সম্ভোব�ো 
হনচ্ছ ১০৩৯০ এর মনধ্ একটি। ১০ এর িনর ৩৯০টি শূন্য লদনে ল� লবরো� সংখ্যো 
হয় ততগুনেো সম্ভোব�োর মনধ্ একটি। �োর অথ্ম  হনচ্ছ—এ�ো গোলণলতকভোনব লদখনে 
লকোন�োভোনবই সম্ভব �য়।

র েেি্ক নে াদ  রক আসবলই শক া বন া  প্রম া র েি রেজ্ ান?
১) লববত্ম �বোদ �লদ সলতযে হনতো তো হনে আমরো এক প্রোণী লথনক অন্য প্রোণীনত 

লববলত্ম ত হওয়োর সময়, তোর মোরোমোলর অবস্োর অন�ক ল�দশ্ম � প্রকৃলতনত লদখনত 
িোরতোম। লকন্তু এখ� ি�্ম তি আমরো ল� েক্ েক্ ফলসে লিনয়লে, তোর লকোথোও 
লকোন�োলদ�ও এক প্রোণী লথনক অন্য প্রোণীনত লববলত্ম ত হওয়োর সময় মোরোমোলর 
অবস্োর লকোন�ো প্রোণী লদখো �োয়ল�।1 ল�ম�: এখন�ো ি�্ম তি এম� লকোন�ো বো�র বো 
গলরেোর ফলসে িোওয়ো �োয়ল�—ল��োর মোথো লেে মোনুনির মনতো, বো ল��োর গোনয়র 
লেোম মোনুনির মনতো একদম লেো�, বো ল��োর হোত মোনুনির হোনতর মনতো—ল�গুনেো 
লদনখ প্রমোণ িোওয়ো �োয় ল� গলরেো বো বো�র লথনক ধীনর ধীনর লববত্ম � হনয় মোনুি 

1		 Morris,	J.	D.,	&	Sherwin,	F.	J.	(2010).	The	fossil	record:	Unearthing	nature's
history	of	life.	Dallas,	TX:	Institute	for	Creation	Research.
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এনসনে। �ো িোওয়ো �োয়ল� তোরও এক�ো ‘ববজ্োল�ক’ �োম আনে—লমলসং লেঙ্। 
লকছু লববত্ম �বোদী লবজ্ো�ী িোলেয়োলতর মোধ্নম লবশ কনয়কবোর লমলসং লেঙ্ লহনসনব 
লবলভন্ন ফলসে উিস্োি� করো হনেও লশিনমশ প্রযুলতির উন্নলতর সোনথ সোনথ িরীক্োয় 
লধোঁকো�ো প্রকোশ লিনয় �োয়। লি্িোউ� ম্ো� �োনমর িোে �রকংকোে এখন�ো ি�্মতি 
লবজ্ো�ীনদর েজ্োয় লফনে লদয়।2

২) প্রোণীনদর মনধ্ সূক্ষ্ম লববত্ম ন�র (Microevolution) ল�দশ্ম � লমেনেও বে 
ধরন�র লববত্ম ন�র লকোন�ো প্রমোণ এখন�ো িোওয়ো �োয়ল�, ল�খোন� এক প্রিোলতর 
প্রোণী লববলত্ম ত হনয় আনরক প্রিোলতর প্রোণীনত িলরণত হনয়নে। স্থূে লববত্ম � 
(Macroevolution)-এর িনক্ লকোন�ো প্রমোণ ল�ই। লবজ্ো�ীরো গনবিণোগোনর মোলের 
লববত্ম � করোর লেটিো কনরলেনে�। অন�ক লেটিোর িনর লদখো লগে লত� ধরন�র মোলে 
বতলর হনেো—আনগ ল�রকম লেে লসরকমই, লমউন�ন�ি বো লবকৃত, অথবো মৃত।3 
২০১০ সোনে একটি গনবিণোয় মোলের ৬০০ প্রিন্ম িরীক্ো কনরও লকোন�ো লববত্ম ন�র 
লেনি িোওয়ো �োয়ল�।4 একইভোনব ই-লকোেোই ব্যোকন�লরয়োর ৪০,০০০ প্রিনন্মর ওির 
লববত্ম ন�র লেটিো কনরও লববত্ম �বোনদর িনক্ লকোন�ো প্রমোণ িোওয়ো �োয়ল�।5 সুতরোং 
অতীনতও লববত্ম � হনয় একটি প্রিোলতর প্রোণী অন্য প্রিোলতর প্রোণীনত রূিোতিনরর 
লকোন�ো প্রমোণ িোওয়ো �োয়ল�, বত্ম মোন�ও �ো।

৩) লববত্ম �বোদ দোলব কনর, লিন�টিক লমউন�শন�র মোধ্নম প্রোণীনদর মনধ্ লববত্ম � 
হনয় উন্নততর এবং লবলশ ল�কসই প্রোণীর সৃলটি হয় এবং এইভোনবই আলদ-মোনুি 
লথনক আধুল�ক মোনুি এনসনে। লকন্তু সোম্প্রলতক গনবিণোয় উন্ো প্রমোণ িোওয়ো 
লগনে। লিন�টিক লমউন�শ� মোন� এক লকোি লথনক �তু� লকোি সৃলটির সময় পুনরোন�ো 
লিএ�এ লথনক �তু� লিএ�এ বতলরর সময় হওয়ো ভুে। লকন্তু ব্যোকন�লরয়ো লথনক মোনুি 
সবোর লকোনিই লমউন�শ� লঠকোন�োর িন্য কনয়কস্তনরর প্রলতরক্ো ব্যবস্ো আনে।6

2	 Piltdown	man.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	http://www.nhm.
ac.uk/our-science/departments-and-staff/library-and-archives/collections/
piltdown-man.html
3		 Nüsslein-Volhard,	C.	and	E.	Wieschaus.	1980.	Mutations	affecting	segment	number	
and	polarity	in	Drosophila.	Nature.	287	(5785):	795-801.
4		 Burke,	M.	K.	et	al.	2010.	Genome-wide	analysis	of	a	long-term	evolution	
experiment	with	Drosophila.	Nature.	467	(7315):	587-590.
5		 Barrick,	J.	E.	et	al.	2009.	Genome	evolution	and	adaptation	in	a	long-term	
experiment	with	Escherichia	coli.	Nature.	461	(7268):	1243-	1247.
6		 Shapiro,	James	A,	(1997)	A	Third	Way,	Boston	Review.
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এখ� প্রশ্ন থোকনত িোনর, তো হনে কী লকোনি লমউন�শ� হয় �ো? উত্র হনেো: 
হয়। তনব উলদ্দ লকংবো মোনুি উভনয়র লকোনিই লবলশরভোগ লমউন�শন�র ফনে লদনহ 
লকোন�ো উনল্খন�োগ্য িলরবত্ম � হয় �ো। লকছু লমউন�শন�র ফে হোনত�োনত িোওয়ো �োয়। 
ল�ম� লকোনির িন্ম-মৃতুযে ল�য়ন্ত্রণ কনর ল� লসনস্ম তোনক বনে লপ্রোগ্রোমি লসে লিথ। 
�লদ লমউন�শন�র মোরিো লবলশ হনয় �োয় তো হনে লকোি �তু� লকোি সৃলটির প্রলক্রয়ো বন্ধ 
কনর লদয়। লতিল্রিয় লবলকরণ লকংবো রোসোয়ল�ক দূিনণর ফনে লমউন�শন�র মোরিো 
�লদ এত লবলশ হয় ল� লকোনির মৃতুযের লসনস্নমই গণ্ডনগোে শুরু হনয় �োয়—তখ� 
লকোি আর মরনত েোয় �ো। লসই লকোি লবভোলিত হনতই থোনক হনতই থোনক। আনস্ত 
আনস্ত লস তোর ল�নির িোয়গো লথনক সোরো লদনহ েলেনয় িনে। এই অবস্ো�োনক 
আমরো সোদো বোংেোয় কযেোন্সোর বনে িোল�। কলমক্ নসর সুিোর লহনরোনদর বোস্তনব আ�নে 
অস্বোভোলবক ক্মতো �য় বরং কযেোন্সোর লরোগীর করুণ লেহোরো লদখো ল�ত। কযেোন্সোর লরোগীর 
মৃতুযের ফনে ভয়োবহ ক্লতকোরক লমউন�শ��ো ওই মোনুি�োর সোনথ কবনর েনে �োয়, 
বংশোনুক্রনম টিকনত িোনর �ো।

লমউন�শ� এম�ই এক�ো খোরোি লিল�স ল��ো লথনক বোেঁোর িন্য মোনুি লতো মোনুি, 
ব্যোকন�লরয়োর লকোি ি�্মতি লেটিো েোলেনয় �োয়। এিন্যই লকোি লবভোিন�র সময় ল�� 
লমউন�শ� �ো হয়, বো হনেও ল�� লস�ো ঠিক কনর লফেো �োয় লসিন্য লকোি প্রোণিনণ 
লেটিো কনর।

এরিনরও লকছু লমউন�শ� বংশিরম্রোয় টিনক থোনক। এনক বেো হয় লিন�টিক 
এ�ট্লি। লকছু লমউন�শন�র ফনে �ো�োরকম লিন�টিক লরোগ হয়। লকো� িীন� সমস্ো 
থোকনে কী লরোগ হয় লস�োর ওিনরই লভলত্ কনর মোনুনির লহউম্ো� লিন�োম ম্োি 
বতলর করো হনয়নে। লিন�টিক লরোগ এভোনব লবজ্োন�র অন�ক উিকোর করনেও 
মোনুিনক �তু� ক্মতো লদনয় �তু� প্রিোলতর লদনক ল�নয় �োনচ্ছ এম� লকোন�ো প্রমোণ 
ল�ই; সোমন� আসনব যুলতিনত তো বনেও �ো।

এরিনরও �লদ লকউ বনে লমউন�শ� লদনয় লববত্ম � আর লসই িথ ধনরই মোনুনির 
সৃলটি তো হনে বেনত হনব মো�ব সভযেতোর লিেন� জ্ো�-লশক্ো-ব�লতকতো ইতযেোলদর 
লকোন�ো অবদো� ল�ই। অবদো� শুধু চুলর-িোকোলত-খু�-খোরোবী আর ধি্ম নণর। 

৪) এক প্রিোলতর প্রোণীর লথনক অন্য প্রিোলতর প্রোণীর মনধ্ ধোনি ধোনি লববত্ম � 
কখন�ো সম্ভব �য়। ল�ম�: সরীসৃনির লদ্বমুখী ফুসফুস কখন�োই িোলখর একমুখী 
ফুসফুনস লববলত্ম ত হনত িোনর �ো। লস�ো হনত হনেো লববত্ম � লশি �ো হওয়ো ি�্ম তি 
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সরীসৃিনক শ্বোস ল�ওয়ো বন্ধ কনর লদনত হনব—ল��ো হোস্কর রকনমর অন�ৌলতিক। 
সুতরোং লববত্ম �বোদীরো ল� দোলব কনর সরীসৃি লথনক িোলখর লববত্ম � হনয়নে, লস�ো 
ভুে।1 একইভোনব উভের প্রোণীর লত�-কক্-লবলশটি হৃদলিণ্ড লথনক স্তন্যিোয়ী প্রোণীর 
েোর-কক্-লবলশটি হৃদলিনণ্ডর লববত্ম � হওয়ো কখন�ো সম্ভব �য়, কোরণ লস�ো হনত হনে 
প্রথনম উভের প্রোণীর হৃদলিনণ্ডর মনধ্ �তু� লদওয়োে সৃলটি হনত হনব, �ো হয় �তু� 
রতি�োেীর সৃলটি হনত হনব, �ো রতি েেোেেনক ব্যোহত করনব। লববত্ম � হওয়োর সময় 
রতি েেোেে বন্ধ হনয় প্রোণীটি মোরো �োনব। 

এ রকম অন�ক প্রমোণ রনয়নে �ো লথনক সহনিই লদখোন�ো �োয় ল� এক প্রিোলতর 
প্রোণীর মনধ্ ধীনর ধীনর লববত্ম � হনয় অন্য প্রিোলতর প্রোণী সৃলটি হওয়ো সম্ভব �য়। 
কোরণ, লববত্ম ন�র সময় মোরোমোলর ল�ই অবস্োগুনেো হনত হনব, লসগুনেো প্রোণীর িন্য 
লকোন�োভোনবই কল্োণকর �য়। এম�লক অন�ক লক্নরি এই ধরন�র অনধ্মক লববত্ম � 
লসই প্রোণীর িন্য মৃতুযের কোরণ হনয় দোঁেোয়। 

একটি ব্যোিোর িলরষ্োর করো দরকোর: Microevolution বো সূক্ষ্ম-লববত্ম � অবশ্যই 
প্রকৃলতনত হয়। এবং লস�ো হয় একই প্রিোলতর মনধ্, অল্প লকছু লিন�টিক িলরবত্ম � 
লথনক। হনত িোনর এভোনবই একসময় উি-প্রিোলতর সৃলটি হয়। লকন্তু এই সূক্ষ্ম লববত্ম � 
হনত হনত একসময় Macroevolution বো স্থূে-লববত্ম � হনয় এক প্রিোলতর প্রোণী 
সম্পূণ্ম  অন্য প্রিোলতর প্রোণীনত িলরণত হয় �ো—ল��ো লববত্ম �বোদীরো প্রমোণ করোর 
লেটিো করনে�। মিোর ব্যোিোর হনচ্ছ, এ�ো ল�নয় লববত্ম �বোদীনদর মনধ্ই লদ্বমত রনয়নে।2 
বো�নরর মনধ্ সূক্ষ্ম লববত্ম � হনয় লবলভন্ন প্রিোলতর বো�র বতলর হয়, লকন্তু তোরো লশি 
ি�্মতি বো�রই থোনক; মোনুি হনয় �োয় �ো।

লববত্ম ন�র ল�ক্স� বইগুনেোনত লববত্ম �বোনদর িনক্ ল�সব উদোহরণ লদখোন�ো হয়—
ল�ম�: িোরউইন�র িোলখর লঠোঁন�র ‘লববত্ম �’, ই-লকোেোই ব্যোকন�লরয়োর ‘লববত্ম �’ 
হনয় অযেোলন্বোনয়োটিনকর প্রলত লরলিনস্ন্স, এইেআইলভ ভোইরোনসর ‘লববত্ম �’—এগুনেো 
সবই হয় একই প্রিোলতর মনধ্। িোলখ লববত্ম ন�র িনর িোলখই থোনক, ব্যোকন�লরয়ো 
লশি ি�্মতি ব্যোকন�লরয়োই থোনক।3

1		 Thomas,	B.	(n.d.).	Do	New	Dinosaur	Finger	Bones	Solve	a	Bird	Wing	Problem?
Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//www.icr.org/article/do-new-dinosaurfinger-
bones-solve/
2		 Allaby,	M.	(ed.)	1992.	The	Concise	Oxford	Dictionary	of	Zoology.	New	York:	
Oxford	University	Press.
3	 	Jeanson,	N.	T.	(n.d.).	Is	Evolution	an	Observable	Fact?	Retrieved	February	14,
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ম ানুবষি শদ বহ  অপ্রবয় ািন ীয়  অঙ্গ: সৃ রটিকি্ক া ি  ভুল?
লসকুযেেোর স্কুেগুনেোনত এবং িোতিোলর বইগুনেোনত এখন�ো িেোন�ো হয় ল� মোনুনির 

লদনহ লকছু অপ্রনয়োি�ীয় অগি রনয়নে, ল�গুনেো বো�র লথনক মোনুি লববত্ম � হওয়োর 
সময় মোনুনির লদনহ রনয় লগনে। লদখোন�ো হয় ল� অযেোনিলন্ক্স, এনি�নয়ি, ��লসে—
এগুনেো সব অপ্রনয়োি�ীয় অগি। �লদ সলতযে সৃলটিকত্ম ো থোকনত�, তো হনে এই 
অপ্রনয়োি�ীয় অগিগুনেো থোকত �ো। মোনুনির লববত্ম � প্রকৃলতর এক ত্রুটিপূণ্ম  লখেো 
লদনখই এ ধরন�র লবশ লকছু অপ্রনয়োি�ীয় অগি এখন�ো লদখো �োয়।

তনব ২০১০ সোনে েোরি� লববত্ম �বোদীই এ�ো প্রমোণ কনরনে� ল� এনি�লয়ি 
এবং ��লসে হনচ্ছ লেম্ফনয়ি টিসুযের ভোন্োর, �ো মোনুনির লরোগ প্রলতনরোধ ক্মতোর 
িন্য প্রনয়োি�ীয়।1 লবখ্যোত Grolier Encyclopedia-লত বেো হনয়নে, অযেোনিলন্ক্সনক 
এতলদ� মন� করো হনতো অপ্রনয়োি�ীয় অগি, লকন্তু এটি লরোগ প্রলতনরোধ ক্মতোর 
ব্যবহোনরর িন্য অন্যতম অগি।2 সোইন্স ম্োগোলিন�র লফব্রুয়োলর ২০১৩ সংখ্যোয় একটি 
আতিি্ম োলতক গনবিণোর তথ্মনত অযেোনিলন্ক্স-এর লববত্ম � হনয়নে কমিনক্ ৩২ বোর, 
লভন্ন লভন্ন প্রোণীনত। অথ্ম োৎ অযেোনিলন্ক্স অগিটি প্রকৃলতর লকোন�ো ভুে �য়, এটি একটি 
উনদেশ্য প্রনণোলদত অগি, �ো লবনশি লকছু প্রোণীনকই লদওয়ো হনয়নে। তোরো প্রস্তোব 
কনরনে� ল� এই অগিটি মোনুনির িলরিোকতনন্ত্র হিনম সুলবধো হবোর িন্য প্রনয়োি�ীয় 
ভোনেো ব্যোকন�লরয়োনক সংরক্ণ কনর। �লদ কোরও বে ধরন�র িোইলরয়ো, কনেরো হনয় 
িলরিোকতন্ত্র লথনক প্রচুর িলরমোনণ ভোনেো ব্যোকন�লরয়ো হোলরনয় �োয়, তখ� অযেোনিলন্ক্স 
আবোর লসই ব্যোকন�লরয়ো সরবরোহ কনর।

সমনয়র িলরক্রমোয় লবজ্ো�ীরো প্রমোণ কনরনে ল� মোনুনির লদনহর লিিোইন� লকোন�ো 
ভুে ল�ই, লকোন�ো অিলরকলল্পত ঘ��ো ল�ই। প্রলতটি অগি ল�খঁুতভোনব বতলর করো 
হনয়নে লকোন�ো �ো লকোন�ো িরুলর কোনির িন্য। মহো� আল্োহ  কত ল�খঁুতভোনব 
মোনুনির লদহ বতলর কনরনে�, লস�ো আমরো ধীনর ধীনর িো�নত িোরলে। লববত্ম �বোদীনদর 
অিপ্রেোনর মুসলেমরো লবভ্রোতি হয়, আল্োহ  সম্নক্ম  ভুে ধোরণো কনর। আল্োহ  
কখন�োই প্রনয়োি� েোেো লকছু কনর� �ো, তোঁর প্রলত�ো কোি অতযেতি ল�খঁুত।

2016,	from	http:	//www.icr.org/article/7165
1		 Barrett,	K.	E.	et	al.	2010.	Ganong’s	Review	of	Medical	Physiology.	New	York:	
McGraw-Hill	Medical,	605.
2		 Hartenstein,	Roy,	Grolier	Encyclopedia,	2002,	Grolier	Interactive	Inc.
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লববত্ম � ল�নয় আরও লবস্তোলরত ববজ্োল�ক আনেোে�ো এ বইনয়র আওতোর বোইনর। 
তনব আগ্রহী িোঠকনদর িন্য লকছু বই িেোর িরোমশ্ম  থোকে: 
□ There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His 

Mind by Antony Flew & Roy Abraham Varghese 

□ Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution by Michael 
J. Behe.

□ Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design by 
Stephen C. Meyer

শ ি াখ—এক অসাধ ািে  সৃ রটি
লেোখ আল্োহর  এম� এক অসোধোরণ সৃলটি �োর মনধ্ রহনস্র লকোন�ো লশি ল�ই। 

বইনয়র ির বই লেখো হনয়নে লেোনখর অসোধোরণ লিিোই� ল�নয়; লকন্তু লেোখ কীভোনব 
হনেো লস�ো লববত্ম �বোদীরো ব্যোখ্যো করনত িোরনে� �ো। লেোনখর িোল� লববত্ম �বোদীনদর 
িন্য একটি লবরো� প্রশ্ন; কোরণ, লেোনখর িোল�র মনতো এ রকম অসোধোরণ তরে 
প্রকৃলতনত কীভোনব এমল� এমল�ই এনেো, লস�ো তোরো ব্যোখ্যো করনত িোনর�ল�। 
উইলেয়োম লরি ১৫ বের লেোনখর িোল� ল�নয় গনবিণো কনর বনেনে�—

‘শিাবখি পারন শকাবনা সাধািে রকছু নয়। এটি পারন, শলেষ্া, শিল, ইবলবট্ালাইট-
এি এক িটিল রমশ্রে। এটি ব্যাকবটরিয়া প্ররিবিাধক, যা শিাখবক ইনবফকশন শথবক 
িক্ষা কবি। এটি নানা ধিবনি কাি কবি যা শিাবখি িন্য অি্যােশ্যক। এটি করন্ক য়াবক 
মসৃে কবি, যা পরিষ্াি দৃরটিি িন্য অি্যােশ্যক। এটি করন্ক য়াবক যবথটি আর্্ক  িাবখ 
এেং অরসিবিন সিেিাহ শদয়। এটি শিাবখি িন্য ওয়াইপাি রহবসবে কাি কবি, যা 
শিাখবক ধুবয় পরিষ্াি কবি ধুবলাোরল শথবক।’3

লেোনখর িোল� �লদ শুধুই িোল� হনতো, তো হনে তো ঘি্ম নণর কোরনণ লেোখ শুলকনয় 
জ্োেো লিোেো করত। শীতকোনে তোিমোরিো শূন্য লিলগ্র হনে িোল� শুলকনয় িনম বরফ 
হনয় ল�ত। আবোর লেোনখর িোল� �লদ শুধুই এক ধরন�র লতে হনতো, তো হনে তো 
লেোনখর ধুনেোবোলে িলরষ্োর �ো কনর উন্ো আরও লঘোেো কনর লদত। লেোনখর িোল�র 
মনধ্ প্রকৃলতর েক্ উিোদো� লথনক এম� লবনশি লকছু উিোদো� ব্যবহোর করো হনয়নে, 
3		 Bergman,	J.	(n.d.).	The	design	of	tears:	An	example	of	irreducible	complexity.
Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//creation.com/the-design-of-tears-
anexample-of-irreducible-complexity
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�োর এক লবনশি লমশ্রণ একই সোনথ িলরষ্োর, মসৃণ এবং িীবোণুমুতি করনত িোনর 
এবং অলক্সনি� সরবরোহ করনত িোনর। কীভোনব এই অসোধোরণ লমশ্রণ এমল� এমল�ই 
‘লববত্ম �’ হনয় এনেো, লস�োর লকোন�ো ব্যোখ্যো ল�ই।

আনরকটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, প্রকৃলতনত একমোরি মোনুনির লক্নরিই আনবগ 
লথনক লেোনখর িোল� আনস, �ো আবোর সোধোরণ লেোনখর িোল� লথনক আেোদো।1 এনত 
২৪% লবলশ লপ্রোটি�, লেউলস�-এনঙ্ফোলে�, লপ্রোল্োলক্ট� এবং ACTH হরনমো� রনয়নে। 
কোন্নোর সময় এগুনেো লেোনখর িোল�র সোনথ লবলরনয় আনস। এই হরনমো�গুনেো মোনুনির 
মো�লসক েোনির িন্য দোয়ী। এ কোরনণই কোন্নোর িনর মোনুনির মো�লসক েোি কনম 
�োয়, মোনুি হোেকো লবোধ কনর।

লেোনখর আনরকটি েমকপ্রদ ঘ��ো ল�নয় বলে। মোনুনির লেোখ প্রলত লসনকনন্ 
৩০-৭০ বোর কোঁনি। এই কম্�টি অতযেতি সূক্ষ্ম: একটি কোগি �তখোল� িোতেো, 
তোর ৭০ ভোনগর ১ ভোগ �তখোল� হয়, লেোখ ততটুকু কোঁনি। এই অতযেতি সূক্ষ্ম মোনি 
কোঁিোর কোরনণ লেোনখর কল�্ম য়ো এবং লরটি�ো অতযেতি অল্প িলরমোনণ সবসময় ঘুরনত 
থোনক এবং বোইনর লথনক আনেো লরটি�োর আনেোক সংনবদ�শীে লকোনি লবলভন্ন লদক 
লথনক িেনত থোনক। �লদ তো �ো হনতো, তো হনে আমরো �লদ লকোন�ো লকছুর লদনক 
একভোনব তোলকনয় থোকতোম, তো হনে মুহূনত্ম র মনধ্ই আমোনদর দৃলটি লথনক সব রঙ 
েনে লগনয় সোদো-কোনেো েলব বতলর করত। লস্র লিল�সটি �তক্ণ �ো-�েত, ততক্ণ 
আমরো আর তো শ�োতি করনত িোরতোম �ো। আমরো কখন�ো লকোন�ো লস্র লিল�নসর 
লদনক লস্রভোনব তোলকনয় থোকনত িোরতোম �ো, বোর বোর লেোখ ঘুরোনত হনতো অথবো 
আশিোনশর আনেোর লদক বোর বোর িলরবত্ম � করনত হনতো।2 এসব িো�োর িনরও—

লকম� কনর লতোমরো আল্োহনক অস্বীকোর কনরো? �খ� লতোমরো ল�ষ্পোণ লেনে 
তোরির লতল� লতোমোনদর প্রোণ লদনয়লেনে�...

1		 Frey,	W.	H.,	Desota-Johnson,	D.,	Hoffman,	C.,	&	Mccall,	J.	T.(	1981).	Effect	of
Stimulus	on	the	Chemical	Composition	of	Human	Tears.	American	Journal	of
Ophthalmology,	92(4),	559-567.
2		 Wagner,	T.	(n.d.).	Darwin	vs.	the	eye.	Retrieved	February	14,	2016,	from	http:
//creation.com/charles-darwin-vs-the-eye
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সৃমটিেগড়ির করেষ্ঠ সৃমটি

ۡرِض َخلِيَفٗةۖ قَالُٓواْ 
َ
ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱۡل

َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱدّلَِمآَء َوَنُۡن نَُسّبُِح 
َ
أ

ۡعلَُم َما َل َتۡعلَُموَن ٣٠
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّنِ ِبَۡمِدَك َوُنَقّدِ

�খ� লতোমোর প্রভু লফনরশতোনদর বনেলেনে�, ‘আলম পৃলথবীনত একি� 
প্রলতল�লধ ল�যুতি করনত �োলচ্ছ।’ লফনরশতোরো লিনজ্স কনরলেে, ‘আিল� 
লক এর মনধ্ (পৃলথবীনত) এম� একি�নক ল�যুতি করনব�, ল� লবশৃঙ্খেো 
সৃলটি করনব এবং রতিিোত ঘ�োনব, ল�খোন� লক�ো আমরো আি�োর িলবরিতোনক 
প্রশংসোভনর বণ্ম �ো করলে এবং আি�োর ল�ষ্লুিতোনক লঘোিণো করলে?’ লতল� 

বনেলেনে�, ‘আলম �ো িোল�, লতোমরো তো িোন�ো �ো।’ আে-বোবিোরোহ: ৩০

প্রশ্ন হনেো, কীভোনব লফনরশতোরো িো�নেো ল� মোনুি লবশৃঙ্খেো সৃলটি করনব এবং 
রতিিোত ঘ�োনব? মোনুি তখ�ও সৃলটিই হয়ল�। আব্দুল্োহ ইব� আব্োস  এর মনত, 
মোনুি সৃলটির আনগ পৃলথবীনত লি�রো বোস করত। তোরো লসখোন� লকোন্দে-লবনভদ 
এম�লক এনক অিরনক হতযেোও করত।3 লফনরশতোরো হয়নতো ধনরই ল�নয়লেনে� ল� 
স্বোধী� ইচ্ছোশলতি সম্বলেত হনে �তু� সৃলটিটিও একই কোি করনব। তোরো ল� আসনে 
আল্োহর লসদ্ধোতিনক প্রশ্ন কনরলেে তো �য়, তোরো আল্োহর �তু� সৃলটির লিেন�র 
প্রজ্ো�ো িো�নত লেনয়লেে।4

কুরআন� এ ধরন�র ঐলতহোলসক ঘ��োগুনেোনক অতযেতি সংনক্নি বণ্ম �ো করো হয়, 
ল�খোন� লকোন�ো ধরন�র অপ্রনয়োি�ীয় বণ্ম �ো থোনক �ো। ল�ম�: ‘আলম হোত, িো, লেোখ, 
কো� সম্বলেত েোমেোয় িোকো এক�ো প্রোণী বতলর করনত �োলচ্ছ, �োর লভতনর ভোনেোবোসো, 
রোগ, ঘৃণো, ভয়, ঈি্ম ো ইতযেোলদ আনবগ থোকনব, �োরো ক্ষুধো লিনে কোন্নোকোটি করনব, 
লকোন�ো লকছু মন�র মনতো �ো হনেো গোে ফুলেনয় বনস থোকনব...’ এ�ো বোইনবনের 
স্োইে। কুরআ� লকোন�ো গোেগনল্পর বই �য়। �ো-লত লশক্ণীয় বো িথপ্রদশ্ম ক লকছু 
ল�ই, তো আল্োহ  কুরআন� লদ�ল�। এনত আল্োহ  ল� ঘ��োগুনেোই বণ্ম �ো 

১	 	তািসীর	আত	তাবারী
২	 	তািসীর	ইবন	কাফসর
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কনরনে�, তোর প্রনতযেকটিনতই আমোনদর িন্য অন�ক লকছু লশখোর, লেতিো করোর এবং 
উিেলব্ধর লবিয় রনয়নে।

ল�ম�: এই আয়োনত একটি অসোধোরণ লশক্ণীয় ব্যোিোর আনে। মহো� আল্োহর 
লকোন�োই দরকোর লেে �ো, লতল� কী করনত �োনচ্ছ�, লস ব্যোিোনর লফনরশতোনদর 
িো�োন�োর। লতল� তোঁর ইচ্ছোমনতো মোনুি বোল�নয় লসোিো বনে লদনত িোরনত�, 
‘লফনরশতোরো, আলম মোনুি বোল�নয়লে, �োও লসিদো কনরো।’ লকন্তু �ো, লতল� আনগ 
লথনকই লফনরশতোনদর িো�োনে� এবং শুধু তো-ই �য়, লতল� তোনদর মত প্রকোনশর 
সুন�োগ লদনে�।

