
 

তাফসীর িবষয়ক  রিডও  তহরােনর ধারাবািহক আেলাচনা সূরা বাকারা ( ২১-৪০ পব  ) 
২১ তম পব  
 
 কারআেনর আেলার আজেকর পেব  আমরা সূরা বাকারার ৪৪, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা 
করেবা। সূরা বাকারার ৪৪ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ-" তামরা িনেজেদর কথা ভুেল িগেয় মানুষেক স  কােজর 
িনেদ শ দাও। অথচ  তামরা অসমানী    পাঠ কর !  তামরা িক িচ া কর না ? " 
 কারআেনর আেলার গত পেব  আমরা বেলিছ আ াহপাক ইহুদী পি তেদর উে শ  কের বেলেছন  তামরা  কন 
মানুেষর কােছ সত  জানেত দাও না? এ আয়ােতও তােদরেক উে শ  কের বলা হেয়েছ " ইসলােমর নবীর 
আগমেনর পূেব   তামরা যারা জনগণেক ঐ নবীর আিবভ ােবর সুসংবাদ িদেত,  তামরা  কন তার  িত ঈমান 
আনেল না? অথচ  তামরা তওরাত স েক  অিধক অবগত।" যিদও এ আয়াত বিন ইসরাইল ও তােদর 
পি তেদর  িত উে শ  কের বলা হেয়েছ, িক  আয়ােতর অথ  অেনক ব াপক। সব ধম  ও মতবােদর  চারকরা 
এই আয়ােতর অ ভু  । এ স েক  রাসূেল  খাদার িবিশ  বংশধর হযরত ইমাম জাফর সােদক (আঃ) বেলেছন, 
মানুষেক মুখ িদেয় নয় িনেজর কম   িদেয় স  কােজর িদেক আ ান জানাও। আিমরুল মুিমনীন হযরত আলী (আঃ) 
এ স েক  বেলন, "  হ জনগণ  খাদার কসম, আিম  তামােদরেক এমন িকছু মানেত বিলনা যা আিম িনেজই 
আেগ স াদন কিরিন। আর আিম এমন সব অন ায় কােজ  তামােদরেক বাধা  দই যা  থেক আিম িনেজই িবরত 
থািক। " পিব   কারআেনর সূরা জুমার ৫ ন র আয়ােত আমলিবহীন  ানী ব ি েক গাধার সােথ তুলনা করা 
হেয়েছ  য িকনা  কবল বইেয়র  বাঝা বহন কের আর অন রা ঐসব বই  থেক উপকৃত হয় অথচ িনেজ ভার বহন 
ছাড়া তা  থেক লাভবান হয় না।  
এবাের সূরা বাকারার ৪৫ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  তামরা  ধয    ও 
নামােজর মাধ েম সাহায  চাও। আর িন য়ই একাজ িবনয়ী ও  খাদাভীরু ছাড়া অন েদর জন  ক ন। " মানুেষর 
 ভতেরর কামনা-বাসনা ও বাইেরর সমস ার  মাকােবলায় মানব জীবেনর সেব  া ম সাথী হেলা দ ৃঢ় অিবচলতা। এই 
অিবচলতা তার মেধ   জাগায় অফুর  শি । আর এই শি র বেল  স িবনীতভােব আ াহর ই ার কােছ িনেজেক 
সমপ  ন ও তা ঁরই এবাদত করেত পাের। এই আয়ােত  য  ধেয   র কথা বলা হেয়েছ িকছু হাদীেস তােক "  রাজা " 
বেল অিভিহত করা হেয়েছ। তেব  রাজা  কবল  ধয   ের এক  রূপ। এ ছাড়াও  ধয   ের পিরিধ ব াপক ও িব ৃত। 
তাই রাসূেল  খাদা(সাঃ) বেলেছন, "  ধয    বা সবর িতন ধরেণর। এক  হেলা িবপদ-আপেদর সময়  ধয   , 
আেরক  হেলা পাপ কােজর ব াপাের  ধয    অবল ন এবং তৃতীয় হেলা, আ াহর িনেদ শ ও এবাদত পালেনর   ে  
 ধয   । " নবী বংেশর সদস  ইমাম জাফর সােদক(আঃ) বেলন, "যখন দুিনয়ার  কান দুঃেখ তুিম আ া  হেব 
তখন অজু কের মসিজেদ চেল যােব।  সখােন নামাজ পেড় আ াহর কােছ  দায়া করেব। কারণ আ াহপাক নামােজর 
মাধ েম সাহায   াথ  নার িনেদ শ িদেয়েছন।" যারা পিরশু  অ েরর অিধকারী এবং িবনয়ী তারা নামাজেক সাহায  
 াথ  নার মাধ ম িহসােব িবেবচনা করেলও যারা অহ ারী তারা নামাজেক ভারী  বাঝা বেল মেন কের। তারা 
নামােজর িদেক মেনােযাগী হওয়ার পিরবেত  নামাজ  থেক পািলেয়  বড়ায়।  
এবাের সূরা বাকারার ৪৬ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " িবনীত তারাই 
যারা িব াস কের  য তােদর  িতপালেকর সােথ অবশ ই তােদর  দখা হেব এবং তাঁরই িদেক তারা  ত াবত ন 
করেব। " 
পরকাল ও আ াহর িদেক িফের যাওয়ার িব াস মানুেষর মেধ  জািগেয়  তােল িবনয়,  খাদাভীরুতা ও দািয়  



অনুভূিত। এই িব াস তার জীবনেক পিরণত কের এক  আদালেত  যখােন তােক সব কােজর জবাবিদিহতা করেত 
হেব। আ াহর সােথ মানুেষর সা ােতর  য কথা  এ আয়ােত বলা হেয়েছ, তার অথ    দিহক সা াত নয়। কারণ 
আ াহ পােকর  কান আকৃিত  নই  য মানুষ পরকােল তােক  চােখ  দখেত পােব। বরং আ াহর সােথ মানুেষর 
সা ােতর অথ   হেলা, তার পুর ার ও শাি  দােনর মধ  িদেয় তার শি  অবেলাকন করা। ঐ সময় মানুষ  দয় 
ও অ ের আ াহপােকর দশ  ন লাভ করেব,  যন আ াহেক  স সরাসির অ চ  ু িদেয়  দখেত পাে  এবং দশ  ন 
স েক  তার িব ু মা  সে হ বা সংশয়  নই। হযরত আলী(আঃ)এর একজন সহচর একবার তােক িজে স 
করেলন, আপিন িক আ াহেক  দেখেছন ? হযরত আলী জবােব বলেলন,  য আ াহেক আিম  দিখনা িকভােব 
আিম তার এবাদত করেবা ? এর পর ব াখ া িদেয় বলেলন, চম   চ ুেত তােক  দখা যায় না  কই, তেব 
ঈমােনর নূের আেলািকত  
অ র তােক উপলি  করেত পাের।  
এবাের সূরা বাকারার ৪৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  হ বনী 
ইসরাইল, আমার  সই  নয়ামেতর কথা  রণ কেরা, যা আিম  তামােদরেক দান কেরিছ। আর আিমই  তা 
 তামােদরেক িবে  সবার উপর      িদেয়িছ। " 
ইহুদী জািতর  িত আ াহর অন তম দয়া িছেলা তারা  ফরাউেনর অত াচার  থেক মুি   পেয় িমশেরর শাসন  মতা 
লাভ কের এবং অসংখ  ব গত সুখ-স দ আ াহ তােদরেক দান কেরন। এ আয়ােত ত কালীন যুেগ অন ান  
জািতর তুলনায় বনী ইসরাইল জািতর      তুেল ধের বলা হেয়েছ তারা যােত আ াহর মহা  নয়ামেতর  শাকর 
আদায় কের। অন ান  জািতর উপর    ে র এ ময  াদা হযরত মূসা (আঃ) এর  নতৃে র ফেল অিজ ত হয়। তাই 
নবী ইসরাইল জািতেক আ াহ কৃত তা  াপেনর আ ান জািনেয়েছন। 
সূরা বাকারার ৪৪,৪৫,৪৬,৪৭ ন র আয়ােতর  ধান কেয়ক  িশ ণীয় িবষয় হে । 
 থমত: স কােজর  িত অন েদরেক আ ান জানােনার সেব  া ম উপায় মুেখ নয় বরং কেম  র মাধ েম আ ান। 
অথ  া  অন েদর বলার আেগ িনেজই তা আমল করেত হেব। 
ি তীয়ত: সমস ার উপর জয়ী হবার জন  দু  িবষেয়র  েয়াজন। এক  অভ  রীণ শি , আর তা হেলা  ধয    
ও অিবচলতা। অপর িবষয়  বািহ ক শি , আর তা হেলা নামাজ ও আ াহর সােথ স ক । 
তৃতীয়ত: পরকােলর  িত গভীর িব াসেতা বেটই এমনিক এর অি ে র ব াপাের ধারণাও মানুষেক  যেকান অন ায় 
 থেক িবরত রাখেত পাের। 
চতুথ  ত: মানুষ আ াহর নবীেদর  নতৃে র ফেল শুধু পরকােল  বেহশতই লাভ কের না বরং দুিনয়ােতও ব গত 
সুখ-স দ লাভ কের। তােদর  নতৃে  মানুষ পৃিথবীেত      অজ ন করেত পাের।  
 
২২তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   আমরা সূরা বাকারার ৪৮,৪৯,৫০,৫১,ও ৫২ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা 
করেবা। সূরা বাকারার ৪৮ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ- "  তামরা  সই ভয় কর,  যিদন  কউ কােরা  কান 
কােজ আসেব না, কােরা সুপািরশ  হণ করা হেব না,  িত পূরণ  নয়া হেব না এবং তারা  কান রকম 
সাহায ও পােব না। " 
এই আয়ােত পরকাল স েক  মানুেষর চার ধরেণর ভুল ধারণা ও আশার  িত ইি ত িদেয়  সগুেলার জবাব  দয়া 
হেয়েছ। ইহুদীরা মেন করত তােদর পূব  পুরুেষরা তােদরেক পরকােলর আজাব  থেক র া করেত পারেব। অথবা 
তােদর ধম য়  নতারা তােদর জন  আ াহর কােছ সুপািরশ করেব। িকংবা তােদর ব ুরা তােদর সাহােয  এিগেয় 
আসেত পারেব। ইহুদীেদর মেধ  অেনেক আবার ভাবেতা  িতপূরণ  দয়ার মাধ েম তারা পরকােলর শাি   থেক র া 
পােব। পিব   কারান তােদর এসব ভুল ধারণার জবােব বেল, ঐ িদন  কান ব ি  অথবা  কান িকছু শাি   থেক 
কাউেক র া করেত পারেব না।  কয়ামেতর িদন সবাই ব   িনেজর মুি  িচ ায়। তাই  তামরা শুধু  তামােদর 



ঈমান ও স কােজর উপর আ া  রেখা। অবশ  আ াহ তার অফুর  দয়া ও রহমেতর কারেণ স  পেথ িফের 
আসার পথ ব  রােখনিন। দুিনয়ােত তওবা আর পরকােল সুপািরেশর পথ খুেল িদেয় আ াহ গুনাহগারেদরেক  মা 
লােভর আশা িদেয়েছন। তেব গুরু পূণ   ব াপার হেলা সুপািরেশর িকছু শত  আেছ। ঐ সব শেত র ফেল মানুেষর মেধ  
পাপকােজর সাহস থােকনা এবং  স পুনরায় অপরাধ করা  থেক দূের থােক। তাই এ আয়ােত িনঃশত  সুপািরেশর  য 
ধারণা ইহুদীেদর মেধ  িছল তা  ত াখ ান করা হেয়েছ। আর তাই  ী ানরা  য িব াস কের হযরত ঈসা(আঃ) 
িনেজেক উ সগ   কেরেছন যােত তার অনুসারীেদর পাপ মাজ না হয় তা  কারআেনর দ ৃি েত  হণেযাগ  নয়।  
এবাের সূরা বাকারার ৪৯ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"  হ বনী ইসরাইল, 
 তামরা ঐ সমেয়র কথা  রণ কেরা, যখন আিম  ফরাউনী স দায়  থেক  তামােদরেক র া কেরিছলাম যারা 
 তামােদরেক অত   িনকৃ ভােব মম  াি ক য ণা িদত। তারা  তামােদর পু  স ানেদরেক হত া করেতা এবং 
নারীেদরেক দাসী িহসােব ব বহার করার জন  জীিবত রাখত। এেত  তামােদর  িতপালেকর প   থেক িছল এক মহা 
পরী া।"  
 ফরাউন তার শাসন  মতা র ার জন  িবিভ  অজুহােত বনী ইসরাইল জািতর তরুণ ও পুরুষেদরেক হত া করেতা। 
আর ঐ  গাে র মিহলােদরেক ব বহার করেতা  ীতদাসীর মত। এভােব  ফরাউন ও তার দলবল বনী ইসরাইল 
জািতেক দুব  ল কের  রেখিছল।  কারআেনর দ ৃি েত ঐ দুঃখ-দুদ শা এবং এই মুি  ও শাি , দু ই মানুেষর জন  
পরী া। মানুেষর  কৃত অব া যােত উে ািচত হয় এবং  স পূণ  তায়  পৗ ঁেছ,  সজেন  আ াহ পরী ার ব ব া 
 রেখেছন। আ াহপাক বনী ইসরাইল জািতেক  যসব  নয়ামত িদেয়েছন তার অংশিবেশষ পরবত  আয়ােত বণ  না  দয়া 
হেয়েছ। সূরা বাকারার ৫০ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  হ বনী ইসরাইল,  তামরা ঐ সমেয়র কথা  রণ 
কর যখন  তামােদর জন  সাগরেক ি ধা িবভ  কেরিছলাম।  তামােদরেক র া কেরিছলাম িক   ফরাউনী 
স দায়েক িনমি ত কেরিছলাম। আর  তামরা তা  ত   করিছেল।" 
এই আয়ােত  ফরাউেনর হাত  থেক বনী ইসরাইল জািত িকভােব র া  পেয়িছল, তা ইি ত করা হেয়েছ। বনী 
ইসরাইল জািতর উ ার পাওয়ার পর ঘটনা  িছল    মুেজযা এবং আ াহর অেলৗিকক কােজর দ ৃ া । আ াহর 
িনেদ েশ হযরত মূসা(আঃ) তার জািতেক িমশর  থেক অন   িনেয় যাওয়ার িস া  িনেলন। িক  যখন হযরত 
মূসা ( আঃ) নীল নেদর কাছাকািছ  পৗঁছেলন তখন বুঝেত পারেলন  য  ফরাউন ও তার বািহনী তােদর িপছু 
ধাওয়া করেছ।  চ  উে গ আর আতে  বনী ইসরাইল  গা  কাপেত থাকল। তখন আ াহর আেদেশ হযরত মূসা 
(আঃ) তার হােতর লা খানা িদেয় সাগের আঘাত করেলন। সাগেরর পািন ি ধা িবভ  হেয়  গল এবং নীল নদ 
অিত েমর জন  িকছু পথ সৃি  হেলা।  ফরাউেনর বািহনী নীল নেদর মেধ ই তােদর িপছু ধাওয়া করল। িক  যখন 
তারা মাঝামািঝ  পৗঁছল তখন নীল নেদর পািন একি ত হেলা এবং  ফরাউন বািহনী  ংস হেয়  গল। বনী ইসরাইল 
জািত িনি ত ম ৃতু   থেক র া  পল। তারা আ াহর মুেজযা  দখেলা ও  চে  দুশমনেদর  ংস হেয় যাওয়া  ত   
করেলা। এর  চেয় বড় দয়া ও  নয়ামত আর িক হেত পাের ? 
এবাের সূরা বাকারার ৫১ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক  যখােন হযরত মূসা (আ:)এর অবত মােন 
বনী ইসরাইল জািতর ঘৃণ  আচরেণর বণ  না  দয়া হেয়েছ । অথ  া   হ বনী ইসরাইল !  তামরা  রণ কর যখন 
মূসার জন  চি শ রাত িনধ  ারণ কেরিছলাম । তার   ােনর পর  তামরা বাদুরেক উপাস  িহেসেব  হণ কেরিছেল । 
আর এ কােজর মাধ েম  তামরা িনেজর উপরই জুলুম কেরিছেল ।  ফরাউেনর অত াচার  থেক বনী ইসরাইল জািত 
উ ার পাবার পর ৪০ িদেনর জন  হযরত মূসা (আঃ) ক তুর পাহােড়  যেত হেলা।  সখােন িতিন  গেলন 
তওরােতর বাণী  হেণর জন । িক  এই অ  সমেয়ই বনী ইসরাইল জািতর জন  এক বড় পরী া আসল। সােমরী 
নােমর এক অিত ধূত  ব ি  মানুেষর  সানা-দানা িদেয় এক  গরুর বাছুেরর  িতকৃিত  তরী করল। মুিত    থেক 
গরুর ডাক  ভেস আসত এবং জনগণ অবাক হেয়  যত। সােমরী তখন জনগণেক  েণ  র  তরী অ ুত ঐ মুিত র 
উপাসনার িদেক আ ান জানায়।  বশীরভাগ মানুষ সােমরীর দেল  যাগ িদল এবং বাছুর পূ ঁজা শুরু করল। এ কােজর 
মাধ েম তারা িনেজর উপর  যমন জুলুম করেলা  তমিন সুেযাগ   নতা ও নবী হযরত মূসা (আঃ)এর উপর জুলুম 
করেলা। অথচ হযরত মূসা (আঃ) তােদরেক  ফরাউেনর হাত  থেক র ার জন  িক ক ই না সহ  কেরিছেলন। 
অবশ  তুর পাহাড়  থেক হযরত মূসা িফের আসার পর জনগণ তােদর অন ায় বুঝেত পারেলা। আ াহ তখন তােদর 
এই িশরেকর অপরাধ  মা কের িদেলন। সূরা বাকারার ৫২ ন র আয়ােত িবষয় র বণ  না এ ভােব  দয়া হেয়েছ, 



