
 

 কারআেনর আেলা অিনব াণ  
২০১০ সােলর ১১  সে  ের মািক ন যু রাে র কেয়ক  এলাকায় িকছু িহং  ও িন ুর  লাক ক রপ ী এক ি  ান 
পা ীর  েরাচনামূলক পিরক নার  জর ধের সব েশষ ঐশী   অথ া  আল  রআনুল কািরেম অি সংেযাগ কের 
 দড়শ'  কা  মুসলমােনর অ ের আগুন  ািলেয় িদেয়েছ। িক  তারা হয়েতা জােন না,  কারআেনর আেলা 
 কােনািদন িনেভ যােব না। সূরা তাওবার ৩২ ন র আয়ােত আ াহ রা ুল আলািমন বেলেছনঃ ‘তারা চায় মুেখর 
ফু কাের আ াহর নূরেক িনিভেয় িদেত িক  আ াহ িনেজর নূরেক পিরপূণ  করা ছাড়া আর িকছুই চান না, তােত 
কােফররা যেতাই অস    হাক না  কন।' যাই  হাক  কারআেনর এই মাহা   িনেয় আজ আমরা খািনকটা কথা 
বলার  চ া করেবা। 
 
সব  েশষ ঐশী    আল- কারআন মানুেষর জন  এক  পিরপূণ   জীবন িবধান িনেয় এেসেছ যােত মানুষ  সৗভােগ র 
চূড়ায়  পৗঁছেত পাের।  কারআন হে  এক  নূর বা আেলার   । এই  কারআন জীবেনর উ াল সমুে  মুি র 
তিরর মেতা মানুষেক পেথর িদশা  দয়।  কারআেন উপ ািপত উ তর  য আদশ  , তা িবে ষণ কের  ানীজেনরা 
 কারআেনর  িত   া এবং িবনেয়র সােথ ম ক অবনত কের  দয়।  কারআেনর  য অপার িব য় তা  কৃত 
গেবষক এবং সত াে ষীেদরেক ভীষণভােব আকৃ  কের এবং তার আধ াি ক ঝণ  াধারায় পিরতৃ  কের। পিব  
 কারআন  ব ািনক এবং আধ াি ক  ােনর স ার, িশ ণীয় বহু গ  কািহনী,  নিতক এবং মানিবক বহু  ান 
ও িশ া ইত ািদ িবিচ  িবষয় এেতা চম কারভােব এবং এেতা সু র বাচনভি  আর শ মালায় উপ ািপত হেয়েছ 
 য তা  য- কােনা পাঠকেক সহেজই আকৃ  কের। ভাষািব ানীরা বলেছন, মেন হয় আ াহ রা ুল আলািমন তা ঁর 
সব  েশষ এবং পিরপূণ  তম ঐশী  ে      এবং সু রতম বণ  না ও ব ব গুেলােক পাশাপািশ সািজেয় সািহিত ক এক 
িব য় বা অেলৗিকক  সৃি  কেরেছন। 
ইরােনর িবখ াত আেলম আয়াতু াহ সািফ গুলপয়গানী বেলেছনঃ ‘ কারআেন কািরম মানব সমােজ পুনরায় জীবন 
দান কেরেছ।  কারআেন মানব অিধকার সং া   যসব আইন বা িবধান রেয়েছ  সগুেলা এেতা  বিশ দ ৃঢ় এবং উ ত 
 য, মানবািধকার  ঘাষণার সােথ তার তুলনাই হয় না।' ইমাম আলী (আ)  কারআন স েক  
বেলেছনঃ‘আ াহর িকতাবেক ভােলাভােব আঁকেড় ধেরা!  কননা এ  খুবই শি শালী এক  িবষয় এবং সু   
নূেরর আধার, বরকতপূণ   ও আেরাগ  দানকারী ঔষধ, জীবন দানকারী পািন যা সত ানুস ানী বা সেত র জেন  
তৃ াত েদর তৃ া দূর কের।  য  কউ তােক দ ৃঢ়ভােব ধারণ করেব, তােক  হফজ করেব এবং  য  কউ তার ছায়ায় 
আ য়  নেব, তােক  কারআন মুি   দেব।'  কারআেনর িবিধ িবধানগুেলা এেতা  বিশ দ ৃঢ়, ামাণ  এবং সু   
 য,  কউই তােক িবকৃত করেত পাের িন িকংবা  কারআেনর মেতা এক  আয়াত  কউ স ৃি  করেত পােরিন। 
 াচীনকাল  থেক িবিভ  সমােজ িবিভ  ধরেনর আইন-কানুন রিচত হেয়েছ, বহু িচ াদশ  , বাদ-মতবাদ, 
 নিতক এবং মানব পথ- দশ  নমূলক বহু িবধােনর উ ব হেয়েছ। 
িক  ঐিতহািসক কাল পির মায় এগুেলার  কােনাটাই  টেক িন বা  ািয়  লাভ কেরিন। সবসময়ই এগুেলােত 
পিরবত ন পিরবধ  ন ও পিরমাজ ন ঘেটেছ। এর কারণ হেলা এসব আইন বা িবিধ-িবধান মানুষ িনেজরাই  তির 
কেরেছ যােদর সব    জীবনদ ৃি   নই। িক   কারআন হে  িচর ন সত  ও বা বতার আধার। এ  আ াহর 
কালাম বা ওহীর সংকলন। কােলর িববত েনও তার ওপর  াচীনে র  কােনা ধুলা পড়েব না এবং শতা ীর পর 
শতা ী ধের  কারআেনর িবিধ িবধানগুেলা অপিরবিত ত এবং জীব  আেছ, কয়ামত পয   ও  সরকমই থাকেব। 
 