এ লথনক আমরো এক�ো লবরো� লশক্ো িোই ল� ক্মতো থোকনেই লস্বচ্ছোেোলরতো করোর 
কোরণ ল�ই। লকোন�ো গুরুত্বপূণ্ম  লসদ্ধোতি ল�ওয়োর আনগ, লসই লসদ্ধোনতির কোরনণ �োরো 
প্রভোলবত হনব, তোনদর সোনথ আনেোে�ো করো উলেত। আল্োহ অন�ক সময় রসূলুল্োহ 
 লক কী করনত হনব লস�ো ওয়োহীর মোধ্নম হুকুম �ো লদনয় সোহোবোনদর সোনথ 
িরোমশ্ম  করনত বনেনে�।1

স্বোমী �লদ হঠোৎ এক সন্ধযেোয় বোসোয় লফনর স্ত্রীনক বনে, ‘েোকলর�ো লেনে লদেোম, 
এখ� লথনক ব্যবসো করব’—তো হনে লস�ো লস্বচ্ছোেোলরতো। বউ �লদ একলদ� শলিং 
লশনি এনস বনে, ‘ওনগো, আলম আিনক এক�ো হীরোর আংটি লক�েোম, মোরি এক 
েোখ �োকো, লদনখো লতো আমোর হোনত মো�োয় লক �ো?’—তো হনে লস�ো লস্বচ্ছোেোলরতো। 
একইভোনব, সতিো� �লদ একলদ� এনস বোবো-মোনক বনে, ‘মো, বোবো, আলম লসদ্ধোতি 
ল�নয়লে আলম আর িেোশু�ো করব �ো। কোে লথনক ইসেোনমর দোওয়োনতর কোনি 
ফুে�োইম ঘুনর লবেোব’—লস�োও লস্বচ্ছোেোলরতো।

অন�ক সময় লকোন�ো কোি আমোনদর ল�নির কোনে অন�ক গুরুত্বপূণ্ম  বো সঠিক মন� 
হনত িোনর এবং আমরো ভোবনত িোলর ল� ‘বেনত লগনেই লতো সমস্ো, হোিোর�ো কথো 
শু�নত হনব, তোরনেনয় কোি�ো কনর তোরির িো�োই।’ আর রোিব�লতক লক্নরি ক্মতোর 
সোনথ ল� লস্বচ্ছোেোলরতো আনস তো লতো ভয়োবহ। লদনশ লদনশ, যুনগ যুনগ বস্বরশোসকনদর 
অতযেোেোনরর ইলতহোস আমোনদর সবোরই িো�ো।

সূরো আে-বোবিোরোহ-এর এই আয়োতটি আমোনদর এ�োই লশখোয় ল� মহো� আল্োহ 
 এর মনতো সনব্ম োচ্চ ক্মতোবো� সত্োও খোমনখয়োলে ��, লস্বচ্ছোেোরী ��। লতল� 
�খ� �ো খুলশ করোর ক্মতো রোনখ�, লকউ তোঁনক প্রশ্ন করো বো বোধো লদয়োর ক্মতো 
১	 	মা‘ফরিুল	কুরআন
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রোনখ �ো। এরিনরও আল্োহ সুবহো�োহু প্রলত�ো কোি তোঁর অসীম প্রজ্োর লভলত্নত 
কনর�। অসীম জ্োন�র অলধকোরী আল্োহ এর িন্য মোেোইকোর কোনে িরোমশ্ম  ল�য়োর 
লকোন�ো প্রশ্নই উনঠ �ো। লকন্তু এরিনরও লতল� তোঁর লকছু সৃলটির সোনথ তোঁর �তু� 
সৃলটির ব্যোিোনর আনেোে�ো কনরলেনে�—এই অসোধোরণ ঘ��োয় আমোনদর ্টিো  
ল� কত মহো�, লস�োই প্রমোলণত হয়। 

লফনরশতোরো আল্োহর  কোে লথনক এই ‘প্রলতল�লধর’ ব্যোিোনর সম্পূণ্ম  ধোরণো 
িোওয়োর িনরই িো�নত লেনয়লেে, লক� লতল� এ রকম একটি সৃলটি পৃলথবীনত িোঠোনব�, 
ল� লক�ো লসখোন� লগনয় লবশৃঙ্খেো সৃলটি করনব এবং রতিিোত ঘ�োনব। তোরো তোনদর 
সীলমত জ্ো� এবং লেতিোর ক্মতো লথনক বুরনত িোনরল�, লক� আল্োহ  এ রকম 
একটি প্রোণী সৃলটি করনব�, ল�খোন� লক�ো তোরো সবসময় আল্োহর  মহত্ত্ব বণ্ম �ো 
করনে, তোঁর সৃলটিিগনতর দোলয়ত্ব সুষ্ঠবুভোনব িোে� করনে।

সুতরোং এই প্রশ্ন লথনক লবোরো �োয়, আল্োহ  মোনুিনক ল� গুরুদোলয়ত্ব লদনয়নে�, 
তোর িন্য প্রনয়োি� লেে লেতিোর স্বোধী�তো, �োর একটি িোশ্ব্ম প্রলতলক্রয়ো হনেো লবশৃঙ্খেো, 
রতিিোত ঘ�োবোর ক্মতো। আল্োহ  তো ভোনেো কনরই িোন��, এবং লতল� লসদ্ধোতি 
ল�নয়নে� লসই দোলয়ত্ব এত�োই গুরুত্বপূণ্ম  ল� এর িোশ্ব্ম-প্রলতলক্রয়োগুনেো উনিক্ো করো 
�োয়।2

আল্োহ  লসদ্ধোতি ল�নয়লেনে�, লতল� পৃলথবীর দোলয়ত্ব মোনুিনক লদনব�, �োরো 
পৃলথবীর সম্দনক ব্যবহোর কনর পৃলথবীনক িলরবত্ম � করনব, সভযেতোর সূে�ো করনব, 
এবং আল্োহর মহো� উনদেশ্যনক বোস্তবোয়� করনব—ল��ো করোর সোমথ্্ম লফনরশতোনদর 
ল�ই।

লফনরশতো এবং মোনুনির মনধ্ অন�ক িোথ্ম কযে রনয়নে। লসই িোথ্ম কযেগুনেোই মোনুিনক 
লবনশি ল�োগ্যতো লদনয়নে পৃলথবীর বুনক আলধিতযে করোর। লফনরশতোনদর এই উিেলব্ধ 
করোর সীমোবদ্ধতোনকই এই আয়োনত বেো হনয়নে—

... আলম �ো িোল�, লতোমরো তো িোন�ো �ো। আে-বোবিোরোহ: ৩০

এই আয়োত লথনক একটি গুরুত্বপূণ্ম  ব্যোিোর িো�ো �োয়—মোনুিনক আল্োহ  অন�ক 
ক্মতো লদনয় পৃলথবীনত িোঠিনয়নে�। লতল� মোনুিনক খোলেফো (�োর ক্মতো, কতৃ্ম ত্ব এবং 

২	 	তািহীমুল	কুরআন
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অলধকোর রনয়নে)1 লহনসনব পৃলথবীনত িোঠিনয়নে�। আল্োহর দৃলটিনত মোনুি ল� একটি 
অতযেতি সম্োল�ত সৃলটি, তো এই ‘খোলেফো’ শব্দটি লথনক লবোরো �োয়। খোলেফো এম� 
একি�, �োনক লকউ লকোন�ো ক্মতো লদনয়নে, এবং লসই ক্মতো বোস্তবোয়� করোর 
িন্য তোনক অলধকোর লদওয়ো হনয়নে। খোলেফোর ল�িস্ব লকোন�ো ক্মতো ল�ই, তোনক 
সব ক্মতো এবং ক্মতো ব্যবহোনরর অলধকোর অন্য লকউ লদয়। খোলেফো �লদ ল�নির 
লখয়োেমনতো ক্মতো ব্যবহোর শুরু কনর, তো হনে লস�ো হনব লস্বচ্ছোেোলরতো, অন্যোয়, 
শোলস্ত িোবোর ল�োগ্য অিরোধ। খোলেফো লবেোনরর ঊনধ্্ম �য়, তোনক তোর কোনির িন্য 
িবোবলদলহ করনত হনব।2

ۡسَمآَء ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم َعَ ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َفَقاَل 
َ
وََعلََّم َءاَدَم ٱۡل

ُؤَلٓءِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي ٣١ ۡسَمآءِ َهٰٓ
َ
ۢنِب ُٔوِن بِأ

َ
أ

লতল� আদমনক লশলখনয়লেনে� সব লকছুর �োম। তোরির লতল� লফনরশতোনদর 
লসগুনেো লদলখনয় বনেলেনে�, ‘আমোনক এগুনেোর �োম বনেো, �লদ লতোমরো 

সলতযেই িোনরো।’ আে-বোবিোরোহ: ৩১

মোনুি তোর সকে ধোরণোনক ভোব লদনয় প্রকোশ করনত িোনর, ভোিো লদনয় লেলনিত 
করনত িোনর। মোনুনির �লদ ভোিো ব্যবহোনরর ক্মতো �ো থোকত, সোংনকলতক লেনি 
ব্যবহোর করনত �ো িোরত, তো হনে গলণত, লবজ্ো�, সোলহতযে লকছুই সৃলটি হনতো �ো। 
�োমকরণ করোর ক্মতো মোনুনির অন্যতম ববলশটিযে। এই ববলশটিযে আনে লদনখই আিনক 
আলম ‘ে�িটি’ বেনে আিল� বুরনত িোনর� আলম কী লবোরোলচ্ছ। আমোর লভতনরর 
একটি আনবগময় অনুভূলতনক ‘স্মৃলতকোতরতো’ বেনে, আিল� বুরনত িোনর�, আলম 
আসনে কী অনুভব করলে। মোনুনির এই ল� �োমকরনণর ক্মতো, সৃলটিিগনতর 
সকে ধোরণোগুনেোনক লবনশিভোনব লেলনিত করোর ক্মতো, এই লেনিগুনেো ব্যবহোর কনর 
অযেোবস্টযেোক্ট লেতিো করোর ক্মতো—এ�োও ‘সবলকছুর �োম’3 হনত িোনর। �লদ আমোনদর 
এই ক্মতো �ো থোকত, তো হনে আমোনদর িীব� কত�ো সীমোবদ্ধ হনয় ল�ত একবোর 
লেতিো কনর লদখু�। �তবোরই আলম আি�োনক ‘ে�িটি’ সম্নক্ম  লকছু বেনত ল�তোম, 

1	 Ali,	M.M.	(2003)	A	Word	for	Word	Meaning	of	The	Quran
2		 তািহীমুল	কুরআন
3		 Ali,	M.M.	(2003)	A	Word	for	Word	Meaning	of	The	Quran
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আি�োনক আমোর ে�িটি খোইনয় লদখোনত হনতো, আলম কী ব্যোিোনর বেনত �োলচ্ছ। 
আমোনদর লেতিো-ভোব�ো বো�রনদর মনতো খুবই সীমোবদ্ধ হনয় ল�ত। 

লফনরশতোনদর জ্ো� তোনদর দোলয়নত্বর মনধ্ সীমোবদ্ধ। ল�ম�: ল� লফনরশতো 
বোতোনসর দোলয়নত্ব ল�নয়োলিত, তোর জ্ো� বোতোনসর মনধ্ই সীমোবদ্ধ। �োর কোি িোল� 
ল�নয়, লস শুধুই িোল�র জ্ো� রোনখ। লকন্তু মোনুনির ক্মতো আনে লবলভন্ন ধরন�র 
লবিনয় জ্ো� রোখোর, লেতিো কনর �তু� জ্ো� সঞ্চয় করোর, জ্ো�নক প্রজ্োনত িলরণত 
করোর। মোনুনির জ্ো� অি্ম ন�র �লদও সীমোবদ্ধতো রনয়নে, ল�ম� বোতোনসর ব্যোিোনর 
লফনরশতো �ো িোন�, তোর পুনরো জ্ো� মোনুি হয়নতো কখন�ো অি্ম � করনত িোরনব 
�ো, লকন্তু মোনুনির জ্োন�র িলরলধ লবশোে।4

نَت ٱۡلَعلِيُم 
َ
قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َل ِعۡلَم نَلَآ إِلَّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

ُهم 
َ
ۢنَبأ

َ
آ أ ۡسَمآئِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ ٱۡلَِكيُم ٣٢ قَاَل َيٰٓ

َمَٰوِٰت  ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسَّ
َ
ٓ أ قُل لَُّكۡم إِّنِ

َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
بِأ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُموَن ٣٣
َ
ۡرِض َوأ

َ
َوٱۡل

তোরো (লফনরশতোরো) বনেলেনে�, ‘সমস্ত ম�্ম োদো আি�োর! আমোনদর আিল� �ো 
লশলখনয়নে� তোর বোইনর আমোনদর লকোন�োই জ্ো� ল�ই। ল�চিয়ই আিল�ই, শুধুই 
আিল� সব িোন��, আিল� সবনেনয় প্রজ্োময়!’ লতল� বনেলেনে�, ‘আদম, 
ওনদর এগুনেোর �োমগুনেো বনে দোও।’ �খ� লস(আদম) তোনদর �োমগুনেো বনে 
লদে, লতল� বনেলেনে�, ‘আলম লক লতোমোনদর বলেল� ল� আকোশ এবং পৃলথবীর 
মনধ্ �ো লকছু অিো�ো রনয়নে, তোর সব আলম িোল�? �ো লতোমরো প্রকোশ কনরো 

এবং �ো লতোমরো লগোি� কনরো, তোর সব আলম িোল�।’ আে-বোবিোরোহ: ৩২-৩৩

এই আয়োত দুটি আমোনদর ইলতহোনসর একটি অসোধোরণ মুহূনত্ম  ল�নয় �োয়। মোনুি তোর 
লশ্রষ্ঠত্ব লফনরশতোনদর কোনে প্রমোণ কনরনে। আল্োহ  গব্ম  ল�নয় তোনঁদর লদখোনচ্ছ�, 
লতল� কী অসোধোরণ এক প্রোণী সৃলটি কনরনে�, �ো লফনরশতোনদর ক্মতোনকও লকছু লদক 
লথনক েোলেনয় লগনে। লতল� তোঁনদরনক লদলখনয় লদনে� ল� মোনুি শুধুই খোরোি �য়। 
মোনুনির জ্োন�র িলরলধ লফনরশতোনদর লথনকও লবলশ।5 আদম  লফনরশতোনদর 

৪		 তািহীমুল	কুরআন
৫		 প্াগুক্ত
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সমোনবনশ মোনুনির ক্মতো প্রমোণ কনর লদনে�। লফনরশতোরো লমন� ল�ে ল� মোনুনির 
লকছু অসোধোরণ ক্মতো আনে, �ো তোনদর ল�ই। শুধু তোই �ো, এই আয়োনতর লশনি একটি 
সোংঘোলতক ব্যোিোর বেো হনেো—‘যা শিামিা শোপন কবিা, িাি সে আরম িারন।’

লফনরশতোরো আল্োহর  কোনে লগোি� কনর! লফনরশতোরো কী এম� সৃলটি �য় ল� 
তোরো শুধুই আল্োহর লদওয়ো ল�নদ্ম শ অনুসোনর কোি কনর, অন�ক�ো লরোবন�র মনতো? 
তোনদর �লদ লেতিোর স্বোধী�তো �ো থোনক, তো হনে তোরো কীভোনব লগোি� কনর? অন�ক 
‘মিোল�্ম স্’ িলণ্ডত দোলব কনর�, লফনরশতোরো হনচ্ছ আসনে মহোলবশ্ব িলরেোে�োয় 
ল�নয়োলিত শলতিগুনেো, ল�ম� মোধ্োকি্ম ণ শলতি, অণু-িরমোণুর মনধ্ ল�নয়োলিত 
আতিুঃআণলবক বে, মহোলবশ্ব িলরেোে�োর িন্য িদোথ্ম  লবজ্োন�র আই�গুনেো ইতযেোলদ। 
তো হনে কীভোনব তোরো লকোন�ো লকছু লগোি� কনর; কোরণ, লগোি� করনত হনে লতো 
ব্যলতিত্ব থোকনত হনব!

এই আয়োত লথনক এ�োই প্রমোলণত হয় ল� সবোই �ো হনেও, অতিত লকছু লফনরশতো 
রনয়নে, �োনদর একধরন�র ব্যলতিত্ব রনয়নে, �োর কোরনণ তোরো লগোি� লেতিো করনত 
িোনর। তোরো �নন্ত্রর মনতো ব্যলতিত্বহী� �য়। লকন্তু প্রশ্ন হনেো, লফনরশতোরো এখোন� কী 
লগোি� করলেে?

মোনুি সৃলটির আনগ লফনরশতোরো ধনর ল�নয়লেে ল� আল্োহ  এম� লকছু সৃলটি 
করনব� �ো, �ো তোনদর লথনক উন্নত, লবলশ জ্ো� ধোরণ করনত সক্ম। লকন্তু আল্োহ 
এম� একটি প্রোণী সৃলটি করনে�, �ো সৃলটিিগনতর অন্য সকে প্রোণী লথনক উন্নত এবং 
লবলশ জ্ো�ী হনত সক্ম। এ কোরনণই আল্োহ  লফনরশতোনদর সমোনবনশ লসলদ� 
তোনদর বনে লদনে� ল� লতল� ভোনেো কনরই িো�নত� তোরো লগোিন� কী ভোবলেে, 
লস�ো তোরো আল্োহর কোনে প্রকোশ করুক, আর �ো করুক।1

এই আয়োনত আনরকটি লশখোর ব্যোিোর রনয়নে। আল্োহ  লকন্তু প্রকোশ কনর 
লদ�ল� তোরো কী লগোি� করলেে। লতল� ইচ্ছো করনেই আদম  এর সোমন� বনে 
লদনত িোরনত�—‘আদম, লফনরশতোরো লতোমোনক ল�নয় অমুক, অমুক লগোি� লেতিো 
কনরলেে।’ লকন্তু �ো, লতল� আবোরও তোঁর মহত্ত্ব লথনক আমোনদর একটি গুরুত্বপূণ্ম  
লশক্ো লদনয়নে�—কোরও লগোি� ব্যোিোর তোর সোমন�ই অনন্যর কোনে প্রকোনশ্য ফোঁস 
কনর তোনক লবরেত �ো করোর।
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এই আয়োনত লফনরশতোরো বেনে, ُسبَْحانََك (সুবহো�োকো) �োর বোংেো সোধোরণত 
করো হয়, ‘আিল� িলবরি।’ ‘সুবহো� আল্োহ’—লক বোংেোয় বেো হয়, ‘আল্োহ মহো 
িলবরি।’ সুবহো� আল্োহ শব্দটির আসনে অথ্ম  হনচ্ছ, আল্োহর  লকোন�ো ত্রুটি, 
অসম্পূণ্মতো, সীমোবদ্ধতো ল�ই। মোনুনির ল� সব ত্রুটির ধোরণো আনে, সৃলটির মনধ্ 
ল�সব ল�ন্দ�ীয় ব্যোিোর আনে, ল� অসম্পূণ্মতো আনে—তোর সব লথনক আল্োহ  
সম্পূণ্ম  মুতি।2

 অন�ক সময় উিমহোনদশীয় মুসলেমরো আরব লদনশ লগনয় �খ� লদনখ�, আরবরো 
লকোন�ো খোরোি ঘ��ো শুন� বো আিলত্কর লকছু লদনখ ‘সুবহো� আল্োহ’ বেনে�, তখ� 
তোরো অবোক হনয় ভোনব�, ‘আনর! আমরো লতো সুবহো� আল্োহ বলে �খ� সুন্দর লকছু 
লদলখ। এরো লতো লদলখ উন্ো কোি করনে!’ আসনে ‘সুবহো� আল্োহ’ আমোনদর তখ�ই 
বেো উলেত, �খ� আমরো এম� লকছু লদলখ, শুল� বো ভোলব, �ো ল�ন্দ�ীয়, ত্রুটিপূণ্ম । তখ� 
আমরো ‘সুবহো� আল্োহ’ বনে ল�নিনক মন� কলরনয় লদই ল� আল্োহ  এই সব 
লকছুর ঊনধ্্ম, লতল� এসব লকছু লথনক মুতি। এ কোরনণই আমরো লসিদোয় মোথো �ত 
কনর আল্োহনক  বলে, ‘ও আল্োহ! আিল� সব ত্রুটিমুতি, আি�োর লকোন�ো লকছুই 
খোরোি �য়, আিল� সব সীমোবদ্ধতোর ঊনধ্্ম, আিল� সবোর ওিনর। আমোনদর অন�ক 
ত্রুটি, অন�ক সীমোবদ্ধতো, অন�ক খোরোি লদক আনে।’

লকউ লকউ প্রশ্ন কনর�, ‘লক� আল্োহ  লফনরশতোনদর মোনুনির জ্োন�র মনতো 
ক্মতো লদনয় পৃলথবীনত খোলেফো কনর িোঠোনে� �ো? তো হনে লতো আর মোনুি এনস 
এত লবশৃঙ্খেো, রতিোরলতি করত �ো।’ কোরণ তো হনে লফনরশতোরো আর লফনরশতো 
থোকত �ো, তোরো মোনুি হনয় ল�ত, মোনুনির মনতো স্বোধী� লেতিো কনর খোরোি কোি 
করত।3 লফনরশতোনদর মনতো সৃলটি �লদ স্বোধী� লেতিো কনর লখয়োে-খুলশমনতো কোি 
শুরু কনর, যুদ্ধ কনর, তো হনে সৃলটিিগনতর কী ভয়ংকর অবস্ো হনব, লস�ো আমরো 
লেতিোও করনত িোলর �ো।

আবোর লকউ লকউ প্রশ্ন কনর�, ‘আদম  লক লশখোন�ো হনয়লেে লদনখই লতো 
লস লিনরলেে, লফনরশতোনদর লশখোনে তোরোও লক বেনত িোরত �ো?’ কুরআন� 
লকোথোও বেো ল�ই ল� শুধু আদমনকই লগোিন� লশখোন�ো হনয়লেে, বরং হনত িোনর 
এই লশখোন�োর প্রলক্রয়োটি লেে লফনরশতো এবং আদম  সবোর িন্য উন্মবুতি। শুধু 
আদম  মো�লবক ববলশটিযের িন্য লশখনত লিনরলেনে�, লফনরশতোনদর লসই সব 
২	 	https:	//islamqa.info/en/104047
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ববলশটিযে �ো থোকোয় তোরো লশখনত িোনরল�।1 �োরো এধরন�র প্রশ্ন কনর, সনন্দহ কনর, 
তোনদর আসনে সমস্ো হনচ্ছ—তোরো এখন�ো লমন� ল�য়ল� ল� আল্োহ  হনচ্ছ 
তোনদর সৃলটিকত্ম ো, তোনদর মহো� প্রভু, আর তোরো একটি মোমুলে সৃলটি। তোনদর িন্য 
আল্োহ  উত্র লদনয় লরনখনে�—

আলম �ো িোল�, লতোমরো তো িোন�ো �ো। আে-বোবিোরোহ: ৩০

এখোন� একটি ব্যোিোর িলরষ্োর করো দরকোর: লফনরশতোনদর এই ঘ��োয় কখন�ো 
তোনদর সম্নক্ম  লকোন�ো খোরোি ধোরণো করনব� �ো ল� তোরো েোয়ল� মোনুি সৃলটি লহোক, 
বো তোরো মোনুি সৃলটি করোনত ম� খোরোি কনরনে বো তোনদর সোনথ মোনুনির লকোন�ো 
ধরন�র লবনরোধ রনয়নে। এগুনেো সব লরিটিো�নদর ধোরণো। হলেউনির েেলচ্চরিগুনেো 
লদখনত লদখনত আমোনদর মনধ্ লফনরশতোনদর সম্নক্ম  অন�ক আনিবোনি ধোরণো 
ঢুনক লগনে। লফনরশতোনদর মনধ্ এ ধরন�র লকোন�ো ব্যোিোর ল�ই। বরং তোরো এতই 
সরে-সুন্দর-ল�ম্ম ে ল� �খ� আল্োহ  তোঁনদর বনেলেনে� আদম  এর প্রলত 
অনুগত হনত, তোরো সোনথ সোনথ তো কনরলেে—

 ٓ  ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِلَّ
َبٰ َوٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن ٱۡلَكٰفِرِيَن ٣٤

َ
إِبۡلِيَس أ

�খ� ‘আলম’ লফনরশতোনদর বনেলেেোম, ‘আদনমর প্রলত শ্রদ্ধো/সমি্ম ণ 
কনরো’, তখ� তোরো শ্রদ্ধো/সমি্ম ণ কনরলেে, তনব ইবলেস েোেো। লস অস্বীকোর 
কনরলেে। লস অহংকোরী লেে। আর লস অস্বীকোরকোরী, অকৃতজ্নদর একি� 

হনয় লগনয়লেে। আে-বোবিোরোহ: ৩৪

লকন্তু ইবলেস ল�নিনক সমি্ম ণ কনরল�। আর লসলদ� লথনক শুরু হনয়লেে দুটি প্রেণ্ড 
ক্মতোবো� সৃলটির মনধ্ এক ভয়ংকর দ্বন্দ্ব।

ইবলেস এক জ্ো�ী লি�, �োনক আল্োহ  মোনুি সৃলটি করোর অন�ক আনগই সৃলটি 
কনরলেনে�।2 লস আল্োহর  ইবোদত কনর এত�োই ওিনর উঠনত লিনরলেে ল� 
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লস আল্োহর সোনথ কথো বেনত িোরত। লস তোর ল�োগ্যতোর কোরনণই আল্োহর কোনের 
সম্োল�ত লফনরশতোনদর মনধ্ অতিভু্ম তি হনয় লগনয়লেে।3 

লকন্তু মোরি এক�ো অবোধ্তোর ঘ��োনতই এত সম্োল�ত একি� সত্ো তোর সবলকছু 
হোলরনয় লফনে। আমরো অন�নকই লেো�নবেোয় ইবলেনসর এই অবোধ্তোর ঘ��ো�ো 
শুন�লে এবং লভনবলে, ‘লেুঃ, ইবলেস কী লবোকো, লস এত বে ভুে কীভোনব করে।’ 
আবোর অন�নক লভনবলে—‘আহোনর লবেোরো ইবলেস। আল্োহ  ইবলেসনক এক�ো 
মোরি ভুনের িন্য এত বে শোলস্ত লদনে�? এত বে একি� সত্োনক সোরো িীবন�র 
িন্য লবর কনর লদে? শোলস্ত�ো লবলশ হনয় লগে �ো?’ শুধু তো-ই �ো, এই ধোরণো লথনক 
Devil Worshipper ‘শয়তো�পূিোরী ধম্ম ’ বতলর হনয় লগনে, �োর অনুসোরীরো মন� 
কনর: লসলদ� ইবলেনসর সোনথ অন্যোয় করো হনয়লেে। এ কোরনণ তোরো ইবলেসনক 
সমথ্ম � লদওয়োর িন্য লবলভন্ন ধরন�র ভয়ংকর লবকৃত উিোনয় তোর উিোস�ো কনর 
এবং অনিক্ো করনে কনব ইবলেনসর সোনথ ‘গনির’ লশি যুদ্ধ হনব, ল�লদ� তোরো 
ইবলেনসর সহন�োলগতো করনব।

আল্োহ  কী তো হনে অলবেোর কনরনে�? সুবহো�োল্োহ! আল্োহ  এসনবর 
ঊনধ্্ম। লতল� আল্োহ ‘আে-আদে’ অথ্ম োৎ িরম ন্যোয়লবেোরক। �লদও লতল� সকে 
লকছুর ওিনর ক্মতোবো�; লতল� ল�নির ওিনর যুেম-অলবেোরনক হোরোম কনরনে�। 
যুেম বো অলবেোর তোঁর সম্ো� এবং ম�্ম োদোর সোনথ �োয় �ো। এখোন� অন�ক লেতিোর 
ব্যোিোর আনে। প্রথমত, আল্োহর অলস্তত্ব সম্নক্ম  ইবলেনসর সম্পূণ্ম  ধোরণো লেে। 
আিল�, আলম ল�নির লেোনখ আল্োহনক লদলখল�, ল�নির কোন� আল্োহনক শুল�ল�। 
আমরো লকোন�ো লফনরশতোনকও লকোন�োলদ� লদলখল�। আি�োর-আমোর িনক্ আল্োহর 
 প্রলত সম্পূণ্ম  অলবেে, অটু� লবশ্বোস রোখো�ো �নথটি কঠি�। 

লকন্তু আল্োহ  এর সোনথ ইবলেস ল�নি কথো বনেনে। এম�লক ইবলেস সম্োল�ত 
লফনরশতোনদর সোনথও থোকত। তোর িন্য আল্োহনক প্রভু লহনসনব লমন� ল�নয় লকোন�ো 
ধরন�র প্রশ্ন �ো কনর, তোঁর আনদশ লমন� েেো�োই স্বোভোলবক লেে। আল্োহর অবস্ো� 
কত ওিনর এবং লস কত ল�নে; আল্োহর অলস্তত্ব ল� কত ব্যোিক, এবং লস আল্োহর 
তুে�োয় কত দুব্মে একি� মোমুলে সৃলটি—এগুনেো তোর খুব ভোনেোভোনব িো�ো থোকোর 
কথো। সৃলটিিগনতর মনধ্ আল্োহর প্রলত সবনেনয় লবলশ লবশ্বোসী এবং সবনেনয় লবলশ 
অনুগতনদর মনধ্ একি� হওয়োর কথো তোর। লকন্তু এই সবলকছু লদখোর, লশো�োর এবং 
িো�োর িনরও লস কীভোনব আল্োহর  আনদনশর ওির লসোিো ‘�ো’ কনর লদে, 
৩	 	মা‘ফরিুল	কুরআন
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লস�ো এক লবস্ময়কর ঘ��ো। কনয়কটি সূরোয় আল্োহ  ইবলেনসর সোনথ তোঁর ল� 
কনথোিকথ� হনয়লেে, তো আমোনদর িোল�নয়নে�:

আল্োহ বেনে�, ‘ইবলেস, �োনক আলম ল�নির হোনত সৃলটি কনরলে, তোনক তুলম 
লসিদো করনত িোরনে �ো লক�? তুলম লক তখ� অহংকোর করলেনে, �োলক তুলম 