"ঐ বড় অপরােধর পরও আিম  তামােদরেক  মা কেরিছ যােত  তামরা কৃত তা  াপন কেরা।" বা ােদর  িত 
আ াহর অসংখ  অনু েহর এক  হেলা অপরােধর জন  সােথ সােথ িতিন শাি   দন না বরং িতিন তােদরেক 
অনুেশাচনা ও তওবা করার সুেযাগ  দন। এ ঘটনােতও আ াহ বনী ইসরাইেলর িশর  অপরাধ  মা কের িদেলন। 
িতিন তােদরেক আ াহর  দয়া হযরত মূসার  নতৃে র  নয়ামেতর কৃত তা জানাবার সুেযাগ কের  দন। সূরা 
বাকারার ৪৮,৪৯,৫০,৫১ ও ৫২ ন র আয়ােতর  ধান িশ ণীয় িবষয়গুেলা হে - 
 থমত :  দনি ন জীবেন পরকােলর কথা মেন রাখেত হেব। ধন-স দ, মান-ময  াদা বা ব ুে র জন  পাপ 
করা  ক নয়। কারণ ঐ িদন  কউ কােরা সাহায  করেত পারেব না।  কান ধন-স দ সুপািরেশর কােজ আসেব 
না।  
ি তীয়ত :  ফরাউন স দােয়র মত  খাদাে াহী শি র  থম ল   হেলা তরুণ সমাজ। বত মান প ৃিথবীেতও 
সা াজ বাদী শি গুেলা উশৃ লতা ও িবিভ  িবষা  িদেক আসি র সৃি  কের যুবসমাজেক মৃতু র িদেক  ঠেল িদে । 
 পাশাক-আশাক সাজ- গাজ এ সব ব াপাের ব াপক  চারণা চািলেয় তারা মিহলা ও  মেয়েদরেক তােদর কামনা 
বাসনার িজি ের আব  কের। 
তৃতীয়ত: অত াচারীেদর হাত  থেক মুি  লাভ আ াহর সবেচেয় বড়  নয়ামতগুেলার এক । এ  নয়ামত অজ েনর 
জন  মুিমনরা  চ া চালােল আ াহও তােদরেক গােয়বী সাহায  করেবন। 
চতুথ  ত: সমাজ পিরচালনা ও সমােজর কল ােণ আ াহর   িরত  নতৃব ৃে র ভূিমকা গুরু পূণ  । হযরত মূসা(আঃ) 
এর ৪০ িদন অনুপি িতেত সাধারণ মানুষ বাছুর পূ ঁজা শুরু কের এবং িব া  হেয় যায়। আ াহ যিদ িবে   কান 
পয়গ রই না পাঠােতন তাহেল মানুেষর িক অব া হেতা ?  
 
২৩ তম পব  
পিব   কারআেনর তাফসীর িবষয়ক আেলাচনা অনু ান  কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ৫৩  থেক 
৫৬ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। বনী ইসরাইলীেদরেক উে শ  কের আ াহ সূরা বাকারার ৫৩ ন র 
আয়ােত বেলেছন, "  রণ কর যখন আিম মূসােক িকতাব ও  ফার ান দান কেরিছলাম যােত  তামরা সুপথ 
 া  হও। " 
 ফার ান শে র অথ   হেলা সত েক িমথ া  থেক পৃথককারী। আসমানী  কতাব ও নবীেদর  মােজজার মাধ েম সত েক 
িমথ া  থেক আলাদা করা যায় বেলই আসমানী িকতাব ও নবীেদরেক  ফার ান বলা হয়। মহান আ াহ মানুষেক 
স ক পথ  দখােনার জেন  আসমানী িকতাব বা ঐশী    ও এর গাইড িহসােব নবীেদরেক পা েয়েছন। একই সােথ 
িতিন মানুেষর কােছ িমথ াবাদী ও সত বাদীেদরেক িচি ত করার জন  িবিভ  িনদশ  ন ও  মােজজার মাধ েম তার 
কত ব  বা হু াত পালন কেরেছন। 
সূরা বাকারার ৫৪ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " এবং যখন মূসা িনজ স দায়েক বেলিছেলা,  হ আমার 
স দায়,  তামরা বাছুরেক উপাস রূেপ  হণ কের িনেজেদর  িত অত াচার কেরছ, সুতরাং  তামরা  তামােদর 
  ার িদেক িফের যাও এবং  তামরা িনেজেদরেক উ সগ   কর।  তামােদর সৃি কত ার কােছ এটাই  তামােদর জন    য় 
বা কল াণকর। িতিন  তামােদর  িত  মাপরবশ হেবন, িন য় িতিন  মাশীল ও দয়াময়। " 
তুর পাহাড়  থেক ৪০ িদন পর হযরত মূসা (আঃ) যখন িফের এেলন, তখন িতিন  দখেলন তার জািত গরুর 
বাছুেরর পূ ঁজা করেছ। এই আয়ােত মূসা (আঃ)এর স দায়েক দু  িবষয়  রণ কিরেয়  দয়া হেয়েছ। 
 থমত: তােদরেক এটা  রণ কিরেয়  দয়া হয়  য,  তামরা এ কাজ কের িনেজরাই িনেজেদর ওপর জুলুম কেরছ 
এবং বাছুরেক উপাস  কের মানুেষর ময  াদা ও স ানেক পদদিলত কেরছ। 
ি তীয়ত:  তামােদর অপরাধ  ফরীর চাইেতও  বশী। কারণ  তামরা সত েক উপলি  কের তােত িব াস করার 
পর পুনরায় তা  থেক মুখ িফিরেয় িনেয়ছ। এ ভােব  তামরা ক র বা চরম অিব াসী িহসােব মূত াদ হেয়  গছ। 
আর মূত াদ হবার শাি  হেলা মৃতু দ  বা  াণহরণ। মহান আ াহ দয়া ও করুণার আধার। িক  একই সােথ িতিন 
মানবজািতর একজন আ িরক ও কল াণকামী অিভভাবক। তাই আ াহ মােঝ মেধ  িতর ার ও ক ন শাি র 



মাধ েম অন েদরেক এ িশ া িদেত চান  য, ধম   িনেয়  কউ  যন  হলা- ফলা না কের এবং এভােব আ াহ 
সমাজেক  নাংরা ও অপছ নীয় কাজ  থেক মু  কেরন। মূিত  পূ ঁজা ও গরুর বাছুর পঁূজা এমন  কান সাধারণ বা 
 ছাট খাট অপরাধ নয়  য শুধু  মৗিখক  মা  াথ  নার মাধ েমই  মা লাভ করা  যেত পাের। িবেশষ কের  কান 
স দােয়র এ ধরেণর অপরাধেক সহেজই  মা করা যায় না, যারা আ াহর িনদশ  ন সমূহ  দেখিছল এবং আ াহর 
অেনক  নয়ামত বা অনু হ  ভাগ কের তার  িত িব াস বা ঈমানও এেনিছেলা। 
সূরা বাকারার ৫৫ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  হ বনী ইসরাইল,  রণ কেরা যখন  তামরা বেলিছেল,  হ 
মূসা আমরা আ াহেক  ত  ভােব না  দখা পয     তামােক কখনও িব াস করেবা না। তখন  তামরা ব াহত 
হেয়িছেল এবং  তামরা  ত   কেরিছেল।" 
এখােন বনী ইসরাইল বা ইহুদী জািতর আেরক  িবচু িতর কথা উে খ করা হেয়েছ। তারা একবার গরুর বাছুর 
পূ ঁজায় িল  হেয়িছেলা। এইবার তারা হযরত মূসা (আঃ)এর কােছ এই অেযৗি ক দাবী  তােল  য আমরা আ াহেক 
িনজ  চােখ সরাসির  দখেত চাই। আর আ াহেক এভােব  দখার পরই  তামার কথায় িব াস  াপন করেবা এবং 
 তামার অনুগত হেবা। আ াহ তােদরেক এটা  বাঝােত চাইেলন  য, মানুষ  চাখ িদেয় আ াহেক  দখা  তা দূেরর 
কথা তার অেনক সৃি েক  দখারও  মতা রােখ না। তাই আ াহর নূর বা আেলার এমন এক ঝলক তােদর ওপর 
এেস পড়েলা  য, তারা ব াহত হেয় ভেয়-আতে  জিমেনর ওপর মের পেড় থােক। 
সূরা বাকারার ৫৬ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " অত:পর আিম মৃতু র পর  তামােদরেক পুনজ িবত করলাম এই 
আশায়  য হয়েতা এেত কের  তামরা আমার অনু েহর জন  কৃত তা  কাশ করেব। " 
ব পােতর ঘটনায় বনী ইসরাইল বা ইহুদীেগাে র ৭০ জন  নতৃবৃ  মারা িগেয়িছেলা। হযরত মূসা (আঃ)এর 
 দায়ার কারেণ আ াহ তােদর পুনরায় জীিবত কেরন, যােত তারা ও পুেরা ইহুদীেগা  আ াহ ও তার শি েত 
িব াস কের। সূরা বাকারার ৫৩, ৫৪,৫৫ ও ৫৬ ন র আয়ােতর িশ ণীয় িবষয়গুেলা হে - 
 থমত :  খাদা নয়, পাপীরা িনেজরাই িনেজেদর ওপর জুলুম কের। মানুেষর  কৃত স া তার  দহ নয় বরং 
আ া। আর পাপ বা  গানাহ মানুেষর আ ােক কলুিষত কের এবং আ ােক  রাগা া  কের। ফেল আ ার মৃতু  
ঘেট। আর তখন মানুেষর মেধ  পাশিবক কাঠােমা ছাড়া আর িকছুই বাকী থােক না। 
ি তীয়ত:  েত ক  গানাহ বা পােপর জন   মা  াথ  না বা তওবা হেত হেব পােপর ধরণ অনুযায়ী স িতপূণ  । 
আ াহর ইবাদত  ছেড় িদেয় গরুর বাছুেরর উপাসনার পাপ শুধু কা া ও  মা  াথ  নার মাধ েম  মাচন হেত পাের 
না। মৃতু দ   হেণর মাধ েমই এই পােপর জন   মা চাইেত হেব। পােপর শাি   থেক মুি  লােভর জন  শুধু অ " 
নয়, মােঝ মেধ  র ও িবসজ ন করেত হেব। 
তৃতীয়ত: অেনেকই বেল থােকন  য আ াহেক িনজ  চােখ না  দখেল িব াস করা যায় না। তারা হয় অ তা 
অথবা একগু ঁেয়মীর কারেণই এ ধরেণর কথা বেলন। কারণ আ াহেক  দখা স ব নয়। অবশ  আ াহর শি , 
 মতা ও মহ েক মানুষ িনেজেদর মেধ  ও সম  সৃি জগেত  দখেত পাের। 
চতুথ  ত: মৃতেদরেক জীিবত করা অস ব  কান ব াপার নয়। মহান আ াহ এই প ৃিথবীেতই অেনক মৃত মানুষেক 
জীিবত কেরেছন।  যমন ব পােতর ঘটনায়  য ৭০ জন ইহুদী  নতা মারা িগেয়িছেলা, হযরত মূসা(আঃ)এর 
 দায়ায় আ াহ তােদরেক পুনরায় জীিবত কেরিছেলন।  
 
২৪তম পব  
 করােনর আেলার এ পেব   আমরা সূরা বাকারার ৫৭  থেক ৬০ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। 
সূরা বাকারার ৫৭ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  হ বনী ইসরাইল, আিম  তামােদর উপর  মঘ  ারা ছায়া দান 
কেরিছলাম এবং  তামােদর জন  মা া ও সাওয়াল   রণ কেরিছলাম। আর বেলিছলাম  তামােদর  য জীিবকা দান 
করলাম  সই পিব  ব  হেত খাও এবং তারা আমার িনেদ শ অমান  কের আমার  কান অিন  কেরিন বরং 
িনেজেদরই অিন  কেরিছল। " 
 ফরাউেনর যু   থেক মহান আ াহ বনী ইসরাইলীেদরেক র া করার পর আ াহ তােদরেক পিব  িফিলি েন যাবার 
িনেদশ    দন। িক   সখােন অত াচারীেদর শাসন ব ব া িবরাজ করেছ এই অজুহাত  দিখেয় ইহুদীরা  সখােন যাওয়া 



 তেক িবরত থােক। ফেল আ াহর   াধ তােদরেক িঘের  ফলেলা। অথ  া  তােদর ওপর আ াহর শাি   নেম এেলা 
এবং  ায় ৪০ বছর ধের তারা িসনাই উপত কায় ভবঘুেরর মত ও অি র হেয় ঘুের  বড়ােলা। এই দীঘ   সমেয় 
অবশ  তােদর অেনেক িনেজেদর কম  কাে র জন  অনুত  হেলা এবং মহান আ াহ পুনরায় তােদর ওপর দয়া  
হেলন। আর ঐসব অনু েহর কথাই এ আয়ােত বলা হেয়েছ। ঐ ত  ও শু  মরুভূিমর ওপর ছায়াদান ছাড়াও 
আ াহ তােদরেক  সখােন দুধরেণর খাবার িদি েলন।  থম ধরেণর খাবার িছল মধু জাতীয় এক ধরেণর খাবার যা 
গােছর রস  থেক  তরী হেতা। এ খাবারেক বলা হেতা মা া। আর সালওয়া অথ  া  ি তীয় ধরেণর খাবার িছেলা 
কবুতর জাতীয় এক ধরেণর পাখী। পিব   কারােন ঐ ঘটনার পরবত  অংশ উে খ কের বলা হেয়েছ, "  রণ 
কেরা যখন  তামােদর বেলিছলাম এই শহর অথ  া  বায়তুল  মাকা ােস  েবশ কর এবং  সখােন হেত যা ইে    ে  
আহার কর। নতিশের  েবশ কর এবং বেলা আমরা আমােদর অপরােধর জন   মা চাই। তাহেল আিম  তামােদর 
 মা করেবা এবং অিচেরই ভােলা  লাকেদরেক অিধক দান করেবা। " 
ইহুদীরা িসনাই উপত কায় ৪০ বছর ধের ভবঘ ুেরর মত ঘুের  বড়ায়। এরপর তােদর পাপ  মা কের  দয়ার জন  
তােদরেক বায়তুল  মাকা াস শহের  েবেশর িনেদ শ িদেলন এবং  মা  াথ  নার জন   হ াতুন শ   বার বার 
উ ারণ করেত বলেলন। এই শে র অথ   হেলা, আমােদর পাপ বা  গানাহগুেলা মুেছ  ফল ও আমােদরেক  মা 
কর। এই আয়াত  থেক এটাও  বাঝা  গল  য পিব   ানসমূেহ  েবেশর সময় িবেশষ স ান বা ভি   দশ  ন 
জরুরী। আর  াথ  না এবং  মা  াথ  নার বাক  ও রীিতও আ াহর কাছ  থেক িশখেত হেব। পরবত  আয়ােত 
ইহুদীেদর প   থেক   িসত প ায় আ াহর আেদশ অমােন র কথা বলা হেয়েছ। সুরা বাকারার ৫৯ ন র আয়ােত 
বলা হেয়েছ, " িক  যারা অত াচার কেরিছল, তােদর যা বলা হেয়িছল, তার পিরবেত  অন  কথা বলেলা। 
তাই অত াচারীেদর  িত আিম আকাশ হেত শাি    রণ করলাম  যেহতু তারা সত  ত াগ কেরিছল।" অপরাধী 
ইহুদীেদর অেনেক িব প ছেল  হ াতু অথ  া  "  হ আ াহ আমরা ভুল কেরিছ বা  মা কের দাও" বলার পিরবেত  
 হন াতু শ   উ ারণ কের যার অথ   হেলা গম। আ াহর িনেদ শেক এভােব  খলা েল  হণ করায় তােদর ওপর 
আ াহর শাি   নেম আেস এবং তােদর মেধ    গ  রাগ ছিড় েয় পেড়। আয়ােত এটা     য, শুধু আেদশ 
অমান কারী অত াচারীেদর ওপরই এই  রাগ বা শাি   নেম এেসিছেলা, সবার ওপর নয়। এই আয়াত  থেক এটা 
 বাঝা যায়  য,  য সমােজর মানুষ সত   থেক পলায়েনর  চ া কের বা সত েক অমান  কের িকংবা এ ব াপাের 
ঔ ত   দখায়,  সই সমােজর ওপর আ াহর শাি   নেম আসার পিরেবশ সৃি  হয়।  
এবাের সূরা বাকারার ৬০ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, যখন মূসা িনজ 
স দােয়র জন  পািন  াথ  না করেলা আিম বললাম,  তামার লা  িদেয় পাথের আঘাত কর। ফেল তা  থেক ১২  
ঝণ  া  বািহত হেলা।  েত ক  গা  িনজ িনজ ঘাট অথ  া  পান ান  জেন িনল। তােদরেক বললাম আ াহর জীিবকা 
 থেক খাও ও পান কর এবং পৃিথবীেত শাি  ভ কারী রুেপ  বিড়ও না। যিদও হযরত মূসা (আঃ) বনী 
ইসরাইলীেদর কােছ   িরত নবী বা পয়গ র িছেলন এবং তার মূল দািয়  িছল আ াহর বানী তােদর কােছ  পৗ ঁেছ 
 দয়া। িক  তা সে ও ঐশী পথ- দশ  করা মানুেষর পািথ  ব কল াণ ও পিথ  ব সমস া িনেয়ও িচ া কেরন। তাই 
হযরত মূসা (আঃ) তার জািতর জন  সুেপয় পািনর ব ব া করেত আ াহর কােছ  াথ  না কেরন। আ াহ হযরত 
মূসা (আঃ)এর  দায়া কবুল কেরন এবং অেলৗিকক ঘটনা ঘ েয় তােদরেক পািন দান কেরন। এজেন  িতিন হযরত 
মূসা (আঃ) ক তার  সই লা  িদেয় পাথের আঘাত করেত বেলন,  য লা র আঘােত িতিন নীল দিরয়ায় শুকেনা 
পথ সৃি  কেরিছেলন। এভােব আ াহ তােদর এটাও  বাঝােত  চেয়িছেলন  য, তার নবী  যেকান কাজ করেত 
স ম। বনী ইসরাইল বা ইসরাইেলর বংশধরেদর মেধ  ১২   গা  বা  গা ী িছল। আ াহর ই ায় তােদর জন  
১২  ঝণ  া বা   বন সৃি  হেলা, যােত  েত ক  গা  আলাদাভােব পািন  পেত পাের এবং পািনর সংকট  দখা না 
 দয়। এভােব আ াহ একিদেক মা া ও সালওয়া খাবার পা েয় এবং অন িদেক যেথ  পািনর ব ব া কের ইহুদী 
জািতর কল ােনর ব ব া িনেয়িছেলন যােত তারা পাপাচার,  নরাজ  ও হঠকারীতা  থেক দূের থােক। 
সূরা বাকারার ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০ ন র আয়াতগুেলার িশ ণীয় িবষয়গুেলা হে - 
 থমত: আ াহ মানুেষর জীিবকা ও খােদ র ব ব া কেরেছন। িক  শুধু পশুর মত  য  কান প ায়  পট ভরােনার 
িচ ােতই ব   থাকা উিচত নয়। তাই মানুষ িহসােব আমােদরেক হালাল ও পিব  িরেযেকর স ান করেত হেব। 