মহা এই  ে র ঔ ল  অযথা  হ  চ আর িবশৃ লার মধ  িদেয় িনব  ািপত হেব না বরং আেরা অেনক  বিশ 
মানুেষর অ রেক  কারআেনর ব াপাের আ হী কের তুলেব,  কারআন িনেয় ভাবেত উ সািহত করেব।  কারআনেক 



সুর া করার ব াপাের আ াহ রা ুল আলািমন িনেজই  িত িত িদেয়েছন। সূরােয় িহজেরর ৯ ন র আয়ােত বলা 
হেয়েছঃ িনঃসে েহ আমরা  কারআন অবতীণ   কেরিছ এবং আমরাই এর চূড়া  সংর ক। একইভােব সূরা 
ফুসিসলােতর ৪১ এবং ৪২ ন র আয়অেতও বলা হেয়েছঃ িন য়ই যারা  কারআন আসার পর তা অ ীকার কের তা 
(আমােদর দ ৃি র বাইের থােক না) এবং এ  এমন এক স ান ও ময  াদাময় িকতাব যা পুেরাপুির অব থ  , 
 কােনা ধরেনর িমথ া বা বািতেলর  ভাব এর ওপর পেড় না-না সামেনর িদক  থেক, না  পছেনর িদক  থেক। 
 কননা; মহা   াময় এবং  শংিসত আ াহ রা ুল আলািমেনর প   থেক এই মহা    অবতীণ   হেয়েছ। 
মানেবিতহাস পির মায় আ াহ তায়ালা মানুষেক স ক পথ-িনেদ শ  দওয়ার জেন  অসংখ  নবী রাসূল   রণ 
কেরেছন। ইিতহােস এরকম   িরত মহাপুরুষ বা নবী-রাসূেলর সংখ া এক ল  চি শ হাজােররও  বিশ বেল উে খ 
রেয়েছ। এই নবীরাসূলগেণর ওপর অবতীণ   বহু    বা সিহফার িলিখত নমুনা এখেনা ল   করা যায়।  যমন 
সিহফােয় ই াহীম, মূসা (আ) এর  তৗরাত, দাউদ (আ) এর যাবুর, ইসা (আ) এর ইি ল ইত ািদ। 
এইসব    সমকালীন পৃিথবী ও মানুেষর জেন  যথাযথ এবং গঠনমূলক ভূিমকা পালন কেরেছ। ইসলােমর পিব     
 কারআন মানুষেক স ক পথ-িনেদ শ  দওয়ার   ে  সেবা  ম  কাশনা বা    িহেসেব অবতীণ   হেয়েছ।  কারআেনর 
িশ াগুেলা িব জনীন এবং এই  কারআন পূব  বত  ঐশী  গুেলােক  ত য়ন কের। 
 কারআন ঐশী   গুেলার মােঝ  তৗরাত এবং ইি েলর  িত  বিশ ইি ত কেরেছ। অসংখ  আয়ােত এই দু  
ঐশী ে র ব াপাের ইি ত  দওয়া হেয়েছ এবং হযরত মূসা (আ), হযরত ইসা (আ) এর জীবন কািহনীসহ 
তােদঁর অনুসারীেদর গ ও  কারআেন বিণ  ত হেয়েছ। আল- কারআন  তৗরাত এবং ইি লেক নূর এবং পথ-
 দশ  নকারী    িহেসেব উে খ কেরেছ।  সইসােথ মুসলমানেদর ওপর দািয়   দওয়া হেয়েছ তারা  যন িবগত নবী 
রাসূলেদর  কতাবগুেলার ওপর আ া ও িব াস াপন কের এবং আ াহর নবীেদর মােঝ  যন  কােনা পাথ  ক  স ৃি  না 
কের। তার কারণ হেলা আ াহর   িরত সকল নবী রাসূলই মানুষেক এক আ াহর ইবাদাত বে িগ করার জেন  
স ক পথিনেদ শ  দওয়ার দািয়  িনেয় অবতীণ   হেয়েছন এবং  সই লে  ই তাঁরা তােদঁর সকল  চ া  েচ া 
চািলেয়েছন। এ  সে  পিব   কারআেনর সূরা বাকারার ১৩৬ ন র আয়ােত বলা হেয়েছঃ "বেলা! আমরা 
মুসলমান এবং আমরা ইমান এেনিছ আ াহর ওপর এবং আমােদর ওপর  যসব    অবতীণ   করা হেয়েছ  সসেবর 
ওপর! এবং ই ািহম (আ), ইসমাইল (আ), ইসহাক (আ), ইয়া ব (আ) এবং তা ঁেদর স ান বা 
বংশধরেদর মধ   থেক  যসব নবী-রাসূেলর ওপর    অবতীণ   হেয়েছ  সগুেলার ওপর এবং আ াহর প   থেক 
মূসা, ইসা (আ)সহ অন ান  নবীর ওপর  যসব  দওয়া হেয়েছ  সগুেলার ওপর। তােদঁর মােঝ  কােনারকম পাথ  ক  
বা িবি  তায় িব াসী নই এবং আ াহর আেদেশর কােছ আমরা সদাসব  দা অনুগত ও িবনয়ী।" 
 কারআেনর এই সাব  জনীনতা এবং িব জনীনতাই  কারআনেক িচরভা র কের রাখেব।  যমন   িত িত িদেয়েছন 
আ াহ রা ুল আলািমন।  
সূ  :  রিডও  তহরান 
 