ল�নিনক মলহমোলন্বতনদর একি� মন� কনরো?’ সাদ	৩৮:	৭৫

্টিোর কোে লথনক এত কঠি� এক�ো প্রশ্ন সরোসলর লশো�োর িনর স্বোভোলবকভোনবই 
ইবলেনসর উলেত লেে সোনথ সোনথ ক্মো েোওয়ো এবং স্বীকোর করো ল� লস বে ভুে 
কনর লফনেনে, তোনক মোফ কনর লদওয়ো লহোক। লকন্তু লস তো �ো কনর উন্ো আল্োহনক 
 লবোরোন�োর লেটিো করে—

লস বেে, ‘আলম ওর লথনক বে। আিল� আমোনক আগু� লথনক বোল�নয়নে�, 
আর ওনক বোল�নয়নে� মোটি লথনক।’ সাদ	৩৮:	৭৬

ইবলেস লকন্তু বেনত িোরত, ‘কত বের ধনর আলম আি�োর ইবোদত করলে, 
আি�োর কত কোনের আলম, কত অনুগত; আর আি আিল� আমোনক বেনে� 
�তু� একিন�র কোনে �ত হনত?’ অথবো লস বেনত িোরত, ‘আমোনক লক� ওই 
�তু� সৃলটির প্রলত অনুগত হনত হনব, তো আমোনক বুলরনয় বেনব� লক, �োনত আলম 
ল�নিনক লবোরোনত িোলর?’ লস এর লকোন�ো�োই কনরল�। লস ‘কোর’ মুনখর ওির ‘�ো’ 
বেনে, ‘কোনক’ যুলতি লদনয় লবোরোন�োর লেটিো করনে—লস�ো লস ভুনে লগনয়লেে তোর 
অহংকোর এবং লহংসোর কোরনণ।

ইবলেনসর এই মো�লসকতো লকছু মোনুনির মনধ্ও আনে। ল�ম�: লেৌধুরী সোনহব 
মন� কনর�: িোঁে ওয়োতি �োমো� িেো, লরিশ�ো লরোিো রোখোর আসনে লকোন�ো দরকোর 
ল�ই। এইসব �োমো�, লরোিো শুধু ওইসব অধ্ম -লশলক্ত, অল্প-জ্ো�ী ‘লমোল্ো’ �োইনির 
মোনুিনদর িন্য দরকোর, �োরো এখন�ো তোর মত লেতিোর গভীরতো এবং উিেলব্ধর উচ্চ 
ি�্ম োনয় লিৌঁেোনত িোনরল�। লতল� লবশ্বলবদ্োেয় লথনক উচ্চতর লিলগ্র িোওয়ো একি� 
মোনুি। সৃলটিিগত, লবজ্োন�র ওির কনয়ক িি� বই িনেনে�। লিসকভোলর েযেোন�নে 
শখোন�ক িকুনমন্োলর লদনখনে�। লতল� আল্োহনক  �ত�ো গভীরভোনব উিেলব্ধ 
করনত িোনর�, লস�ো সবোই িোনর �ো। এ কোরনণই তোর মনতো মোনুনির এইসব গৎবোঁধো 
ইবোদোনতর দরকোর হয় �ো। এভোনব লতল� যুলতি লদনয় লবোরোন�োর লেটিো কনর� ল�, 
কুরআন�র সব ল�নদ্ম শ আসনে তোর িন্য প্রন�োিযে �ো।
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‘মহো� আল্োহ  সকে প্রনশ্নর ঊনধ্্ম, সব্ম শলতিমো�, একমোরি প্রভু এবং আলম 
আল্োহর এক মোমুলে দোস’—এ�ো ইবলেস এবং এই লেৌধুরী সোনহব �োইনির মোনুিরো 
ঠিকভোনব ল�নিনদর লবোরোনত িোনরল�। তোরো আল্োহনক  সৃলটিকত্ম ো মোন� ঠিকই। 
লকন্তু লতল� ল� সব প্রনশ্নর ঊনধ্্ম একি� প্রভু—এ�ো মোন� �ো।

ইবলেস শুধু আল্োহর সোনথ যুলতি-তক্ম ই কনরল�, তোর মনধ্ কখন�োই লকোন�ো ধরন�র 
অনুনশোে�োও লেে �ো। এনক লতো লস আল্োহর  আনদশ অমোন্য করে, তোর উির 
উন্ো লস তোর ্টিোনকই যুলতি লদনয় লবোরোন�োর মনতো ঔদ্ধতযে লদখোে। এখোন�ই লশি 
�য়, ল�ব্ম োলসত হওয়োর ির এই বনে লস প্রলতজ্ো করে ল� ল� মো�বিোলতর িন্য 
আি তোর এই অিমো�, লসই মো�বিোলতনক লকয়োমত ি�্মতি লস লবভ্রোতি কনর �োনব। 
লকন্তু একবোরও লস তোর অহংকোরনক দলমনয় আল্োহনক  বেনত িোরে �ো, ‘ও 
আল্োহ, আলম ভুে কনর লফনেলে, আমোনক মোফ কনর লদ�, আমোনক আর এক�ো বোর 
সুন�োগ লদ�। আলম আমোর ভুে স্বীকোর করলে।’—তোর অহংকোর এতই লবলশ লেে ল� 
লস কোরও কোনে মোথো �ত করনব �ো। এম�লক তোর ্টিোর কোনেও �ো!

এখোন�ই মোনুি আর ইবলেনসর মনধ্ িোথ্ম কযে। মোনুি ভুে কনর আল্োহর  কোনে 
ক্মো েোয়—�ো আমরো আদম  এর কোে লথনক লশনখলে। লকন্তু একি� শয়তো� 
ভুে কনর আল্োহর  কোনে ক্মো েোয় �ো।

আমরো ইবলেনসর এই ঘ��ো লথনক আর লকছু �ো লশলখ, একটি লিল�স অতিত 
আমোনদর লশখো দরকোর, লস�ো হনচ্ছ—অহংকোর �ো করো এবং অহংকোনরর লেোন� 
অন্ধ �ো হওয়ো। িীবন� কত বোর আমরো মোনুনির সোনথ খোনমোখো তক্ম  কনরলে শুধুই 
তনক্ম  লিতোর িন্য; ল�নির মনধ্ এ�ো লবোরোর িনরও ল� আমোনদর যুলতিনত-লবোরোয় 
ভুে আনে? কতবোর আমরো, বয়নস লেো� একিন�র কোনে মোথো �ত করব �ো, এই 
অন্ধ অহংকোনরর ফনে অন�ক ভোনেো উিনদশ, অন�ক সোহোয্য, সুন�োগ লথনক মুখ 
লফলরনয় ল�নয়লে? 

কতবোর আমরো স্ত্রী বো লেনে-লমনয়নদর সোনথ েরম দুব্য্মবহোর কনরও লকোন�োলদ� 
তোনদর কোনে মোফ েোইল�! কতবোর আমরো ল�নের িনদর কম্ম েোরী, বোসোর কোনির 
লেোক, ড্োইভোরনদর সোনথ অন্যোয় ব্যবহোর কনরলে, লকন্তু লস�ো িনর একসময় লবোরোর 
িনরও—‘ওরো লেো� বংশ, আলম বে বংনশর’—এই অহংকোর লবোধ লথনক একটি 
বোরও তোনদর কোনে লগনয় ল�নিনদর লদোি স্বীকোর কলরল�? আমরো �লদ ল�নিনদর 
অহংকোরনক লবসি্ম � লদনয় ল��ো করো উলেত লস�ো করনত �ো িোলর, �খ� ক্মো েোওয়ো 
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প্রনয়োি� তখ� ক্মো েোইনত �ো িোলর, ল�খোন� ল�নির লদোি লমন� ল�ওয়ো দরকোর 
লসখোন� ল�নির লদোি লমন� ল�নত �ো িোলর, তো হনে ইবলেস ল� কোি কনরলেে, 
আমরোও একই িোতীয় কোি করলে। 

আনরক�ো ব্যোিোর লশখোর আনে ইবলেনসর কোে লথনক—ভোনেো কোি করনত 
করনত কখন�ো সন্তুটি হনয় ল�নির ওির ল�লচিত হনয় ল�নত ল�ই। কখন�ো ল�নির 
ভোনেোমোনুলিনত মুগ্ধ হনত ল�ই। ইবোদোত �লদ অহংকোনরর িন্ম লদয় �ো আমোনদর 
উদ্ধত করনত করনত সবোইনক লেো� ভোবনত লশখোয়, তনব লসই ইবোদোত আসনে 
আল্োহর দোসত্ব �য়, ল�নির প্রবৃলত্র দোসত্ব।

ইবলেনসর আনগই আরও লি� লেে, �োরো আনগ লথনকই কোলফর লেে। ইবলেস 
প্রথম কোলফর �য় এবং মোনুনির সকে িোনির উৎস �য়। হয় আদম -এর এই 
ঘ��োর িনর ইবলেস লসই কোলফর লি�নদর দনের একি� হনয় লগনয়লেে, অথবো লস 
আনগ লথনকই কোলফর লি�নদর একি� লেে। আল্োহ  এই অসোধোরণ ঘ��োর 
মধ্ লদনয় ইবলেনসর ভোনেো মোনুলি মুনখোনশর লভতনর লুলকনয় থোকো আসে রূি সবোর 
সোমন� লবর কনর লদনয়লেনে�।1 তোর লভতনর ল� প্রেণ্ড অহংকোরনবোধ, লস�ো মহো� 
আল্োহ  এই িরীক্োর মধ্ লদনয় প্রকোশ কনর লদনয়নে�।

লকউ লকউ প্রশ্ন কনর�, ‘এভোনব ইবলেসনক লক এক�ো ফোঁনদ লফেো হনেো �ো? 
আদম  এর প্রলত লসিদো করনত �ো বেনেই লতো লস আর লকোন�োলদ� শয়তো� 
হনয় ল�ত �ো, আর আমোনদর এত বে একি� শত্রু বতলর হনতো �ো।’ ইবলেনসর মনতো 
ভয়ংকর প্রবৃলত্ একলদন� বতলর হয় �ো। এর িন্য অন�ক সময় েোনগ এবং আনগ 
লথনকই লভতনর অন�ক সমস্ো থোকনত হয়। এ ধরন�র প্রবৃলত্ �লদ কোরও থোনক, 
লস�ো একলদ� �ো একলদ� লবর হনয় আসনবই।

মহো� আল্োহ খুব ভোনেো কনরই িো�নত� ল� ইবলেস মোনুনির ক্লত করোর লেটিো 
করনবই; কোরণ, লস মোনুনির মনতো উন্নততর এক�ো সৃলটিনক লকোন�োভোনবই লমন� ল�নত 
িোনরল�, �ো লফনরশতোরো ল�ুঃসনঙ্োনে লমন� ল�নয়নে। মোনুনির প্রলত তোর লহংসো, তোর 
লভতনরর ভয়ংকর অহংকোর, লক্রোধ, মহো� আল্োহর  প্রলত অবোধ্তো—এগুনেো 
�লদ আল্োহ  একদম শুরুনতই প্রকোশ কনর �ো লদনত�, তো হনে ইবলেস মোনুনির 
এক লগোি� শত্রু হনয় ল�ত। আল্োহ  ইবলেনসর আসে রূিনক একদম শুরুনতই 
প্রকোশ কনর লদনয় এবং �বী, রসূে ও ঐশী গ্রন্থগুনেোর মোধ্নম আমোনদর ইবলেনসর 

১	 	তািফহমুল	কুরআন
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ব্যোিোনর সোবধো� কনর লদনয়, আমোনদর এক লবরো� উিকোর কনরনে�। আমরো এখ� 
িোল� ল� ইবলেস আমোনদর প্রকোশ্য শত্রু।

সবনশনি আরবী অনুরোগীনদর িন্য একটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর। আরবীনত قال 
লক সোধোরণত অনুবোদ করো হয়, ‘লস বনেলেে।’ قال মোন� সবসময় মুনখ লকছু বেো 
�য়। এটি অন্য ল� লকোন�ো িদ্ধলতনত ভোব প্রকোশনকও লবোরোয়। ল�ম�: প্রোেী� আরবী 
কলবতোয় বেো হনতো,

 قالت له العينان مسعا وطاعة 
‘িাি শিাখদুটি েবলরেল, আমিা শুনে এেং মানবো।’ 

লেোখ ল�চিয়ই কথো বেনত িোনর �ো। লকোন�ো বস্তুর গুণোগুণ তোর সত্ো অনুসোনর 
ল�ধ্ম োলরত হয়; লেোখ কথো �ো বেনেও ভোনবর আদো�প্রদো� কনর—এ�োই লেোনখর 
কথো বেো।
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মকন্তু কিড়নো এই গোড়ের কোড়েও যোড়ে নো

মোনুি তোর িীবন�র প্রথম এবং সবনেনয় বে ভুে�ো করনত �োনচ্ছ। ক্মতো এবং 
অ�তি সুনখর লেোভ সোমেোনত �ো লিনর, লস মহো� আল্োহর ল�নিধ ভুনে লগনয় প্রমোণ 
করনত �োনচ্ছ ল�, লস আসনে কত দুব্মে এবং কত সহনি শয়তোন�র ফোঁনদ িো লদনয় 
ল�নির এবং অনন্যর সব্ম �োশ লিনক আন�—

نَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة َوُكَ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث 
َ
ـَٔاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوقُۡلَنا َيٰٓ

ٰلِِمنَي ٣٥ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ

 আলম বনেলেেোম, ‘আদম, তুলম এবং লতোমোর সলগি�ী/স্ত্রী বোগোন� শোলতিনত
 বসবোস কনরো এবং লতোমরো দুিন� এখো� লথনক ল�ুঃসনঙ্োনে খোও, ল�খো�
 লথনক লতোমরো েোও। লকন্তু কখন�ো এই গোনের কোনেও �োনব �ো, �োনত কনর

লতোমরো অবোধ্/সীমোেঙ্ঘ�কোরী হনয় �ো �োও।’ আে-বোবিোরোহ: ৩৫

আল্োহ  এখোন� আদম  লক বনে�ল�, ‘এই গোনের ফে খোনব �ো।’ 
লতল� বনেনে�, ‘এই গোনের কোনেও �োনব �ো।’ লক� লতল� গোে�োর কোনেই ল�নত 
মো�ো কনরলেনে�? আিনকর যুনগর এক�ো উদোহরণ লদই—

আিল� েোইনরেলরনত বনস মোথো ল�চু কনর গভীর মন�োন�োগ লদনয় অযেোসোই�নমন্ 
করনে�। এম� সময় আি�োর লিোনসর একি� সহিোঠি�ী এনস আি�োনক সুন্দর কনর 
বেে, ‘আলম লক লতোমোর সোনথ বনস এই অযেোসোই�নমন্�ো করনত িোলর?’ আিল� 
িোরলফউনমর রিোনণ মোথো উঁচু কনর তোর লদনক তোকোনে�, আর সোনথ সোনথ আি�োর 
হৃদয় েোফ লদনয় গেোর কোনে উনঠ এে। তোরির আিল� দ্রুত লিোক লগনে লস�োনক 
আনগর িোয়গোয় িোঠিনয় লদনয় বেনে�,‘অবশ্যই! এনসো, বনসো। একসোনথ আমরো 
আরও তোেোতোলে লশি করনত িোরব।’ ইলতমনধ্ আি�োর মন�র মনধ্ খেখে করনে, 
‘কোি�ো কী ঠিক হনচ্ছ? আমোর লক এক�ো লমনয়র সোনথ বনস কোি করোর কথো?’ 
আিল� ল�নিনক সোন্ত্ব�ো লদনচ্ছ�, ‘সমস্ো ল�ই, এক�ো অযেোসোই�নমন্ই লতো। আলম 
লতো লকোন�ো অন্যোয় করলে �ো। এর লবলশ আর �ো আগোনেই হয়।’ তোরির লথনক 
তোর সোনথ লিোনস লদখো হনেই আিল� তোনক হোলস মুনখ, ‘হোইইই..., লকম� আনেো?’ 
বনে�। তোরির লফইসবুনক তোর সোনথ িীবন�র কঠি� ব্যোিোরগুনেো ল�নয় উদোসী�-



141

দোশ্ম ল�ক মতিব্য কনর�। আর লস আি�োর ভোনবর গভীরতোয় মুগ্ধ হয়; আিল� আরও 
গভীনর েনে �ো�। আনস্ত আনস্ত আি�োরো একসোনথ লঘোরোঘুলর শুরু কনর�, কযেোলন্ন� 
খোওয়ো-দোওয়ো। তোরির একলদ� লমনয়�োর বোসোয় লগনে� দোওয়োত লখনত। লসলদ� তোর 
বোবো-মো সবোই লেে। এরির আনরকলদ� লগনে� ল�লদ� লকউই লেে �ো। এরির...

এ কোরনণই আল্োহ  আমোনদর সোবধো� কনর লদনয়নে�, ‘কোনেও �োনব �ো।’ 
লতল� ভোনেো কনর িোন�� মোনুনির দুব্মেতো লকোথোয়। এম�লক শয়তো�ও ভোনেো কনর 
িোন� মোনুনির দুব্মেতো লকোথোয়। লস িোন�, মোনুিনক িোনির একটু কোনে ল�নয় ল�নত 
িোরনেই হনেো—তোর কোি লশি। বোলক�ো লবোকো আদম সতিো� ল�নিই কনর লফেনব।

আল্োহ  এখোন� ‘উসকু�’ ٱْسُكْن ব্যবহোর কনরনে�, �োর অথ্ম  বোগোন� থোকোর 
ল�নদ্ম শ�ো লেে অস্োয়ী। আল্োহ  বনে�ল�, বোগো�টি তোনদর সোরোিীবন�র িন্য 
লদওয়ো হনেো।1 আল্োহ  িো�নত� ল� আদম  ভুে করনব� এবং বোগোন� 
থোকোর অলধকোর হোলরনয় লফেনব�। 

লদ্বতীয়ত, ল�নদ্ম শটি লদওয়ো হনয়লেে আদমনক: نَت َوَزوُْجَك
َ
 তুরম এেং‘—أ

শিামাি সরঙ্গনী।’ 
এখো� লথনক এ�ো লবোরো �োয় ল� বোসস্োন�র ব্যোিোনর দোলয়ত্ব স্বোমীর, স্ত্রীনক স্বোমীর 

সোনথ থোকনত হনব এবং একই সোনথ স্বোমীর দোলয়ত্ব স্ত্রীনক সোনথ ল�নয় একসোনথ 
থোকো। �লদ তোনদর দুি�নক আেোদোভোনব বেো হনতো, তোহনে তোরো দুিন� তোনদর 
ইচ্ছো মনতো বোগোন�র ল�খোন� খুলশ থোকনত িোরত। ল�ম�: খোওয়োর ব্যোিোনর আল্োহ 
 লবনশিভোনব বনেনে�:

 ’শিামিা দুিবন খাও।‘ ُكَ
এখোন� লতল� খোবোর স্বোধী�তো দুি�নকই লদনয়নে�। স্ত্রী কী লখনত িোরনব এবং 

কী লখনত িোরনব �ো—তো ল�নয় স্বোমীর লকছু বেোর অলধকোর ল�ই।2 এ েোেোও আল্োহ 
 বনেনে�, رََغًدا – ইনচ্ছমনতো খোও। এই শব্দটির লবনশিত্ব হনেো: �োর িন্য 
তোনদর লকোন�োই কোি করনত হনব �ো, �ো কখন�ো লশি হনয় �োনব �ো, বো �োর লকোন�ো 
অভোব হনব �ো।3 অথ্ম োৎ এই বোগোন� তোনদর িীব� লেে এনকবোনর দুলচিতিোমুতি, লকোন�ো 

১	 	মা‘ফরিুল	কুরআন
২	 	প্াগুক্ত
৩	 	Ali,	M.	M.	(2003).	A	word	for	word	meaning	of	the	Qur'an
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ধরন�র িলরশ্রম করনত হনতো �ো খোবোর িোওয়োর িন্য, লকোন�ো অভোব লেে �ো।1 সূরো 
ত্ব-হো-লত এই ঘ��োর আরও লকছু লবস্তোলরত বণ্ম �ো আনে—

তোরির আলম বনেলেেোম, ‘আদম, এই হনচ্ছ লতোমোনদর শত্রু—লতোমোর এবং 
লতোমোর সলগি�ীর। ও ল�� লতোমোনদর এই বোগো� লথনক লবর কনর লদনত �ো 
িোনর, এবং লতোমোনদর অসুখী করনত �ো িোনর। এই বোগোন� লতোমরো কখন�ো 
ক্ষুধোত্ম  থোকনব �ো, �গ্ননবোধ করনব �ো, তৃষ্োত্ম  হনব �ো এবং সূন�্ম র প্রখর তোনি 

কটি িোনব �ো।  ত্ব-হা	২০:	১১৭

লকন্তু আদম  লক শয়তো� এম� লেোভ লদখোে, �ো লথনক লতল� ল�নিনক 
সংবরণ করনত িোরনে� �ো–

আদম, আলম লতোমোনক অমরত্ব েোনভর িন্য এক�ো গোে এবং এক অ�তি 
রোিত্ব িোওয়োর উিোয় লদখোই? ত্ব-হা	২০:	১২০

ল� �গ্নতো তোনদর কোনে আনগ লগোি� লেে, শয়তো� লস�ো তোনদর কোনে প্রকোশ 
কনর লদওয়োর উনদেনশ্য কুমন্ত্রণো লদে, ‘লতোমোনদর প্রভু এই গোে�ো লতোমোনদর বোরণ 
কনরনে�, �োনত কনর লতোমরো লফনরশতো হনয় �ো �োও, বো লতোমরো ল�� লেরিীবীনদর 
একি� হনয় �ো �োও।’ লস শিথ করে, ল� ‘আলম লতোমোনদর একি� শুভোকোঙ্কী!’ 
তোনদর লস লমথ্ো লদনয় ফোঁনদ লফেে। �খ� তোরো গোে�ো লথনক লখে, তখ� তোনদর 
�গ্নতো তোনদর কোনে প্রকোশ লিনয় লগে, আর তোরো তোেোতোলে বোগো� লথনক িোতো 
লদনয় তোনদর িোকনত েোগে।2

এই ঘ��ো�োই সূরো আে-বোবিোরোহ-লত সংনক্নি বেো হনয়নে–

ا َكنَا فِيهِۖ  ۡخرََجُهَما ِممَّ
َ
ۡيَطُٰن َعۡنَها فَأ َُّهَما ٱلشَّ َزل

َ
فَأ

َوقُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ َولَُكۡم 
ۡرِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحنٖي ٣٦ 

َ
ِف ٱۡل

১	 	মা‘ফরিুল	কুরআন
২	 	সূরা	আল-আরাি	৭:	২০-২২
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তোরির শয়তো� ধীনর ধীনর তোনদর িত� ঘ�োে, এবং তোরো ল� অবস্োয় 
লেে লসখো� লথনক লবর কনর আ�ে। আলম বেেোম, ‘লতোমরো সবোই ল�নম 
�োও এখো� লথনক। এখ� লথনক লতোমরো সবোই এনক অনন্যর শত্রু। পৃলথবী 
লতোমোনদর থোকোর িোয়গো এবং লসখোন� লতোমরো লকছু সমনয়র িন্য িীলবকো 

িোনব। আে-বোবিোরোহ: ৩৬

শয়তো� ভোনেো কনর িো�ত তখ� আদম  -এর ঠিক কী দরকোর লেে। 
আদমনক  আল্োহ  অফুরতি খোবোর এবং শোলতি লদনয়লেনে�। লকন্তু তোরিনরও 
তোর দু�ো লিল�স লেে �ো—অমরত্ব এবং লেরস্োয়ী রোিত্ব। লস িো�ত ল� লস একি� 
মোনুি এবং একলদ� তোর এই সব সুখ, অফুরতি খোবোর, দুুঃলচিতিোমুতি িীব�—এই 
সবলকছু লস একলদ� হোলরনয় লফেনব। শয়তো� খুব ভোনেো কনর বুরনত লিনরলেে 
আদম  লকনস প্রনরোলেত হনব।

এই ঘ��ো লথনক আমোনদর এক�ো গুরুত্বপূণ্ম  ব্যোিোর লশখোর আনে—ইলতমনধ্ই 
আমোনদর �ো আনে, শয়তো� আমোনদর সবসময় তো হোরোন�োর ভনয়র মনধ্ রোনখ। 
লকোন�ো দুঘ্ম ��ো হনেও ল�� আমরো তো হোলরনয় �ো লফলে, লসিন্য �ত লবলশ কনর 
সম্ভব লবকল্প ব্যবস্ো করোর িন্য আরও লবলশ দুল�য়োর লিেন� লদৌেোন�োর তোগোদো লদনত 
থোনক। কখন�ো এ রকম হনয়নে: আিল� এক�ো �তু� গোলে বো বোলে লক�োর িন্য 
লসদ্ধোতি ল�নে�। তোরির তোর িন্য আিল� বোেলত কোি করো শুরু করনে�। েোকলরর 
িোশোিোলশ এক�ো ব্যবসো েোলু করনে�। আি�োর বোবো-মো,  িলরবোর, সতিো�নদর সময় 
�ো লদনয়, তোনদর েোওয়ো-িোওয়ো, আ�ন্দ, ভোেবোসো উনিক্ো করনে�। আনরকটু লবলশ 
আরোম, সুখ এবং ল�রোিত্োর স্বননের িন্য? 

লদ�-রোত কোি কনর ল�নির শরীনরর বোনরো�ো বোিোনে�, িলরবোনর অশোলতি সৃলটি 
করনে�, আি�োর সতিো�নদর �খ� সময় লদওয়োর কথো, তখ� সময় �ো লদনয়, তোনদর 
�টি হনয় ল�নত লদনে�। লকন্তু লশি ি�্মতি লগনয় লদখো লগে আি�োর ব্যবসো�ো আর 
সফে হনেো �ো, বো আি�োর বোেলত েোকলর�ো লবলশলদ� থোকে �ো। মোরখো� লথনক 
আি�োর আমও লগে, েোেোও লগে। অথে, এসব লকছু �ো কনর আিল� �লদ আি�োর 
প্রথম েোকলর�ো ল�নয়ই সন্তুটি থোকনত�, আল্োহর  প্রলত আস্ো রোখনত�, কোনির 
বোইনর �তটুকু সময় িোনচ্ছ� তো ইসেোম লশনখ, ল�নির িলরবোরনক সময় লদনয় িোর 
করনত�, তো হনে হয়নতো প্রথম েোকলরনতই আিল� িনদোন্নলত লিনত�, সংসোনর শোলতি 
লিনত�, ল�নির এবং িলরবোনরর িন্য িোন্নোত ল�লচিত করোর লেটিো করনত িোরনত�।
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মন� রোখনব�, শয়তো� সবসময় আি�োনক আরও েোওয়োর, আরও িোওয়োর িন্য 
উৎসোহ লদনব। আি�োর িীবন� �তই থোকুক, আিল� আরও েোইনব�। আি�োর 
সবসময় আরও লকছু িোবোর এক�ো লিদ থোকনব। কোরণ, আিল� �খ� আি�োর 
িীব� ল�নয় সন্তুটি হনয় �োনব�, তখ� আিল� ধীরলস্র হনয় �োনব� এবং আল্োহর 
 কথো ভোবো শুরু করনব�। �োর ফনে আি�োর লভতনর প্রশোলতি আসনব এবং তো 
আি�োর িলরবোনরর মনধ্ েলেনয় িেনব। আি�োর লেনেনমনয়গুনেো সুস্ িলরবোনর 
বে হনয় আদশ্ম  মোনুি হনব। তখ� তোরো সমোনির মনধ্ সুখ, শোলতি েলেনয় লদনব। 

শয়তো� লকোন�োভোনবই েোয় �ো ল� এর লকোন�ো�োই লহোক। তোই ল�ভোনবই লহোক 
শয়তো� কখন�ো আি�োনক িীবন� ধীরলস্র হনয়, ল�নিনক ল�নয় ভোবোর, আল্োহনক 
 ল�নয় ভোবোর, িলরবোরনক ল�নয় ভোবোর সুন�োগ হনত লদনব �ো। এর সবনেনয় 
লমোক্ম উিোয় হে: আি�োনক এক�ো �তু� গোলে লক�োর িন্য িোগে কনর লদওয়ো, ল�� 
আিল� গব্ম  ল�নয় আি�োর কলেনগর পুনরোন�ো গোলের ঠিক িোনশই লস�ো িোক্ম  করনত 
িোনর�। এরির আি�োনক এক�ো �তু� মনিনের ল্োি�ি লকন� আি�োর বন্ধুনক 
‘এক হোত লদখোন�োর’ িন্য অলস্র কনর লদওয়ো। তোরির আি�োর ২০ ইলঞ্চ টিলভ�ো 
�ত তোেোতোলে সম্ভব লফনে লদনয়, এক�ো ৪০ ইলঞ্চ টিলভ লক�োর িন্য তোগোদো লদওয়ো, 
ল�� আিল� আি�োর প্রলতনবশী, বন্ধু-বোন্ধনবর সোমন� স্যেো�োস বিোয় রোখনত িোনর�। 

অন�নক কুরআন�র এই আয়োতগুনেো িনে প্রশ্ন কনর�, ‘আল্োহ  �লদ 
িো�নত�ই আদম  এই ভুে করনব, তো হনে কী দরকোর লেে এত বে �ো�ক 
করোর? বোগোন� লসই গোে�ো �ো লদনেই লতো আদনমর এত বে সব্ম �োশ হনতো �ো, আর 
আমরো আিনক পৃলথবীনত আসতোম �ো, এত অন্যোয়, কটি সহযে করনত হনতো �ো।’ 
মোনর মোনরই এ ধরন�র প্রশ্ন িোওয়ো �োয়, ‘শুনু� ভোই, আলম অন�ক ইমোম, আলেমনক 
এই প্রশ্ন�ো কনরলে, লকন্তু লকউ িবোব লদনত িোরনে �ো। আল্োহ �লদ িোন�ই আলম 
িোহোন্নোনম �োব, তো হনে আমোর আর ভোনেো কোি কনর েোভ কী?’ লকংবো ‘আলম লতো 
িরীক্ো লদনত েোইল�, লক� আমোনক িরীক্ো লদয়োর িন্য পৃলথবীনত িোঠোন�ো হনেো?’