 যমন  সূরা বাকারার ৫৭ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ- তামােদরেক  য জীিবকা দান করলাম  সই পিব  ব  হেত 
খাও।  
ি তীয়ত: আ াহ  মাশীল। িক  তওবা বা  মা  াথ  না হেত হেব আ িরক। অ র  থেক  মা চাওয়ার পাশাপািশ 
আ াহর কােছ  মৗিখকভােবও  মা  ীকার করেত হেব।  যমন সূরা বাকারার ৫৮ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ-নত 
িশের  েবশ কর এবং বল আমরা  মা চাই। 
তৃতীয়ত: আ াহর ইবাদত বা িনেদ শ যথাযথভােব বা পু ানুপু রূেপ পালন করেত হেব। তা নাহেল তা পূণ   
ইবাদত বা আনুগত েতা হেবই না বরং তা হেব আ াহর িনেদ েশর  িত অবমাননা ও ঐ ত  বা হঠকারীতা  কাশ। 
চতুথ  ত: ঐশী পথ- দশ  ক বা নবীরা মানুেষর  বষিয়ক চািহদা  মটােনার জন  আ িরক। এ   ে  তারা 
মানবসমােজ  কান  বষম  কেরন না। স দ ব েনর   ে  তারা ন ায় প া অবল ন কেরন। তাই সূরা বাকারার 
৬০ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ- েত ক  গা  িনজ িনজ পান ান  জেন নাও।  
 
২৫ তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ৬১  থেক ৬৪ন র পয    আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। ৬১ 
ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  হ বনী ইসরাইল  রণ কর যখন  তামরা বেলিছেল,  হ মূসা আমরা একই রকম 
খােদ  কখনও  ধয    ধারণ করেত পরেবা না। সুতরাং তুিম  তামার  িতপালেকর িনকট আমােদর জন   াথ  না কর, 
 যন িতিন ভূিমজাত  ব  শাক-স ী , কা ঁ ড়, রসুন বা গম, মসুর ও িপয়া ঁজ আমােদর জন  উ পাদন 
কেরন। মূসা বিলেলন  তামরা িক উ কৃ  িজিনসেক িনকৃ  িজিনেসর সােথ বদল করেত চাও ? তাহেল এই 
উপত কা  থেক  বর হেয় অন   কান শহের যাও।  তামরা যা চাও তা  সখােন আেছ। তারা লা না ও দির    
হেলা এবং তারা অ াহর   ােধর পা  হেলা, এটা এ জেন   য তারা আ াহর আয়াত বা িনদশ  নেক অ ীকার 
করেতা এবং নবীগণেক অন ায়ভােব হত া করত। অবাধ তা ও সীমাল েনর জন ই তােদর এ পিরণিত হেয়িছল। " 
মহান আ াহ শু  মরুভূিমেত বিন ইসরাইল বংেশর জন  পািন ও খাবােরর ব ব া করা সে ও ইহুদীরা একিদেক 
অকৃত  এবং অন িদেক অিতির  সুিবধা  ত াশী ও আ েক ীক বা  াথ  পর িছল বেল হযরত মূসা (আঃ)এর 
কােছ আেরা  বশী খাবােরর জন  দাবী করল। মূসা(আঃ) তােদরেক জবােব বলেলন,  থমত:  তামরা উ ম 
ঐশী খাদ  বা  গ য় খােদ র পিরবেত  িনকৃ  খাদ  চাে া। ি তীয়ত: এ ধরেণর খাবার  পেত হেল  তামােদরেক 
শ " দর সােথ যু  করেত হেব এবং এমন এক শহের  েবশ কর  যখােন  তামরা ঐসব খাবার  পেত স ম হেব। 
 তামরা যু  ও  জহােদর জন    ত নও অথচ সম  নাগিরক সুিবধা  ভাগ করেত চাও।  তামােদর এ ধরেণর 
 ভাগবাদী বা খাই-খাই মেনাভাব  তামােদরেক লা না ও দূদ শার মেধ   ফেলেছ এবং  তামােদর ওপর আ াহর শাি  
 নেম আসেব।  তামরা এ ধরেণর অন ায় দাবী জািনেয় আ াহর িনদশ  ন ও  মতােক উপহাস কেরছ। এমনিক 
 তামরা িনেজেদর নবীগণেক  বষিয়ক ও পািথ  ব উে শ  অজ েনর পেথ বাধা  দয়ার জন  তােদরেক হত া কেরছ। এই 
আয়াত  থেক এটাই  বাঝা যায়  য  াথ  পরতা ও  পটুকতা বা  ভাগ-িল ার পিরণিত হল  ংস।  য  কান ধরেণর 
সুিবধাবােদর পিরণাম হেলা অময  াদা ও লা না। তাই মানুষেক এ অপরাধ  থেক দূের থাকেত হেব। 
এবাের সূরা বাকারার ৬২ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ' " যারা িব াস 
কের, যারা ইহুদী হেয়েছ এবং  ী ান ও সােবঈনেদর মেধ   য আ াহ ও পরকােল িব াস কের ও স কাজ কের, 
তােদর জন  তােদর  িতপালেকর কােছ পুর ার আেছ ও তােদর জন   কান ভয়  নই এবং তারা দুঃিখত হেব না।" 
 য  কান ঐশী ধেম   পারেলৗিকক পুর ােরর শত  িহসােব িব াস ও স কেম  র কথা বলা হেয়েছ। আ াহর  িত 
িব াস, পুনরু ান বা িবচার িদবেসর  িত িব াস এবং অ াহর িনেদ শাবলী  মেন চলার মাধ েম ঐশী পুর ার 
পাওয়া স ব। এে ে  মুসলমান,  ী ান, ইহুদী ও অন ান  ধেম  র অনুসারীেদর মেধ   কান  বষম  করা হয়িন। 
অবশ  পিব   কারআেনর বহু আয়ােত ইহুদী ও নাসারােদরেক ইসলাম ধম    হেণর জন  আ ান জানােনা হেয়েছ। সূরা 
আল ইমরােনর ৮৫ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ,  য  কউ ইসলাম ছাড়া অন   কান ধেম  র অনুসরণ করেল তা 
কখনও  হণ করা হেব না। তাই যারা িনেজেদর যুেগর নবীর  িত এবং তােদর উপর অবতীণ   ঐশী  ে র  িত 



িব াস  াপেনর পাশাপািশ ঐ  ে র িবধান অনুযায়ী িনেজেদর দািয়  পালন ও স কম   কেরেছ, শুধুমা  তারাই 
ঐশী পুর ার লাভ করেব। িক  ইসলাম ধেম  র আিবভ ােবর সােথ সােথ অন েকান ধেম  রই আর  হণেযাগ তা  নই। 
সূরা বাকারার ৬২ ন র আয়ােত  যসব ঐশী ধেম  র কথা উে খ করা হেয়েছ,  সসেবর মেধ  এক  হেলা 
সােবঈনেদর ধম  । এরা স বত: হযরত নূহ নবী অথবা ই াহীম(আঃ) বা ইয়ািহয়া নবীর অনুসারী িছল। িক  
দীঘ   সমেয়র ব বধােন তােদর মেধ  িব াি  ও ভুল িচ াধারার অনু েবশ ঘেট। সােবঈনরা গণক িবদ া বা 
 জ ািতিব  দ ায় পারদশ  িছল। এই আয়াত  থেক এটাও     য সম   কৃত ঐশী ধম   এক বাদ ও পুনর ুােনর 
ব াপাের একমত এবং িব াস ও স কাজেকই মুি র উপায় বেল মেন কের। অেযৗি ক িব াস ও আকা া এই সব 
ধম   অনুযায়ী মুি র উপায় নয়।  
সূরা বাকারার ৬৩ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  রণ কেরা, যখন  তামােদর অ ীকার  হণ কেরিছলাম এবং 
তুর পাহাড়েক  তামােদর উে    াপন কেরিছলাম। বেলিছলাম, আিম  তামােদরেক  য তাওরাত    িদেয়িছ, তা 
দ ৃঢ়ভােব ধারণ কর এবং তােত যা আেছ তা  রণ কর, তাহেল  তামরা িন®কৃিত পােব। " 
হযরত মূসা(আঃ) ক যখন তাওরাত     দয়া হয়, তখন আ াহ বনী ইসরাইলীেদর কাছ  থেক এ অ ীকার 
িনেয়িছেলন  য, ঐ  ে র িনেদ শ তারা মান  করেব এবং  য  কান ধরেণর অবেহলা  থেক িবরত থাকেব, যােত 
তারা  খাদা ভীরু হেত পাের।  খাদার সােথ অ ীকােরর পর তারা িক কেরিছল তার বণ  না  দয়া হেয়েছ পরবত  
আয়ােত। ঐ আয়ােত বলা হেয়েছ, " এরপরও  তামরা িবমুখ হেল, সুতরাং আ াহর অনু হ ও অনুক া 
 তামােদর  িত না থাকেল  তামরা  িত   হেত। বিন ইসরাইলীরা আ াহর সােথ ওয়াদাব  হবার পরও ঐশী 
িনেদ শেক অমান  কের ও এর  িত িবমুখ হয়। িক  দয়াময় আ াহ দয়া কের পুনরায় তােদরেক শাি  দান  থেক 
িবরত থােকন। এসব আয়ােতর কেয়ক  িশ ণীয় িবষয় হে - 
 থমত: অিতির  পাবার ইে  বা  লাভ ও  াথ  পরতা মানুেষর স ান ও ময  াদােক  ংস কের।  াথ  পরতা ও 
অিতির  পাবার ই া মানুেষর জন  লা না ও দূগ  িত  ডেক আেন। এর ফেল মানুষ  বষিয়ক  াথ   অজ েনর জন  
আ াহর িবধানেক পদদিলত করেত   ত হয়। 
ি তীয়ত: পাপ বা অপরাধ ও অবাধ তা মানুষেক পয  ায় েম  ফরী বা অিব ােসর িদেক  টেন  নয় এবং সত েক 
অ ীকার করার এমন মেনাভাব সৃি  হেত থােক  য,  স  কান সত েকই  মেন িনেত   ত হয় না। 
তৃতীয়ত:  কৃত শাি  শুধু মা  আ াহর  িত এবং পুনরু ােনর  িত িব ােসর মেধ ই রেয়েছ। এই িব ােসর জন  
তােদরেক উ ল ভিবষ ত বা  সৗভােগ র সুসংবাদ  দয়া হেয়েছ। 
চতুথ  ত: মহান আ াহ মানুেষর মেধ  িবেবক ও সহজাত  বণতা সৃি র মাধ েম এবং বািহর  থেক ওহী বা ঐশী 
িনেদ শনা পা েয় মানুেষর কাছ  থেক এই অ ীকার িনেয়েছন  য, িব াস বা িচ া ও কােজর   ে  তারা সত  ও 
কল ােণর পেথ থাকেব এবং িচ া ও কােজর অ ীলতা ও ম  িবষয়  থেক দূের থাকেব। 
সবেশেষ  াথ  না কির আমরা  যন িচ া, িব াস ও কােজ-কেম   সব ধরেণর ম  িবষয়  থেক  যন দূের থািক 
এবং ঐশী অ ীকােরর ওপর দ ৃঢ় ও অটল থাকেত পাির।  
 
২৬ তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ৬৫  থেক ৬৯ ন র আয়াত িনেয় আয়াত িনেয় আেলাচনা করা 
যাক।  
৬৫ ও ৬৬ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  তামােদর মেধ  যারা শিনবােরর সীমা ল ন কেরিছেল, িন য় 
 তামরা তােদর জান। আিম তােদর বেলিছলাম-অধম বানর হেয় যাও। আিম এটা তােদর সমসামিয়ক ও 
পরবত গেণর জন  দ ৃ া  এবং সাবধানীেদর জন  উপেদশ  রূপ কেরিছ।" এখােন বিন ইসরাইলীেদর আেরক  
ঘটনার কথা উে খ করা হেয়েছ। ঘটনা  হল মহান আ াহ তােদর জন  শিনবারেক ছু র িদন  ঘাষণা 
কেরিছেলন। অথ  া  শিনবাের কাজ-কম   িনিষ  করা হয়। িক  সমু  উপ েল বসবাসকারী একদল ইহুদী এক 



ধরেনর  তারনার আ য় িনেয় শিনবাের মাছ ধরেতা। তারা সাগেরর  াে  এক ধরেনর ফা ঁদ বা গত   তরী করেতা 
এবং ঐসব গেত  মাছ  েবশ করার পর গেত র মুখ বা  েবশপথ ব  কের িদত এবং পেরর িদন অথ  া   রাববাের 
ঐসব মাছ ধরেতা। আর এভােব তারা আ াহর িনেদ শেক অব া কেরিছল এবং আ াহর িনেদ শ অমান  করেতা। 
আ াহও তার িবধানেক অমান  করা ও আ াহর িবিধ-িবধানেক অব া করার শাি  িহসােব তােদর  চহারােক 
িবকৃত কের  দন এবং তােদরেক বানের রূপা িরত কেরন যােত অন ান রাও এ  থেক িশ া  হণ কের। যিদও পশুরা 
আ াহর অনু হ  থেক বি ত নয়, িক  মানুষেক পশুেত রূপা র করার মাধ েম আ াহ তােদরেক িনেজর দরবার 
ও অনু হ  থেক দূের সিরেয় িদেয়েছন। 
এবাের সূরা বাকারার ৬৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  রণ কর যখন 
মূসা আপন স দায়েক বেলিছল, িন য় আ াহ  তামােদর এক  গরু জবাই করার আেদশ িদেয়েছন, তারা 
বেলিছল-তুিম িক আমােদর সােথ ঠা া করছ ? মূসা বলল, আিম আ াহর আ য় িনি , যােত মূখ  েদর 
অ ভূ   না হই।" 
এখােন বনী ইসরাইেলর গরুর ঘটনা উে খ করা হেয়েছ। আর এ কারেণই এই সূরার নাম বাকারা অথ  া  গরু রাখা 
হেয়েছ। ৬৭  তেক ৭৩ তম আয়ােত এই ঘটনার সংি   বণ  না  দয়া হেয়েছ। ঘটনা  হেলা, বনী ইসরাইলীেদর 
মেধ  িনহত এক ব ি র লাশ পাওয়া  গল। িক  হত াকারী  ক তা জানা  গল না। এ িনেয় িবিভ   গাে র মেধ  
   শুর ুহেলা।  েত ক  গা ই এই হত াকাে র জন  অন ান   গা েক দায়ী করিছল। অবেশেষ এ িববােদর িমমাংশার 
জন  বনী ইসরাইেলর  লােকরা হযরত মূসা(আঃ)এর শরণাপ  হেলা।  যেহতু সাধারণ উপােয় এ সমস ার সামাধান 
করা স ব িছল না, তাই হযরত মূসা(আঃ) অেলৗিকক প ায় এ সমস া সমাধােনর উেদ াগ  নন। িতিন বনী 
ইসরাইলীেদর বলেলন, আ াহ িনেদ শ িদেয়েছন  য, এক  গরু জবাই করেত হেব। এরপর জবাই করা গরুর এক 
টুকেরা  গাশত িনহত ব ি র গােয় িনে প করেল  স জীিবত হেয় হত াকারীর নাম বেল  দেব।" তারা এই িনেদ শ 
শুেন মূসা(আঃ) ক বলল, এ ধরেণর পরামশ   িদেয় তুিম িক আমােদর সােথ ঠা া করেছা ? হযরত মূসা(আঃ) 
জবােব বলেলন, ঠা া িব প করা অ   লাকেদর কাজ। আ াহর নবীরা কখনও এমন  কেরন না। যিদ 
হত াকারীেক িচি ত করেত চাও তেব িনেদ িশত এই কাজ করেত হেব। 
এই আয়ােতর িশ ণীয় িদক  হে , যিদ আ াহর িনেদ শ আমােদর রুিচ ও  ান অনুযায়ী  বাধগম  না হয়, 
তাহেলও তােক অব া করা আমােদর উিচত নয় এবং কখেনাই এ ধরেণর িনেদ শেক হালকা ও গুরু হীন মেন করা 
যােব না। আ াহ ইে  করেল, অদ ৃেশ র  ােনর অিধকারী িহেসেব হত াকরীর নাম বা পিরচয় মূসা(আঃ) ক বেল 
িদেত পারেতন, যােত িতিন হত াকরী  ক তা মানুষেক বেল িদেতন। িক  গরু জবাইেয়র িনেদ েশর মাধ েম আ াহ 
ইহুদীেদর মধ   থেক বাছুর বা গরুভি  বা গরু পূজার  চলন ও এ ধরেনর মানিসকতা দূর করেত  চেয়িছেলন।  
এবাের সূরা বাকারার ৬৮ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " বনী 
ইসরাইলীরা মূসা(আঃ) ক বেলিছল, তুিম আমােদর জন   তামার  িতপালকেক   ভােব জািনেয় িদেত বল  য তা 
িক রকম গরু। মূসা বলল, িতিন অথ  া  আ াহ বেলেছন,  সই গরু ব ৃ ও নয়, অ  বয়  বা শাবকও নয়-
মধ  বয়সী। অতএব  তামরা  যমন আেদশ  পেল  তমনই কর।" 
যখন ইহুদীরা বুঝেত পারেলা  য, গরু জবাই করার আেদশ সিত  বা অবশ  করণীয়, তখন তারা িবিভ  
ধরেনর টালবাহানা শুর ুকরল এবং জানেত চাইল  কান ধরেণর গরু জবাই করেত হেব? স বত এ ধরেণর    
 কৃত হত াকারীর প   থেক জনগেণর মেধ  ছিড়েয়  দয়া হয়, যােত এই অপরাধ বা  কেল ারীর  হাতােক জনগণ 
িচনেত না পাের। যিদও    হল উপলি র চািব, িক  ইহুদীরা এ ধরেণর    তুেল উপলি  বা  বাঝার 
পিরবেত  দািয়  পালন না করার  চ া করিছল। তাই তারা অমািজ ত ভােব তােদর    উ াপন কের এবং 
মূসা(আঃ) বেল  হ মূসা  তামার  খাদার কােছ  াথ  না কর। ভাবটা এমন  য, মূসা(আঃ)এর  খাদা ও তােদর 
 খাদা  যন দুই িভ   খাদা। 
সূরা বাকারার ৬৯ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "তারা বলল তুিম আমােদর জন   তামার  িতপালেকর িনকট 
 াথ  না কর। িতিন  যন আমােদর গরুর রং  কমন তা বণ  না কেরন।  স বলল, িতিন অথ  া  আ াহ বেলেছন, 



 সই গরুর বণ   গাঢ় হলুদ যা দশ  কেদরেক আন   দয়।" 
পুনরায় যখন গরু জবাইেয়র িনেদ শ  দয়া হল, তখনও তারা ঐ িনেদ শ পালেন অিন ুক িছল। তাই তারা আেরা 
   করা শুরু কের এবং জানেত চায়  য ঐ গরুর রং  কমন হেত হেব ? অথচ আ াহর  থম িনেদ েশ গরুর 
 কান িনিদ   রেঙর কথা উে খ করা িছল না। যিদ রেঙর িবষয়  গুরু পূণ   হত তেব আ াহ  থম িনেদ েশই তা 
উে খ করেতন। িক  আ াহ তােদর অজুহাত সৃি র পথ ব  কের  দয়ার জন  পের িনিদ   রেঙর কথা উে খ 
কেরন। অন িদেক তারা এটাও  যন বুঝ েত পাের,  য গরুর জবাইেয়র িনেদ শ  দয়া হেয়েছ তা  যন   িস  ও 
অেকেজা বা মূল হীন না হেয় মধ  বয়  এবং  চাখ জুড়ােনা উ ল রেঙর হয়। সূরা বকারার ৬৫ ন র  থেক ৬৯ 
ন র আয়ােতর িশ ণীয় িবষয়গুেলা হে - 
 থমত: আ াহর িনেদ শ মান  করার   ে   তারণা বা  ধা ঁকাবািজর আ য়  নয়া যােব না। ধেম  র শুধু বািহ ক 
িদক র া কের আমরা  যন  খাদার িবধােনর মূল িবষয়েক পিরবত ন না কির। কারণ বািহ ক িদক নয় বরং 
অ িন  িহত তা পয   বা ল  ই হল  খাদার িবধােনর মূল িদক। তাই মম  াথ   হেত দূের  থেক ধেম  র  চহারােক িবকৃত 
করা হেল মানবতার মূল  চহারা বা  কৃিত বা চিরে ও িবকৃিত  দখা  দেব। বনী ইসরাইেলর মেধ  যারা শিনবাের 
মাছ ধরেতা তােদর মেধ  এ িবকৃিত  দখা  দয়। 
ি তীয়ত:  খাদায়ী শাি  শুধু পরকােলর জন ই িনধ  ািরত নয়, অেনক সময় আ াহ  কান  কান অপরােধর জেন  
পৃিথবীেতই শাি  িদেয় থােকন, যােত কের ঐ যুেগর মানুষ ও ভিবষ ত  জ  তা  থেক িশ া  নয়। 
তৃতীয়ত: আ াহর িবধানেক আমরা  যন ঠা া ও উপহাস না কির। বরং আ াহর িবধােনর  িত স ূণ   আনুগত  
 কাশ করেত হেব। আ াহ আমােদরেক  যসব িনেদ শ বা িবধান িদেয়েছন তা মানবসমােজর কল াণ ও ম েলর 
জন ই িদেয়েছন। দৃশ ত: অজানা হত াকারীেক সনা  করার জন  গরু জবাই লাভজনক িকছু িছল না। িক  
িবষয়  গরু পুজা বা গরু ভি র  বনতােক দূর কের এবং আ াহর অসাধারণ  মতা ও মিহমা  কাশ  পেয়েছ 
মৃত পশুর  গাশেতর আঘােত মৃত ব াি  জীিবত করার মাধ েম। 
 
২৭ তম পব  
 কারআেনর আেলার আজেকর পেব   সূরা বাকারার ৭০  থেক ৭৪ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। সূরা 
বাকারার ৭০ ও ৭১ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " বনী ইসরাইল মূসােক বলেলা গরু  িক ধরেনর হেত হেব তা 
 তামার  িতপালকেক আমােদর জন    ভােব জািনেয় িদেত বল। আমােদর কােছ গরুেতা একই রকম। আর আ াহ 
চাইেল আমরা িন য় স ক পথ পাব। মূসা জবােব বলেলন, আ াহ বলেছন তা এমন এক গরু যা জিম চাষ ও 
  েত পািন  সেচর জন  ব বহার করা হয়িন-সু  ও িনখু ঁত। তারা বলেলা এখন তুিম  ক কথা বেলছ। এরপর 
তারা গরু  জবাই করেলা, যিদও তারা  ায় এ কাজ বজ েন উদ ত হেয়িছল।" 
গত পেব   আমরা বেলিছলাম আ াহপাক হত াকারীেক খঁুেজ  বর করার জন  গরু জবাইেয়র িনেদ শ  দন। বনী 
ইসরাইল  গাে র একাংশ নানা অজুহাত খাড়া করেত লাগল এবং উপহাস কের গরুর রং ও বয়স িজ াসা করেত 
থােক। এ আয়ােতও বিন ইসরাইল বা ইহুদীেদর আনা এেকর পর এক অজুহােতর কথা উে খ করা হেয়েছ। 
আ াহপাক গরুর রং ও বয়স বেল  দয়ার পরও তারা বলেলা  হ মূসা ঐ গরুেক  চনার জন  আেরা িকছু  বিশে  র 
কথা বেলা। হযরত মূসা যখন আ াহর প   থেক ঐ গরুর আেরা িকছু  বিশ   বণ  না িদল তখন বিন ইসরাইলীেদর 
 কান উপায় রইল না এবং তারা ঐ গরুেক জবাই করেলা। যিদও আ াহর িনেদ শ মানার  কান আ হ তােদর িছল 
না।  
এই আয়াত  থেক  বাঝা যায় মানুেষর একগু ঁেয়মী তােক এমন এক পয  ােয় িনেয় যায়, যার ফেল  স িনেজর ই া 
ও মতেকই শুধু স ক বেল মেন কের। তাই  দখা যায় হযরত মূসা গরু স েক  এত বণ  না  দয়ার পরও বনী 
ইসরাইল ভ তার সীমা ছািড়েয় বেল, " এত েণ তুিম স ক বেলেছা।  যন এর আেগ সব ভুল বেলেছ। " 
এবাের সূরা বাকারার ৭২ ও ৭৩ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  রণ 
কর যখন  তামরা এক ব ি েক হত া কেরিছেল এবং এেক অেন র  িত  দাষােরাপ করিছেল। িক   তামরা যা 
 গাপন রাখিছেল আ াহ তা  কাশ কের  দন। এরপর আিম বললাম গরুর  কান এক  অংশ িদেয় িনহত ব াি েক 



আঘাত কর। এভােব আ াহ মৃতেক জীিবত কেরন এবং িনেজর িনদশ  ন  তামােদরেক  দিখেয় থােকন। যােত  তামরা 
উপলি  কর। " 
এর আেগর আয়াতগুেলায় বনী ইসরাইেলর নানারকম অজুহােতর কথা িব ািরত বলা হেয়েছ। এ দুই আয়ােত 
হত াকাে র ঘটনা সংে েপ বণ  না  দয়া হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ  তামরা হত া কেরিছেল এবং হত াকারীর পিরচয় 
 গাপন  রেখিছেল। িক  আ াহ তার অসীম  মতার মাধ েম  তামােদর অন ায় ফা ঁস কের িদেয়েছন। তাই  জেন রাখ 
আ াহ অপরাধীেদর মুেখাশ উে াচন করার  মতা রােখন। মৃতেক জীিবত করার অসীম  মতা  য আ াহ রােখন 
এ আয়াত তারই িনদশ  ন। আ াহর এ ধরেনর  মতা  দেখ মানুষ যােত পরকােলর ব াপাের আ াহর  মতা স েক  
গভীর িচ া কের এবং  জেন রােখ  য আ াহ ই া করেল এক  ম ৃত  দেহর উপর আেরক  মৃেতর অংেগর আঘাত 
 হেন জীিবত করেত পােরন। 
এবাের সূরা বাকারার ৭৪ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " এরপর  তামােদর 
 দয় ক ন হেয়  গল। তা পাথর িকংবা তার  চেয়ও শ । িকছু পাথরও এমন  য তা  থেক ঝণ  া  বািহত হয় 
এবং িকছু এমন  য িবদীণ   হওয়ার পর তা  থেক পািন িনগ  ত হয়। আবার িকছু এমন যা আ াহর ভেয়  েস পেড় 
এবং  তামরা যা কর আ াহ  স স েক  অ  নন।" 
সূরা বাকারার ৪৯ ন র আয়াত  থেক শুরু কের এ পয    বনী ইসরাইলীেদর  িত আ াহর বহু  নয়ামত ও মুেজযার 
কথা বণ  না  দয়া হেয়েছ। এর মেধ   ফরাউেনর অত াচার  থেক মুি , নীল নদ দুভােগ িবভ  হওয়া, বাছুর 
পূজার তওবা কবুল, ঐশী খাবার-দাবার লাভ,  মঘেক ছায়া িহসােব ব বহােরর সুেযাগ ইত ািদ উে ¬খেযাগ । 
আর সব  েশষ ঘটনা হেলা অেলৗিকক উপােয় হত াকারীর পিরচয় উ াটন। িক  আল াহর অেলৗিকক  মতার 
এতসব িনদশ  ন ও মুেজযা  দখার পরও বনী ইসরাইল আ াহর িনেদ েশর সামেন আ  সমপ  ন কেরিন বরং আ াহর 
হু ম এিড়েয় যাবার জন  নানারকম পায়তারা করিছেলা। যােক িকনা  কারান 'পাষাণ  দয়' িবেশষেণ আখ ািয়ত 
কেরেছ। মানুষ অেনক সময় এমন অধঃপতেনর িশকার হয় যা তােক জীব-জ র  চেয়ও িনকৃে  পিরণত কের 
িকংবা তােক পাথেরর  চেয় ক ন কের  ফেল। এ আয়ােত বলা হেয়েছ ক ন পাথর অেনক সময়  ফেট তা  থেক 
পািন  াবািহত হয় িকংবা অ ত: নীেচর িদেক  েস পেড়। িক  িকছু মানুেষর অ র পাথেরর  চেয়ও শ ।  কান 
ভালবাসা িকংবা   েম তােদর অ র িবগিলত হওয়ােতা দূেরর কথা আ াহর ভেয়ও তােদর  দয় কা ঁেপ না। তাই 
তারা মানুেষর উপকারও কের না এবং আ াহর হু ম-িনেদ শও  মেন চেলনা। সূরা বাকারার ৭০  থেক ৭৪ ন র 
আয়াতগুেলার িশ ণীয় িদকগুেলা হে - 
 থমতঃ আ াহর িনেদ শ এড়ােনার জেন  ছলচাতুিরর আ য় িকংবা একগুেয়মী করা  ক নয়। এ উে েশ     
করাও অন ায়। কারণ  দখা যায়    অেনক সময় জানার জেন  নয় বরং দািয়  এড়ােনার জন     করা হেয় 
থােক।  
ি তীয়তঃ আ াহর িনেদ েশ  য পশু জবাই করা হেব তা িনখু ঁত হওয়া দরকার। তাই হে র সময় হাজীরা  কারবানীর 
ঈেদর িদন   মু  পশু জবাই কেরন। 
তৃতীয়তঃ আমােদর  কাশ - গাপন সব কােজর ব াপােরই আ াহ পূণ   অবগত। িতিন চাইেল আমােদর ঐসব কাজ 
 কাশ কের আমােদর অপদ  করেত পােরন। তাই আ াহর উপি িতেত পাপ করা উিচত নয় িকংবা িনেজর পাপ 
অেন র ঘােড় চািপেয়  দয়া  ক নয়। 
চতুথ  তঃ িকছু িকছু   ে  এ দুিনয়ােতই আ াহ মৃতেক জীিবত কেরেছন। এর মাধ েম আ াহ তার শি   দশ  ন 
কেরন এবং আমােদরেক উ ু  কেরন  কয়ামত স েক  গভীর িচ া করেত। 
প মতঃ িব জগেতর সকল িকছু এমনিক িনজ ব পাথরও আ াহর িনেদ শ ও  খাদায়ী িবধােনর অনুগত। তাই  য 
ব ি  আ াহর িনেদ শ অমান  কের তার অ র পাথেরর  চেয়ও ক ন।  
 
২৮ তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   আমরা সূরা বাকারার ৭৫  থেক ৭৯ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। ৭৫ 
ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "  তামরা িক আশা কর  য ইহুদীরা  তামােদর ধেম  র  িত ঈমান আনেব? যখন 