মিোর ব্যোিোর হনচ্ছ, �োরো এ ধরন�র প্রশ্ন কনর�, তোরো প্রোয় সবোই উচ্চলশলক্ত। 
তোর মোন� এনদর লকউই লিোস ফোইভ ি�্মতি িনে বনে�ল�, িরীক্ো লদনত ভোনেো েোনগ 
�ো, বের বের িরীক্ো কঠি� হনচ্ছ—আমোর িোতিোর-এ�লিল�য়োর হওয়োর দরকোর ল�ই, 
কঠি� িরীক্ো লদয়োরও দরকোর ল�ই। এরো কখন�োই বনে �ো, ‘আলম মোস লগনে লতো 
লবত� িোবই, লক� খোনমোখো এত কটি কনর এত কোি করব?’
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এরোই বুনয়� লকংবো লমলিনকনে ভলত্ম র িন্য মোনসর ির মোস লকোলেং কনর। কঠি� 
কঠি� ভলত্ম যুনদ্ধ অংশগ্রহণ কনর আরও কঠি� িেোনশো�ো করনব বনে। এরোই বসনক 
লগনয় বনে, �তু� প্রনিক্ট�ো আমোনক লদনব� স্োর; দরকোর হনে সোরোরোত লিনগ কোি 
করব; তো-ও আমোর প্রলতভো লদখোন�োর সুন�োগ একবোর লদ�। এনদর সবোই হয়নতো 
সফে হনত িোনর �ো, লকন্তু ইনচ্ছ থোনক সবোরই। 

িরীক্োর সোনথ সোমনথ্্মর সুগভীর সম্ক্ম । সব িরীক্ো কোগনি-কেনম হয় �ো। 
কম্ম িীবন� িরীক্ো হয় লক কত দক্তোর সোনথ কোি করনত িোনর লস�োর। �োর আনুগতযে 
থোনক, দক্তো এবং ল�ষ্ঠো থোনক তোনদর প্রনমোশ� হনত থোনক। িরীক্ো �ো থোকনে 
উন্নলত থোকত �ো, প্রোলপ্তও থোকত �ো। মোনুিনক ল� িোন্নোনত লদয়ো হনব, তোর িন্য 
তোর লকছু এক�ো লতো করনত হনব। আদম 
 ভুে কনরলেনে�, এবং তোওবো 
কনরলেনে�। একটি িরীক্োয় খোরোি করনেও 
অনুতপ্ত হওয়োর আসে িরীক্োয় লতল� িোশ 
কনর লগনয়লেনে�। 

আল্োহনক প্রশ্ন করোর অলধকোর �লদ 
কোরও থোনক, তো হনে লস�ো লেে আদম 
-এর। লতল� লকন্তু আল্োহনক েযেোনেঞ্জ 
করনত িোরনত�, ‘লক� আমোনক এ রকম এক�ো িলরলস্লতনত লফেো হনেো? এই 
গোে�ো লক� লদওয়ো হনেো আমোনক? আলম মো�ব �ো!’ লকন্তু লতল� কনর�ল�। বরং 
লতল� লসই লবখ্যোত দুআ কনরলেনে�,

َّۡم َتۡغفِۡر نَلَا َوتَرَۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن نُفَسَنا ِإَون ل
َ
َربََّنا َظلَۡمَنآ أ

ও প্রভু, আমরো ল�নিনদর ওিনর অন্যোয় কনর লফনেলে। আিল� �লদ আমোনদর 
ক্মো �ো কনর�, আমোনদর ওির করুণো �ো কনর�, তো হনে লতো আমরো 

সব্মহোরোনদর একি� হনয় �োব। আল-আরাি	৭:	২৩

আদম  �খ� তোঁর ভুে বুরনত িোরনে�, এবং আল্োহর কোনে সোহোয্য 
েোইনে�, তখ� আল্োহ  তোনঁক এই দুআটির মোধ্নম লশলখনয় লদনয়লেনে� কীভোনব 
তোঁর কোনে সঠিকভোনব ক্মো েোইনত হনব।

‘বে িরীক্োর বে প্রলতদো� রনয়নে। 
আল্োহ  �খ� লকোন�ো িোলতনক 
ভোেবোনস�, তখ� তোর িরীক্ো 
ল��। ফনে তোনত ল� সন্তুটি, তোর 
িন্য আল্োহর সন্তুলটি রনয়নে। আর 
ল� অসন্তুটি হনব, তোর িন্য রনয়নে 
আল্োহর অসন্তুলটি।’ -সহীহ মুসলেম ২৩৯৬
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اُب ٱلرَِّحيُم ٣٧  ّبِهِۦ َكَِمٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱتلَّوَّ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ َفَتلَقَّ

তোরির আদম তোর প্রভুর কোে লথনক লকছু বোণী লিে এবং তোরির লতল� 
আদনমর ক্মোপ্রোথ্ম �ো গ্রহণ করনে�—লতল� বোরবোর ক্মো কনর�, লতল� ল�রতির 

করুণোময়। আে-বোবিোরোহ: ৩৭

বোগোন�র এই ঘ��োটি লেে মোনুনির লেতিোর স্বোধী�তো ব্যবহোর করোর প্রথম সুন�োগ। 
�লদ বোগোন� সবই ভোনেো হনতো, ল�লিদ্ধ লকছু করোর লকোন�ো সুন�োগই �ো থোকত, 
তো হনে মোনুি লকোন�োলদ� তোর লেতিোর স্বোধী�তো ব্যবহোর করোর সুন�োগ লিত �ো, 
মোনুনির আল্োহর  প্রলত আনুগতযে িরীক্ো করোর লকোন�ো উিোয় থোকত �ো। মোনুি 
হনতো আর দশ�ো প্রোণীর মনতো একটি প্রোণী, �োর ল�লিদ্ধ লকছু করোর লকোন�ো সুন�োগ 
ল�ই। বোগো�টি লেে পৃলথবীনত মোনুনির খোলেফো লহনসনব দোলয়ত্ব িোে� করোর িন্য 
একটি প্রস্তুলত এবং শয়তোন�র প্রকৃলতনক মোনুনির কোনে প্রকোশ কনর লদওয়োর একটি 
উিেক্। আর এই প্রস্তুলতর িন্য মোরি এক�ো গোেনক ল�লিদ্ধ করোই লেে �নথটি। 

বোগোন�র এই ঘ��োর মধ্ লদনয় মোনুনির লভতনরর লেোভ-েোেসো, কোম�োনক 
ল�য়ন্ত্রণ করোর িন্য মোনুনির সুপ্ত মো�লসক ক্মতোনক িোলগনয় লদওয়ো হনেো। মোনুিনক 
লশখোন�ো হনেো: শয়তো� কীভোনব তোনক প্রলত িনদ লমথ্ো আশ্বোস লদনয় সবসময় 
লেটিো করনব ভুে িনথ ল�ওয়োর, আল্োহর অবোধ্তো করোন�োর। লস�ো করনত লগনয় 
শয়তো� কী ধরন�র লমথ্ো কথো বেনত িোনর, লস কত ল�নে �োমনত িোনর–লস�োও 
তোনক লদলখনয় লদওয়ো হনেো।

এই ল� ল�লিদ্ধ বস্তু িোওয়োর আকোঙ্কো, শয়তোন�র প্রনরোে�ো, আল্োহর  
স্পটি আনদনশর প্রলত অবোধ্তো, �ো লথনক মোনুনির িত�, তোরির তোর অনুনশোে�ো, 
ল�নিনক সংনশোধন�র িন্য আল্োহর  কোনে আকুে আনবদ�—এগুনেো মোনুনির 
ইলতহোনসর প্রথম লথনক শুরু হনয় এখন�ো মোনুনির িীবন� পু�রোবৃলত্ হনয় আসনে 
এবং হনত থোকনব। 

আল্োহ  আদম  লক ক্মো কনর লদনয়লেনে�। শুধু তো-ই �ো, ক্মো েোওয়োর 
িন্য ল� দুআ করনত হনব, লস�ো লতল�ই তোনক লশলখনয়লেনে�। আদম  তোঁর 
িোনির লবোরো সোরোিীব� বনয় লবেো�ল� এবং তোঁর িোি তোঁর সতিো�নদর ঘোনেও 
েোনিল�, তোনদর িনরর বংশধরনদর ওির লতো দূনরর কথো। এখোন�ই লরিটিো�নদর সোনথ 
আমোনদর লবনরোধ। লরিটিো�রো লবশ্বোস কনর: প্রথম মোনুি আদম, আল্োহর ল�নদ্ম শ অমোন্য 
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কনর এম� এক মহোিোি কনরলেনে� ল� তোঁর িোনির িন্য তোরিনর সমস্ত মোনুি 
িন্ম হনয়নে িোিী হনয় (original sin), এম�লক আিল�ও িন্ম হনয়নে� এক লবরো� 
িোি ল�নয়। হোিোর বের ধনর লসই িোি িমনত িমনত এত লবশোে হনয় লগনয়লেে ল� 
লসই মহোিোি লথনক মো�বিোলতনক মুলতি লদওয়োর িন্য স্বয়ং সৃলটিকত্ম োনক �ীশুর রূনি 
পৃলথবীনত এনস মোনুনির হোনতই িীব� লবসি্ম � লদনত হনয়নে! এই অন�ৌলতিক কথোটি 
লকন্তু ঈসো  বনে�ল�। এ�ো লদ্বতীয় শতোব্দীর এক সোধু এইরোল�য়োনসর আলবষ্োর।1

আিল� �লদ প্রশ্ন কনর�, ‘আদম িোি কনরনে বনে আমোনক লক� তোঁর িোনির 
লবোরো ল�নত হনব? আলম কী লদোি কনরলে?’ অথবো ‘িোি লতো করো হনয়লেে 
সৃলটিকত্ম োর লবরুনদ্ধ, তো হনে সৃলটিকত্ম ো লক শুধু বেনত িোরনত� �ো, ‘লহ মো�ব িোলত, 
�োও, আলম লতোমোনদর মোফ কনর লদেোম’, ব্যস! কী দরকোর লেে তোঁর মোনুি হনয় 
পৃলথবীনত এনস মোনুনির হোনতই মোর খোওয়োর?’—আিল� লকোন�ো উত্র িোনব� �ো।

কুরআন� লরিটিো�নদর এ সব অন�ৌলতিক ভ্রোতিধোরণোর উত্র লদনয় লদয়ো হনয়নে 
আে-বোবিোরোহ-এর এই আয়োনত। মহো� আল্োহ  আমোনদর এই আয়োনতর মোধ্নম 
লদলখনয় লদনে�–মোনুনির দুব্মেতোর প্রলত লতল� কত সহ�শীে। আদম  এর গু�োহ 
লতল� মোফ কনর লদনয়লেনে�। এই আয়োতটি আমোনদর এ�োই লশখোয় ল� আমোনদর 
কখন�োই আল্োহ গোফুরুর রোহীনমর ক্মোর ওির আশো হোলরনয় লফেো উলেত �ো। কোরণ, 
লতল� �লদ আদম  এর গু�োহ ক্মো কনর লদনত িোনর�, তো হনে আমোনদর গু�োহও 
ক্মো করনত িোনর� এবং লতল� লদনব� বনে� কথো লদনয়নে�—

বনে দোও, ‘ও আমোর বোন্দোরো, লতোমরো �োরো সীমোেঙ্ঘ� কনর ল�নিনদর 
�টি কনরে, আল্োহর রহমনতর ওির আশো হোরোনব �ো। আল্োহ অবশ্যই সব 
িোি ক্মো কনর লদনত িোনর�। লতল� সলতযেই অতযেতি ক্মোশীে, ল�রতির দয়োলু। 
আল্োহর কোনে লফনর এনসো। তোরঁ প্রলত ল�নিনক সমি্ম ণ কনরো, লতোমোনদর 
ওির আ�োব েনে আসোর আনগ। কোরণ, তখ� আর লতোমোনদর সোহোয্য করো 

হনব �ো।’ আে-েুমার	৩৯:	৫৩-৫৪

আমোনদর িক্ লথনক শুধুই দরকোর আদম  এর মনতো গভীর অনুতোনির 
সোনথ, আকুে হনয়, সঠিক িদ্ধলতনত তোঁর কোনে ক্মো েোওয়ো এবং লসই ভুে িীবন� 
আর কখন�ো �ো করোর িন্য শিথ করো।

1		 Irenaeus,	Against	Heresies,	III.18.1.
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এরির আল্োহ  আদম  এবং তোঁর সোনথ �োরো লেে, তোনদর সবোইনক 
বোগো� লথনক ল�নম ল�নত বেনে�—

تَِينَُّكم ّمِّنِ ُهٗدى َفَمن تَبَِع 
ۡ
ا يَأ قُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َجِيٗعاۖ فَإِمَّ

ِيَن َكَفُرواْ  ُهَداَي فََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ٣٨ َوٱلَّ
وَن ٣٩ ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ بَِٔا َيٰتَِنآ أ َوَكذَّ

�লদও আলম বনেলেেোম, ‘ল�নম �োও এখো� লথনক, লতোমরো সবোই!’, লকন্তু �খ� 
আমোর কোে লথনক িথল�নদ্মশ আসনব, ল��ো আসনবই, তখ� লসই িথল�নদ্মশ 
�োরো অনুসরণ করনব: তোনদর লকোন�ো ভয় ল�ই এবং তোরো দুুঃখও করনব 
�ো।’ আর �োরো আমোর ল�দশ্ম �গুনেোনক অলবশ্বোস করনব এবং অস্বীকোর করনত 
থোকনবই—তোরো হনব আগুন�র বোলসন্দো। লসখোন� তোরো লেরকোে থোকনব। আে-

বোবিোরোহ: ৩৮-৩৯

আিকোে অন�কনকই বেনত লশো�ো �োয়, ইসেোনম এত মত, এত িথ—লকো��ো 
ঠিক, কীভোনব বুরব? এই আয়োনতর ভোিোর মনধ্ এ কথো স্পটি ল� মোনুনির কোনে 
িথল�নদ্ম শ আসনবই। এবং লস�ো আল্োহর তরফ লথনক। অন�ক সময় শয়তো� লকছু 
ভুে িথনক সোলিনয় সুন্দর কনর মোনুনির সোমন� তুনে ধরনব। লকন্তু এর মোন� এই 
�ো ল� আল্োহর িথল�নদ্ম শ থোকনব �ো। লস�ো থোকনব এবং �োরো খঁুিনব তোরো লস�ো 
খঁুনি িোনবই। ল� মোনুি�ো �োমোন� দোঁলেনয় সূরো ফোলতহো িেোর সময় বুনকর লভতর 
লথনক ইহলদ�োস লসরোতোে মুস্তোলকম বেনব, তোনক আল্োহ সঠিক িথ �ো লদলখনয় 
িোহোন্নোনমর আগুন� িোঠোনব�—এ�ো কখন�ো হনত িোনর �ো।

সরে িনথর সন্ধোন� �োরো থোকনব তোনদর হয়নতো কটি লবলশ হনব। হয়নতো পৃলথবীনত 
তোনদর একটু ভনয় থোকনত হনব—সঠিক িনথ আলে লতো? হয়নতো তোনদর একটু কটি 
করনত হনব, সঠিক িথ খঁুনি লবর করোর িন্য। লকন্তু লবল�মনয় লকয়োমনতর লদ� �খ� 
সবোই ভনয় থোকনব, দুলচিতিোয় থোকনব, দুুঃনখ হোয়-হোয় করনত থোকনব, লসলদ� সরে 
িনথর অনুসোরীরো ভয়ও িোনব �ো, দুুঃখও করনব �ো।

এখোন� একটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, এই বোগো�টি আসনে লকোথোয় লেে, 
ল�খো� লথনক মোনুিনক ল�নম ল�নত বেো হনয়লেে? অন�নক বনে�: এটি হনচ্ছ 
লবনহশনতর অলতপ্রোকৃত লেরস্োয়ী বোগো�গুনেোর একটি, ল�খোন� আমরো মৃতুযের িনর 
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�োব। আবোর অন�নক বনে�: এটি আসনে পৃলথবীনতই লকোন�ো লবনশি বোগো� লেে, 
�ো এই লবনশি ঘ��োর িন্য লবনশিভোনব সোিোন�ো হনয়লেে; কোরণ, কুরআন�র বোণী 
অনুসোনর লবনহশনতর বোগোন� লকউ লগনে আর লসখো� লথনক লফরত আনস �ো। এ 
ল�নয় বহু মুসলেম িলণ্ডত লবতক্ম  কনরনে�, বহু প্রোেী� বইনয় এ ল�নয় আনেোে�ো 
হনয়নে। সম্প্রলত একি� এ�ো ল�নয় এক�ো পুনরো বইও লেনখ লফনেনে�, ল�খোন� 
লতল� ভোিোগতভোনব প্রমোণ লদলখনয়নে� ল� এখোন� ٱْهبُِطو۟ا ‘ল�নম �োও’ বেনত 
‘লকোন�ো উঁচু স্ো� লথনক ল�নে �োমো’ লবোরোয় এবং আে-বোবিোরোহ-এর অন্য আয়োত 
২: ৬১-এ এই একই শব্দ ব্যবহোর করো হনয়নে অন্য একটি িোলতনক একটি উঁচু 
িোয়গো লথনক ল�নে ল�নম ল�নত বেোর িন্য। শুধু-তোই �ো, লতল� কুরআ�, বোইনবে, 
তোওরোত—এই লত�টি লথনক প্রমোণ সংগ্রহ কনর তোর বইনয় লদলখনয়নে� ল� আদম 
 -এর বোগো� লেে �োলক উত্র আলরিকোর এক িোহোলে এেোকোর উঁচু সমতে 
িোয়গোয়—গোেিোেো, ফুে-ফে, িোল�র রর�োয় ভরো এক ঘ� সবুি বন�!

লকন্তু প্রশ্ন হনচ্ছ: আদম  লকো� বোগোন� লেনে�, লসই বোগো� লকোথোয় লেে, 
তোনদর লকোথোয় ল�নম ল�নত বেো হনয়লেে—তো-লত আমোনদর কী �োয় আনস? আল্োহ 
 �লদ প্রনয়োি� মন� করনত� আমোনদর স্পটি কনর িো�োন�োর, তো হনে লতল� 
কুরআন� িলরষ্োর কনর বনে লদনত�। লকন্তু লতল� তো কনর�ল�। লতল� আমোনদর িন্য 
অপ্রনয়োি�ীয় লকোন�ো লকছু কুরআন� লদ� �ো, এবং লতল� �ো লগোি� রোনখ� তো ল�নয় 
আমোনদর মোথো ঘোমোন�োর লকোন�ো দরকোর ল�ই। 

মোনুনির স্বভোব হনচ্ছ শয়তোন�র ফোঁনদ িো লদনয় এম� সব ব্যোিোর ল�নয় লদ�-রোত 
লেতিো করো, যুলতিতক্ম  করো, বই লেখো, লেখনকর সমোনেোে�ো করো, লদ�-রোত ইন্োরন�� 
রেোউি করো—�ো তোনক ল�নিনক সংনশোধ� করো লথনক দূনর সলরনয় রোনখ। তোনক এম� 
সব কোি করো লথনক ভুলেনয় রোনখ, ল�গুনেো মোনুিনক িোহোন্নোনমর আগু� লথনক বোলঁেনয় 
একলদ� িোন্নোনতর বোগোন� ল�নয় ল�নত িোনর। লকন্তু �ো; মোনুি �ত সব অপ্রনয়োি�ীয় 
লবিয় ল�নয় লদ�-রোত তক্ম  কনর, অনন্যর কোনে ল�নির জ্ো� িোলহর করোর লেটিো 
কনর, অনন্যর ভুে ধনর অসুস্ আ�ন্দ িোবোর লেটিো কনর। এধরন�র অপ্রনয়োি�ীয় 
ব্যোিোনর লকৌতূহেী হনয়, তোর লিেন� সময় �টি কনর শয়তোন�র ফোঁনদ িো লদনয়, 
ল�নির এবং অনন্যর সব্ম �োশ লিনক আ�নব� �ো।
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আল্োহর কোে কথড়ক আিরো কবী কপড়েমে ?

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم 
َ
ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمِتَ ٱلَِّتٓ أ َيَٰبِنٓ إِۡسَر

َٰي فَٱرَۡهُبوِن ٤٠ وِف بَِعۡهِدُكۡم ِإَويَّ
ُ
ۡوفُواْ بَِعۡهِدٓي أ

َ
َوأ

ইসরোইনের বংশধনররো, আলম লতোমোনদর ল� অনুগ্রহ কনরলেেোম, লসগুনেো মন� 
কনরো, আর আমোর প্রলত ল� অগিীকোর কনরলেনে, লসগুনেো পূরণ কনরো। তো 
হনে আলম লতোমোনদর প্রলত আমোর অগিীকোর পূরণ করব। আর আমোনক, শুধুই 

আমোনক ভয় কনরো। আে-বোবিোরোহ: ৪০

কুরআ� িেোর সময় আমরো �খ� ব�ী ইসরোইে বো ইসরোইনের বংশধরনদর কথো 
িলে, তখ� ভোলব, ‘আনর, ওই ইহুদীরো লক খোরোি�োই �ো লেে। আল্োহ কতবোর 
ওনদর বোঁলেনয়লেনে�, তোরিনরও ওরো কত খোরোি কোি করত। �বী মূসো লক 
কী কটি�োই �ো লদনয়লেে। ওনদর লথনক আমরো কত ভোনেো িোলত।’

আসনেই লক তো-ই? তোরো কনরলেে, ল��ো আমরো কলরল�, এম� কোনির তোলেকো 
করনে লশি হনব �ো। ব�ী ইসরোইেরো তোনদর �বীনদর অিমো� কনরলেে, অন�ক 
মুসলেম তোনদর �বী মুহোম্োদ  এর অিমো� কনরনে: তোঁর �োনম কনয়ক েক্ িোে 
হোদীস প্রেোর কনর স্বল্প লশলক্ত মুসলেমনদরনক ভুে িনথ ল�নয় লগনে। লবদআত লদনয় 
মুসলেম িোলতর এক�ো বে অংশনক অন্ধকোনর ডুলবনয় লদনয়নে। ব�ী ইসরোইে অহংকোরী 
লেে, তোরো মন� করত—তোরো এক লবনশি িোলত, �োনদর আল্োহ  লবনশি সম্ো� 
লদনয়নে� এবং তোনদর আল্োহ  লবনশিভোনব রক্ো করনব�।1 এই লমথ্ো লগৌরব 
ল�নয় �োক উঁচু কনর েনে লশি ি�্মতি তোরো েরম অিমোল�ত হনয়লেে। এক লহ�েোরই 
৫৯ েক্ ইহুদীনক লমনর লফনেলেে। 

অন�ক মুসলেম একই কোি কনরলেে। তোরো লভনবলেে ল� তোরো ল�ভোনবই 
িীব��োি� করুক �ো লক�, আল্োহর  লবনশি অনুগ্রহ তোরো িোনবই। আিনক 
মুসলেমরো এক েরম অিমোল�ত িোলত। আিনক আমোনদর সবসময় ভনয় থোকনত হয় 

১	 	মুহাম্াদ	আসাদ,	দ্	ম া্প্সজ	অি	কুরআন
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কনব ইরোক বো আফগোল�স্োন�র মনতো আনরকটি মুসলেম লদশ ‘কোলফর’ লদশগুনেোর 
আক্রমনণর লশকোর হনব। 

ব�ী ইসরোইে তোনদর ধম্ম গ্রনন্থর লবকৃত ব্যোখ্যো করত, ল�নিনদর সুলবধোমনতো লকছু 
ল�নদ্ম শ মো�ত, অসুলবধোি�ক ল�নদ্ম শগুনেো লকৌশনে িলরবত্ম � কনর লদত—অন�ক 
মুসলেম কুরআ�নক ল�নয় একই কোি কনরনে। ইহুদীরো তোনদর রোবোইনদর (আমোনদর 
ল�ম� মোওেো�ো, শোয়খ) অলতমো�ব ি�্ম োনয়র মন� কনর তোনদর অন্ধ অনুসরণ করত। 
ল�নিরো ধমমীয় জ্ো� অি্ম � �ো কনর তোনদর রোবোইরো �ো বেত, লস�োনকই তোরো 
ধনম্ম র অংশ মন� করত। আি অন�ক মুসলেম ল�নিরো কুরআ� িনে লতো �ো-ই, 
িেনত ল�রুৎসোলহত ি�্মতি কনর। এরো মোওেো�ো-শোয়খ-িীর-মুরুলব্রো �ো বনে, লস�োই 
অন্ধভোনব অনুসরণ কনর। লকছু িীরনদর লতো আল্োহর ি�্ম োনয়র সম্ো� লদনয় মোিোনর 
মোিোনর পূিো কনর।

কুরআন� ল�খোন�ই লদখনব� ইসরোইনের বংশধরনদর লকছু বেো হনচ্ছ, মন� 
রোখনব�, এই কথোগুনেো শুধু ইহুলদ-লরিটিো�নদর দোওয়োত লদয়োর িন্য �য়, মুসলেমনদর 
লশখোন�োর িন্যও। কুরআ� ইলতহোনসর িোঠযেপুস্তক �য় ল� এর মোধ্নম আল্োহ  
আমোনদর শুধু ইলতহোস লশখোনব�। বরং কুরআন�র প্রলতটি আয়োত হনচ্ছ মুসলেমনদর 
িন্য িথল�নদ্ম শ। আল্োহ  ওনদর মোধ্নম আমোনদর, মুসলেমনদর লদলখনয় লদনচ্ছ�—
কী কী ভুে করো �োনব �ো; করনে কী ধরন�র অিমো�-দুুঃখ-কটি দুল�য়োনত লভোগ 
করনত হনব। মুসলেমনদর ইলতহোস লদখনে লদখনব� ব�ী ইসরোইনের সোনথ আমোনদর 
খুব এক�ো িোথ্ম কযে ল�ই। তোরো ল� ভুেগুনেো কনরলেে, আমরোও লসগুনেো কনরলে এবং 
এখন�ো কনর �োলচ্ছ। তোই �খ�ই ব�ী ইসরোইেনদরনক ল�নয় লকোন�ো আয়োত িেনব�, 
ল�নিনক লিনজ্স করনব�, ‘আমরোও একই ভুে করলে �ো লতো?’

‘ইসরোইে’ একটি লহব্রু শব্দ, �োর অথ্ম –আল্োহর বোন্দো।2 ইবরোহীম আেোইলহস 
সোেোনমর সতিো� ইয়োকুব  এর আনরকটি �োম হনেো ইসরোইে। কুরআন� ইহুদীনদর 
‘ইয়োকুনবর বংশধর’ �ো বনে ‘ইসরোইনের বংশধর’ বেো হনয়নে, ল�� ইহুদীরো এ�ো 
ভুনে �ো �োয় ল� তোরো ‘আল্োহর বোন্দোর’ বংশধর। তোনদর মন� কলরনয় লদওয়ো হনচ্ছ: 
তোরো ল�� তোনদর রোবোইনদর উিোস�ো �ো কনর, শুধু আল্োহরই উিোস�ো কনর।

ব�ী ইসরোইে বেনত আিনকর ‘ইসরোইে’ �োমক লদনশ �োরো থোনক, তোনদর 
লবোরোয় �ো। বত্ম মো� ইসরোইে মূেত একটি লসকুযেেোর লিওল�স্ যুদ্ধবোি লদশ। 

২	 	তািসীর	ইবন	কাসীর
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লসখোন� লসকুযেেোর-�োলস্তক ব�োম ধম্ম প্রোণ ইহুলদ বোলসন্দোনদর দ্বন্দ্ব আনে1, েরমিন্থী 
সম্প্রদোয়গুনেোর মনধ্ অতিদ্ব্মন্দ্ব।2 ইসরোইনের সংবোদ মোধ্মগুনেো লদখনে বুরনত 
িোরনব�, ইসরোইনের লভতনর কী ভয়োবহ অবস্ো েেনে।3 �োরো বনে: মুসলেম িোলত 
হনচ্ছ এক�ো খোরোি িোলত, অন্যনদর সোনথ রোনমেো লতো কনরই, ল�নিনদর লভতনরও 
মোরোমোলর কনর ল�নিনদর লশি কনর লদনচ্ছ—তোনদর ইসরোইনের খবনরর কোগিগুনেো 
কনয়কলদ� িেনত বনে�।

আল্োহ  এই আয়োনত ইহুদীনদর তোর অনুগ্রহগুনেোর কথো মন� কলরনয় লদনচ্ছ�। 
কুরআন�র লসৌন্দ�্ম  হনচ্ছ এর এক অংনশর ব্যোখ্যো অন্য একটি স্োন� লদয়ো থোনক। এই 
আয়োনত ল�য়োমতগুনেোর কথো মন� করনত বেো হনয়নে, লকন্তু কী ল�য়োমত তো বেো 
হয়ল�। লসগুনেো এনসনে সূরো মোলয়দোহনত—

মূসো তোর সম্প্রদোয়নক বেে, ‘লহ আমোর সম্প্রদোয়, আল্োহ লতোমোনদর কত 
অনুগ্রহ কনরনে� লভনব লদনখো: লতল� লতোমোনদর মনধ্ লথনক �বী বোল�নয়নে� 
এবং লতোমোনদর রোিো-বোদশোহ বোল�নয়নে�, আর লতোমোনদর কত লকছু লদনয়নে�, 

�ো লতল� অন্য লকোন�ো িোলতনক লদ�ল�।  আল	মাফয়দাহ,	৫:	২০

এখোন� একটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর হনেো, প্রথনম, আল্োহ  �োনদর উনদেশ্য কনর 
কথোগুনেো বেনে�, তোনদর খুব ভোনেোনবনস সনম্বোধ� কনরনে�। এরিনর লতল� তোঁর 
অনুগ্রনহর কথো মন� করনত বনেনে�, লসিন্য কৃতজ্ হনত বনেনে� এবং সবনশনি 
তোঁনক ভয় লিনত বনেনে�। এই ক্রমটি গুরুত্বপূণ্ম । অথে অন�নক �খ� ইসেোনমর 
দোওয়োত লদয়, তখ� প্রথনম ভয়ংকর সব ভয় লদখোয়, সবনশনি একটু-আধটু আল্োহর 
অনুগ্রনহর কথো বনে। অন�ক ওয়োি-মোহলফনে লদখো �োয়, বতিো লেোখ েোে কনর গেো 
ফোটিনয় বেনে�, ‘আল্োহর গিব িেব, লদনশ শীরিই বন্যো, দুলভ্ম ক্, মহোমোলর হইব—সব 
েোরখোর হইয়ো �োইব। �লদ তোওবোহ �ো কনর�, আি�োনক িোহোন্নোনমর আগুন� েোমেো 
পুেোইয়ো রেসোইয়ো লদওয়ো হইব। তোরির লসই রেসোন�ো েোমেো আবোর িোে�োইয়ো 
1	 	Conflict	Between	Secular	and	Orthodox	Jews	in	Israel	[Pdf].	(2011).	IB	Extended	
Essay.
2		 Is	Rise	of	Jewish	Fundamentalism	Endangering	Israeli	Democracy?	(n.d.).
Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//forward.com/culture/175013/is-rise-
ofjewish-fundamentalism-endangering-israe/#ixzz3xZ5avBKK
3	 	Israel's	Coming	"Civil	War":	The	Haredi	Jews	Confront	the	Miltarized
Secular	Zionist	State.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//www.
truetorahjews.org/globalresearch
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�তু� েোমেো লদওয়ো হইব। আি�োর িোনয়র ল�নে গরম কয়েো লদওয়ো হইব, �োর তোনি 
আি�োর মগি ফুটিনত থোকব। লিোনর বনে�—সুবহো� আল্োহ!’