তােদর একদল আ াহর বাণী শুনেতা এবং বুঝবার পর  জেন শুেন িবকৃত করেতা।" 
ইসলাম আিবভ ােবর শুরুেত আশা করা হেয়িছল  য, ইহুদীরা অন েদর আেগ ইসলাম  হণ করেব। কারণ তারা 
মুশিরকেদর মত িছলনা বরং তােদর কােছ িছল আসমানী িকতাব। তারা তােদর ঐ     থেক ইসলােমর নবীর 
 বিশ    জেন িগেয়িছল। িক  এরপরও তারা কায  ত মুসলমানেদর িবরুে  মুশিরকেদর সােথ  জাটব  হয়। এ 
আয়ােত তাই আ াহ মহানবী(সাঃ) ও মুসলমানেদরেক সহানুভূিত জািনেয় বেলন  য, ইহুদীরা যিদ ইসলাম  হণ 
না কের এবং  কারআেনর আয়ােতর কােছ আ সমপ  ন না কের তােত উ কি ত হবার িকছু  নই। এর ফেল িনেজর 
ধম   স েক  সে হ  পাষণ করা  ক নয় এবং তােদর কাছ  থেক এরকম িকছু আশা করাই অনুিচত। কারণ এরা 
হেলা তােদরই স ান যারা হযরত মূসার সােথ ত'র পাহােড় িগেয় আ াহর বাণী শুেন তার িনেদ শ বুেঝিছল। িক  
তারা তা অবলীলায় িবকৃত কের বেস এবং ধেম  র  িত তারা অনুগত িছেলা না। এ আয়াত  থেক  বাঝা যায় 
 েত ক  গাে র পি ত ব ি রা সত েক িবকৃত কের এক  জািতেক ভয়াবহ িবপেদর িদেক  ঠেল িদেত পাের। এ 
ধরেনর পি ত ব ি রা সত েক  জেনও এমনভােব তুেল ধের যােত জনগণ সত েক বুঝেত না পাের। 
এবাের সূরা বাকারার ৭৬ ও ৭৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ " ইহুদীেদর 
মেধ  একদল যখন মুিমন বা িব াসীেদর সং েশ   আেস, তখন বেল, আমরা িব াস কেরিছ। আবার যখন তারা 
পর র িনভৃেত অব ান কের তখন বেল আ াহ  তামােদর কােছ যা ব   কেরেছন  তামরা িক তােদর বেল দাও 
? তাহেল এর  ারা তারা  কয়ামেতর পর  তামােদর  িতপালেকর সামেন  তামােদর িবরুে  িবতক  করেব।  তামরা 
িক  বাঝ না ? তারা িক জােননা  য তারা যা  গাপন কের ও  কাশ কের িন য় আ া তা জােনন।" 
ইসলােমর  াথিমক যুেগ অেনক ইহুদী মুসলমানেদরেক  দখেল বলেতা,  তামােদর পয়গ েরর িনদশ  নগুেলা আমােদর 
তাওরাত গে র ভিবষ  ানীর সােথ িমেল যাওয়ায় আমরাও  তামােদর ধেম  র ওপর ঈমান আনব। িক  যখন তারা 
অন ান  ইহুদীেদর সােথ িমিলত হত, তখন তারা  শষ নবীর িনদশ  নগুেলা মুসলমানেদরেক বেল  দয়ার জেন  
পর রেক িতর ার করেতা এবং তারা বলেতা মুসলমানরা এ িবষয়েক  কয়ামেতর সময়  তামােদর িবরুে  ব বহার 
করেব। ইহুদী পি তরা সত েক িবকৃত করায় বত মােনও অেনক  লাক ইহুদী ও খৃ ান ধেম  র অনুসরণ করেছ। 
সূরা বাকারার ৭৮ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " ইহুদীেদর মেধ  এমন অেনক অিশ ীত  লাক আেছ যারা 
আ াহর   েক ক না বা  খয়াল ছাড়া অন  িকছু মেন কের না এবং শুধু িনেজেদর  বৃি র অনুসরণ কের এবং 
তারা অনুমান বা ক না ছাড়া অন  িকছু জােননা।" 
এই আয়ােত বনী ইসরাইেলর অন  এক  দেলর কথা বলা হেয়েছ, যারা িছল তাওরাত    িবকৃতকারী পি তেদর 
িবপরীেত সাধারণ অিশ ীত ইহুদী। এরা তাওরাত    স েক   কান খবর রাখেতা না এবং িনেজেদর  খয়াল-খুশী 
মত জীবন যাপন করত। তারা মেন করেতা, তাওরাত  ে  ইহুদী জািতেক উ ত জািত বেল ধারণা  দয়া হেয়েছ 
এবং তারা আ াহর ি য়পা । আর পরকােল শুধু মা  ইহুদীরাই মুি  বা পির াণ পােব এবং তারা নরক বা 
জাহা ােম যােব না, যিদ তােদরেক শাি   দয়াও হয় তেব তা কেয়ক িদেনর  বশী  ায়ী হেব না। এ ধরেনর ভুল 
ধারণা অন ান  ঐশী ধেম  র অনুসারীেদর মেধ ও থাকেত পাের। িক  আমােদর অবশ ই জানেত হেব এইসব শুধুমা  
অিশ া ও ঐশী    স েক  অ তার ফল। কারণ  কান ঐশী ধেম  ই এ ধরেনর অবা ব কথা বলা হয়িন। 
এবাের সূরা বাকারার ৭৯ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " সুতরাং তােদর 
জন  আে প, যারা  হে   কতাব রচনা কের ও সামান  মূল  পাবার আশায় বেল  য, তা আ াহর কাছ  থেক 
এেসেছ। আে প, তােদর হাত যা রচনা কেরেছ এবং আে প যা তারা উপাজ ন কেরেছ।" 
ইিতহােস সব সময়ই অেনক পি ত ধম  েক িনেজেদর পািথ  ব  াথ   উ ােরর জন  ব বহার কেরেছ এখও করেছ। 
 দাকানদার বা ব াবসায়ীরা  যমন পন  িবি  কের অথ   সং হ কের,  তমিন অেনক অথ  েলাভী ধেম  র মুেখাশ পের 
ধম  েক িবি  কের স দশালী হে । মানুষেক খুশী করার জন  অথবা শাসকেদর কাছ  থেক উ ঁচু ময  াদা বা পদ 
পাবার জন  িকংবা ব ি গত বা দলীয়  াথ   র ার জন  আ াহর ধেম  র মেধ   - থা বা ভুল  থা চালু করার 
িবরুে   কারআেনর এই ব  ব । পিব   কারান কেঠারতম ভাষায়-আে প শে র পুনরাব ৃি  কের এর িবরুে  

হু ঁিশয়ারী উ ারণ কেরেছ। এসব আয়ােতর কতগুেলা িশ ণীয় িবষয় হে - 
 থমতঃ সব মানুষ িব াসী হেব বা ঈমান আনেব এমন  আশা করা ভাল, িক  এটাও সত   য, বহু মানুষ 
সত েক  হেণর জন    ত নয়। তাই তােদর অিব াস  যন আমােদর িব ােসর মেধ   কান ি ধা    স ৃি  না 



কের।  
ি তীয়তঃ সাং ৃিতক অ েন সবেচেয় বড় িব াসঘাতকতা হল সাং ৃিতক িব াসঘাতকতা। সত  িবকৃত করার ফেল 
বহু  জ  বা বতা ও  কৃত ঘটনা জানা  থেক বি ত হয় এবং এর ফেল  গাটা সমাজ িব া  হয়। 
তৃতীয়তঃ আসমানী    তথা আ াহর   গুেলা  থেক িবেশষ কের পিব   কারান  থেক দূের সের যাওয়া,  সং ার 
ও অলীক ক নার      শ  কের এবং অিশ াও এ   ে  এক  বড় সমস া। 
চতুথ  তঃ মন গড়া ধম    তরী ও ধম   িবি  করা হেলা দুন িত পরায়ন পি তেদর কাজ। তাই  কান ব  ব   হেণর 
  ে  সাধারণ মানুষেক সাবধান হেত হেব। এ ধরেনর পি তরা ধেম  র মুেখাশ পের থাকেলও জনগণেক সাবধান হেত 
হেব।  
 
 
২৯ তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ৮০  থেক ৮৪ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা 
বাকারার ৮০ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " বনী ইসরাইল বলেলা  দাজেখর আগুন আমােদরেক অ  কেয়ক িদন 
ছাড়া কখেনা  শ   করেব না।  হ নবী আপিন তােদর বেল িদন,  তামরা িক আ াহর কাছ  থেক অ ীকার িনেয়ছ 
? অতএব আ া তার অ ীকার ভ  করেব না। িকংবা  তামরা আ াহ স েক  এমন িকছু বলেছা যা  তামরা 
জােনানা। " 
 যমনভােব গত অনু ােন বেলিছ সাধারণ ইহুদীরা যারা িকনা ঐশী িকতােবর  ান রাখেতা না তারা অযথাই 
ভাবেতা  য ইহুদী জািত বুিঝ     জািত এবং আ াহর ি য়। তারা ভুল ধারণার বশবত  হেয় বলেতা যিদ  কান 
গুনাহও কের তাহেল ইহুদীেদরেক আ াহ অন েদর  চেয় কম শাি   দেবন এবং শুধু অ  কেয়ক িদেনর জেন  তারা 
শাি   ভাগ করেব। এ আয়াত ইহুদীেদর ঐ অলীক ধারণােক স ূণ   িমথ া  ঘাষণা িদেয় বেল এ কথা হেলা আ াহর 
 িত  তামােদর িমথ া অপবাদ। কারণ সমান ভােব এবং শাি  বা পুর ােরর   ে  তােদর মেধ   কান পাথ  ক  
কেরন না।  কৃত পে  বংশ ও  গাে র িভি েত  কান রকম ময  াদার দাবী করা  কান যুি েতই  হণেযাগ  নয়। 
শুধু মা  তাকওয়া ও স কাজ মানুেষর ময  াদার মাপকা । পরকােলও আ াহ মানুষেক পুর ৃত বা সাজা  দেবন 
 খাদাভীরুতা ও স কােজর িভি েত।  
এবাের সূরা বাকারার ৮১ ও ৮২ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ া 
যারা পাপ কাজ কের এবং যােদর গুনাহ তােদরেক পিরেব ন কের, তারাই আগুেনর অিধবাসী আর  সখােন তারা 
 ায়ী হেব। আর যারা িব াস কের ও স কাজ কের তারা  বেহশতবাসী এবং  সখােনই তারা িচরিদন থাকেব।" 
ইহুদীরা  দাজেখ যােব না বেল  য ধারণা করেতা, এর আেগর আয়ােত তা উে খ কের িবষয় েক আ াহর  িত 
ইহুদীেদর অপবাদ বেল বণ  না  দয়া হেয়েছ। আর এই দুই আয়ােত পরকােল আ াহর সাজা ও পুর ােরর মাপকা  
বণ  না করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, ই াকৃতভােব  কউ গুনাহ করেল এবং গুনাহর মেধ  িনমি ত হেল তার অব ান 
আগুেনর মেধ  এবং ঐ আগুন  থেক পালােনার  কান উপায় তার  নই। আর এই শাি র   ে  ইহুদী জািতর সােথ 
অন ান  জািতর  কান পাথ  ক   নই। আর িচর ায়ী  বেহশেত  েবেশর জন  শত  হেলা ঈমান ও স কাজ। শুধু ঈমান 
িকংবা স কােজর মাধ েম  বেহশেত যাওয়া স ব নয়, বরং দু ই থাকেত হেব।  
এবাের সূরা বাকারার ৮৩ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  রণ কর 
যখন বনী ইসরাইেলর কাছ  থেক অ ীকার িনেয়িছলাম  য,  তামরা আ াহ ছাড়া আর কােরা এবাদত করেব না। 
বাবা-মা, আ ীয়- জন, এিতম ও দির েদর  িত সদাচরণ করেব, মানুেষর সােথ সদালাপ করেব, নামাজ 
কােয়ম করেব এবং জাকাত  দেব। িক  অ  িকছু  লাক ছাড়া  তামরা সবাই িবরু  ভাবাপ  হেয় মুখ িফিরেয় 
িনেয়িছেল।" 
গত অনু ানগুেলায় বনী ইসরাইল আ াহর সােথ  য অ ীকার কেরিছেলা, শুধু  স কথাই বলা হেয়িছল। িক  



অ ীকােরর িবষয়ব  বণ  না  দয়া হয়িন। তেব এ আয়ােত এবং এর পেরর আয়াতগুেলায় বনী ইসরাইলীেদর 
অ ীকােরর িকছু অংশ তুেল ধরা হেয়েছ। ইহুদীরা তােদর ওয়াদা ল ন করায় এসব আয়ােত আ াহপাক তােদরেক 
কেঠারভােব ভ  সনা কেরন। নবীেদর মাধ েম আ াহর   রীত িনেদ শ, মানুেষর িবেবক ও  কৃিতর সােথ 
সাম স পূণ  । আ াহ  েত ক মানুেষর  কৃিতর মেধ ই সেপ িদেয়িছেলন ধম য় মূল েবাধ ও  বণতা। সব নবীর মূল 
কথা  তৗিহদ ও এক আ াহর উপাসনা করা। অথ  া  মানুেষর কাজ যিদ আ াহ  ক ীক হয় তেবই তা কল াণ বেয় 
আনেব। আ াহর উপাসনার পর তার ি তীয় িনেদ শ হেলা িপতা-মাতার আনুগত  এবং তােদর  িত উ ম আচরণ। 
কারণ তােদর মাধ েমই আমরা জ লাভ কির এবং আ াহর দয়া ও অনু হ আেস তােদর মাধ েম। বাবা-মােয়র 
 িত সদাচরেণর পাশাপািশ সমােজর দুঃ  িবেশষ কের আ ীয়- জনেদরেক সাহােয র কথাও বলা হেয়েছ। যােত 
মানুষ শুধু িনেজর কথা এবং পিরবােরর কথাই না ভােব এবং সমােজর  িতও ল   রােখ। মানব  সবার পাশাপািশ 
িবেশষ উপােয় আ াহর উপাসনা অথ  া  নামােজর কথা বলা হেয়েছ। কারণ   ার সােথ মানুেষর িনরবি   
স েক র  েয়াজন উেপ া করা স ব নয়। শুধু আচার-আচরেণই নয়, একজন  খাদাভীরুেক কথা বাত ায়ও হেত 
হেব সু র। শুধু িনজ ধেম  র ও  গাে র  লাকেদর সােথই নয় বরং মুিমন, কােফর িনিব  েশেষ সবার সােথ তােক 
সদালাপী হেত হেব।  
এবাের সূরা বাকারার ৮৪ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  সই সমেয়র 
কথা  রণ কর, যখন  তামােদর অ ীকার িনেয়িছলাম  য,  তামরা এেক অেন র র পাত করেব না এবং 
পর রেক তােদর মাতৃভূিম  থেক বিহ ার করেব না। এরপর  তামরা তা  ীকার কেরিছেল এবং এ ব াপাের 
 তামরাই সা ী।" 
এর আেগর আয়ােত আ াহর ৬  িনেদ শ বণ  নার পর এ আয়ােত আেরা দু  িনেদ েশর কথা বলা হেয়েছ। এক  
মানুেষর  ােণর িনরাপ া সং া  এবং অন   হেলা মাতৃভূিম ও ঘর-বািড়র উপর মানুেষর অিধকার সং া । 
একটা সমােজর নূ নতম  াথিমক চািহদাগুেলার এক  হেলা জনগেণর  ােণর িনরাপ া। সকল ঐশী ধেম    ােণর 
িনরাপ া ও মাতৃভূিমেত বসবােসর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ।  বেচ থাকার অিধকার  েত ক মানুেষর।  স  য 
জািত, ধম   বা  গাে রই  হাক না  কন  কউ মানুেষর এ অিধকার হরণ করেত পাের না। তাই হত া করা কিবরা 
গুনাহ এবং দুিনয়ােত এর শাি  মৃতু দ  আর পরকােলর শাি  হেলা িচর ায়ী জাহা াম। মাতৃভূিমর  িত ভােলাবাসা 
মানুেষর  ভাবজাত ও  বৃি গত ব াপার। তাই ধম  ও এ অনুভূিতর  িত স ান  দিখেয় থােক। এজন  মাতৃভূিমেত 
বসবােসর অিধকার  থেক  কউ কাউেক বি ত করেত পােরনা। সূরা বাকারার ৮০  থেক ৮৪ ন র আয়ােতর  ধান 
িশ ণীয় িবষয়গুেলা এেক এেক এবার তুেল ধরিছ। 
 থমতঃ ধেম  র দ ৃি েত বণ  বাদ স ূণ   িনিষ  এবং পৃিথবীর সব মানুষ আ াহর কােছ সমান। 
ি তীয়তঃআ াহর  দয়া পুর ার ও শাি র মাপকা  হেলা মানুেষর ঈমান ও কাজ। স কাজ ছাড়া  কউ যিদ িনছক 
আশা কের তােত  কান লাভ হেব না। 
তৃতীয়তঃ অেনক সময় পাপ মানুেষর অি ে  এমনভােব  েবশ কের  য, তার  দয় ও আ ােক পুেরাপুির  ঢেক 
 ফেল এবং তার কথা-বাত া ও কাজ-কেম   ম  ছাড়া িকছু থােক না। 
চতুথ  তঃ মানুেষর কল ােণর জন  আ াহপাক মানুেষর কাছ  থেক  যসব অ ীকার িনেয়েছন তার মেধ  সবেচেয় 
গুরু পূণ   হেলা-তওহীদ ও এক আ াহর উপাসনা, িপতা-মাতার  িত সদাচরণ, দুঃ   লাক জন আ ীয়- জন 
ও এিতমেদর সাহায , মানুেষর সােথ সদালাপ, নামাজ কােয়ম, জাকাত দান, হত া ও র পাত পিরহার এবং 
অেন র ঘর-বািড় ও মাতৃভূিমর উপর আ াসন  থেক িবরত থাকা।  
  
৩০তম - পব  
 
 কারআেনর আেলার এ পেব   সূরা বাকারার ৮৫  থেক ৮৮ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। ৮৫ ন র 



আয়ােত বলা হেয়েছ, " অত:পর  সই  তামরাই  িত "িত  দয়া সে ও  তামােদর এেক অন েক হত া করছ এবং 
 তামরা িনেজেদর একদলেক তােদর মাতৃভূিম  থেক  বর কের িদ ,  তামরা তােদর  িত অন ায় ও আ াসী কােজ 
পর রেক সাহায  করছ এবং তারা ব ী হেয়  তামােদর কােছ আসেল  তামরা মুি পণ নাও। অথচ তােদরেক 
বিহ ার করাই  তামােদর জন  অৈবধ িছল। তােব িক  তামরা  ে র িকছু অংশ মান এবং িকছু অংশ মান না ? 
সুতরাং  তামােদর মেধ  যারা এরুপ কের তারা পািথ  ব জীবেন দূগ  িত ছাড়া অন  িকছু পােব না এবং পুনরু ান বা 
িকয়ামেতর িদেন তারা কেঠার শাি র িদেক িনি   হেব। আর  তামরা যা িকছু করছ আ াহ  স স েক  উদাসীন 

নন "। 
এ আয়ােত বনী ইসরাইলেক িতর ার কের বলা হেয়েছ  য তারা আ াহেক  দয়া ওয়াদা ভ  কের এেক অন েক 
হত া করেছ এবং তােদরই একদলেক মাতৃভূিম  থেক বিহ ার করেছ। অথচ অ ুত িবষয় হেলা,  তামরা তাওরাত 
 ে র িবধান অনুযায়ী ব ীেদর মুি   দয়ার জন  মুি পণ িনেয় থাক।  তামরা এেক অপরেক হত া করেত   ত 
রেয়ছ অথচ এেক অেন র ব ী হেত চাও না। যিদ ব ী  অপমানজনক হেয় থােক, তাহেল হত া করা এবং 
ঘর-বািড়  থেক িবতাড়ন  তা আরও িন নীয় কাজ। মুি পণ িনেয় মুি   দয়া  যমন তাওরােতর িবধান  তমিন 
হত া করা ও িনব  াসন  দয়া  থেক দূের থাকাওেতা তাওরােতর িবধান।  কৃতপে   তামরা আসমানী  ে র পিরবেত  
িনেজেদর  বৃি রই পূজা করছ।  তামরা  খাদার  যসব িবধানেক িনেজেদর রুিচ ও ইে র সােথ স িতপূণ    দখেত পাও 
শুধু  সসবেকই  হণ কর, এর অন থা হেল  তামরা আ াহর িনেদ শ পালেন রাজী হও না এবং এমনিক অন ায় 
কােজ এেক অপরেক সাহায  কর। এই আয়াত অনুযায়ী মানুেষর  কৃত ঈমােনর পিরচয় পাওয়া যায় তার কােজ-
 যসব কােজর জন  আ াহই িনেদ শ িদেয়েছন। ঈমােনর পিরচয়  স ধরেনর কােজ পাওয়া যায় না  যসব কাজ মানুষ 
তার ব ি গত  াথ   ও পছ  অনুযায়ী কাের থােক। কারণ এ ধরেনর কাজ আ াহর ইবাদত নয় বরং িনেজরই 
পূজা বা উপাসনা। শুধু পাপ করা নয়, পাপীেক সহেযািগতা করাও িনিষ । রাসূল(সাঃ)এর আহেল বাইত হযরত 
ইমাম কােজম(আঃ) একজন মুসলমানেক উে শ  কের বেলিছেলন, আ াসীয় খিলফা হারুনুর রশীেদর দরবােরর 
জন  উট ভাড়া  দয়া জােয়জ নয়। যিদ তারা হেজ যাবার জেন ও ভাড়া িনেত চায় তবুও উট ভাড়া  দয়া জােয়জ 
হেব না। কারণ তারা সফর  থেক িনরাপেদ িফের এেস  তামােক ভাড়ার অথ   পিরেশাধ করুক এটাই তুিম চাইেব। 
িক   কান অত াচারীর জীিবত থাকার ব াপাের স ত থাকা বা স   থাকা পাপ বা  গানাহ। 
এবাের সূরা বাকারার ৮৬ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " এরাই 
পরকােলর িবিনমেয় পািথ  ব জীবন  য় কেরেছ। সুতরাং তােদর শাি   াস করা হেব না এবং তারা  কান সাহায ও 
পােব না।" 
এই আয়ােত আ াহেক  দয়া ওয়াদা ভ  করা, হত া করা এবং অন েদরেক ঘর-বািড়  থেক উে দ করা স েক  
বলা হেয়েছ  য বনী ইসরাইলীরা শুধু দুিনয়ার জীবেনর িপছেনই ছুটেছ এবং শুধু িনেজেদর  াথ   র াকারী 
িবধানগুেলাই পালন করেছ। িক  আেখরােতর সােথ স িক ত িবষেয়র  িত তারা উদাসীন। এত দুিনয়া পূজা ও 
পাপ করা সে ও ইহুদীরা পরকােল শাি  পােব না বেল দাবী করেতা। িক  এই আয়ােত বলা হেয়েছ  য, তােদর 
এই দূরাশার িবপরীেত অন ান  পাপীেদর মত তারাও তােদর  কেম  র জন  শাি   ভাগ করেব এবং  কউই তােদর 
সাহায  করেবনা। 
সূরা বাকারার ৮৭ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " এর অথ   হেলা আিম মুসােক িকতাব দান কেরিছ। তারপেরও 
 ামা েয়   রণ কেরিছ রাসূল এবং মিরয়েমর স ান ঈসােক িনদশ  ন সমূহ দান কেরিছ। তার পিব  আ ােযােগ 
তােক সাহায  কেরিছ। িক  যখনই  তামােদর কােছ  কান রাসূল এমন আেদশ িনেয় এেসেছ যা  তামােদর মন:পুত 
হয়িন, তখনই  তামরা অহংকার কেরছ। অবেশেষ  তামরা একদলেক িমথ াবাদী বেলছ এবং একদলেক শহীদ 
কেরছ।" এ আয়ােত মানুেষর পথ  দশ  েনর জন  আ াহর অিবরাম অনু েহর কথা বলা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ 
মহান আ াহ মূসা(আঃ)এর পর বনী ইসরাইেলর কােছ অন ান  নবীেদর পা েয়িছেলন। তােদর মেধ  হযরত 
ঈসা(আঃ) িছেলন অন তম। িক  ইহুদীরা দুিনয়াপূজা ও আ পূজার কারেণ িনেজেদর অবধ তার িচরাচিরত রীিত 
অনুসরেণর মাধ েম ঐসব নবীেদর অ ীকার কের এবং এমনিক তােদর অেনকেক শহীদ কের। কারণ নবীরা 
ইহুদীেদর অৈবধ দাবী  মেন িনেত   ত িছেলন না। 
সূরা বাকারার ৮৮ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "তারা নবীেদরেক বেলিছল আমােদর  দয় আবৃত এবং আমরা 



 তামােদর ব েব র িকছুই বুিঝ না। আসেল তা নয় বরং অবাধ তার জন  আ াহ তােদর অিভশাপ িদেয়েছন আর 
এ জন ই তারা বুঝেত পারেছ না এবং তারা খুব কমই িব াস কের। " 
দাি ক ও অবাধ  ইহুদীরা নবীেদর আ ােনর জবােব ঠা া-িব প কের বলেতা আমরা এসব কথা বুিঝ না এবং যা 
আমরা বুঝেত পিরনা তা  হণও করেত পারব না। পিব   কারান তােদর এই িব েপর জবােব বেল, নবীেদর 
ব ব  জনগেনর জন  দুেব  াধ  নয়। আসেল  গায়াতু মী ও সত েক ঢাকা  দয়ার  চতনার কারেণই একদল ইহুদী সত েক 
বুঝেত পারেছ না এবং তারা খুব কমই িব াস কের। নফস বা   ব ৃি র অনুসরেণর ফেল আ পূজার  বল  চতনা 
তােদর িচ াধারা ও  দয়েক আ   কের  ফেল এবং তারা সত  ও বা বতােক পািথ  ব বা  বষিয়ক দ ৃি  িদেয়  দেখ 

বেল শুধু বািহ ক িদকই  দখেত পায়। আর এ জেন ই তারা ঐশী  ানেক অ াহ  কের। উপিরউ  আয়াতগুেলার 

িশ ণীয় িবষয় হে , 
 থমত : আমােদরেক আ াহর সকল িবধান  মেন িনেত হেব।  যসব িবধান আমােদর ইে  ও পছে র অনু ল 
শুধু  সসব মানেলই হেব না। যিদ আমরা আ াহর িবধান মানার   ে  শুধু পছ নীয় িবধানগুেলা মািন আর 
অপছ নীয় িবধানগুেলা না মািন তাহেল তা হেব আ াহর অনুগেত র পিরবেত  িনেজেদর  বৃি র অনুসরণ। 
ি তীয়ত : আমরা যা-ই কিরনা  কন আ া  য তা  দখেছন তা আমােদর মেন রাখেত হেব এবং এটা মেন 
রাখেত  য আমরা আ াহর ব াপাের উদাসীন হেলও আ াহ আমােদর ব াপাের কখেনা উদাসীন নন। আমরা যা িকছু 
করিছ  স স েক  আ াহ জােনন। 
তৃতীয়ত : আ াহর িবধান অনুযায়ী সকল মানুষ সমান। অেনেক মেন কেরন তােদর জািত  সরা এবং আ াহর 
কােছ  বশী  ীয়। িক  এ ধারণা স ূণ    া  ধারণা। আর এ ধরেনর ভুল ধারণার বা দূরাশার জন  অপরাধীেদর 
শাি   মােটও  াস পােব না। 
চতুথ  ত : আ াহ মানুেষর মুি র জন  অেনক নবী পা েয়েছন। িক  মানুষ কৃত তার পিরবেত  নবীেদরেক 
অ ীকার কেরেছ এবং অেনক নবীেক শহীদও কেরেছ। 
প মত : মানুেষর  সৗভাগ  অজ ন তার ত পরতার ওপর িনভ রশীল। যিদ  কউ ঐশী শাি  বা অিভশাপ  পেয় 
থােক তাহেল তা  ফুরী ও অবধ তার জেন ই। কারণ আ াহ  েত েকর মুি র উপায় িনেদ শ কেরেছন। 
সবেশেষ আ াহর কােছ  াথ  না কির আমরা  যন আ াহর সকল িবধান  মেন চলেত পাির এবং আ াহর িবধােনর 
অনুসরেণর   ে  সব ধরেনর  গাড়ামী,  বৃি  পূজা ও অবাধ তা  থেক দূের থািক।  
 
৩১তম পব  
 
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ৮৯  থেক ৯৩ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ ৮৯ ন র 
আয়ােত বলা হেয়েছ, আ াহর প   থেক তােদর কােছ রাখা িনদশ  েনর সমথ  ক িকতাব আসার পরও তারা  সই 
িকতাব অ াহ  করেলা৷ অথচ এর আেগ সত   ত াখ ানকারীেদর িবরুে  তারা তােদর কােছ রাখা িনদশ  েনর সাহােয  
িবজয়  াথ  না করেতা৷ িক  যখন তােদর কােছ তা আসেলা, তখন তারা  স   ত াখ ান করেলা৷ সুতরাং 
অিব াসীেদর  িত আ াহর অিভশাপ৷" এর আেগর আেলাচনায় হযরত মূসা ও তওরােতর িবধােনর  িত বনী 
ইসরাইল জািতর িবে ষ ও  গাড়ামীর কথা উে খ কেরিছলাম৷ আর এ আয়ােত ইসলােমর  াথিমক যুেগর ইহুদীেদর 
কথা বলা হেয়েছ, যারা তােদর ধম য়    তওরােত বিণ  ত িনদশ  ন অনুযায়ী ইসলােমর নবীর অেপ ায় িছেলা এবং 
িনেজেদর ঘর-বািড় ও মাতৃভূিম  ছেড় পািড় জিমেয়িছল িহজােজ ৷ 
মিদনা ও মিদনার আেশপােশ বসিত াপনকারী ইহুদীরা মুশিরকেদরেক বলেতা, খুব িশ  িগরই আিবভূ ত হেবন 
মুহা দ নােমর একজন নবী িযিন শ েদর উপর িবজয় লাভ করেবন৷ ইহুদীরা ঐ নবীর  িত ঈমান আনারও কথা 
বলেতা৷ িক  সিত ই যখন হযরত মুহা দ(সাঃ) আিবভূ ত হেলন এবং মদীনায় িহজরত করেলন, তখন  দখা 
 গল ইহুদীরা তােদর  গাঁড়ামী ও ব পূজার কারেণ ঈমান আনেত অ ীকার করেলা৷ অপর িদেক মিদনার মুশিরকরা 
দেল দেল ঈমান আনেলা এবং  হণ করেলা ইসলাম৷ এ আয়াত  থেক  বাঝা যায়   ফ  ানই যেথ  নয় বরং 



সত েক  হণ ও তা  মেন চলার মেনাভােবরও  েয়াজন৷ ইহুদীরা এবং তােদর পুেরািহতরা মহানবী(সাঃ) স েক  
জানা সে ও সত   হণ ও তা  মেন িনেত   ত িছেলানা ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ৯০ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, তারা অত   িনকৃ  
মূেল  িনেজেদরেক িবি  কেরেছ৷ আ াহ যা অবতীণ   কেরেছন তারা তা িহংসাবশবত  হেয়  ত াখ ান কের শুধু এ 
কারেণ  য আ াহ তার বা ােদর মেধ  যােক ইচছা অনু হ কেরন৷ সুতরাং তারা   ােধর উপর   ােধর পা  
হেলা৷ আর সত   ত াখ ানকারীেদর জেন  রেয়েছ লা নাদায়ক শাি ৷ ইহুদীরা আশা কেরিছেলা ইসলােমর নবী আসেব 
তােদর বনী ইসরাইল  গা   থেক এবং তখন তারা ঐ নবীর  িত ঈমান আনেব৷ িক  তােদর   ভ  হওয়ায় 
 গা ীয় িহংসা ও িবে েষর বশবত  হেয় তারা ইসলাম  হণ কেরিন৷ এমনিক তারা আ াহর এ িস াে র িবরুে  
 িতবাদও জািনেয় বেস৷ ইহুদীরা তােদর এ আচরেণর মাধ েম  িতকর  লনেদেনর  ীকার হেয়েছ৷ কারণ তারা 
 িত ত নবীর  িত ঈমান আনার জেন  দীঘ  পথ পািড় িদেয় মিদনায় এেস বসিত  াপন কের৷ এ জেন  তােদরেক 
সহ  করেত হয় অগিনত দুঃখ-ক ৷ িক   শষ পয    তারাই পিরণত হয় ইসলােমর শ েত৷  কবল  গা ঁড়ামী আর 
িহংসার কারেণই তারা নবীর  িত অিব াস  পাষণ কের এবং িনেজেদরেক িবি  কের িহংসার মূেল ৷ এভােব তারা 
তােদর লে    পৗছুেত ব থ   হয়৷ 
এবাের সূরা বাকারার ৯১ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, ◌ুযখন তােদরেক 
বলা হয় আ াহ যা অবতীণ   কেরেছন তােত িব াস কেরা৷ তারা বেল আমােদর নবীর  িত যা অবতীণ   হেয়েছ 
আমরা তােত িব াস কির৷ তা ছাড়া সব িকছুই তারা  ত াখ ান কের৷ যিদও এ  কারআন সত  এবং তােদর কােছ 
যা আেছ তা সমথ  ন কের৷  হ নবী আপিন তােদর বলুন, যিদ  তামরা অতীেত  তামােদর উপর অবতীণ   হওয়া 
িবষেয়র  িত িব াসী হেত তেব  কন  তামরা অতীেত নবীেদরেক হত া কেরিছেল ?" 
এ আয়ােত ইহুদীেদরেক উে শ  কের বলা হেয়েছ  তামরা হযরত মুহা দ (সাঃ)এর  িত ঈমান আনেছানা এ জেন  
 য িতিন  তামােদর  গাে র নন৷ তেব  কন  তামরা অতীেত নবীেদরেক হত া কেরিছেল ? এ  থেক  বাঝা যায় 
 তামরা মূলত: সেত র িবেরাধী ৷ ঐ সত   তামােদর নবীই বলুক অথবা ইসলােমর নবীই বলুক তােত  তামােদর 
িকছু এেস যায় না ৷  কারআেনর বাণীেক  তামরা  যমন অ াহ  কেরছ  তমিন তওরােতর কথাও  তামরা  হণ 
কেরািন ৷ মূলত: আসমানী  ে র সব িবষয় এেসেছ এক আ াহর প   থেক এবং  সসব  কান িবেশষ জািত বা 
 গাে র জেন  আেসিন বরং এেসেছ তাবত মানুেষর জেন ৷ তাই এটা কােরা বলার অিধকার  নই  য, আিম  কবল 
আমার জািতর নবীেক অসুসরণ করেবা, অন  কাউেক নয় ৷ 
সব ঐশী ধেম  র িবষয়ব র ল  -উে শ  এক এবং এক র সােথ অন  র  কান িবেরাধ  নই ৷  যমন এক  
 দেশর িব িবদ ালেয়র  লখাপড়া  স  দেশর মাধ িমক ও উচচমাধ িমক পয  ােয়র িশ ার সােথ সম য়পূণ   এবং এ 
দুেয়র মেধ   নই  কান িবেরাধ৷ শুধু িব িবদ ালেয়র িশ া তুলনামূলকভােব পূণ  া  ৷ 
সূরা বাকারার ৯২ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " িন য় মূসা  তামােদর কােছ     মাণ সহ এেসেছ৷ িক  
 তামরা তার অনুপি িতেত বাছুর পূজা শুরু করেল৷ সিত ই  তামরা িছেল বড় অত াচারী ৷" 
ইহুদীরা ইসলাম ধম    হণ না করার  পছেন  য যুি  এেনিছল তাহেলা, মহানবী(সাঃ) আরব, আর অন িদেক 
হযরত মূসা িছেলন বনী ইসরাইল ৷ িক  হযরত মূসা তােদর জন   মােজযা সহ আসার পর যখন তুর পাহােড় 
 গেলন, তখন বনী ইসরাইল জািত বাছুর পূজার িদেক ঝুেক পড়ল৷ হযরত মূসার দীঘ   িদেনর  ম এক িনিমেষ 
পািন হেয়  গল৷ এভােব ইহুদীরা জুলুম কেরিছল তােদর  নতার  িত ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ৯৩ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  রণ কর 
যখন  তামােদর অ ীকার িনেয়িছলাম এবং ত‚রেক  তামােদর উেধব    াপন কেরিছলাম৷ বেলিছলাম তাওরাত ও এর 
 যসব িবধান  তামােদরেক িদলাম  সসব দ ৃঢ়ভােব  হণ কর এবং  বন কর৷ িক  তারা বলেলা, আমরা 
 বণকরলাম ও অমান  করলাম ।"  ফুরী ও অিব ােসর কারেণ তারা তােদর অ ের বাছুরেক  ান  দয়৷  হ নবী 
আপিন তােদর বলুন যিদ  তামরা িব াসী হও তাহেল  তামােদর িব াস যা িনেদ শ  দয় তা িনকৃ ৷ এর আেগ বেলিছ 
ইহুদীরা মহানবী(সাঃ)এর  িত ঈমান না আনার অজুহাত িহসােব বেলিছেলা রাসূেল  খাদা বনী ইসরাইল জািতর 
 লাক না৷ তারা বেলিছল আমরা  কবল এমন নবীর  িত ঈমান আনেবা  য আমােদর  গাে র হেব৷ আর আমরা 
 কবল মূসার আনা িকতাব তাওরাতই  মেন চলেবা৷ এর আেগর কেয়ক  আয়ােত উদাহরণ  দয়া হেয়েছ যা  দেখ 