সূরো ফোলতহো িনে লদখু�। প্রথম আয়োতটিই হনচ্ছ—‘সমস্ত প্রশংসা-ধন্যোদ 
আল্াহি, রযরন পিম দয়ালু, রনিন্ি দয়ালু।’ লসখোন� লকন্তু বেো ল�ই, ‘সমস্ত 
ভয়ভীলত আল্োহর প্রলত, ল�ল� কঠি�, বদরোগী।’ সূরো ইখেোস িনে লদখু�—লকোন�ো 
ভনয়র লেনি ল�ই। সূরো ফোেোক, �োস এ রকম �ত কম� সূরো আমরো সবোই লেো�নবেো 
লথনক লশনখ এনসলে, লকোথোও আিল� িোনব� �ো ল� আল্োহ  একি� কঠি�, 
রোগী সত্ো। বরং মোনুনির প্রলত তোঁর অিলরসীম বধ�্ম , েরম সহ�শীেতো, তোঁর বোর 
বোর ক্মো করোর আশ্বোস, ন্যোয় লবেোনরর প্রলতশ্রুলত—এই লদনয় কুরআ� ভনর আনে। 
অথে আমোনদর অন�নকই এই বোণীগুনেো উনিক্ো কনর কুরআন�র শোলস্তর কথো লেতিো 
কনর হতোশোয় ভুলগ। �োর ফনে আমোনদর অন�নকরই আল্োহর  সোনথ সম্ক্ম  হনয় 
�োয় খুব ফম্ম োে এক�ো সম্ক্ম । আমরো তোঁনক মন�প্রোনণ ভোেবোসনত িোলর �ো। তোঁর 
প্রলত আমোনদর শ্রদ্ধো থোনক একধরন�র লততিতো লমলশ্রত। তোঁর ইবোদত কলর অন�ক�ো 
লঠকোয় িনে।

অথে উন্ো�ো হওয়োর কথো। আি�োর েোরিোনশ তোলকনয় লদখু�। আল্োহ  লকো� 
লিল�স�ো ভয় লদখোন�োর িন্য লদনয়নে�? আিল� লক সকোনে ঘুম লথনক উনঠ আকোনশর 
লদনক তোলকনয় ভনয় েোফ লদনয় ওনঠ�? আিল� লক শ্বোস ল�ওয়োর সময় বুনকর লভতনর 
কী ঢুনক লগে—এই ল�নয় ভনয় থোনক�? খোওয়োর সময় ভনয় ভনয় খোবোর মুনখ লদ�? 
এক�ো কেোর লখোসো লেনে আতনঙ্ লেৎকোর লদনয় ওনঠ�? েোরিোনশ সবুি গোেিোেো, 
হোিোনরো রনঙর ফুে, আকোনশ শত শত িোলখ, মোনঠ সবুি ঘোস, িোহোে, �দী, সমুদ্র, 
সূ�্ম , েোঁদ, তোরো—লকো��ো লদনয় আল্োহ  আি�োনক প্রলত মুহূনত্ম  ভয় লদখোনচ্ছ�? 
লকো��ো লদনখ আি�োর মন� হয় আল্োহ  একি� অলবনবেক, ভয়ংকর রোগী 
লকউ? বরং সবগুনেোনতই আল্োহর অনুগ্রহ এবং দয়োর েেোেলে। এই অনুগ্রহগুনেো 
প্রনতযেক মোনুি—মুসলেম বো অমুসলেম সমো�ভোনব লভোগ কনর।

ইহুদীনদর কথো লগে, এবোর আমরো লদলখ, আমরো আল্োহর  কোনে িোলতগতভোনব 
কী লিনয়লে? লতল� আমোনদর প্রলত দুটি লবরো� অনুগ্রহ কনরনে�: আমরো লশি �বীনক 
লিনয়লে এবং লশি লকতোব লিনয়লে, �োর মোধ্নম আল্োহ  তোঁর দ্বী�নক সম্পূণ্ম  
কনর লদনয়নে�, লকয়োমত ি�্মতি। ইহুদীনদর ল� সমস্োয় িেনত হনয়লেে: তোনদর শত 
বেনরর লশক্োনক লেনে লদনয় একি� �তু� �বীনক লমন� ল�নত হনয়লেে—এ রকম 
কঠি� িলরলস্লতনত আমোনদর আর িেনত হনব �ো। আল্োহ  আমোনদর অনুগ্রহ 
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কনরনে�, লতল� আমোনদর লশি সমনয় চূেোতি িথল�নদ্ম শ এবং পৃলথবীর ইলতহোনসর 
সবনেনয় ভোনেো মোনুিটিনক �বী ও রসূে লহনসব উিহোর লদনয়নে�। 

কুরআ� লথনক আমোনদর প্রলত িনদ অন�ক লকছু লশখোর আনে। আল্োহ আমোনদর 
অসীম ক্মতোশীে সৃলটিকত্ম ো। তোঁর সোনথ আমোনদর সম্ক্ম  শুধুই ল�য়োর। তোনক লদয়োর 
মনতো লকছুই আমোনদর ল�ই। এরিনরও �খ� আল্োহ মোনুিনক লকছু করনত বনে�, 
লস�ো লতল� মোনুনির ভোনেোর িন্যই বনে�। লতল� ব�ী ইসরোইেনক বেনে�, লতোমরো 
লতোমোনদর কথো রোনখো, আলম আমোর ওয়োদো রোখব। ল� আল্োহনক লকউ লকছু করনত 
বোধ্ করনত িোনর �ো, লসই মহো� আল্োহ ি�্মতি বেনে�, ‘লতোমরো এ�ো কনরো। আলম 
ও�ো করব।’ অথে আমরো মোনুনিরো েোই অন্যরো খোলে আমোনদর িন্য কনর �োনব, 
আমোনদরও ল� লকছু করো উলেত লস�ো আমরো একবোর-ও মন� আল� �ো।

এখ� ব�ী ইসরোইে কী করনব বনেলেে আর আল্োহর অগিীকোর কী লেে? 

আল্োহ বনেলেনে�, ল�চিয় আলম লতোমোনদর সোনথ আলে, �লদ লতোমরো সেোত 
কোনয়ম কনরো, �োকোত দোও, আমোর রোসূেনদর প্রলত ঈমো� আন�ো, তোনদর 
সহন�োলগতো কনরো এবং আল্োহনক উত্ম ঋণ দোও, তনব ল�চিয় আলম লতোমোনদর 
লথনক লতোমোনদর িোিসমূহ মুনে লদব। আর অবশ্যই লতোমোনদর প্রনবশ করোব 

িোন্নোতসমূনহ, �োর ল�ে লদনয় প্রবোলহত হনব �দীসমূহ। আল	মাফয়দাহ,	৫:	১২

কী আচি�্ম ! এই অগিীকোরগুনেো আমোনদর িন্যও ঠিক একইভোনব প্রন�োিযে।
আমরো �লদ কুরআ�-সুন্নোহর উিনদশ এবং লবলধ-ল�নিধ অনুসোনর িলরবোর, সমোি, 

লদশ িলরেোে�ো কলর, তো হনে দুল�য়োনত আমরো অন�ক শোলতিনত থোকনত িোরব। 
আল্োহ  আমোনদর ওির লথনক বে বে ভয়গুনেো দূর কনর লদনব�, আমোনদর 
দুুঃখ, আফনসোস কনম �োনব, এবং আল্োহ অনুগ্রনহর প্রোচু�্ম  বি্ম ণ করনব�। লকন্তু আমরো 
তো কলরল�। আিনক এক�ো লদশও ল�ই, �ো ইসেোনমর শতভোগ লবলধ-ল�নিধ অনুসোনর 
িলরেোলেত হনচ্ছ। তোর ফেোফে: তোলকনয় লদখু� েোরলদনক, আমরো লক দুুঃনখ িি্ম লরত 
একটি িোলত �ই? আমরো লক আিনক সবনেনয় ভীত-সন্ত্রস্ত িোলত �ই? আল্োহনক 
ভয় �ো করনে লতো মোনুিনক, কোনফরনদর ভয় করনতই হনব।

প্রশ্ন আসনত িোনর: এই আয়োনতর লশনি ল� আল্োহ বেনে� তোনক ভয় করনত—
লস�োর মোন� কী? এর মোন� হনচ্ছ: ল�ল� আমোর ্টিো, ল�ল� আমোনক এত অনুগ্রহ 
কনরনে�, তোনক অসন্তুটি করোর ভয়। তোঁর আনদশ অমোন্য কনর প্রোপ শোলস্তর ভয়। 
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এখোন� রহব رهب শব্দটি ব্যবহৃত হনয়নে, �ো একটি লবনশি ধরন�র ভয়। এর মোন� 
এম� ভয় �ো আমোনদর দীঘ্ম সময় সিোগ রোনখ, সোবধো� রোনখ।1 ল�ম�: লকউ িরীক্ো 
লদনত বনসনে। প্রশ্ন লদনখ তোর মোথোয় হোত। এক�ো প্রশ্নও কম� িনেল�। সোনথ 
সোনথই তোর মন� িেে তোর বোবোর কথো। বোবো কী ভীিণ কটি�োই তো কনরনে� 
তোনক িেোনেখো লশখোন�োর িন্য। বোলে লফরনেই বোবো কত আশো ল�নয় লিনজ্স 
করনব�, িরীক্ো লকম� হনয়নে। তখ� লস তোনক কী উত্র লদনব? ভনয় তোর গেো 
শুলকনয় লগে।—এই ল� বোবোনক হতোশ করোর আশঙ্ো লথনক ভয়, এ�ো রহনবর একটি 
উদোহরণ। রহব হনচ্ছ আল্োহর সোমন� দোঁেোন�োর ভয়, তোঁনক কী িবোব লদব, তোর 
ভয়। অন্য লক কী ভোবে, লস�ো ভয় �ো লিনয়, বরং আল্োহনক কীভোনব মুখ লদখোব, 
লসই ভয়। এই ভয় িোওয়োর িন্য আল্োহ ব�ী ইসরোইেনক উিনদশ লদনয়লেনে�। এই 
উিনদশ�ো আি আমোনদর িন্যও সমো�ভোনব প্রন�োিযে।

রসূে  বনেনে�, আল্োহ তোর ক্মতোর কসম কনর প্রলতজ্ো কনর� ল� তোঁর 
বোন্দোনক দুই দুল�য়োয় একসোনথ ভীলতহী� লকংবো ল�রোিদ থোকনত লদনব� �ো। ল� 
এই পৃলথবীনত আল্োহনক ভয় করনব �ো, লস লশি লবেোনরর লদ� ভীত হনব। ল� এই 
পৃলথবীনত আল্োহনক ভয় করনব তোর লকয়োমনতর লদ� ভনয়র লকছু থোকনব �ো।2

َل  وَّ
َ
ٗقا لَِّما َمَعُكۡم َوَل تَُكونُٓواْ أ نَزۡلُت ُمَصّدِ

َ
َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ

َٰي فَٱتَُّقوِن ٤١ َوَل  واْ بَِٔاَُيِٰت َثَمٗنا قَلِيٗل ِإَويَّ ِۢ بِهۦِۖ َوَل تَۡشَتُ َكفِر
نُتۡم َتۡعلَُموَن ٤٢

َ
تَۡلبُِسواْ ٱۡلَقَّ بِٱۡلَبِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ ٱۡلَقَّ َوأ

লতোমোনদর কোনে �ো ইলতমনধ্ আনে, তোনক সমথ্ম � কনর আলম এখ� �ো 
অবতীণ্ম  কনরলে, তো-লত লতোমরো লবশ্বোস কনরো। আর �োরো এনক অলবশ্বোস 
কনর, তোনদর মনধ্ লতোমরো সবোর প্রথম লহোনয়ো �ো। আমোর বোণীনক সোমোন্য 
লকছুর িন্য লবলক্র লকোনরো �ো। আর আমোনক ল�নয়, শুধুই আমোনক ল�নয় সবসময় 
সোবধো� থোনকো। সতযেনক লমথ্ো লদনয় লঘোেো করনব �ো, এবং িো�োর িনরও 

সতযেনক লিনক রোখনব �ো। আে-বোবিোরোহ: ৪১-৪২

১	 মুতারাফদিাতুল	কুরআন	
২		 আস	সাহীহাহ	৭৪২
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আমরো আনগই বনেলে ইসেোম মুহোম্োদ  প্রেোলরত �তু� লকোন�ো ধম্ম  �য়। 
ইবরোহীম, ইয়োকুব, মূসো এবং ঈসো, আল্োহ  তোনদর সবোর ওিনর শোলতি লদ�—
সবোই এক�ো ধম্ম ই প্রেোর কনর লগনে�। ইসেোম শনব্দর অথ্ম : আল্োহ  -এর ইচ্ছোর 
কোনে ল�নিনক পুনরোপুলর আত্সমি্ম ণ করো।

আত্সমি্ম ণ মোন� কী? ধরু�, আিল� ব্যোংনক েোকলর কনর�। অন�কলদ� অজ্তোয় 
থোকোর িনর আনস্ত আনস্ত ইসেোম সম্নক্ম  িো�ো ও লশখো শুরু করনে�। একলদ� 
আলবষ্োর করনে�, রসূলুল্োহ  েো�ত কনরনে� সুদ গ্রহীতোর ওির, সুদদোতোর ওির, 
এর লেখনকর ওির ও এর সোক্ীদ্বনয়র ওির এবং বনেনে� এরো সকনেই সমো�।1

এখ� আিল� আত্সমি্ম ণ করনত িোনর� এবং ব্যোংনকর েোকলর েোেোর লেটিো 
করনত িোনর�। অথবো আিল� ঘোে বোঁকো কনর তক্ম  করনত িোনর�—এই সুদ ওই 
সুদ �য়; সমস্ত পৃলথবীনতই সুনদর ব্যবসো েেনে; সুদ েোেো আিনক অথ্ম �ীলত অেে 
ইতযেোলদ ইতযেোলদ। লকংবো ধরু�, আি�োর এক�ো িরুলর লমটিং েেনে, লকন্তু এলদনক 
যুহনরর সময় িোর হনয় �োনচ্ছ। আিল� বে বে বসনদর সোমন� লদনয় লমটিং লথনক 
লবর হনয় সেোত িনে ল�নত িোনর�, আবোর লক কী মন� কনর লসই লহসোব করনত 
করনত সেোত লেনে লদনত িোনর�।

আমরো মুসলেম লহনসনব আল্োহর লবধোন�র কোনে আত্সমি্ম ণ কলর। অনন্যর ইচ্ছো 
লথনক আল্োহ  এর ইচ্ছোনক বে মন� কলর। অলফনসর বনসর অন্যোয় লক্রোধনক 
�য়, একমোরি আল্োহর অসন্তুলটিনক ভয় কলর। ব্যোংনকর লেোভ�ীয় লবতন�র লবল�মনয় 
সুনদর ব্যোিোনর আল্োহর ল�নিধনক লবলক্র কনর লদই �ো।

�োনদর কোনে কখন�ো লকোন�ো �বী আনসল� তোনদর িন্য �বুওত বো লরসোেোনতর 
ব্যোিোর�ো হিম করো কঠি�। ধরু�, একলদ� একি� মোরবয়সী, সফে ব্যবসোয়ী 
ভদ্রনেোক, �োনক আিল� অন�ক লদ� ধনরই লেন��, এনস বেনে�, ‘আলম হলচ্ছ 
লবশ্বিগনতর প্রলতিোেনকর কোে লথনক লপ্রলরত লশি �বী। গতরোনত আমোর কোনে 
একি� লফনরশতো এনস আল্োহর  বোণী লদনয় লগনে। আলম �ো বেলে, তো আসনে 
আমোর কথো �ো, মহো� সৃলটিকত্ম োর ল�নির কথো। লতোমরো ল�সব অন্ধ ধমমীয় আেোর-
আেরণ কনরো, তোনত লেরিীব� িোহোন্নোনমর আগুন� পুেনব। তোই এখ� লথনক আলম 
লতোমোনদর �ো বেব, লস�োই অনুসরণ করনব।’—লেতিো কনর লদখু�, এই মোনুি�োনক 

১	 	সহীহ	মুসফলম	(ইিা),	৩৯৪৮
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লবশ্বোস করো কী খুব সহি কোি? লবনশি কনর তোনদর িন্য �োরো কখন�ো তোনদর 
ইলতহোনস �বী এনসনে বনে িোন� �ো।

আল্োহ  এখোন� ব�ী ইসরোইেনক এই যুলতি�ো লদনচ্ছ�। মক্োর কোনফর-
মুশলরকনদর িন্য �বী-রসূে ব্যোিোর�োই অলবশ্বোস্। লকন্তু মদী�োর ইহুদীনদর বংনশ লতো 
অন�ক �বী এনসনে। তোরো লরোমো�নদর সোনথ লবনদ্রোহ কনর লহনর িোলেনয় ইয়োসলরব 
বো মদী�োনত এনসলেে; কোরণ, তোরো িো�ত লশি �বীর লবর হওয়োর স্োন�র সোনথ 
মদী�োর অন�ক লমে িোওয়ো �োয়। এম�লক তোরোই মদী�োর লিৌত্লেক আরব লগোষ্ঠীনদর 
প্রথম িোল�নয়লেে লশি �বীর আসোর কথো।2 তোই আল্োহ  ল� ওহী িোঠো� লস�ো 
ইহুদীনদর িন্য এনকবোনরই অস্বোভোলবক লকছু �য়। এবং লসই ওহী তোনদর ধম্ম গ্রনন্থ �ো 
আনে তোনকই সমথ্ম � করনে।

তোওরোনত িলরষ্োর কনর বেো আনে �বী ইসমোইে  -এর বংশধর লথনক 
একি� লবনশি �বী আসনব�। আল্োহ  �বী ইসরোইনের বংশধরনদর মোর লথনক 
মূসো , ঈসো  এর মনতো সম্োল�ত �বী লদনয়নে�। এবোর লতল� �বী ইসমোইে 
 -এর বংশধরনদর সম্োল�ত করনব�—এ�ো তোওরোনতই লেখো আনে।3 মুহোম্োদ 
 আসোর িনর লতল� ল� আল্োহর �বী, এ�ো ইহুদীরো ভোনেো কনরই বুরনত লিনরলেে। 
লকন্তু তোরিনরও তোরো লসই সতযেনক ধোমোেোিো লদনয় লরনখলেে, �োনত কনর তোরো 
ধমমীয় গুরু লহনসনব ল� সম্ো�, সম্লত্, রোিব�লতক ক্মতো উিনভোগ করত, লসগুনেো 
হোলরনয় �ো লফনে, ল�রক্র আরবনদর কোনে �ত হনত �ো হয়।

শুধু তো-ই �ো, তোরো তোওরোনতর বোণীনক ল�নিনদর সুলবধোমনতো িলরবত্ম � কনর 
ইহুদীনদর কোনে প্রেোর করত; কোরণ, আনগকোর আমনে সোধোরণ ইহুদীরো ল�নিরো 
তোওরোত িেত �ো, তোনদর সবসময় তোনদর ধমমীয় গুরুনদর কোনে ল�নত হনতো। 
মুসলেমরো ল�ম� কুরআ� ল�নিই লশনখ িনে সঠিক জ্ো� েোভ করনত িোনর, ল� 
লকোন�ো তথোকলথত আলেমনক প্রশ্ন করনত িোনর, লস�ো সোধোরণ ইহুদীনদর িনক্ সম্ভব 
লেে �ো। এই সুন�োগ ল�নয় ভণ্ড রোবোইরো তোনদর তোওরোতনক ব্যোিক লবকৃত কনর 
লগনে। এই লবকৃলতর িলরমোণ এতই ভয়োবহ ল� লহব্রু ইউল�ভোলস্ম টি অফ লিরুিোনেনম 
১৯৫৬ সোনে এক�ো উনদ্োগ ল�য়ো হয় লবলভন্ন রকনমর ‘লতোরোহ’ বো তোওরোতগুনেোনক 
একসোনথ সংকে� করোর। ১৯৫৬-২০১৬, িো� বেনরর লেটিোনত তোরো লত��ো খণ্ড 

2		 The	Jews	of	Arabia,	Lucien	Gubbay
3		 The	Lord	thy	God	will	raise	up	unto	thee	a	prophet	from	the	midst	of	thee,	of	
thy	brethren	like	unto	me;	unto	him	ye	shall	hearken’	(Deuteronomy	xviii,	15)
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লবর করনত লিনরনে। এই প্রনিনক্টর সোধোরণ সম্োদক স্বীকোর কনরনে�, লতল� �ত 
গনবিণো করনে�, আসে লতোরোহ খঁুনি লবর করনত িোরনব� লসই আত্লবশ্বোস তোর 
ততই কনম �োনচ্ছ।1

একই ঘ��ো মুসলেমনদর লবেোয়ও হনয়নে। কনয়ক যুগ আনগও অ�োরব সোধোরণ 
মুসলেমরো ল�নি কুরআ� িেনত ভয় লিত, �লদ তোরো কুরআ�নক ভুে লবোনর—এই 
ভনয়। ধমমীয় ব্যোিোনর লকছু িো�নত তোরো মসলিনদর ইমোম, িোেোর লমৌেভী, মোিোনরর 
িীরনদর কোনে ল�ত। মুসলেম �োমধোরী একটি লবরো� ি�নগোষ্ঠী লকোন�োলদ� আল্োহ 
 এর লদয়ো একমোরি বই—কুরআ� পুনরো�ো একবোরও বুনর িনেল�। এই সুন�োগ 
ল�নয় অন�ক ইমোম, আলেম, িীর কুরআন�র লশক্োনক ব্যোিক লবকৃত কনর লগনে�। 
তোরো লবলভন্ন ওলে-আউলেয়োর �োনম বোন�োয়ো� লকচ্ছো-কোলহ�ী, আর হোিোনর হোিোনর 
িোে হোদীস প্রেোর কনর লগনে। ‘জ্ো� অি্ম ন�র িন্য সুদূর েীন� ল�নত হনেও �োও’, 
‘জ্ো�ীর কেনমর কোলে শহীনদর রনতির লেনয় লবলশ িলবরি’, ‘লদশনপ্রম ঈমোন�র 
অগি’, ‘ল�নির কুপ্রবৃলত্র লবরুনদ্ধ লিহোদ সনব্ম োত্ম লিহোদ’, ‘সূরো ইয়োলস� কুরআন�র 
হৃদয়। একবোর সূরো ইয়োলস� িেনে দশবোর কুরআ� খতম লদওয়োর সমো� সওয়োব 
িোওয়ো �োয়’—এ রকম হোিোর হোিোর িোে হোদীস আিকোে আমরো ধনম্ম র অংশ লমন� 
ল�নয়লে, তোনদর সলম্লেত অিপ্রেোনরর কোরনণ। এ রকম ল�নদ্ম োি লদখনত লকছু হোদীস 
লথনক শুরু কনর ভয়ংকর অন�ক ফনতোয়ো তোরো প্রেোর কনর লগনে� তোনদর রোিব�লতক, 
অথ্ম ব�লতক উনদেশ্য হোলসে করোর িন্য, সমোনি তোনদর দোি� টিলকনয় রোখোর িন্য।

বদ�লন্দ� িীবন� আমরো কীভোনব ‘সতযেনক লমথ্ো লদনয় লঘোেো কলর’ এবং ‘লিন�-
শুন� সতযেনক লগোি� কলর’, তোর এক�ো যুনগোিন�োগী উদোহরণ লদই। লেৌধুরী সোনহব 
একি� কুরআল�স্: লতল� কুরআ� েোেো অন্য লকছু মোন�� �ো। আিল� �লদ লেৌধুরী 
সোনহবনক লিনজ্স কনর� লক� লতল� মদ খো� তো হনে লতল� বেনব�, ‘কুরআন�র 
লকোথোয় আনে ল� মদ খোওয়ো হোরোম? শ্যোনম্� বো লহোয়োইন� হিম ভোনেো হয়। মনদর 
উিকোনরর কথো আল্োহ ল�নি কুরআন� সূরো বোকোরোয় উনল্খ কনরনে�। সূরো মুহোম্োনদ 
বেো আনে শরোব িো�কোরীনদর িন্য লবনহশনত মনদর �দী থোকনব। সূরো ই�সো� িনে 
লদখ—মদ শুধু মদ �ো, কত রকনমর লিযেোভোর লদয়ো থোকনব লসই মনদ—িো�িোলবে, 
সোেসোলবে—কত্ রেযেোন্ থোকনব। শুধু তো-ই �ো, লসখোন� এক লিগ লশি হবোর িনর 
আনরক লিগ এলগনয় লদয়োর িন্য ওনয়�োরও থোকনব! আল্োহ শুধু ল�নিধ করনে� 
1	 	Weiss,	A.	(n.d.).	Torah	Scholars	Seek	Original	Version	of	Bibel	-	But	Does	It
Exist?	Retrieved	February	14,	2016,	from	http:	//forward.com/news/198210/
torah-scholars-seek-original-version-of-bible-bu/
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মোতোে হনয় �োমোন�র কোনে �ো ল�নত। আলম লতো লসই ল�নিধ�ো মোল�ই; আলম লতো 
কখন�োই �োমোন�র কোনে �োই �ো।’ 

এ ধরন�র জ্ো�িোিী লেৌধুরী সোনহবরো কুরআন�র আয়োত�ো বেনব �ো—

يَۡس َٔلُونََك َعِن ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِۖ قُۡل فِيِهَمآ إِثٞۡم َكبِيٞ َوَمَنٰفُِع 
لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل  ۡفعِِهَماۗ َويَۡس َٔ ۡكَبُ ِمن نَّ

َ
لِلنَّاِس ِإَوۡثُمُهَمآ أ

ُروَن ٢١٩ ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيِٰت لََعلَُّكۡم َتَتَفكَّ ُ ٱللَّ ٱۡلَعۡفَوۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ

তোরো লতোমোনক মদ এবং জুয়োর ব্যোিোনর লিনজ্স কনর, বনে দোও, ‘এই 
দুন�োনতই মহো ক্লত রনয়নে, এবং মোনুনির িন্য লকছু উিকোরও। লকতি এই 
দুন�ো লথনক ল� ক্লত হয়, তো তোনদর উিকোর লথনক অন�ক লবলশ। 

আে-বোবিোরোহ: ২১৯

আল্োহ  এই আয়োনত اِثْم ব্যবহোর কনরনে�, �োর অথ্ম  অন�কগুনেো। اِثْم -লক 
বোংেোয় ‘িোি’ অনুবোদ করো হনেও এর অথ্ম গুনেো হনেো: িোি লথনক সৃটি অন্যোয় 
আেরণ, ল�ই কোি মোনুিনক ভোনেো কোি লথনক দূনর ল�নয় �োয় এবং অন্যোয়, অলিীে 
কোনি উৎসোহ লদয় এবং একসময় মোনুি 
আর তো লথনক ল�নিনক দূনর রোখনত 
িোনর �ো।

কুরোল�স্রো হোদীসনক অস্বীকোর কনর, 
অথে ল�ই মোনুিগুনেো কুরআ� সংরক্ণ 
কনরলেে, লসই একই মোনুনিরো হোদীসও 
মুখস্ কনর, লেনখ লরনখলেে িরবতমী 
প্রিনন্মর িন্য। হোদীস অস্বীকোনরর 
কোরণ, হোদীনস মনদর ল�নিধোজ্োটি এবং 
সোহোবোরো কীভোনব লসই ল�নিধ�ো লমন� 
ল�নয়লেনে� তো খুব স্পটি। 

মনদর প্রধো� ল�শোকর উিোদো� 
অযেোেনকোহে। এনত ল�ুঃসনন্দনহ লকছু উিকোর রনয়নে: এটি একটি শলতিশোেী 

‘আ�োস  বনেনে�, আলম আবূ তোেহো 
-এর ঘনর লেোকনদরনক মদ িলরনবশ� 
করলেেোম, তখ�ই মনদর ল�নিধোজ্ো অবতীণ্ম  
হনেো। রসূে  একি� লঘোিকনক তো 
প্রেোনরর ল�নদ্মশ লদনে�। এরির লস লঘোিণো 
লদে। আবূ তোেহো বেে, লবলরনয় লদখ লতো 
লঘোিণো লকনসর? আ�োস  বেনে�, 
একি� লঘোিক লঘোিণো লদনচ্ছ, লিন� রোনখো 
মদ হোরোম কনর লদয়ো হনয়নে। এরির লতল� 
আমোনক বেনে� �োও, এগুনেো সব লিনে 
দোও। আ�োস  বেনে�, লসলদ� মদী�ো 
মন�োয়োরোর রোস্তোয় রোস্তোয় মনদর ল্োত 
প্রবোলহত হনয়লেে। 
-সহীহ বুখোরী, ৪২৬৫, ইসেোমী ফোউনন্শ�
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িীবোণু�োশক এবং এর অন�ক রোসোয়ল�ক ব্যবহোর রনয়নে। লকন্তু তো িো� করোর িন্য 
�য়। অযেোেনকোহে লথনক শুরু হয় মনদর প্রলত আসলতি, িলরবোনর অশোলতি, িলরবোর লভনঙ 
�োওয়ো, সতিোন�র বখোন� হনয় �ো�ো ধরন�র অিরোনধ ঝঁনক িেো। শুধু লরেন�ন�ই বেনর 
৬.৪ লবলেয়� িোউন্ �টি হয় অযেোেনকোহে িল�ত অথ্ম ব�লতক ক্লতনত, মোতোেনদর 
অিরোধ দমন� ৭.৩ লবলেয়� িোউন্, ২.৭ লবলেয়� িোউন্ মোদকোসতি মোনুিনদর 
লেলকৎসোয়, এবং বেনর ১০ েনক্র লবলশ মোনুি হোসিোতোনে ভলত্ম  হয় অযেোেনকোহে 
িল�ত অসুস্তো ও অিরোনধর কোরনণ! এক ইংল্োনন্ অযেোেনকোহনের কোরনণ ল� 
িলরমোণ অথ্ম  �টি হয়, তো লদনয় পৃলথবীনত ১.৬ লবলেয়� অভোবী মোনুনির অভোব দূর 
কনর লদওয়ো ল�ত—আর লকউ লকোন�োলদ� অভোনব �ো লখনয় মোরো ল�ত �ো।1

আল্োহ  বনেনে�, অযেোেনকোহনে রনয়নে ‘ইেমু� কোলবইরু�’ —‘িোি লথনক 
সৃটি অন্যোয়’-এর ব্যোিক সুন�োগ। অযেোেনকোহনের কোরনণ �ত মোনুনির কোনির 
সংস্ো� হয়, তো লথনক �ত আয় হয়, তোর লথনক বহুগুণ লবলশ িোলরবোলরক, সোমোলিক, 
অথ্ম ব�লতক ক্লত হয়। লতল� মদ-জুয়ো হোরোম করোর সোনথ সোনথ লক� হোরোম করনে� 
তো-ও স্পটি বনে লদনয়নে�।

মদ এবং জুয়ো লদনয় শয়তো� শুধুই লতোমোনদর মনধ্ শত্রুতো এবং ঘৃণো বতলর 
করনত েোয়, এবং লতোমোনদর আল্োহর স্মরণ করো এবং সেোত লথনক ভুলেনয় 
রোখনত েোয়। তোরিনরও লক লতোমরো এগুনেো লেনে লদনব �ো? আল	মাফয়দাহ	৫:	৯১

আিকোে অন�ক ‘আধুল�ক মুসলেম’ কুরআন�র আয়োতগুনেোর িলরষ্োর বোণীনক 
ধোমোেোিো লদনয়, অন�ক সময় লবনশিভোনব অনুবোদ কনর, ইসেোমনক একটি ‘সহি 
িীব�ব্যবস্ো’ লহনসনব মোনুনির কোনে প্রেোর করোর লেটিো করনে�। তোরো লদখনে� ল�, 
িোচিোনতযের ‘উন্নত’ িোলতগুনেো ধম্ম  লথনক দূনর সনর লগনয় কত আ�নন্দর িীব��োি� 
করনে, িীবন� কত স্বোধী�তো উিনভোগ করনে: প্রলতলদ� রঙনবরনঙর মদ িো� করনে, 
লবশোে সব আলভিোনতযের লহোন�নে লগনয় জুয়ো লখেনে, সুইলমং পুনে সোঁতোর কো�নে; 
ইনচ্ছমনতো সুন্দর কোিে িেনে, বন্ধু-বোন্ধব ল�নয় �োেগো� করনে—িীবন� কতই �ো 
ফুলত্ম  ওনদর। ওনদর এত সুখ, এত আ�ন্দ লদনখ তোরো লভতনর লভতনর ঈি্ম োয় জ্নে 
�োনচ্ছ। লক� তোরো ওনদর মনতো ফুলত্ম  করনত িোরনব �ো? 

1		 Economic	impacts	-	IAS.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	rfom	http:	//
www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Economic-impacts.aspx
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লক� তোনদর এক�ো ল�য়লন্ত্রত িীব��োি� করনত হনব?—এ�ো তোরো লকোন�োভোনবই 
ল�নিনদর লবোরোনত �ো লিনর, লেটিো করনে লকোন�োভোনব �লদ ইসেোমনক একটি 
‘আধুল�ক’, ‘সহি’ িীব� ব্যবস্ো লহনসনব মোনুনির কোনে প্রেোর করো �োয়। তখ� 
তোরো িলচিমোনদর মনতো ফুলত্ম  করনত িোরনব, আবোর মুসলেমনদর কোে লথনক একদম 
দূনরও সনর ল�নত হনব �ো, সমোনি অিরোধীর মনতো লুলকনয় েেনত হনব �ো। ‘মুহোম্োদ 
ইকবোে’ �োম ল�নয় একলদনক তোরো সপ্তোনহ একলদ� জুমআর সেোত িেনত ল�নত 
িোরনব, অন্যলদনক লবনয়র অনুষ্ঠোন� লগনয় লমনয়নদর সোনথ �োেনত িোরনব, রলববোনর 
িোটি্ম নত বন্ধুনদর সোনথ একটু হুইলস্কও �ো�নত িোরনব। এভোনব তোরো কুরআন�র লশক্োর 
িলরিন্থী একটি িীব��োরিোনক ল�নিনদর ফুলত্ম র িন্য মুসলেমনদর কোনে গ্রহণন�োগ্য 
করোর লেটিো করনে। 

অথে তোরো একটু লেতিো করনেই লদখনত লিত ল� এই সব েোকলেকযে, আনমোদ-
ফুলত্ম র িনরই আনে লিনপ্রশ�, অপুলটিিল�ত শোরীলরক সমস্ো, িরকীয়ো লথনক তোেোক, 
অযেোেনকোহেিল�ত অসুস্তো, মোরোমোলর, খুন�োখুল�, লেনেনমনয়নদর ইয়োবো-আসলতি, 
�ো�ো ধরন�র ল�ৌ� অসুখ লথনক লশি ি�্মতি এইিস। দুল�য়োর লকোন�ো হোরোম আ�ন্দ 
মোনুিনক কখন�োই সুখী করনত িোনর �ো। লকছু সমনয়র িন্য মোনুি হয়নতো আনমোদ-
ফুলত্ম  কনর, লকন্তু তোরিনরই শুরু হয় িীবন� �ো�ো সমস্ো এবং অসুখ। মোনুনির 
িন্য �ো লকছুই সলতযেকোনরর ভোনেো, �ো লকছুই লকোন�ো িোশ্ব্মপ্রলতলক্রয়ো েোেো ল�ম্ম ে 
আ�নন্দর—লস�ো আল্োহ  ইলতমনধ্ই হোেোে কনর লদনয়নে�। লতল� �ো লকছুই 
হোরোম কনরনে�, তোর প্রনতযেকটির লিেন�ই লকোন�ো  �ো-লকোন�ো লবরো� ক্লত রনয়নে। 
একটু সময় ল�নয় লেতিো করনে, িলরসংখ্যো�গুনেো লদখনেই লবোরো �োয় ল� আল্োহ  
লসগুনেোনক হোরোম কনর লদনয় আমোনদর কত বে উিকোর কনরনে�! 

‘সতযেনক লমথ্ো লদনয় লঘোেো করো’ এবং ‘লিন�-শুন� সতযেনক লগোি� করো’—
এর তোলেকোয় কুরআন�র অন�ক আয়োত আনে। ‘ধনম্ম  লকোন�ো িবরদলস্ত ল�ই’, 
‘লতোমোনদর দ্বী� লতোমোনদর কোনে’, ‘হুকুম একমোরি আল্োহর’—এসব আয়োনতর 
অিব্যোখ্যো কনর লবলভন্ন মনতর লেোনকরো মুসলেমনদর লবভ্রোতি কনরনে এবং করনে। এই 
লবভ্রোলতি লথনক বোেঁনত কুরআ� এবং সুন্নোহর সোমলগ্রক ও িলরপূণ্ম  জ্োন�র লবকল্প ল�ই।

বোংেোনদনশ এম� ভণ্ড িীর আনে �োনক তোর মুলরদরো িোয়গো-িলম, ঘর-বোলে লবলক্র 
কনর �োকো লদয় ল�� িীর তোনক লবনহশনত ল�নয় �োয়। এই িীরনক �খ� সোংবোলদকরো 
প্রশ্ন কনরলেে, লক� লস এত �োকো ল�য়, লস সূরো বোকোরোর এই আয়োত�ো উনল্খ কনর 
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উত্র লদনয়লেে, লস সোমোন্য মূনল্র লবল�মনয় আল্োহর আয়োতনক লবলক্র করনত েোয় 
�ো বনেই অন্যোন্য িীরনদর মনতো দুশ-িোঁেশ �োকো �ো ল�নয় েোখ �োকো দোলব কনর।

লকন্তু আসনে সোমোন্য মূল্ মোন� কী? সোমোন্য মূল্ বেনত লবোরোয় এই পৃলথবী 
অথবো িোলথ্ম ব লকোন�ো েোভ। কোরণ �বী -লক বনেনে�, িোন্নোনতর মোনর এক েোবুক 
িলরমোণ িোয়গো দুল�য়ো এবং তোর মোনর �ো লকছু আনে তোর লেনয় উত্ম।1

ٰكِعِنَي ٤٣ َكٰوةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلرَّ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
َوأ

দৃঢ়ভোনব সেোত প্রলতষ্ঠো কনরো, �োকোত আদোয় কনরো, আর �োরো সেোনত �ত 
হয় (রুকু), তোনদর সোনথ �ত হও। আে-বোবিোরোহ: ৪৩

সেোত শব্দটির একটি অথ্ম  হনেো ‘সংন�োগ’। সেোনতর মোধ্নম আমরো আল্োহর  
সোনথ আমোনদর সম্ক্ম  স্োি� কলর, সবসময় তোঁনক মন� রোলখ। আল্োহ  আমোনদর 
লদন� িোেঁ ওয়োতি সেোত এ কোরনণই লদনয়নে�, ল�� আমরো কোনির েোনি িনে, লহলন্দ 
লসলরয়োে আর লখেো লদখনত লগনয় বো রোতভর লভলিও লগম লখেনত লগনয় তোঁনক 
ভুনে �ো �োই। কোরণ, তোনঁক ভুনে �োওয়ো�োই হনচ্ছ আমোনদর �টি হনয় �োওয়োর প্রথম 
ধোি। �খ�ই আমরো আল্োহনক  একটু একটু কনর ভুনে �োওয়ো শুরু কলর, তখ�ই 
আমরো আনস্ত আনস্ত লকোন�ো অনুনশোে�ো অনুভব �ো কনরই খোরোি কোি করনত শুরু 
কলর। আর এখো� লথনকই শুরু হয় আমোনদর িত�।

বল� ইসরোইেনক এই আয়োনত আল্োহ বেনে� ল� তোরো ল� ল�নিনদর এত ধোলম্ম ক, 
এত সম্োল�ত মন� কনর; কথোয়, লবশভূিোয় ল�নিনদর ধোলম্ম ক লহনসনব উিস্োি� 
কনর, তো হনে তোরো ল�য়লমত সেোত এবং �োকোত আদোয় কনর লদখোক! মূসো  
লক ল� তোওরোত লদওয়ো হনয়লেে, লস�োনত লতো িলরষ্োর কনর বেো আনে: সেোত 
আদোয় করনত এবং �োকোত লদনত—তো হনে তোরো লক� তোনদর সুলবধোমত লসগুনেো বোদ 
লদনয় িোমোনত সেোত িেোর রীলত লেনে লদনয়, এম�লক একো সেোত আদোয় করনতও 
এত ফোলঁকবোলি কনর?2 তোনদর িনক� লথনক �োকোত লবর করনত এত কটি হয় লক�? 
তোরো �ো ল�নিনদর পৃলথবীনত ‘আল্োহর সতযে ধনম্ম র একমোরি বোহক’ মন� কনর?

১		 সাহল	ইবনু	সা‘দ		কেপ্ক	বফণ্সত;	সহীহ	বুখারী	(তাপা),	৬৪১৫
২	 	মা’ফরিুল	কুরআন
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লকউ �লদ ল�নিনক মুসলেম বনে দোলব কনর, তো হনে তোর প্রথম িরীক্ো 
হনচ্ছ প্রলতলদ� সময়মত িোঁে ওয়োতি সেোত প্রলতষ্ঠো করো। আি�োরো লদখনব�, 
অন�ক মুসলেম �োমধোরী মোনুি আনে �োরো কথোয় কথোয় ‘ই� শো আল্োহ’, 
‘আেহোমদুলেল্োহ’, ‘আল্োহ মোফ কনর�’ বেনত লদখো �োয়। লকন্তু তোনদর একবোর 
লিনজ্স কনর�, ‘ভোই, আিল� প্রলতলদ� ফিনরর সময় উনঠ সেোত িনে�?’ তখ� 
উত্র িোনব�, ‘ইনয় মোন�, আলম আসনে রোত লিনগ কোি কলর লতো, তোই লভোনর 
উঠনত িোলর �ো। আর আমোর আবোর একবোর ঘুম লভনঙ লগনে আর রোনত ঘুম আনস 
�ো। তনব ভোই আলম লকন্তু সকোনে ঘুম লথনক উনঠই ফিনরর সেোত িনে ল�ই।’ 
আবোর অন�কনক �লদ লিনজ্স করো হয়, ‘ভোই, আিল� অলফনস যুহনরর সেোত 
লকোথোয় িনে�?’, লস বেনব, ‘অলফনস লক আর সেোত িেো �োয় �োলক ভোই। এত 
মোনুনির আ�োনগো�ো। সেোনত মন�োন�োগ লদই কীভোনব? তোরনেনয় একবোনর বোসোয় 
এনস যুহর, আসর, মোগলরব–একসোনথ িনে ল�ই। এনত কনর অন�ক মন�োন�োগ 
লদনয় সেোত িেো �োয়।’

ব�ী ইসরোইে একটি ব্যোিোনর খুব িোরদশমী লেে: তোনদর সুলবধোমনতো ধমমীয় 
ল�য়মকোনু� িোল্নয় লফনে খুব েমৎকোর সব যুলতি লদনয় ভোনেোভোনব লস�োনক িোনয়� 
করনত িোরত। ধম্ম নক ‘যুনগোিন�োগী’ কনর, ল�নিনদর সুন�োগ-সুলবধোর লদনক লখয়োে 
লরনখ, ল�য়মকোনু� িোল্নয় লফেোয় তোনদর লেে অসোধোরণ দক্তো। তোনদর িনর 
আনরক�ো িোলত এনস ঠিক একই কোি কনরনে। বেনত িোনর� কোরো?

আমোনদর মনধ্ লকউ লকউ ভোনব, ‘সেোত িনে কী েোভ হয়? বেনরর ির 
বের সেোত িনে �োলচ্ছ, লকন্তু আমোর লভতনর লতো লকোন�ো িলরবত্ম � আসনে �ো। 
কুরআন� �োলক বেো আনে, ‘সেোত মোনুিনক অলিীে এবং অন্যোয় কোি লথনক দূনর 
রোনখ’—লকন্তু কই? আলম লতো আনগও �ো করতোম, এখ�ও তো-ই কনর �োলচ্ছ?’ 

আবোর লকছু মোনুি আনে �োনদর ধোরণো, ‘আলম এমল�নতই ভোনেো মোনুি, সেোত 
িেোর আমোর লকোন�ো দরকোর ল�ই। আলম একি� উচ্চলশলক্ত মোনুি, আলম ঘুি 
খোই �ো, চুলর কলর �ো, লদনশর ল�য়ম ভোলঙ �ো। আমোর �োমোন�র লকোন�ো দরকোর 
ল�ই। বরং �োরো আসনে খোরোি মোনুি, তোনদর ঠিক করোর িন্যই আল্োহ �োমো� 
িেনত বনেনে�।’
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আমোনদর লদনশর লকছু ভণ্ডিীর বনে, কুরআন� আনে ‘ইয়োকী� আসো ি�্মতি তুলম 
লতোমোর রনবর ইবোদোত কনরো’1 ল�নহতু আমোনদর ইয়োকী� বো দৃঢ়লবশ্বোস েনে এনসনে, 
লসনহতু আমোনদর আর �োমো�-লরোিো-�োকোত লকোন�ো ইবোদোনতর দরকোর িনে �ো।

সেোত �লদ কোউনক অলিীে কোি লথনক লবরত �ো রোখনত িোনর তো হনে তোর 
সেোতনক ঠিক করনত হনব, বুনর িেনত হনব। সেোতনক বোদ লদনে ভোনেো হওয়ো 
লতো দূনরর কথো, লস ইসেোনমর গলণ্ডর বোইনর েনে �োনব। একই কথো তথোকলথত 
ভোনেোমোনুি লকংবো িীরসোনহবনদর িন্যও প্রন�োিযে। পৃলথবীর সবনেনয় ভোনেো মোনুি 
লেনে� লশি �বী মুহোম্োদ । লতল� আল্োহর   প্রলত সবনেনয় লবলশ ইয়োকী� বো 
দৃঢ়লবশ্বোস রোখনত�। এরিনরও লতল� মৃতুযের আগ ি�্মতি সেোত আদোয় করনত�। লতল� 
সেোতনক এতই গুরুত্ব লদনত� ল� লতল� বনেনে�,

‘শয চুরতি আমাবদি ও িাবদি (কারফি/মুনারফকবদি) মবযে রেদ্যমান, িা হবচ্ছ 
সলাি। অিএে শয সলাি ি্যাে কিবে, শস রনশ্চয় কারফি হবয় যাবে।’2

কুরআন�র লবশ অন�কগুনেো িোয়গোয় লদখো �োয় সেোনতর সোনথ সোনথই �োকোনতর 
কথো এনসনে। লক�?

ইসেোম এম� লকোন�ো ধম্ম  �ো ল�, এখোন� আমরো লকছু গৎবোঁধো ধমমীয় রীলত�ীলত 
অনুসরণ করেোম, ব্যলতিগত িীবন� ধম্ম নক ল�ষ্ঠোর সোনথ লমন� েেেোম, ব্যস, আমোনদর 
দোলয়ত্ব লশি। ইসেোনম ধমমীয় রীলত�ীলতর িোেন�র সোনথ, িলরবোনরর, আত্ীয়-স্বিন�র 
প্রলত দোলয়ত্ব, সমোনির প্রলত দোলয়ত্ব—সবলকছুই একসোনথ িোে� করনত হয়। লকন্তু 
দুুঃখি�কভোনব মুসলেমনদর মনধ্ দুই লমরুর মোনুি অন�ক লদখো �োয়। 

এক লমরুর মোনুি আনে�: �োরো ধমমীয় রীলত�ীলত খুব ল�ষ্ঠোর সোনথ অনুসরণ কনর�, 
িোঁে ওয়োতি সেোত িেনত িেনত তোনদর কিোনে দোগ িনে লগনে, রম�োন� ৩০�ো 
লরোিো রোখনত কখন�ো ফোঁলক লদ� �ো, একবোর হি কনরও এনসনে�, লকন্তু তোনদর 
প্রলতবের সময় মনতো �োকোত লদনত লদখো �োয় �ো। গলরব আত্ীয়রো তোনক একটু 
সোহোনয্যর িন্য লফো� করনে, ‘আগোমী ঈনদ আনসো’ েোেো আর লকছু িোয় �ো। শুধু 
ল�ই বের লদে েোখ �োকোর গরু কুরবোল� লদ�, লসই বের মোনুি কী বেনব এই ভনয় 
লকছু লুলগি �োকোত লদ�, আর বোলক বেরগুনেো চুিেোি িোর কনর লদ�।

১	 	সূরা	ফহজর,	১৫:	৯৯
২	 	বুরাইদাহ		হপ্ত	বফণ্সত,	ফতরফমেী	২৬২১,	নাসায়ী	৪৬৩,	ইবনু	মাজাহ	১০৭৯,	আহমাদ	২২৪২৮
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আনরক লমরুর মোনুি আনে�: �োরো বেই উদোর, আত্ীয়-স্বি� তোনদর কোনে 
সোহোয্য লেনয় কখন�ো খোলে হোনত লফরত �োয় �ো। প্রলত বের তোরো গ্রোনম লগনয় 
িোকনিোে লিটিনয় গলরব মোনুিনদর দো� কনর আনস�। লকন্তু তোনদর লদনয় কখন�োই 
িোঁে ওয়োতি সেোত আদোয় হয় �ো। তোরো হয়নতো মোনর মোনর জুমআ িেনত �ো�। 
অন�ক সময় লকোন�ো ধোলম্ম ক বন্ধু বো আত্ীনয়র বোসোয় লগনে িোয়�োমো� লেনয় এক 
ওয়োতি �োমোি িেনত লদখো �োয়—লকন্তু এই ি�্মতিই। তোনদর িীবন� কখন�োই ‘সেোত 
প্রলতষ্ঠো’ হয় �ো।

আল্োহ  আমোনদর সবসময় সেোত এবং �োকোত, এই দুন�োই একসোনথ 
করনত বনে লদলখনয় লদনয়নে� ল� ইসেোম শুধু লকোন�ো ব্যলতিগত ধম্ম  �য়, শুধু লকোন�ো 
মো�বধম্ম ও �য়। ইসেোনম এই দুন�োরই একটি েমৎকোর ভোরসোম্ রনয়নে। মোনুনির 
ব�লতক ও সোমোলিক িলরবত্ম ন� অন্যোন্য ধম্ম গুনেোর সম্পূণ্ম  লবফে হবোর একটি বে 
কোরণ হনচ্ছ, লসই ধম্ম গুনেো এই ভোরসোম্টি বিোয় রোখনত িোনরল�। �োর কোরনণ 
অন�ক মোনুি, ‘লক� ধম্ম  মো�নত হনব? ধম্ম  লমন� কী েোভ? মোনুনির লতো লকোন�ো 
উিকোর হনচ্ছ �ো?’—এই ধোরণো লথনক ধম্ম  লেনে দূনর েনে �ো�; কোরণ, তোরো ধনম্ম র 
মনধ্ লদনশর অসহোয়, গলরব মোনুিনদর প্রলত লকছু করোর িন্য লকোন�ো তোলগদ খঁুনি 
িো� �ো। আবোর অন�ক ধনম্ম র মোনুি ধম্ম  লমন� মোনুনির উিকোর কনরও, ল�নির 
�ফসনক ল�য়ন্ত্রণ করনত লবফে হ�; কোরণ, তোরো ধনম্ম র মনধ্ ল�নিনক িলরশুদ্ধ 
করোর ল�য়মগুনেো লকছুই অনুসরণ কনর� �ো, বো ভুে িদ্ধলত অনুসরণ কনর�। �োর 
ফেোফে হনচ্ছ আশ্রনমর গুরুনদর এবং েোনে্মর িোদলরনদর ব্যোিক ব্যলভেোর, এম�লক 
ধি্ম নণর ঘ��োগুনেো।

ইহুদীনদর এক�ো লবরো� অংশ তোনদর তোওরোতনক িলরবত্ম � কনর তোর মধ্ লথনক 
সেোতনক বোদ লদনয় লদনয়লেে। কুরআ� এনস তোনদর আবোর সেোত িেোর কথো 
মন� কলরনয় লদনয়নে। তনব তোওরোনতর একদে অনুসোরী ইহুদীরো সেোত িেোনক 
ধনর লরনখলেে এবং তোরো এখন�ো লত� ওয়োতি সেোত িনে এবং আমোনদর মনতোই 
সেোনত দোঁলেনয় বুনক হোত লদনয় লতেোওয়োত কনর, তোরির লসিদো লদয়। আবোর 
লকছু ইহুলদ লগোরি আনগ লসিদো লদয়, তোরির রুকু কনর। আবোর লকছু লগোরি রুকুই 
কনর �ো, শুধু লসিদো লদয়।

এই আয়োনত আল্োহ  ব�ী ইসরোইেনক আনদশ কনরনে�, ল�� তোরো 
মুসলেমনদর সোনথ সেোনত ল�োগ লদয় এবং মুসলেমনদর সেোনতর ল�য়ম অনুসোনর 
সেোত িেো শুরু কনর, মুসলেমনদর মনতো রুকু করো শুরু কনর। তোনদর লভতনর ল� 
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একদে দোলম্ভক মোনুি লেে, �োরো সোধোরণ গলরব মোনুিনদর সোনথ একসোনথ কোঁনধ 
কোঁধ লমলেনয় দোঁলেনয় লকছু করোর কথো লেতিোও করনত িোরত �ো, তোনদর লসই দম্ভনক 
এই আয়োনত গুঁলেনয় লদওয়ো হনয়নে। িোমআনত সেোত িেোর গুরুত্বনক এই আয়োনত 
আনরকবোর লিোর লদওয়ো হনয়নে, ল��ো শুধু ব�ী ইসরোইলেরোই �য়, অন�ক মুসলেমরোও 
আিনক ভুনে লগনে।

একোকী �য় লক�? লক� রুকুকোরীনদর সোনথ রুকু করনত হনব? এক েমৎকোর 
ব্যোখ্যোয় রসূলুল্োহ  বনে�, 

‘শযবকাবনা গ্াম ো মরু-অঞ্চবল রিনিন শলাক োস কিবল এেং শসখাবন 
িামাবি সলাি কাবয়ম না কিা হবল, শয়িান িাবদি ওপি প্রভুত্ব রেস্তাি কবি 
শফবল। সুিিাং শিামিা িামািেদ্ধ হও; শকননা, োেল পাবলি মযে হবি শনকব� 
শসই োেলটিবক ধবি খায়, শয পাল শথবক দূবি দূবি থাবক।1

িোমোনত সেোত িেো মোন� সোমোলিকীকরণ। মসলিনদ আসো মুসলল্নদর মনধ্ লদখো 
হনব, কথো হনব, কুশেোলদ লকংবো মত লবল�ময় হনব। িোমোনত সেোত ল� শুধু আমোনদর 
আল্োহর  কোনে ল�নয় �োয় তো �য়, একইসোনথ আমোনদর মুসলেম ভোইনদর কোনে 
ল�নয় �োয়, সোমোলিক সম্ক্ম  সৃলটি কনর। ইসেোনমর অন্য সব লবধোন�র মনতো সেোনতর, 
লবনশি কনর অন্য মোনুনির সোনথ িোমোনত সেোত িেোর িোলথ্ম ব উিকোলরতো আনে 
অন�ক। লবজ্ো�ীরো লদনখনে� �খ� মোনুি দেগতভোনব শোরীলরক কোি কনর লস�ো: 

১. স্মো�্ম ন�স বোেোয়। আত্নকলন্দ্রক মো�লসকতো দূর করনত সোহোয্য কনর।2

২. হৃদনরোগ, লকছু কযেোন্সোর, অলস্ওনিোনরোলসস, লরউমো�নয়ি আরথোরোইটিস, 
আলেলরমোরস লিলিস, লবিণ্ণতো, উচ্চ রতিেোি, ই�ফ্লুনয়ঞ্জো ইতযেোলদ লরোনগর প্রোদুভ্ম োব বো 
সম্ভোব্যতো কমোয়।3

৩. ভোনেো ঘুম হনত সোহোয্য কনর।4
১	 আবূ	দরদা		হপ্ত	বফণ্সত,	আবূ	দাউদ	৫৪৭,	নাসায়ী	৮৪৭,	আহমাদ	২১২০৩,	২৬৯৬৭,	২৬৯৬৮
2		 Does	Socializing	Make	Us	Smarter.	(n.d.).	Retrieved	February	14,	2016,	from
https:	//www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080215135707.htm
3	Older	Adults	and	the	Importance	of	Social	Interaction.	(n.d.)	.Retrieved
February	14,	2016,	from	https:	//www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.
aspx?ContentTypeID=1
4	Hitti,	M.	(n.d.).	Socializing	May	Boost	Sleep	Needs.	Retrieved	February	14,	2016,
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৪. হঠোৎ মৃতুযের ঝঁলক কমোয়, গে আয়ু বোেোয়।5

ইসেোম তোই দুল�য়ো ও আলখরোত—উভনয়র কল্োণ অি্ম ন�র িন্য িোঁে ওয়োতি 
সেোত  মোসলিনদ লগনয় একসোনথ িোমোনত আদোয় করোনক সুস্ লদনহর পুরুি 
মুসলেমনদর িন্য আবশ্যক কনরনে।6

نُفَسُكۡم 
َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ ُمُروَن ٱنلَّاَس بِٱلِۡبّ

ۡ
تَأ

َ
أ

فََل َتۡعقِلُوَن ٤٤
َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰبۚ أ

َ
َوأ

কীভোনব লতোমরো অন্যনদর ভোনেো কোি করোর উিনদশ দোও এবং ল�নিরোই 
তো করনত ভুনে �োও, ল�খোন� লক�ো লতোমরোই লকতোব িনেো? লতোমোনদর লক 

লকোন�ো লবনবক-বুলদ্ধ ল�ই? আে-বোবিোরোহ: ৪৪

এটি একটি ভয়ংকর আয়োত। আমরো �োরো ইসেোম ল�নয় কথো বলে, লেখোনেলখ 
কলর, মোনর মোনর লফইসবুনক ইসেোম ল�নয় দুই-েোর িয়সোর স্যেো�োস লদই, তোনদর 
িন্য এটি একটি ভয়ংকর সোবধো� বোণী। অন�কনকই লদখো �োয়, ইসেোম ল�নয় জ্ো� 
েোেোই অন�ক কথো বনে। এরো �খ�ই সুন�োগ িোয়, লস�ো ল�নির বোসোয় বো আত্ীনয়র 
বোসোয় লহোক, অলফনস বো মসলিনদ লহোক, তোর অিলরলেত লকছু এক�ো লদখনেই 
তোরো ভ্রু-কঁুেনক হতোশোমোখো লেহোরো বোল�নয় বনে, ‘�ো, �ো, এ�ো হোরোম। ইসেোনম 
এ�ো করনত মো�ো করো আনে ...’

অথে এ ধরনণর মোনুিনদর ল�নিনদর িীবন� ইসেোনমর লশক্োনক বোস্তবোয়� করোর 
লকোন�ো খবর ল�ই। ল�নিরো হয়নতো এখন�ো প্রলতলদ� সময়মনতো িোঁে ওয়োতি সেোত 
িেোও শুরু কনরল�। মোনস খুব লবলশ হনে কনয়কলদ� ফিনরর ওয়োনতি উঠনত লদখো 
�োয়। গত িোঁে বেনর একবোরও �োকোত লদনয়নে লক �ো তোর হলদস ল�ই। 

from	http:	//www.webmd.com/sleep-disorders/news/20060921/socializing-
mayboost-sleep-needs
5		 Less	Isolation,	More	Socializing	May	Help	You	Live	Longer.	(2013).	Retrieved
February	14,	2016,	from	http:	//news.health.com/2013/03/26/isolation-
lonelinessmay-raise-death-risk-for-elderly/
6	 https://islamqa.info/en/40113
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অথে এরো ল�খোন�ই সুন�োগ িোয়, 
ইসেোনমর অগভীর জ্ো� কিনে 
লবেোয়। এই আয়োনত আল্োহ  
লসই সব ব�ী ইসরোইে �োইনির 
মুসলেমনদর সোবধো� কনর লদনচ্ছ� 
ল� �লদ ল�নিনদর আল্োহর  ধম্ম  
প্রেোর করোর িন্য ল�োগ্য বনে সলতযেই 
দোলব কনরো, তো হনে আনগ আয়�োয় 
ল�নির লদনক তোলকনয় লদনখো—ল�নি 
কতখোল� মুসলেম হনত লিনরে?