বুঝা যায় ইহুদীরা তােদর নবী মূসা ও তার ধম      মেন চলা দূেরর কথা বরং তার িবপরীতভােব চেল৷ আর এ 
আয়ােত  সরকম আেরক  ঘটনার কথা মেন কিরেয়  দয়া হেয়েছ৷ ত‚র পাহােড় আ াহপাক বনী ইসরাইেলর কাছ 
 থেক িকছু িবষেয় অ ীকার িনেয়িছেলন৷ িক  তারা  সগুেলা  জেন শুেন  বমালুম ভুেল  গল৷ কারণ তােদর অ েরর 
 ভতর িশর   ও দুিনয়া পূজা এমন গভীরভােব  গেড় বসেলা  য  সখােন িচ া ও িব ােসর  কান  ান িছেলানা৷ 
তােদর এ দুিনয়া পূজার িবষয়  ফুেট উেঠ  েণ  র বাছুর পূজার মাধ েম৷ আর অ ুত ব াপার হে  আ াহর িনেদ শ 
অমান  করার সােথ সােথ তারা ঈমােনরও দাবী করেতা৷ পিব   কারআন তােদর উে েশ  এক     কের তােদরেক 
জবাব  দয়৷    করা হয়,  তামােদর ঈমান িক  তামােদরেক আ াহর অ ীকার ভে র িনেদ শ  দয়? ঐ িব াস 
িক বাছুর পূজা এবং আ াহর নবীেদর হত া করেত বেল? যিদ  তামােদর ঈমান এ ধরেণর হয়, তেবেতা  স খুব 
িনকৃ  িনেদ শই  তামােদর িদেচছ৷ সূরা বাকারার ৮৯ ন র  থেক ৯৩ ন র আয়াত পয     যসব িশ া পাই  সগুেলা 
হে - 
 থমত: আজ ইহুদী ও  ী ানেদরেক ইসলাম  হণ না করেত  দখেলও ইসলােমর সত তা স েক  সে হ করা 
উিচত নয়৷ কারণ তােদর অেনেক সত   বাঝার পরও  ব ৃি গত কারেণ ইসলাম  মেন িনেত রাজী হয়না ৷ 
 যমিনভােব মদীনার ইহুদীরা নবীিজেক িচেনও ইসলাম  হণ কের িন ৷ 
ি তীয়ত: িহংসা হেলা  ফুরী, অিব াস ও সত   ত াখ ােনর উ স ৷ বনী ইসরাইল যখন  দখেলা রাসূেল  খাদা 
তােদর  গাে র নয় তখন তারা িহংসাবেশাবত  হেয় অিব াস করেত লাগেলা ৷ 
তৃতীয়ত: আ াহ ছাড়া অন   য  কান িকছুর  িত অিতির  আকষ  ণ িবপদজনক ৷ কারণ এ জাতীয় আকষ  ণ 
মানুষেক সেত র ব াপাের অ  কের  ফেল ৷ 
চতুথ  ত: এক   েণ  র বাছুর যখন বনী ইসরাইেলর অ ের জায়গা কের িনেলা, তখন তােদর কােছ আ াহ হযরত 
মূসা ও তাওরােতর িবধান মূল হীন হেয় পড়ল৷ এর পিরবেত  িশরক ও মূত পূজা হেয় উঠল শি শালী ৷ 
সবেশেষ আ াহর কােছ  াথ  না জানাই যােত িতিন আমােদর অ র  থেক িহংসা, বণ  িবে ষ এবং দুিনয়ার  িত  লাভ 
দূর কেরন আর এর পিরবেত  আমােদর অ র ভের  দন  খাদায়ী   েম ৷  
 
৩২তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ৯৪  থেক ৯৮ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ ৯৪ ও ৯৫ 
ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " ঐ ইহুদীেদর বল, যিদ আ াহর কােছ পরকােলর বাস ান িবেশষভােব  তামােদর 
জেন ই হয় অন  কােরা নয়-তাহেল  তামরা ম ৃতু  কামনা কেরা যিদ সত বাদী হও৷ িক  তারা তােদর কৃতকেম  র 
জন  কখেনাই মৃতু  কামনা করেবনা৷ আর আ াহ সীমা লংঘনকারীেদর স েক  অবিহত ৷" 
অতীতকাল  থেক ইহুদীরা িনেজেদরেক     জািত মেন করেতা৷ তারা িব াস করেতা  বেহশত তােদর জন  সৃি  
করা হেয়েছ এবং  দাজেখর আগুন তােদরেক  শ   করেব না৷ আর তারা আ াহর স ান ও তারই ব ু৷ এই িমথ া 
ধারণার বশবত  হেয় তারা একিদেক তােদর খুশীমত জুলুম-অত াচার ও পাপ কাজ করেতা আর অন িদেক আ া  
হেতা আ  িরতা, গব   ও অহ ােরর ব ািধেত৷ এই অয়ােত তাই তােদর িবেবেকর উপর িবচােরর ভার  ছেড় িদেয় 
বলা হয়, " বেহশত একমা  ইহুদীেদর জন " যিদ  তামােদর এ দাবী সিত  হয় তাহেল  তামরা  কন  ত 
 বেহশেত যাওয়ার জন  মৃতু  কামনা কেরা না?  কন মৃতু েক ভয় পাও এবং তা  থেক পিলেয়  বড়াও? ম ৃতু ভয় 
অেনকটা চালেকর  মণভীিতর মত৷ ঐ চালকই সফর করেত ভয় পায়  য রা া  চেন না,  ালানী  নই িকংবা 
অপরাধ কেরেছ, অথবা  চারাই মাল বহন করেছ বা গ ব  েল থাকার  কান জায়গা  নই৷ িক   কৃত  মািমন 
রা া  চেন, স কােজর মাধ েম  ালানী সং হ কেরেছ, তওবার মাধ েম অপরাধ মাজ না কের িনেয়েছ, তার 
কােছ  চারাই িকছু  নই এবং পরকােলও তার রেয়েছ বাস ান বা  বেহশত৷ অিধকাংশ মানুষ যারা ম ৃতু েক ভয় 
পায়, তােদর ভীিত মূলত: দু  কারেণ ৷  থমত: তারা মৃতু েক ধবংস মেন কের৷ আর  াভািবকভােবই  কান 
সৃি ই িনেজর ধবংস চায়না এবং িনেজর ধবংসেক সবেচেয়  বশী ভয় পায়৷ ি তীয়ত: তারা হয়ত পরকােল িব াস 
কের৷ িক  িনেজেদর অন ায় কােজর জেন  তারা ম ৃতু েক ভয় পায়৷ কারণ মৃতু র পর  থেকই শুরু হয় মানুেষর 



িহসাব-িনকাশ৷ আর তাই মৃতু  যােত  দরীেত আেস তারা  সটাই কামনা করেতা৷ িক  নবীগণ এবং আ াহর 
অলীরা একিদেক মৃতু েক িবনাশ ও ধবংস মেন কেরন না বরং এেক আেরক  জীবেনর সূচনা বেল মেন কেরন৷ 
আর অন িদেক তারা তােদর কেম   ও িচ ায়  কান অপরাধ কেরনিন বেল মৃতু েক ভয় পাননা বরং আেরা আ হ 
 পাষণ কেরন৷ তাই  দখা যায় আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী(আঃ) িনেজর স েক  বেলন,  খাদার কসম! 
মুতু র  িত আমার আকষ  ণ মাতৃ েনর  িত নবজাতেকর আকষ  েণর  চেয়  বশী৷  
এবাের সূরা বাকারার ৯৬ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ নবী, আপিন 
িন য় ইহুদীেদরেক সবেচেয়  লাভী এমনিক মুশিরকেদর  চেয়ও তােদরেক দুিনয়ার জীবেনর  িত  লাভী  দখেত 
পােবন৷ তােদর  েত েক হাজার বছর  ব ঁেচ থাকার আকাঙখা কের৷ িক  এ দীঘ   জীবন তােদরেক  দয়া হেলও তা 
তােদরেক শাি   থেক দূের রাখেত পারেব না৷ আর আ াহ তােদর সব কাজ  দেখন ৷" 
রাসূেল  খাদার  িত উে শ  কের এ আয়ােত বলা হেয়েছ  বেহশেতর দাবীদার ইহুদীরা মৃতু  কামনােতা কেরই না 
বরং অন ান  মানুষ এমনিক মুশিরকরা যারা পরকােল িব াস কের না এবং মৃতু েক জীবেনর ধবংস বেল মেন 
কের, তােদর  চেয়ও এ দুিনয়ার  িত তারা  বশী  লাভী৷ তারা দুিনয়ার জীবেনর  িত এতই আস   য, 
পৃিথবীেত হাজার বছর জীবন-যাপন করেত চায়৷ যােত আ াহর শাি   থেক দূের থাকা যায় এবং জমা করা যায় 
দুিনয়ার ধন-স দ ৷ িক  আ াহপাক জবােব বেলন, তােদরেক এক হাজার বছর  বঁেচ থাকার সুেযাগ  দয়া 
হেলও ঐ দীঘ  ায়ূ তােদর  াপ  শাি   ঠকােত পারেব না৷ কারণ তােদর সম  কাজ আ াহ  দেখন এবং এই িশশুসুলভ 
আশা তােদর জন   কান ফল বেয় আনেব না ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ৯৭ ও ৯৮ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, " 
আপিন বলুন- য জীবরাঈেলর শ   স  জেন রাখুক জীবরাঈল আ াহর িনেদ েশ আপনার  দেয়  কারআন  পৗেছ 
িদেয়েছ, যা তার পূব  বত  িকতােবর সমথ  ক এবং িব াসীেদর জন  পথ  দশ  ক ও শুভ সংবাদ৷  য  কউ আ াহ, 
তার  ফেরশতা, রাসূলগণ এবং জীবরাঈল ও িমকাঈেলর শ   স  জেন রাখুক আ াহ িন য় সত  
 ত াখ ানকারীেদর শ  ৷" 
রাসূেল  খাদা(সাঃ) যখন মদীনায় আসেলন তখন িকছু ইহুদী তােদর একজন পুেরািহতসহ রাসূেলর কােছ এেস িকছু 
   করল৷ তােদর এক     িছল,  তামার কােছ  য  ফেরশতা ওহী িনেয় আেস তার নাম িক? রাসূেল  খাদা 
জবােব বেলন, জীবরাঈল৷ তখন ইহুদীরা বলল, যিদ ওহীর  ফেরশতা িমকাঈল হেতা তাহেল আমরা ঈমান 
আনেবা৷ কারণ জীবরাঈল আমােদর শ ৷  স আমােদর জন   জহােদর মত ক ন িবধান িনেয় আেস ৷ মানুষ 
যখন সত েক  মেন িনেত চায়না তখন অজুহাত খঁুেজ  বড়ায় ৷ এমনিক তারা আ াহর  ফেরশতােকও অেযৗি কভােব 
দায়ী কের যােত সত   থেক পািলেয় থাকা যায়৷ জীবরাঈল, িমকাঈল  মুখ  ফেরশতাগণ িনেজর  থেক  কান অহী 
আেনননা৷ আ াহ যা বেলন তারা হুবহু তাই  মেন চেলন৷ তারা  কবল আ াহ ও রাসূেলর মেধ  মাধ ম িহসােব 
কাজ কেরন৷ তাই এটা অত       য ইহুদীবাদীেদর এ দাবী িছল ইসলাম  হন না করার এক  বাহানা, যা 
িকনা স ূণ   অেযৗি ক ৷ এসব আয়াতগুেলার িশ ণীয় িবষয়গুেলা হে - 
 থমত: মানুেষর এমনভােব জীবন-যাপন করা উিচত যােত  স  যেকান সময় ম ৃতু র জেন   তরী থােক৷ যিদ 
স কভােব তার দািয়  পালন কের এবং অপরােধর জন  তওবা কের তাহেল মৃতু েক ভয় পাওয়ার িকছু  নই ৷ 
ি তীয়ত: দীঘ   জীবন গুরু পূণ   িকছু নয়৷ একমা  আ াহর  নকেট র মাধ েমই জীবন হেয় উেঠ মূল বান ৷ তাই 
 দখা যায় ইমাম জয়নুল আেবদীন(আঃ) তার এক  দায়ায় বেলন,  হ আ াহ ! আমার যিদ  তামােক  মেন 
চলার মাধ ম হয় তাহেল তােক বািড়েয় দাও৷ আর যিদ শয়তােনর িবচরন     হয় তাহেল তা সংি   কের দাও 
৷  
তৃতীয়ত: ধম   হেলা অেনকগুেলা িব ােসর সমি ৷ তাই  কউ যিদ বেল আ াহেক িব াস কির িক  তার  ফেরশতা 
আমার শ  বা ঐ নবীেক িব াস কিরনা তাহেল তার ঈমান  নই ৷ সুতরাং একজন  কৃত মুিমন হেলা  সই  য 
আ াহ, সব নবী ও সব  ফেরশতার  িত িব াস রােখ ৷  
 