তনব, এই আয়োনতর অথ্ম  এই 
�য় ল� �তলদ� ি�্ম তি আলম ল�নি 
আদশ্ম  মুসলেম হনত �ো িোরলে, 
ততলদ� ি�্ম তি আলম ইসেোম ল�নয় 
মুখ খুেব �ো। বরং এটি শয়তোন�র 
একটি লকৌশে, ল�� লস মোনুিনক একধরন�র হী�মন্যতোয় ভুলগনয় সোরোিীব� ল�নিনক 
ল�নয় ব্যস্ত রোখনত িোনর এবং ইসেোনমর প্রেোরনক সীমোবদ্ধ কনর লদনত িোনর। আমরো 
লকউ লকোন�োলদ�ও এম� অবস্োয় ল�নত িোরব �ো ল� লসলদ� আমরো ল�নিনদর একি� 
আদশ্ম  মুসলেম, উঁচু ি�্ম োনয়র মুলম� বনে দোলব করনত িোরব। 

�লদ আমরো এই লভনব ইসেোনমর প্রেোনর কোি করো বন্ধ কনর লদই, তো হনে 
ইসেোনমর প্রসোনর ব্যোিক ঘো�লত িেনব। তোই আমোনদর লখয়োে রোখনত হনব— আমরো 
ল�� অতিত ইসেোনমর মূে িোেঁটি লভলত্ সঠিকভোনব ল�নিনদর িীবন� বোস্তবোয়� কলর। 
ইসেোনমর অন্যোন্য লবিয়গুনেো লমন� েেোর মো�লসক প্রস্তুলত ল�� আমোনদর থোনক। 
ল��ো হোরোম বনে আমরো মোনুিনক সোবধো� করলে, লস হোরোনম ল�নিরো ল�� িলেনয় 
�ো �োই। ল� কোি�ো ওয়োলিব বনে আমরো অন্যনদর লশখোই লস�ো ল�� আমরো ল�নিরো 
কলর। �োহনে বুরনত হনব আমরো মু�োনফনকর মনতো আেরণ করলে।

‘উসোমোহ ইবনু �োয়দ ইবনু হোনরসোহ  
বনে�, আলম রসূলুল্োহ -লক বেনত শুন�লে, 
‘লকয়োমনতর লদ� এক ব্যলতিনক আ�ো হনব। 
অতুঃির তোনক িোহোন্নোনম ল�নক্ি করো হনব। 
লসখোন� তোর �োলে-ভঁুলে লবর হনয় �োনব এবং 
লস তোর েোলরিোনশ এম�ভোনব ঘুরনত থোকনব, 
ল�ম� গোধো তোর ঘোল�র েোলরিোনশ ঘুরনত থোনক। 
তখ� িোহোন্নোমীরো তোর কোনে একলরিত হনয় 
তোনক বেনব, ‘ওনহ অমুক, লতোমোর এ অবস্ো 
লক�? তুলম �ো আমোনদর সৎকোনির আনদশ, 
আর অসৎকোনি বোধো দো� করনত?’ 
লস বেনব,‘অবশ্যই। আলম সৎকোনির আনদশ 
লদতোম; লকন্তু ল�নি করতোম �ো। অসৎকোনি বোধো 
দো� করতোম; অথে আলম ল�নিই তো করতোম! 
-সহীহুে বুখোরী ৩২৬৭, ৭০৯৮, মুসলেম ২৯৮৯, তোওহীদ প্রকোশ�
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একমিন প্রভুর সোড়থ কিিো হড়েই

বোবিোরোহ-এর এই আয়োত দুটিনত আল্োহ  আমোনদর িীবন�র সকে লবিদ-
আিদ, দুুঃখ-হতোশোনক হোলসমুনখ িোর করোর এক লকৌশে লশলখনয়নে�—

َها لََكبَِيةٌ إِلَّ َعَ ٱۡلَخِٰشعِنَي  لَٰوةِۚ ِإَونَّ ۡبِ َوٱلصَّ َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ
ُهۡم إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ٤٦ نَّ

َ
َلُٰقواْ َرّبِِهۡم َوأ نَُّهم مُّ

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ ٤٥ ٱلَّ

বধ�্ম -ল�ষ্ঠোর সোনথ লেটিো কনর সেোনত সোহোয্য েোও, �লদও এ�ো করো খুবই 
কঠি�, তনব তোনদর িন্য কঠি� �য়, �োনদর অতিনর লস্রতো-�ম্রতো রনয়নে—
�োরো মন�প্রোনণ লবশ্বোস কনর ল� একলদ� তোনদর প্রভুর সোনথ লদখো হনবই। 

আে-বোবিোরোহ: ৪৫-৪৬

আমোনদর িীবন� �খ� লকোন�ো বে লবিদ আনস, কনটি েোরলদনক অন্ধকোর 
লদখনত থোলক, তখ� মুরলব্নদর বেনত লশো�ো �োয়, ‘সবর কনরো, সব ঠিক হনয় 
�োনব।’ লদনশ-লবনদনশ মুসলেমনদর লমনর লশি কনর লফেো হনচ্ছ, কুরআ� লিোেোন�ো 
হনচ্ছ, রোস্তোঘোন� টুলি-দোলেওয়োেো কোউনক লদখনে লি�োন�ো হনচ্ছ, আর মোসলিনদর 
ইমোমনদর জুমআর খুতবোয় বেনত লশো�ো �োনচ্ছ, ‘সবর কনর� ভোই সোনহবরো। সব 
ঠিক হনয় �োনব। ইসেোনমর লবিয় ল�কন�ই—ই� শো আল্োহ।’ 

তো হনে লক আমরো বধ�্ম  ল�নয় চুিেোি বনস লথনক শুধু সেোত িেনেই আল্োহ 
 আমোনদর হনয় সব সমস্োর সমোধো� কনর লদনব�? �ো। এই প্রেলেত ভুে 
ধোরণোর কোরণ, ‘সবর’ শনব্দর অথ্ম  ঠিকমনতো �ো লবোরো।

এই আয়োনত দুটি গুরুত্বপূণ্ম  শব্দ রনয়নে: ১) সবর صب এবং ২) ইস্তোই’-নু 
সবর শব্দটির সোধোরণত অথ্ম— أستعني  করো হয়: বধ�্ম ধোরণ করো। লকন্তু সবর অথ্ম  
লমোন�ও ল�ল্রিয়তো �ো। প্রোেী� আরবরো �খ� ‘সবর’ বেত, তখ� এর মনধ্ লকোন�ো 
দুব্মেতোর ইলগিত লেে �ো। প্রোেী� আরব কলব হোলতম আত-তোঈ এর একটি কলবতোয়1 
আনে: িবলায়াি রনবয় আমিা িাবদি রেরুবদ্ধ সেি কিলাম; কটি এেং যন্ত্রোি 
মবযে রদবয়, যিক্ষে পয্কন্ না িািা সোই চুপ, রথিি হবয় শেল।

১	 	তাদাবু্প্র	কুরআন	-	আফমন	আহসান	ইসলাফহ
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আনরকটি কলবতো জুহোইর ইব� আলব সুল্ো1 এর লেখো—
শলতিশোেী যুদ্ধনঘোেোয় লেনি রোিোর লমনয়-িোমোইরো যুনদ্ধর ময়দোন� সবর করে 

�খ� অন্যরো আশো হোলরনয় লফনেলেে।
সবর এর অথ্ম  �লদ আমরো শুধু কুরআ� লথনকই ল�ই, তো হনে িোই: 

১. আমোনদর সীলমত জ্ো� লদনয় ব্যোখ্যো করো �োয় �ো িীবন�র এম� ঘ��োগুনেো প্রশ্ন 
েোেো লমন� ল�ওয়ো।2

২. এম� কোি করো �ো আল্োহনক সন্তুটি কনর।3

৩. আল্োহনক অসন্তুটি করনব এম� কোি লথনক লবরত থোকো।4

৪. আল্োহর ওির আস্ো রোখো।5

৫. মোনুনির কটিদোয়ক কথো, লবদ্রুি, উিহোস সহযে কনর ল�য়ো।6

৬. মোনুনির সনতযের লবরুদ্ধোেরণ করো সনত্ত্বও সতযেপ্রেোর অব্যোহত রোখো।7

৭. ইসেোম মো�োর কোরনণ ল�নম আসো অতযেোেোর সহযে করো, এম�লক মৃতুযে হনেও 
ঈমো� তযেোগ �ো করো।8

৮. অতযেোেোলরত হওয়ো সনত্ত্বও প্রলতনশোধ �ো ল�নয় ক্মো করো।9

৯. তোেোহুনেো �ো কনর আল্োহর লসদ্ধোতি আসো ি�্মতি অনিক্ো করো।10

১০. সঠিক সমনয়র িন্য অনিক্ো করো।11

১১. প্রলতকূে এবং সংঘোতময় িলরলস্লতনত দৃঢ়িদ থোকো।12

সুতরোং আমরো �খ� সবর করব তখ� লত�টি অংনশর প্রলত েক্ রোখনত হনব: 

২	 	প্াগুক্ত
৩	 	সূরা	আল-কাহাি,	১৮:	৬৭
৪	 	সূরা	হুদ,	১১:	১১
৫	 	সূরা	আপ্ল	এমরান,	৩:	১২৫
৬	 	সূরা	ইবরাহীম,	১৪:	১২
৭	 	সূরা	ক্ি,	৫০:	৩৯
৮	 	সূরা	আল-আনআম,	৬:	৩৪
৯	 	সূরা	আল-আরাি,	৭:	১২৬
১০	 	সূরা	আশ-শুরা,	৪২:	৪৩
১১	 	সূরা	কালাম,	৬৮:	৪৮
১২	 	সূরা	হুজুরাত,	৪৯:	৫
১৩	 	সূরা	আল-বাক্ারাহ,	২:	২৫০
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১) বধন�্ম র সোনথ কটি, দুনভ্ম োগ সহযে করো, ২) অবস্োর িলরবত্ম � করনত লগনয় 
লকোন�ো িোি কনর �ো লফেো, ৩) আল্োহর  আনুগতযে লথনক সনর �ো �োওয়ো।13

ইলস্তআ�োহ এর অথ্ম  করো হয়: সোহোয্য েোও। লকন্তু এর প্রকৃত অথ্ম  হনচ্ছ: আিল� 
একো লেটিো কনরনে�, লকন্তু িোরনে� �ো, আিল� এখ� সহন�োলগতো েো�। ল�ম�: 
লকোথোও আগু� লেনগনে। আিল� কনয়ক বোেলত িোল� লিনে বুরনে� এ�ো একো 
ল�ভোন�ো আি�োর িনক্ সম্ভব �য়। তখ� আিল� লেৎকোর কনর মোনুিনক অনুনরোধ 
করনে� আগুন� িোল� লদয়োর িন্য লকংবো ফোয়োর লরেনগনি লফো� করোর িন্য। এ�ো 
হনচ্ছ ইলস্তআ�োহ। লকন্তু আিল� �লদ আগু� ল�ভোন�োর লকোন�ো লেটিো �ো কনর রোস্তোয় 
ি�েো কনর ফোয়োর লরেনগনির গোলে লিোকোর রোস্তো বন্ধ কনর লদ�, তো হনে আি�োর 
আগু� আগু� বনে লেৎকোর করো�ো আস্তোই� �ো। 

এই দুটি শব্দ �খ� একসোনথ হয়: ইস্তোইনু লবস-সোবর ْب  �তখ اْسَتعِيُنوا بِالصَّ
এর মোন� দোেঁোয়: �তই কটি, দুনভ্ম োগ লহোক, অবস্োর িলরবত্ম � করনত লগনয় লকোন�ো 
িোি কোি �ো কনর হোেোে উিোনয় লেটিো করনত থোকো, ল�নির ঈমো�নক ঠিক রোখো 
এবং একই সোনথ আল্োহর  কোনে সোহোয্য েোওয়ো। লকছু উদোহরণ লদই—

আিল� অন�ক লেটিো কনরও এক�ো ব্যবসো ধরনত িোরনে� �ো। মোরি কনয়ক েোখ 
�োকো ঘুি লদনত �ো িোরোর িন্য কোি�ো আি�োর হোতেোেো হনয় �োনচ্ছ। লকন্তু �ো, 
আিল� ঘুি লদনব� �ো, মোমো-েোেো ধরনব� �ো, মন্ত্রীনক এক�ো লিযেো� লকন� লদওয়োর 
লেোভ লদলখনয় তদলবর করনব� �ো। আিল� বধ�্ম  ধনর, লকোন�ো িোি �ো কনর, সেোনত 
আল্োহর  কোনে সোহোয্য েোইনব� এবং একই সোনথ লেটিো করনত থোকনব�—অন্য 
লকোন�ো হোেোে উিোনয় এনগোন�ো �োয় লক �ো। �লদ লশি ি�্মতি লকোন�ো হোেোে উিোনয় 
ব্যবসো�ো �ো-ও হয়, ভোনেো কথো, অন্য লকছুর িন্য লেটিো করনব�। আল্োহর ওির 
পূণ্ম  লবশ্বোস রোখনব� ল� আি�োর ভোনেোর িন্য আল্োহ  আি�োনক লসই ব্যবসো�ো 
করনত লদনত েো�ল� অথবো আি�োর ক্ষুদ্র স্বোথ্ম  তযেোগ করো হনয়নে মোনুনির বৃহত্র 
কল্োনণর িন্য।

আি�োর বোচ্চোর ১০৪ লিলগ্র জ্র। আিল� তোর মোথোয় িোল� �ো লিনে িোয়�োমোন� 
বসনে� আল্োহর কোনে সোহোয্য েোওয়োর িন্য—এ�ো এই আয়োনতর লশক্ো �য়। আিল� 
বোচ্চোর লেলকৎসোর িন্য �থোসোধ্ লেটিো করনব�, আর সেোনত বোর বোর আল্োহর  
কোনে সোহোয্য েোইনব�—এ�োই এই আয়োনতর লশক্ো। আবোর অন�নক বোচ্চোর কঠি� 

১৪	 	মা’ফরিুল	কুরআন
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অসুখ হনে এবং অন�ক লেটিোর িরও অসুখ ভোনেো �ো হনে, আল্োহর ওির রোগ 
কনর সেোত িেো লেনে লদ�, ‘লক� আমোর বোচ্চোরই এই কঠি� অসুখ�ো হনব? আলম 
কী অন্যোয় কনরলে? ওই ঘুিনখোর লেৌধুরী সোনহনবর বোচ্চোর লকছু হয় �ো লক�?’—ঠিক 
এই কোি�ো করনতই এই আয়োনত মো�ো করো আনে।

লদনশ ইসেোনমর দুলদ্ম � �োনচ্ছ, মুসলেমনদর ধনর লমনর লফেো হনচ্ছ, মসলিনদ আগু� 
জ্োলেনয় লদওয়ো হনচ্ছ। টুলি-দোলে লদনখ একলদ� আি�োনক রোস্তোয় লকছু বখোন� যুবক 
মোরনধোর করে, বো আি�োর লহিোব লদনখ লিোস লথনক লশলক্কো আি�োনক লবর কনর 
লদে। এখ� আিল� ঘনর বনস শুধুই আল্োহ  এর কোনে কোন্নোকোটি করনে�, ল�� 
লতল� লদনশর অবস্োর িলরবত্ম � কনর ইসেোনমর রোিত্ব কোনয়ম কনর লদ�—এ�ো 
এই আয়োনতর লশক্ো �য়। 

এই আয়োনতর লশক্ো হনচ্ছ: আিল� ন্যোয়লবেোর িোওয়োর লেটিো করনব�, মোনুিনক 
িো�োনব�, িলরিকো-ব্লগ-লফইসবুক ইতযেোলদনত অন্যোয়�োর লবরুনদ্ধ লেখোনেলখ করনব� 
এবং একই সোনথ প্রলতলদ� আল্োহর কোনে সেোনত সোহোয্য েোইনব�। লকন্তু কখন�োই 
প্রলতনশোধ ল�ওয়োর মন�োভোব লথনক কুরআন�র লবরুনদ্ধ �োয়, এম� লকোন�ো কোি কনর 
লফেনব� �ো। ল�ম�: হরতোে লিনক মোনুনির েেোেে এবং ব্যবসো-বোলণিযে বন্ধ কনর 
লদয়ো, লবোমোবোলি, রোস্তোয় গোলে ভোঙো—অথ্ম োৎ ল�রীহ মোনুনির িীবন� সমস্োর সৃলটি 
এম� লকোন�ো কোি করনব� �ো। আল্োহর ওির ভরসো রোখনব� ল� লতল� একলদ� �ো 
একলদ� ন্যোয়লবেোর করনব�ই, লস�ো এই দুল�য়োনত �ো হনে, আলখরোনত অবশ্যই হনব।

...লকন্তু এ�ো করো খুবই কঠি�, তনব তোনদর িন্য কঠি� �য়, �োনদর অতিনর 
লস্রতো-�ম্রতো রনয়নে।

লবিনদ বধ�্ম  ধনর, েক্যে ঠিক লরনখ আল্োহর  কোনে সেোনত সোহোয্য েোওয়ো�ো 
ল� কত কঠি�, লস�ো আল্োহ  ভোনেো কনরই িোন��। এ কোরনণই লতল� এই 
আয়োনত শুধু ٌَكبَِية কোলবরোতু� �ো বনে, লবনশিভোনব লিোর লদনয় বনেনে�: ٌلََكبَِية 
েো-কোলবইরোতু�—খুবই কঠি�। 

লতল� িোন��, মোনুনির প্রবৃলত্ হনচ্ছ ল�ভোনবই লহোক প্রলতনশোধ ল�ওয়ো, একটু 
সুদ, ঘুি লদনয় র�ি� কোি�ো কনর লফেো, একটু দুই �ম্বলর কনর হনেও প্রনমোশ� 
ল�ওয়ো, ব্যবসোয় েোভ করো। দুল�য়োর শত প্রনেোভ�, দুই �ম্বলরর সুন�োগ, প্রলতনশোনধর 
স্পবৃহোনক উনিক্ো কনর ইসেোনমর লশক্োয় অ�ে থোকো কঠি� ব্যোিোর। আর �তলদ� 
ি�্ম তি �ো েোলচ্ছ তো �ো িোলচ্ছ—ততলদ� ি�্ম তি আল্োহর ওির ভরসো লরনখ লেটিো 
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েোলেনয় �োওয়ো, আর সেোনত দুআ করনত থোকো—এ�ো খুবই কঠি� কোি তোনদর 
িন্য �োনদর অতিনর ‘খুশু’ ল�ই।

খুশু خشع হনচ্ছ এম� এক ধরন�র ভয়, �োর কোরনণ আি�োর হোত-িো অবশ 
হনয় আনস, আি�োনক লদনখই লবোরো �োয় ল� আিল� লকোন�ো এক ভনয় দুব্মে হনয় 
লগনে�, আি�োর লভতনর আর লকোন�ো ধরন�র ঔদ্ধতযে ল�ই।1 ল�ম�: আিল� 
একলদ� প্রেণ্ড রনের কবনে িনেনে�। এক�ো লখোেো মোনঠ লদৌনে �োনচ্ছ� দূনর 
সোমন� এক�ো বোলেনত আশ্রয় ল�ওয়োর িন্য। তখ�ই হঠোৎ লদখনে�: সোমন� এক�ো 
ভয়ংকর শলতিশোেী �ন�্ম নিো আি�োর লদনক লতনে আসনে, বোলে-ঘে খেকুন�োর মনতো 
উলেনয় লদনত লদনত। িোন�-বোনঁয় লকোথোও িোেোবোর িোয়গো ল�ই। �ন�্ম নিোর এই প্রেণ্ড 
শলতি লদনখ ভনয় আি�োর হোত-িো িনম লগে, শরীর অসোে হনয় এে—এ�ো হনচ্ছ 
খুশু। আি�োর আল্োহর  প্রলত এর লেনয়ও লবলশ ভয় থোকোর কথো।

আিল� এক�ো সরকোলর অলফনস লগনয় একি� কম্ম েোরীনক চুিেোি এক�ো �োকোর 
খোম লদনত �োনচ্ছ�, লকন্তু আি�োর হোত কোঁিো শুরু হনয় লগে। অন�ক লেটিো 
কনরও লশি ি�্মতি সোহস কনর লদনত িোরনে� �ো—এই হনচ্ছ খুশুর েক্ণ। আিল� 
ইন্োরন�ন� এক�ো বোনি সোইন�র এনড্স �োইি কনর এন্োর েোিনত �োনচ্ছ�, লকন্তু 
তখ� আি�োর হোত িনম লগে, হৃৎলিণ্ড দি দি করো শুরু করে, লিহবো শুলকনয় 
এে—এ�ো খুশুর েক্ণ। �োরো আল্োহর  প্রেণ্ড ক্মতোনক উিেলব্ধ কনর লব�ম্র 
হনয় �োয়, খোরোি কোি করনত লগনে হোত-িো অবশ হনয় �োয়, সেোনত দোঁলেনয় 
আল্োহর প্রেণ্ড ক্মতোর কথো লেতিো কনর তোঁর প্রলত শ্রদ্ধোয় শরীর দুব্মে হনয় �োয়—
তোরো খুশু অি্ম � করনত লিনরনে। খুশু হনচ্ছ অতিনরর এক লব�ম্র অবস্ো, �োর প্রভোব 
তোর কথো, কোি, েেোনফরো লদনখ লবোরো �োয়।

আমরো �োরো ইসেোম লমন� েেোর লেটিো কলর, আমোনদর সীমোবদ্ধতোর সুন�োগ ল�নয় 
অন�ক সময় আমোনদর কোনের মোনুিরো আমোনদর মন�র এম� সব দুব্মে িোয়গোয় 
আঘোত কনর, এম� সব খোরোি কোি কনর, �োর িন্য আমরো লভতনর লভতনর 
জ্নে-পুনে মলর। আমরো ইচ্ছো করনেই এম� এক েরম প্রলতনশোধ ল�নত িোলর ল�, 
এরিনর ওরো আর লকোন�োলদ� আমোনদর সোনথ এ রকম করোর কথো লেতিোও করনব 
�ো—শুধু দরকোর একটুখোল� অন্যোয় করো, ইসেোনমর গলণ্ডর বোইনর এক িো লদওয়ো। 
লকন্তু আল্োহর  কথো মন� লরনখ আমরো তো কলর �ো। ঈমো� �টি করোর ঝঁলক ল�ই 
�ো। রোনতর লবেো লবেো�োয় শুনয় অলস্র হনয় এিোশ-ওিোশ করনত থোলক, মন� মন� 
১	 	মুতারাফদিাতুল	কুরআন



174

লরহোস্ম োে করনত থোলক: এক�ো উলেত লশক্ো লদওয়োর িন্য কী কী বেো �োয়, কী কী 
করো �োয়—লকন্তু িরলদ� ঠিকই ল�নিনক সংবরণ কলর, ল�� এম� লকোন�ো লকছু কনর 
�ো লফলে, �োর িন্য আল্োহনক  িবোব লদনত িোরব �ো—এ�ো খুশু এবং সবনরর 
েক্ণ। িনরর আয়োতটি একইসোনথ গুরুত্বপূণ্ম—

�োরো মন�প্রোনণ লবশ্বোস কনর ল� একলদ� তোনদর প্রভুর সোনথ লদখো হনবই। 
আে-বোবিোরোহ: ৪৬

আিনক �লদ আি�োনক িোতিোর বনে: আি�োর রনতি কযেোন্সোর ধরো িনেনে এবং 
আিল� আর কনয়ক সপ্তোনহর মনধ্ মোরো �োনব�, লসগিোপুনর লগনয়ও েোভ হনব �ো—
আিল� তখ� কী করনব�? আিল� লক তখ� কোথঁো িলেনয় টিলভর সোমন� বনস ঘণ্োর 
ির ঘণ্ো ফোেতু তোরকো লশো, �ক লশো, লহলন্দ লসলরয়োে লদখনব�? আিল� লক িরলদ� 
অলফনস লগনয় কলেগনদর সোনথ লশিবোনরর মনতো ঘণ্োর ির ঘণ্ো আড্ো মোরনব�? 
আিল� লক আি�োর লেনেনমনয়নক লশিবোনরর মনতো একটু খুলশ করোর িন্য লভলিও 
লগম লকন� লদনব�, ল�খোন� তোরো রোমদো-ছুলর ল�নয় একিোে অধ্ম মৃত, রতিোতি িলম্বনক 
লমনর লকোন�ো এক লবকৃত কোরনণ বেই আ�ন্দ িোয়? আিল� লক এই অবস্োয় আি�োর 
লমনয়নক নৃতযেলশল্পী বো�োনব�, লেনেনক ব্যোনন্র দনে ল�োগ লদওয়োনব�, ল�� তোরো 
লসগুনেো কনর আি�োর মৃতুযের িনর আি�োর িন্য ‘অনশি সওয়োব’ অি্ম � কনর?

�ো, আিল� তখ� এগুনেোর লকছুই করনব� �ো। লকন্তু আিনক আিল� ঠিকই লসগুনেো 
কনর �োনচ্ছ� এ�ো ভোনেো কনর লিন� ল�—আিল� আি লহোক, কোে লহোক, একলদ� 
�ো একলদ� মোরো �োনব�ই। তোরির একসময় আি�োনক আবোর িোলগনয় লতোেো হনব 
এবং তোরির আি�োনক ধনর ল�নয় লবশ্বিগনতর সনব্ম োচ্চ ক্মতোবোন�র সোমন� দোঁে 
করোন�ো হনব: আি�োর িীবন�র প্রলত মুহূনত্ম র লহসোব লদবোর িন্য। লসলদ� তোরঁ সোমন� 
মোথো ল�চু কনর আিল� তোঁনক কী বেনব�—লস�ো ঠিক কনর লরনখনে�?

লকোন�ো কোরনণ আমরো এই ব্যোিোর�ো ল�নয় লবলশ লেতিো করনত েোই �ো। এ রকম 
লেতিো মোথোয় এনেই আমোনদর লকম� ল�� অস্বলস্ত েোনগ। আমরো দ্রুত লেতিোর �লিক 
িোন্ লফলে। �লদ আমোনদর লকোন�ো বন্ধু বো আত্ীয় আমোনদর এই ব্যোিোরটি ল�নয় লকছু 
বেো শুরু কনর, আমরো িেলদ তোনক বলে, ‘কী বেনে� এই সব! আস্তোগলফরুল্োহ! 
এই সব মরো-�রোর কথো শু�নত ভোনেো েোগনে �ো। বোদ লদ� এই সব। আনস� অন্য 
লকছু ল�নয় কথো বলে।’
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আমরো লকোন�ো এক অদ্বুত কোরনণ ল�নিনদর একধরন�র আত্প্রবঞ্চ�োনত ভুলেনয় 
রোলখ ল� আগোলম কনয়ক লসনকন্ িনর আলম ল� হো�্ম  অযেো�োক কনর মোরো �োব �ো, বো 
কোে ল� আলম বোসোয় লফরোর িনথ অযেোকলসনিন্ কনর মোরো �োব �ো—এ ব্যোিোনর 
আলম একশ ভোগ ল�লচিত। আল্োহর সোনথ আমোর একধরন�র চুলতি আনে—লতল� 
আমোনক সত্র-আলশ বের বয়স ি�্মতি বোঁলেনয় রোখনব�ই।

�োরো তোনদর প্রভুর সোনথ লদখো করনত েোয় তোনদর কথোর ধর�, লিোশোনকর 
ধর�, বন্ধু-বোন্ধবনদর প্রকৃলত, ঘনরর আসবোবিরি, েোইনরেলরনত সোলিনয় রোখো বই, 
লফইসবুনকর স্যেো�োস, লমোবোইে লফোন�র অযেোিসগুনেো—এই সবলকছু লদখনে লবোরো 
�োয়, এনদর িীবন� লকোন�ো এক�ো লবরো� উনদেশ্য আনে এবং এরো লসই ব্যোিোনর খুবই 
লসলরয়োস। এরো শলিং মনে ঘণ্োর ির ঘণ্ো লবহুদো ঘুনর লবেোয় �ো, প্রলতলদ� লফোন� 
দুই ঘণ্ো গল্প কনর �ো, লদন� লত��ো লহলন্দ লসলরয়োে লদনখ �ো, লফইসবুনক ঘণ্োর 
ির ঘণ্ো হোঁ কনর তোলকনয় থোনক �ো, রোস্তো-ঘোন� লমোবোইে লফোন� Angry Birds 
লখনে �ো। এনদর ভোবসোব পুনরোই আেোদো। একদে সস্তো ধরন�র মোনুি এনদর ল�নয় 
হোলস-ঠোট্ো কনর, �ো�ো �োম লদয়: লমোল্ো, ল��িো, তোনেবো�, হুজুর—লকন্তু তোনদরই 
মনধ্ লকছু আনে, �োরো এনদর লদনক শ্রদ্ধো ল�নয় তোলকনয় থোনক, আর বোসোয় লফনর 
ভোনব, ‘ইশ, আলম �লদ এনদর মনতো হনত িোরতোম!’

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم 
َ
ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمِتَ ٱلَِّتٓ أ َيَٰبِنٓ إِۡسَر

ۡلُتُكۡم َعَ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٤٧ َوٱتَُّقواْ يَۡوٗما لَّ  ّنِ فَضَّ
َ
َوأ

ا َوَل ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفَٰعةٞ  َتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفٖس َشۡي ٔٗ
وَن ٤٨ َوَل يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدٞل َوَل ُهۡم يُنَصُ

ব�ী ইসরোইে, লতোমোনদর ওির আলম ল� অনুগ্রহ কনরলেেোম এবং লতোমোনদর 
ল� অন্য সব িোলতর লেনয় লবলশ ম�্ম োদো লদনয়লেেোম—লস�ো মন� কনরো। 
সোবধো� লসই লদন�র ব্যোিোনর, ল�লদ� লকউ অন্য কোরও িন্য একটুও এলগনয় 
আসনব �ো, কোরও সুিোলরশ গ্রহণ করো হনব �ো, লকোন�ো লবল�ময় ল�ওয়ো হনব 

�ো—লসলদ� লকউ কোরও সোহোয্য িোনব �ো। আে-বোবিোরোহ: ৪৭-৪৮
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সূরো আে-বোবিোরোহ-এর ৪৭, ৪৮ আয়োত দুটি প্রথমত ব�ী ইসরোইেনক উনদেশ্য 
কনর বেো হনয়নে; কোরণ, তোরো মন� করত একমোরি তোরোই সঠিক ধনম্ম র ওির থোকো 
লবনশি িোলত।

তোনদর আল্োহ আবোর মন� কলরনয় লদনচ্ছ� ল� লতল� তোনদর অন�ক সম্ো� 
লদনয়নে�। অন�ক বে বে �বীনদর বংশধর তোরো। তোনদর িন্য আল্োহ  মহোলবশ্ব 
িলরেোে�োর স্বোভোলবক ল�য়নমর বোইনর, অসোধোরণ সব অনেৌলকক ঘ��ো ঘটিনয়নে�। 
ইহুদীনদর অদ্বুত ধম্ম লবশ্বোস ল� তোরো মন� কনর তোরো �তই কুকম্ম  করুক, তোনদর 
�বীনদর উলসেোয় ঠিকই তোরো লকয়োমোনতর লদ� িোর লিনয় �োনব। হোিোর হনেও মূসো 
 আনে� �ো? লখোদ আল্োহর  সোনথ কথো বনেনে� এম� একি� �বী! 
তোর মনতো এনতো বে �বী সুিোলরশ করনে তোনদর িোন্নোনত �োওয়ো আর লঠকোয় লক? 

এই একই ধোরণো আিকোে অন�ক ব�ী ইসরোইে �োইনির মুসলেমনদর মনধ্ও 
আনে, �োরো মন� কনর: তোনদর লবরো� সব গু�োহ মুহোম্োদ এর অনুনরোধ শুন�ই 
আল্োহ  মোফ কনর লদনব�। আবোর অন�নক মন� কনর—একি� িীনরর মুলরদ 
হনে, বো লকোন�ো মোিোনর ল�য়লমত �িরো�ো লদনে লকয়োমোনতর লদ� লসই িীর-ওেী 
তোনদর হনয় আল্োহর  কোনে তদলবর কনর িোন্নোনত �োওয়োর লভসো কনর লদনব�।

এভোনব একমোরি আল্োহর  ল� ক্মতো আনে, লসই ক্মতো লকোন�ো মোনুিনক 
লদনয় লদওয়ো—এগুনেো সবই লশরক এবং এই সব শোফোআনতর ধোরণো ল� ভুে, তো 
আল্োহ  কুরআন� বহু বোর, বহু উদোহরণ লদনয় আমোনদর সোবধো� কনরনে�।

লশরক কীভোনব আনস লস�ো লশখোন�োর িন্য এ আয়োনত আল্োহ  আমোনদর 
‘লক্রলম�োে সোইনকোেলি’ সম্নক্ম  লশলখনয়নে�। একি� অিরোধী েোরভোনব তোর 
অিরোনধর শোলস্ত লথনক বোঁেোর লেটিো কনর—

প্রথনম লস লেটিো কনর তোর লদোিনক অন্য কোরও ঘোনে েোিোন�োর। লস প্রমোণ কনর 
লদখোন�োর লেটিো কনর ল� আসনে অিরোধ�ো লস কনরল�, অন্য লকউ কনরনে। ল�ম�: 
‘প্রনিনক্টর কন্টোক্ট�ো লতো কোউনক লদনতই হনতো, আলম ওনদর লেল�, ওরো ভোনেো কোি 
কনর। তোই ওনদর লদনয়লেেোম। আলম লতো ইচ্ছো কনর ঘুি খোইল�! ওরো আমোনক লসনধ 
এক�ো লিযেো� লদনয়লেে। ওরো আমোনক লিযেো� লদে লক�? এ�ো ওনদর লদোি!’ �লদ এনত 
কোি �ো হয়, তখ� লস যুলতি লদখোন�োর লেটিো কনর ল� আসনে লস অিরোধ করনত 
বোধ্ হনয়লেে অন্য কোরও িন্য: ‘আলম লতো একো হোতোকো�ো ব্লোউি, আর লফ�লফন� 
িোতেো শোলে িনর লবনয়নত �োইল�। মোথো-শরীর লিনক লবনয়নত লগনে সবোই আমোর 
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স্বোমীনক ‘লমোল্ো-তোনেবো�-হুজুর’ বেত। আমোর লতো লকোন�ো লদোি ল�ই, লদোি 
হনচ্ছ সমোনির!’ লকয়োমনতর লদ� এ ধরন�র লেটিো কনর লকোন�ো েোভ ল�ই; কোরণ, 
‘শসরদন শকউ অন্য কািও িন্য একটুও এরেবয় আসবে না।’

শুধু ল� এলগনয় আসনব �ো তো �য়, আল্োহ আমোনদর িোল�নয় লদনয়নে� কীভোনব 
লসলদ� মোনুনির আসে লেহোরো লবর হনয় আসনব। ল� সতিোন�র িন্য মোনুি এত 
অন্যোয় কনর লস সতিো�নক লসলদ� মোনুি মুলতিিণ লহনসনব লদনত েোইনব। লদনত েোইনব 
তোর স্ত্রী আর ভোইনক। লস তোর শোলস্ত মোনফর লবল�মনয় ধলরনয় লদনত েোইনব তোর 
মোমো-েোেোনক, �োরো তোনক পৃলথবীনত �ো�ো অন্যোয় করোর িনর আশ্রয় লদত। এম�লক 
অিরোধীরো লসলদ� একথোও বেনব, আল্োহ, পুনরো পৃলথবীর সব মোনুিনক িোহোন্নোনম 
লদ�, তোর বদনে আমোনক মুলতি লদ�।1

অনন্যর ঘোনে লদোি েোিোন�োর লেটিো কনর �খ� েোভ হয় �ো, তখ� অিরোধীরো 
লেটিো কনর ওিনরর লেনভনের লকোন�ো মোমো-েোেো-খোলু ধরোর, লকোন�ো লবখ্যোত ব্যলতি 
লদনয় সুিোলরশ করোর, বো লকোন�ো ক্মতোশোেী কোরও সোনথ �লদ তোর উঠো-বসো থোনক 
তো হনে লস�োর ভয় লদখোন�োর। আমোর বোবো লসনেন�র অমুক িীনরর ভলগ্নিলতর 
মোমোর শ্যোেক লেনে�। আলম ল�নি বসয়দ বংনশর সতিো�! আমরো সবোই আধ্োলত্ক 
িলরবোনর িনন্মলে। আমোর বংনশর কোনমে বুজুগ্ম নদর লদোয়োর ফলিেনত আমোর সব 
িোি মোফ হনয় �োনব—এ ধরন�র লদবোস্বনে লদনখ অন�নকই! 

অথে আল্োহ  লসোিো বনে লদনয়নে�:

‘শসরদন কািও সুপারিশ গ্হে কিা হবে না।’ 
শোফোআত شفاعة অথ্ম োৎ সুিোলরশ-এর দুই �ম্বলর দুটি িদ্ধলতই এখোন� বোলতে 

কনর লদওয়ো হনয়নে—১) লকোন�ো প্রভোবশোেী ব্যলতিনক অন্য লকোন�ো অিরোধীর িন্য 
সুিোলরশ করোর অনুমলত লদওয়ো হনব �ো, ২) লকোন�ো অিরোধীনক অনুমলত লদওয়ো 
হনব �ো, অন্য লকোন�ো প্রভোবশোেী ব্যলতির সোনথ তোর লবনশি সম্ক্ম  উিস্োি� 
করোর। শোফোআত বো সুিোলরনশর ব্যোিোনর আল্োহর এত কেো অবস্ো� ল�য়োর কোরণ 
কী? কোরণ, সুিোলরশ হনচ্ছ লশরনকর দরিো। মক্োর কোনফররো আল্োহনক সবনেনয় 
বে ইেোহ মো�নেও একমোরি ইেোহ মো�ত �ো। তোরো মূলত্ম গুনেোর পূিো এিন্য করত 
কোরণ, তোরো লবশ্বোস করত মূলত্ম গুনেো আল্োহর লপ্রয়িোরি লবধোয় তোনদর আল্োহর 
কোনে ল�নয় �োনব। এভোনব মোনুি তোর লকছু অন্যোয় িোকনত লগনয় এম� এক�ো 
১	 	সূরা	আল	মা’আফরজ,	৭০:	১১-১৪
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অন্যোনয় িলেনয় িনে �ো লথনক তোওবোহ �ো করনে আল্োহ কখন�ো ক্মো কনর� �ো। 
এই অিরোধ�ো হনচ্ছ লশরক।

আসু� লবোরোর লেটিো কলর, মোনুি লক� এই ধরন�র লশরক কনর, শোফোআত িোওয়োর 
লেটিো কনর। ধরু�, আিল� এক�ো লকোম্োল�নত েোকলর কনর�, �োর লেয়োরম্ো� খুবই 
ন্যোয়িরোয়ণ মোনুি। লতল� কোউনক লকোন�ো েোে লদ� �ো। প্রনতযেনকর সোনথ সমো� 
আেরণ কনর� এবং প্রনতযেনকর কোনির খঁুটি�োটি লহসোব রোনখ�। এখ� তোর অধীন� ল� 
লিনরক�ররো আনে, তোর মনধ্ একি� হনচ্ছ আি�োর মোমো। আিল� িোন�� ল� আিল� 
�লদ অলফনস একটু লদলর কনর আনস�, মোনর-মনধ্ �ো বনে ছুটি ল��, হোিোরখোন�ক 
�োকো এলদক-ওলদক কনর লফনে�, তোনত লকোন�ো সমস্ো ল�ই। লেয়োরম্োন�র কোনে 
�লদ একলদ� ধরো িনেও �ো�, আি�োর মোমো ঠিকই আি�োনক বোঁলেনয় লদনব। হোিোর 
লহোক, মোমো লতো। লসিন্য মোমোনক খুলশ রোখোর িন্য আিল� প্রলত মোনস তোর বোসোয় 
উিহোর ল�নয় �ো�, অলফনস তোনক শুল�নয় সবোর কোনে তোর �োনম প্রশংসো কনর�, 
তোর িন্মলদন� লবপুে আনয়োি� কনর অনুষ্ঠো� কনর�। ল�ভোনবই লহোক মোমোনক হোনত 
রোখনতই হনব। মোমো �ো থোকনে সব্ম �োশ!

এই হনচ্ছ লশরনকর সমস্ো। মুসলেমরো িোন� ল� আল্োহ  হনচ্ছ� Absolute 

Just—িরম লবেোরক, িরম ন্যোয়িরোয়ণ। লতল� সবলকছুর পুঙ্খোনুপুঙ্খ লবেোর করনব�ই। 
এখ� মোনুি ল� প্রলতলদ� ইসেোনমর বে বে ল�য়ম ভোঙনে, ল�নির সুলবধোর িন্য ঘুি 
লদনচ্ছ, সুদ ল�নচ্ছ– এগুনেোর প্রনতযেক�ো �লদ গুনণ গুনণ লহসোব করো হয় এবং প্রলত�ো 
অিকনম্ম র লবেোর করো হয়, তো হনে লতো সব্ম �োশ হনয় �োনব! লবনহশত িোওয়োর 
লকোন�ো আশোই থোকনব �ো! তো হনে কী করো �োয়? লদলখ আল্োহর অধীন� কোউনক 
হোত করো �োয় লক �ো। তো হনে তোনক লদনয় লকয়োমনতর লদ� আল্োহনক  বেোনে 
হয়নতো আল্োহ  লকছু বে লদোি মোফ কনর লদনব�।

অন�নক মন� কনর: লকয়োমনতর লদ� �খ� আল্োহ  তোর লবেোর করনব�, 
এবং লবেোনরর িনর লদখো �োনব তোর অবস্ো খুবই খোরোি, তখ� লস লকয়োমনতর 
মোনঠ লদৌেোনদৌলে কনর তোর িীর-দরনবশ-লশখ-মোওেো�োনদর খঁুনি লবর করনত 
িোরনব এবং তোনদর লগনয় অনুনরোধ করনত িোরনব: �লদ তোরো সুিোলরশ কনর তোনক 
বোঁেোনত িোনর। আবোর অন�নক মন� কনর: আল্োহ  �খ� লকয়োমনত তোর লবেোর 
কনর তোর ওির অতযেতি ক্ষুব্ধ হনব�, তখ� লস �লদ মলরয়ো হনয় আল্োহনক অনুনরোধ 
কনর, ‘ও আল্োহ, আলম েক্ েক্ �োকোর ঘুি লখনয়লে িোল�—আলম খুবই দুুঃলখত। 
লকন্তু আিল� আমোর অমুক-বোগ শরীনফর হুজুরনক একবোর িোনক�। আলম লবশ বের 
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তোর বোয়োনত লেেোম। তোনক েক্ েক্ �োকো লদনয়লে, তোনক কত কোলচ্চ লবলরয়োল� 
খোইনয়লে। উল� আমোর িন্য লকছু বেনব�।’

আবোর অন�নক ধনর ল�য় ল� লকয়োমনতর লদ� আল্োহ  �খ� তোর লবেোর 
কনর তোর ওিনর অতযেতি ক্ষুব্ধ হনয় থোকনব�, তখ� লস �লদ আল্োহনক  
অনুনরোধ কনর, ‘ও আল্োহ, আলম িদ্ম ো �ো কনর সোরো িীব� ল�ে্ম নজ্র মনতো ঘুনর 
লবলেনয়লে, বোন্ধবীনদর কোনে লফোন� ঘণ্োর ির ঘণ্ো গীবত কনরলে, লহলন্দ লসলরয়োে 
লদনখ শোশুলের সোনথ অন�ক কু��োলম কনরলে—আলম অন�ক অিরোধ কনর লফনেলে। 
লকন্তু আিল� একটু �বীনক িোনক�। আলম ও�োর িন্য অন�ক দুরুদ িনেলে, তোঁর 
িন্য কত লমেোদ লদনয়লে, তোঁর িন্য সুন্নত সেোত িনেলে। উ�োনক একটু িোনক�, 
উল� আমোর িন্য আি�োনক লকছু বেনব�, ললেি।’

প্রথমত, আে-বোবিোরোহ-এর এই আয়োনত স্পটি কনর বনে লদওয়ো আনে, লকউ 
অন্য কোরও সোহোনয্য ল�নি লথনক এলগনয় আসনব �ো। আি�োর িীর, দরনবশ, 
মোওেো�ো, লশখ—লকউ ল�নি লথনক এলগনয় আসনব �ো আি�োর অিকনম্ম র িন্য 
সুিোলরশ করনত, এম�লক তোরো করনেও তো গ্রহণ করো হনব �ো। তোরো সবোই, এম�লক 
আল্োহর  সবনেনয় কোনের �বী, রসূেরোও লসলদ� আল্োহর  ভনয় থোকনব�, 
ল�নিনদর ল�নয় লেলতিত থোকনব�—

ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِلٰ َرّبِِهُم ٱلۡوَِسيلََة  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
أ

ۥٓۚ  ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن رَۡحََتُهۥ َوَيَخافُوَن َعَذابَُه
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
أ

إِنَّ َعَذاَب َرّبَِك َكَن َمُۡذوٗرا ٥٧

ওরো �োনদর সোহোনয্যর িন্য িোনক, তোরো ল�নিরোই লতো তোনদর প্রভুর অনুগ্রহ 
িোওয়োর িন্য লেটিো করনে—�লদও তোরো তোরঁ সবনেনয় কোনের। তোরো সবোই 
তোরঁ করুণোর আশো কনর, তোরঁ শোলস্তনক প্রেণ্ড ভয় িোয়। ল�ুঃসনন্দনহ, লতোমোর 

প্রভুর শোলস্ত অতযেতি ভয় িোওয়োর মনতো।  আল-ইসরা	১৭:	৫৭

نَت تُنقُِذ َمن ِف ٱنلَّارِ ١٩ 
َ
فَأ

َ
َفَمۡن َحقَّ َعلَۡيهِ َكَِمُة ٱۡلَعَذاِب أ

َ
أ
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তোর কী হনব �োর িন্য শোলস্তর হুকুম অবধোলরত হনয় লগনে? তুলম 
(মুহোম্োদ) লক তোনদর বোেঁোনত িোরনব �োরো ইলতমনধ্ই আগুন� ল�মলজ্ত? 

আ�-যুমোর, ৩৯: ১৯

তনব লকয়োমনতর লদ� এনকবোনরই ল�নকোন�ো ধরন�র শোফোআত হনব �ো—লস�ো 
ভুে ধোরণো। আল্োহ  �খ� লবনশি লকছু কোরনণ কোউনক অনুমলত লদনব�, তখ� 
শুধু তোরোই শোফোআত করনত িোরনব। 

কুরআন�র অন্যোন্য আয়োনত এই ধরন�র সুিোলরনশর ঘ��ো বেো আনে—

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َورَِضَ َلُۥ قَۡوٗل ١٠٩
َ
َفَٰعُة إِلَّ َمۡن أ يَۡوَمئِٖذ لَّ تَنَفُع ٱلشَّ

লসলদ� লকোন�ো সুিোলরশ কোনি েোগনব �ো, তনব তোর সুিোলরশ েোেো, �োনক 
িরম করুণোময় অনুমলত লদনব�, �োর কথোয় লতল� সন্তুটি।  ত্ব-হা	২০:	১০৯

তনব, শোফোআত িোবোর িন্য লত�টি শত্ম  িরুলর —
১)  আল্োহ  �োর শোফোআত গ্রহণ করনব�, তোনক প্রথনম লতল� অনুমলত লদনব�। 

আল্োহর  অনুমলত েোেো লকউ শোফোআত করনত িোরনব �ো। [২০: ১০৯, ২: ২৫৫, 
৫৩: ২৬]

২)  ল�ল� শোফোআত করনব�, তোর প্রলত আল্োহ  সন্তুটি থোকনত হনব�। [২১: ২৮, 
৫৩: ২৬]

৩)  �োর িন্য শোফোআত করো হনব, তোর প্রলত আল্োহ  সন্তুটি থোকনত হনব�, তোর 
ঈমো� থোকনত হনব—সেোত, �োকোত, গলরবনদর হক আদোয় ইতযেোলদ গুরুত্বপূণ্ম  
লবিয়গুনেোনত িোশ করনত হনব। [৭৪: ৩৮-৪৮]

�লদ আল্োহ  কোরও প্রলত সন্তুটি �ো হ�, লস �লদ ল�নিই লঘোরতর অিরোধী 
হনয় আল্োহর লক্রোনধর কোরণ হনয় থোনক, তো হনে লস আর শোফোআত িোনব �ো। 
শোফোআত িোবোর শত্ম  হনচ্ছ ঈমো� থোকো, ন্যে�তম ঈমো� বেনত কী লবোরোয় লস 
আনেোে�ো আমরো ইলতমনধ্ কনরলে। সুতরোং লকউ �লদ ধনর ল�য়—লস সেোত �ো 
িনে, লরোিো �ো লরনখ, সোমথ্্ম থোকনত �োকোত �ো লদনয়, হি �ো কনর, বে বে কলবরো 
গু�োহ কনর, শুধু লকোন�ো �বী-িীর-দরনবনশর সুিোলরশ লিনয় িোন্নোনত েনে �োনব, তো 
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হনে শোফোআত সম্নক্ম  তোর ধোরণো এনকবোনরই ভুে। শোফোআত শুধু তোরোই িোনব 
�োরো মূেত ঈমো�দোর। ইসেোনমর মূে িোঁেটি লভলত্ সম্নক্ম  লস �নথটি ল�ষ্ঠোবো� 
লেে, লকন্তু তোর দুব্মেতোর কোরনণ লস লকছু িোি কনর লফনেনে, বো অল্প লকছু ভোনেো 
কোনির অভোনব িোন্নোত হোলরনয় লফেনত �োনচ্ছ, তখ� তোনদর শোফোআত িোওয়োর 
সুন�োগ হনেও হনত িোনর।

মোনুি একটু লেতিো করনেই বুরনত িোনর ল� শোফোআনতর লিেন� লেো�োছুটি করো�ো 
কত�ো লবোকোলম। কোরও �লদ ঘণ্োর ির ঘণ্ো ট্োলফক িযেোনম বনস লকোন�ো হুজুনরর কোনে 
�োবোর সময় থোনক, তো হনে তোর লসই সময়�ো �ফে সেোত িনে, অথবো কুরআ� 
িনে লবরো� সওয়োব অি্ম � কনর, স্বয়ং আল্োহনক আরও লবলশ খুলশ করো�ো লক লবলশ 
যুলতিযুতি �য়? কোরও �লদ িনকন� �নথটি �োকো থোনক হুজুনরর লসবো করোর িন্য, তো 
হনে লক তোর লসই �োকো�ো গলরব, ইয়োলতম মোনুিনদর সোদোকো লদনয় লবশোে সওয়োব 
অি্ম � কনর, আল্োহনক লবলশ খুলশ করো�ো লক যুলতিযুতি �য়? সরোসলর আল্োহনক আরও 
লবলশ খুলশ করোর লেটিো �ো কনর, তোঁর অধীন� অন্য কোরও িন্য আমোনদর সীলমত 
িীবন�র মূল্বো� সময় ব্যয় করো�ো লক লকোন�ো ল�ৌলতিক কোি?

লদোি �খ� অনন্যর ঘোনে েোিোন�ো �োয় �ো, আবোর সুিোলরশ করোর মনতোও লকউ 
থোনক �ো, তখ� অিরোধীরো লেটিো কনর �োকো খোওয়োন�োর, সম্লত্র লেোভ লদখোন�োর: 
‘িি সোনহব, আমোর লকস�ো লেনে দ্ো�, আলম আি�োনক খুলশ কনর লদব। উত্রোয় 
আমোর অন�ক লে� আনে। আি�োর রলঙ� িোল�র সোলেোই ল�নয় আর লকোন�ো লেতিো 
করনত হনব �ো।’ লকয়োমনতর লদ� লকউ �লদ লগনয় বনে, ‘আলম লতো লত�-লত�বোর 
হি কনরলে! এই লদনখ� আমোর িোসনিো�্ম : লত�বোর লভসো লদওয়ো আনে। সুনদর লেো� 
ল�নয় লক�ো আমোর একমোরি বোলে�ো লত��ো হি লদনয় মোফ করো �োয় �ো?’ আল্োহ  
বনে লদনয়নে� ল�, তোরঁ সোনথ এসব লকছুই েেনব �ো: ‘শকাবনা রেরনময় শনওয়া হবে 
না।’ এই পৃলথবীনত কোর কী সম্দ লেে লসগুনেো লকয়োমনতর লদ� লকোন�ো কোনি 
আসনব �ো।

সকে লেটিো �খ� লবফে হয়, তখ� অিরোধীরো লশি ভরসো লহনসনব গোনয়র লিোর 
লদখোন�োর লেটিো কনর। তোর দনের সোগিিোগিনদর ল�নয় মোরোমোলর, খুন�োখুল� কনর 
িোর িোওয়োর লেটিো কনর। তোনদর আল্োহ  লশি কথো িোল�নয় লদনয়নে�,

‘শসরদন শকউ কািও সাহায্য পাবে না।’ 
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আল্োহর  সোমন� তোর দনের সোগিিোগিরো লকউ লকছুই করনত িোরনব �ো। 
উন্ো ওরো সবোই ভনয়, আতনঙ্ থর থর কনর কোিঁনত থোকনব—ল�নিনদর কীভোনব 
বোঁেোন�ো �োয়, লসই লেতিোয় উদ্ভোতি হনয় �োনব। লেোনখর সোমন� গোঢ় অন্ধকোর লদখনব।1

‘শসই রদবনি ব্যাপাবি সােধান, শযরদন শকউ কািও িন্য এরেবয় আসবে না’—
আিল� ল�ই আত্ীনয়র সোনথ সম্ক্ম  ঠিক রোখোর িন্য তোর লবনয়র অনুষ্ঠোন� অধ্ম  �গ্ন 
হনয় লগনে�, ল�ই বন্ধুর সোনথ সম্ক্ম  ঠিক রোখোর িন্য তোর বোচ্চোর বোথ্ম নি িোটি্ম নত 
লগনয় লেনে-লমনয় মোখোমোলখ কনর �োে-গো� করনে�, ল�ই সমোনি স্যেো�োস ঠিক 
রোখোর িন্য সুনদর লেো� ল�নয় ব্যবসো বে করনে�—লসই আত্ীয়-বন্ধু-প্রলতনবশীরো 
লকউ লকয়োমনতর লদ� আি�োনক বোঁেোনত এলগনয় আসনব �ো। 

লসলদ� আিল� �খ� অল্প লকছু ভোনেো কোনির অভোনব িোন্নোত হোলরনয় লফেনব�, 
তোরির ভয়ংকর লকছু সত্ো এনস ল�ষ্ঠবুরভোনব আি�োনক ল�ন� লেঁেনে িোহোন্নোনমর 
আগুন�র লদনক ল�নয় ল�নত থোকনব, তখ� আিল� আি�োর সতিো�নদর লদনক তোলকনয় 
�তই করুণভোনব হোহোকোর কনর�, ‘আব্বু -আম্বু লসো�োরো, আমোনক ওরো িোহোন্নোনম 
ল�নয় �োনচ্ছ! ওনদর একটু বনেো: আলম লতোমোনদর িন্য স্কুনে বনস থোকনত লগনয় 
�োমো� িেনত িোলরল�। লতোমোনদর লকোলেং-এর িন্য লদৌেোনত লগনয় লরোিো রোখনত 
িোলরল�। লতোমোনদর ইউল�ভোলস্ম টির িন্য �োকো িমোনত লগনয় গলরব আত্ীয়-স্বি�নদর 
�োকোত লদইল�। আলম লতো লতোমোনদর লসগিোপুর লবেোনত ল�নয় �োব বনে ব্যোংনকর �োকো 
লেোিো� কনর লদনয়লেেোম। লতোমোনদর ল�লচিত ভলবষ্যনতর িন্যই সুনদর লেো� ল�নয় 
বোলে�ো কনরলেেোম। লতোমরো �ো ওই বোলেনতই থোকনত। ওনদরনক একটু বনেো লসো�োরো, 
আমোনক লতো ওরো িোহোন্নোনম ল�নয় �োনচ্ছ!’—লকন্তু ওরো লকউ এলগনয় আসনব �ো।

আে-বোবিোরোহর এই আয়োতটি হনচ্ছ আমোনদর িন্য একটি সোবধো� বোণী। লকো��ো 
আসনে গুরুত্বপূণ্ম  লস�ো আমোনদর বুরনত হনব, লকো��ো আনগ তো ঠিক করনত হনব। 
সবসময় মোথোয় রোখনত হনব: আলম সমোি, সংস্কৃলত, আত্ীয়তো, বন্ধুত্ব, সতিো�নদর 
িন্য ল�নিনক ব্যস্ত রোখনত লগনয় ল�� আমোর প্রভুনক ভুনে �ো �োই। আমোর রব্ 
সবোর আনগ। আমোর সতিো� স্কুনে লবলশ সময় বনস থোকনত িোনর, লকন্তু তোই বনে 
তোনক তোেোতোলে আ�নত লগনয় আলম আমোর মোলেনকর সোনথ যুহনরর ওয়োনতির লমটিং�ো 
লমস করনত িোলর �ো। আমোর বোন্ধবী তোর গোনয়-হলুনদ �ো �োওয়োর িন্য ম� খোরোি 
করনত িোনর, লকন্তু তোই বনে আলম আয়�োর সোমন� দোঁলেনয় ল�ে্ম নজ্র মনতো সোিব 
১		 আবদুল্াহ	ইবনু	‘উমার		হপ্ত	বফণ্সত।	নাবী		বপ্লপ্েন,	জুলুম	ফকয়ামপ্তর	ফদন	অপ্নক	
অন্ধকাপ্রর	রূপ	ধারণ	করপ্ব।	(সহীহ	বুখারী,	ইসলামী	িাউপ্ডেশনঃ	২২৮৫)
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লকছু িরপুরুিনক সুেসুলে লদওয়োর িন্য—এ�ো হনত িোনর �ো। আমোর বোলেওয়োেো 
আমোনক ভোেোটিয়ো বনে অিমো� করনত িোনর, লকন্তু আলম ল�নির লিযেো� লক�োর িন্য 
ব্যোংনক লগনয় হোরোম লেোন�র কোগনি সই করব—এ�ো হনত িোনর �ো। ‘লেোনক কী 
বেনব’—লস�ো আলম ভয় িোই �ো, বরং ‘আমোর প্রভু রোগ করনব�’—লস�ো আলম 
সবনেনয় লবলশ ভয় িোই। 

উপসংহোর

এই বইটি এখোন� লশি �য়, শুরু।
এই বইনয় আনেোেযে আয়োতগুনেোনত একটি উনল্খন�োগ্য ব্যোিোর রনয়নে—কীভোনব 

আল্োহ   কুরআন�র মোধ্নম আমোনদর লশখো�। লতল� লকন্তু সমোিলবজ্ো� বইনয়র 
মনতো েরম একনঘনয়ভোনব বেনত িোরনত�–

এক প্রিোলতর মোনুি থোলকনব �োহোরো: ১) লতোমোনদর সোনথ লমথ্ো কথো বলেনব, ২) 
লতোমোনদর লিেন� তোহোনদর বন্ধুনদর সোনথ হোত লমেোইনব, ৩) তোহোরো মন� কলরনব 
তোহোরো সমোনির, লদনশর, ধনম্ম র সংস্কোর কলরনতনে, লকন্তু আসনে তোহোরো বুলরনত 
িোলরনব �ো ল� তোহোরোই প্রকৃতিনক্ দু�মীলত কলরনতনে ...

লকন্তু আল্োহ   লস�ো কনর�ল�। লতল� িোন��—পৃষ্ঠোর ির পৃষ্ঠো তত্ত্ব কথো িেোর 
বধ�্ম  লবলশরভোগ মোনুনির ল�ই, লবনশি কনর লস�ো �লদ �ীলতকথো হয়। এ কোরনণ লতল� 
কনথোিকথন�র মধ্ লদনয়, �ো�ো ধরন�র উিমো লদনয়, গনল্পর বইনয়র মনতো কুরআ�নক 
আকি্ম ণীয় কনর লদনয়নে�, ল�� আমরো আগ্রহ ল�নয় কুরআ� িলে। লসই কনথোিকথন�র 
মনধ্ লতল� ল� শব্দগুনেো ব্যবহোর কনরনে�, লস�োও অদ্বুত রকনমর সূক্ষ্ম। এনকক�ো 
শব্দ আমোনদর কল্প�োয় এনকক�ো িো�োেো খুনে লদয়। লকন্তু দুুঃখি�ক ব্যোিোর হনেো 
কুরআন�র অনুবোদগুনেো কুরআন�র আয়োতগুনেোর ভোব এবং মুি ঠিকমনতো তুনে 
ধরনত িোনর �ো, িোরনবও �ো। তোই কুরআন�র বোংেো অনুবোদ িেনত লগনে আমোনদর 
কোনেঅ সংলবধো� িেোর মনতো একনঘনয় মন� হয়। লকউ �লদ আরবী লশখনত িোনর, 
লস বুরনত িোরনব কুরআ� লক� একটি িীবতি মুলি�ো।

এই বইটি িনে আি�োরো আল্োহর   লবনে ল�য়ো আসে শব্দগুনেো লশখনব�, 
িেনব�, ভোবনব�—আল্োহর আরও কোেোকোলে হনব� এ�োই আমোনদর প্রতযেোশো।