৩৩ তম পব  
 কারআেনর আেলার এ পেব   আমরা সূরা বাকারার ৯৯  থেক ১০২ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ ৯৯ন র 
আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ নবী িন য় আিম আপনার  িত    িনদশ  ন অবতীণ   কেরিছ যা সত  ত াগকারীরা 
ছাড়া অন   কউ  ত াখ ান কেরনা ৷" 
গত পেব   আমরা বেলিছলাম  য, মদীনার ইহুদীরা ইসলাম  হণ না করার জন  নানা অজুহাত উ াপন করেতা ৷ 
এর মেধ  এক  িছল,  ফেরশতা িজবরাইল রাসূেল  খাদার কােছ অহী আনায় তারা রাসূেলর  িত ঈমান আনেব 
না৷ আর এ আয়ােত তােদর আেরক  অজুহাত তুেল ধরা হেয়েছ ৷ ইহুদীরা বলেতা আমরা এ িকতােবর িকছু 
বুিঝনা এবং এর িবষয়ব  আমােদর কােছ    নয়৷ আর তাই আমরা  মাহা েদর  িত ঈমান আনেবানা এবং 
 কারআনেকও তার মুেজযা িহসােব  হণ করেবনা৷ অথচ  কারআেনর আয়াত পাঠ ও তােত একটু িচ া করেলই 
ইসলােমর নবীর নবুয় েতর সত তা এবং  কারআেনর অেলৗিক   বাঝা যায়৷ অবশ  এই সত  তারাই উপলি  করেত 
পাের যােদর অ র পােপ কলুিষত হয়িন এবং যােদর মেধ  সত েক  মেন  নয়ার মেনাভাব আেছ৷ কারণ পাপ কাজ 
 ফুরী বা সত েক  ত াখ ােনর পটভূিম সৃি  কের৷ মানুষ  বৃি র কামনা-বাসনা অনুসরেণর মাধ েম ঝুেক পেড় 
 ফুরীর িদেক এবং  চ া কের সত েক  ঢেক  দয়ার৷ কারণ ঐ সত   হণ করেল  স আর অনায়ােস পাপ কাজ 
করেত পারেব না৷ 
সূরা বাকারার ১০০ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " তাই নয় িক, যখনই তারা  কান অ ীকার কেরেছ, তখন 
তােদরই একদল তা ভ  কেরেছ? হ াঁ, তােদর অিধকাংশই ঈমান আনেব না ৷" এ আয়ােত রাসূেল  খাদােক 
 েবাধ িদেয় বলা হেয়েছ, যােত িতিন ইহুদীেদর ঈমান না আনার কারেণ দুঃখ না পান ৷ কারণ ইহুদীরা হেলা  সই 
 গাে র যারা তােদর িনেজেদর  গাে র নবীেদর  িত  দয়া অ ীকার রােখিন ৷ তারা হযরত মূসা(আঃ)এর সােথ 
 কান অ ীকাের আব  হওয়ার পর  দখা  যত িবিভ  অজুহােত তারা  সটা অমান  করেতা৷ হযরত  মাহা দ(সাঃ) 
মদীনায় আসার পর  সখানকার ইহুদীরা নবীজীর সােথ অ ীকার করেলা  য অ ত তারা মুসলমানেদর শ েক 
সাহায  করেব না ৷ িক  অিচেরই তারা তােদর  সই অ ীকার ভ  কের এবং মুসলমানেদর িবরুে  আহজােবর যুে  
তারা মুশরীকেদর সােথ হাত িমলায়৷ একই ভােব আজও ইসরাইেলর ইহুদীবাদীরা  কান আ জ ািতক চুি  ও অ ীকার 
 মেন চলেছ না৷  কান চুি  করার পরপরই তারা অবলীলায় তা ভ  কের বেস৷ কারণ এরা হেলা বণ  িবে ষী ও 
সুিবধাবাদী জািত৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১০১ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " যখন রাসূেল 
 খাদা আ াহর   িরত পুরুষ িহসােব তােদর কােছ এেলন এমন িকছু িনদশ  ন িনেয় যার সােথ ওেদর কােছ রাখা 
িনদশ  েনর িমল িছল, তখন ঐশী  ে র অনুসারীেদর একদল আ াহর িকতাবেক অ াহ  কের বেস৷  যন তারা  স 
স েক  একদম জােননা৷ রাসূেল  খাদা(সাঃ)এর আিবভ ােবর আেগ ইহুদী পি তরা জনগণেক তার আগমন স েক  
সুসংবাদ িদেতা৷ তারা তােদর ধম য়    তওরােত নবীজী স েক   যসব িনদশ  েনর কথা বলা হেয়েছ  সগুেলা বেল 
 বড়ােতা জনগেণর মেধ ৷ িক  সিত ই যখন তারা নবীজীেক  দখােলা তখন তারা হযরত  মাহা দ(সাঃ) ক 
এমনভােব অ ীকার করেলা  যন তা ঁর স েক  িকছুই জােননা৷ 
মূলত: পদময  াদার  লাভ অিধকাংশ মানুেষর জন  িবেশষ কের পি ত ব ি েদর জন  এক  িবপদজনক িবষয়৷ 
যখন ইহুদী পি তরা মেন করেলা  য তারা মহানবী(সাঃ)এর নবুয় ােতর সত তা  ীকার করেল িনেজেদর দুিনয়াবী 
পদময  াদা হাতছাড়া করেব তখন তারা তা ঁর নবুয় াতেক  বমালুম অ ীকার কের বসেলা৷ তেব ন ায় িবচােরর 
িভি েত সত  ইিতহাস বণ  নাকারী  কারআন, ইহুদীেদর মেধ  যারা সত প ী এবং স  তােদর  িত স ান  দিখেয় 
বেল  য অিধকাংশ  লাক সত েক অ ীকার করেলও তােদর মেধ  অ  সংখ ক ব ি  সত   হণ কেরিছল ৷  
এবাের সূরা বাকারার ১০২ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " ইহুদীরা 
তওরাত অনুসরেণর পিরবেত  সুলায়মােনর রাজ কােল শয়তানরা যা আব ৃি  করেতা তার অনুসরণ করেতা৷ অথচ 
সুলায়মান কখেনা যাদু কেরিন এবং সত   ত াখ ান কেরিন৷ িক  শয়তানরা মানুষেক যাদু িশ া িদেতা এবং 
কােফর হেয় িগেয়িছল৷ ইহুদীরা বােবল শহেরর দুই  ফেরশতা হারুত ও মারুেতর উপর যা অবতীণ   হেয়িছল তা 
অনুসরণ করেতা ৷ ‘আমরা  তামােদর জন  পরী া  রুপ-সুতরাং যাদুেক অন ায়ভােব ব বহার কের কােফর হেয়া 



না'-এ কথা না বেল ঐ দুই  ফেরশতা কাউেক িকছু িশ া িদেতা না ৷ িক  তারা ঐ দুই  ফেরশতা  থেক শুধু 
এমন িকছু িশখেতা যা িদেয়  ামী- ীর মেধ  িবেভদ সৃি  করা যায়৷ অথচ আ াহর অনুমিত ছাড়া  কউ কােরা 
 িত করেত পাের না৷ তারা শুধু ঐ সব অংশই িশখেতা যা িছল তােদর জন   িতকর এবং তােদর জন   কান 
ধরেনর উপকারী িছলনা৷ আর তারা িন য়ই জানেতা,  য এ পন   য় করেব পরকােল তার  কান মুনাফা 
পােবনা ৷  য িজিনেসর বদেল তারা িনেজেদর িবি  করেলা তা বড়ই িনকৃ  যিদ তারা জানেতা ৷" 
হযরত  সালায়মান(অঃ)এর যুেগ যাদু ও ত -ম  িবপদজনকভােব ছিড়েয় পেড়৷ তাই হযরত  সালায়মান(আঃ) 
যাদুকরেদর সব কাগজ-প  এক জায়গায় জমা করার িনেদ শ  দন৷ িক  হযরত  সালায়মােনর পর একদল  লাক ঐ 
কাগজ-পে র  খাঁজ পায় এবং শরু কের যাদু িশ া ও তার চচ ার৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ বনী ইসরাইেলর িকছু 
 লাক ঐশী    তওরাত অনুসরেণর পিরবেত  ঐ যাদু ও ত -মে র িদেক ঝুেক পড়ল৷ আর তারা তােদর এ 
কাজেক জােয়য করার জেন  বেল  বড়ােত লাগেলা  য, এই বই-প েতা  সালায়মােনর এবং িতিন িছেলন শি শালী 
যাদুকর৷ পিব   কারআন তােদর এ িমথ া দাবীর জবােব বেল  সালায়মান কখেনাই যাদুকর িছেলন না৷ বরং িতিন 
হেলন আ াহর নবী৷ িতিন  যসব অেলৗিকক িনদশ  ন  দখােতন  সসব িছল আ াহর  দয়া  মােজযা৷ বরং  তামরা এর 
মাধ েম ঐসব শয়তােনর অনুসরন করেছা যারা যাদু চচ া ছিড়েয় িদেয়েছ৷ 
অবশ  আেরক  উপােয়ও ইহুদীরা যাদুিবদ া অজ ন কেরিছেলা৷ আ াহর িনেদ েশ বােবল শহের একবার হারুত ও 
মারুত নােম দুই  ফেরশতার আগমন ঘেট৷ মানুষরুপী এ দুই  ফেরশতার কাজ িছেলা মানুষেক যাদ-ুতে র  ভাব 
নস া  করার উপায় বাতেল  দয়া৷ এ দুই  ফেরশতা একইসােথ মানুষেক সতক  কের িদেতা যােত  কউ যাদু িবদ ার 
অপব বহার কের িনেজেদর ব গত  াথ   হািসল না কের৷ িক  ইহুদীরা ঐ দুই উপােয় যাদু ও ত -ম  িশেখ এর 
মাধ েম িনেজেদর অন ায়  াথ   পূরণ করেতা৷ যিদও তারা জানেতা  য, যাদুর কাজ  ফুরীর শািমল এবং 
এরমাধ েম  িত   হয় পিরবার ও সমাজ৷ এ আয়াত  থেক  বাঝা যায়  য, যাদু ও ত -ম  মানুেষর জীবেন 
 ভাব  ফলেত পাের৷ তেব সব িকছুর উে   একমা  আ াহ এবং তার আ য়  াথ  না, তার উপর ভরসা,  দায়া 
এবং সদকা বা দান-খয়রােতর মাধ েম যাদুর দু   ভাব  থেক মুি  পাওয়া স ব৷ সব ধরেণর িবদ া  য সব 
সময় মানুেষর জন  উপকারী নয় তাও এর মাধ েম ফুেট ওেঠ৷ িশ ক যিদ স  ও সু  না হন তাহেল  ান ও 
িবদ া মানুেষর  সবা  তা দূেরর কথা বরং ধবংস কের ব ি  ও সমাজেক৷ সূরা বাকারার ৯৯  থেক ১০২ ন র 
আয়ােতর মূল িশ নীয় িবষয়গুেলা এবার এেক এেক তুেল ধরা যাক ৷ 
 থমত: ধেম  র  িত অেনেকর অিব াস  থেক ধেম  র সত তা িনেয় সে হ করা উিচ  নয়, বরং মেন রাখেত হেব 
পাপ কােজর কারেণ মানুেষর আ া সত   হেণর মেনাভাব হািরেয়  ফেল ৷ 
ি তীয়ত:  কবল িবদ া িশ াই যেথ  নয় বরং এর সােথ সত   হেণর মেনাভাব থাকাও জরুরী ৷ ইহুদী পি তরা 
তওরােতর বেদৗলেত ইসলােমর নবীর শুভ আগমেনর কথা জানেতা৷ িক  তারা িনেজরাও নবীজীর  িত ঈমান 
আেনিন এবং অন েদরেকও মানা কেরেছ ঈমান আনেত ৷ 
তৃতীয়ত:  ান সব সময় মানুেষর জন  উপকারী নয় ৷ বরং  ান হেলা ধারােলা চা র মেতা৷ যিদ তা 
অে াপচারকারী ডা ােরর হােত পেড় তাহেল তা িদেয় িতিন রুগীেক মৃতু র হাত  থেক র া কেরন৷ আর যিদ 
খুনীর হােত পেড় তাহেল  স তা িদেয় হত া কের িনরপরাধ মানুষেক ৷ 
চতুথ  ত: শয়তান পিরবাের  ামী- ীর মেধ  কলহ ও িবেভদ সৃি  করেত চায়৷ আর অন িদেক  ফেরশতারা  চ া 
কের তােদর মেধ   সৗহাদ  ও স ীিত  াপেনর৷ একই ভােব মানুষও দুদেল িবভ  ৷ একদল শয়তােনর পেথ আেরক 
দল  ফেরশতােদর পেথ৷  
 
৩৪তম পব  
 কারআেনর আেলার এ পেব   এবাের সূরা বাকারার ১০৩ ন র আয়াত  থেক ১০৭ন র পয    আয়াত িনেয় আেলাচনা 
করব৷ ১০৩ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " যিদ তারা িব াস করত ও ধম  ভীর ুহত, তেব িনি তভােব তােদর 
 য  িতফল আ াহর কােছ রেয়েছ তা  বশী কল াণকর হেতা, যিদ তারা জানেতা ৷" 
এর আেগর পেব   আমরা বেলিছলাম ইহুদীরা তাওরাত ও অন ান   খাদায়ী   গুেলােক অনুসরেণর পিরবেত  যাদুিবদ া 



সং া   লখােলিখর অনুস ান করেতা৷ তারা এ ব াপাের যুি   দিখেয় বলেতা, হযরত  সালাইমান(আঃ) যাদুর 
উ স৷ িক  পিব   কারআন হযরত  সালাইমান(আঃ) ক এই অিভেযােগর সােথ স ক হীন ও পিব  বেল উে খ 
কেরেছ৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ ইহুদীরা যিদ  কৃত িব াসী হত ও এ ধরেণর অন ায় অিভেযাগ এবং অনুপেযাগী 
কাজ  থেক িবরত থাকত, তাহেল তােদর জন ই কল াণকর হেতা৷ কারণ শুধু ঈমান বা িব াস  াপন করা যেথ  
নয়৷  খাদাভীরুতা ও সাবধানতা বা সেচতনতাও জরুরী৷  খাদাভীরুতা বা তাকওয়ার অথ   শুধু ম  বা খারাপ কাজ 
 থেকই দূের থাকা নয়৷ এটা হল এমন এক অভ  িরন শি  যা মানুষেক  নাংরা ত পরতা  যমন, িমথ া বলার 
মত ম  কাজ  থেক দূের রাখার পাশাপপািশ তােদরেক ভােলা কাজ করেতও উ সািহত কের৷ ভােলা কাজ বলেত 
নামাজ পড়া, অন ায়-অিবচার  িতেরাধ  ভৃিত ভােলা কাজেক  বাঝােনা হেয়েছ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১০৪ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  হ িব াসীগণ 
রাসূল(সাঃ)এর দ ৃি  আকষ  েনর জন  ‘রােয়না' শ   বেলা না, বরং ‘উনজুরনা' বল এবং শুেন রাখ 
অিব াসীেদর জন  ভয়াবহ শাি  রেয়েছ৷" 
ইসলােমর  াথিমক যুেগ রাসূল(সাঃ) যখন ব ৃতা িদেতন বা  কারআেনর আয়াত পেড়  শানােতন তখন 
মুসলমানরা রাসূল(সাঃ)এর ব ব েক ভােলাভােব উপলি র জন  রাসূেলর কােছ আেবদন করেতন-যােত 
রাসূল(সাঃ) তােদর অব া  দেখ ব ব  রােখন৷ তারা তােদর এই আেবদন জানােতন ‘রােয়না' নামক শ   
ব বহার কের৷ আরবীেত রােয়না শে র অথ   অন েক র া করা বা  দখা- শানা করা৷ িক  িহ  ভাষায় এই 
শে র অথ   হেলা  বাকা৷ ইহুদীরা মুসলমানেদর পিরহাস কেও বলেতা  তামরা িনেজেদরেক  বাকা বা আহা ক করার 
জন   তামােদর নবীর কােছ আেবদন জানােচছ৷ আর এ জেন   কারআেনর আয়ােত এ িনেদ শ  দয়া হয়  য, 
রােয়নার পিরবেত  মুসলমানরা  যন উনযুরনা বেল-যােত শ রা অপব াখ ার সুেযাগ না পায় ৷ উে খ  উনযুরনা 
শে র অথ   হেলা আমােদর িদেক ল   করুন৷ এ শ   ব বহার করেল শ রা মুসলমান ও তােদর নবীেক উপহাস 
করার সুেযাগ পােব না৷ এ আয়ােতর ব েব র মূল িনেদ শ হল এমন সব ধরেণর কাজ  থেক িবরত থাকা-তা 
ব ব   হাক বা আচরণই  হাক যােত শ রা  কান অজুহাত পাবার সুেযাগ না পায়৷ এ আয়াত  থেক  বাঝা যায়, 
ইসলাম বড়েদর সােথ ও িশ কেদর সােথ কথা বলার সময় উপযু  শ  ব বহার এবং স ান  দশ  ন ও আদব-
কায়দা র ার ওপর গুরু   দয়৷ একই সােথ  যসব কাজ পিব  িবষয়ািদর  িত উপহাস ব অবমাননার সুেযাগ কের 
 দয় এবং শ েদরেক অপব াখ ার সুেযাগ  দয়,  সসব কাজ  থেক মুসলমানেদরেক িবরত থাকেত হেব৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১০৫ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, ,  তামােদর 
 িতপালেকর কাছ  থেক  তামােদর জন   কান কল াণ অবতীণ    হাক৷ অথচ আ াহ যােক খুশী তােক আপন করুণা 
দান কেরন এবং আ াহ মহাঅনু হশীল৷ এই আয়ােত িব াসীেদর  িত কােফর ও মুশিরকেদর চরম শ তা ও 
িবে েষর বণ  না  দয়া হেয়েছ৷ তারা ব াপক ঘ ৃণা ও িহংসার কারেণ এটা  দখেত   ত িছল না  য মুসলমানরাও 
আলাদা  খাদায়ী    ও  ত  নবীর অিধকারী এবং তারা অন ান  ধেম  র অনুসারীেদর িবকৃিত ও  সং ােরর 
িবরুে  সং াম করেছ৷ আ াহ এ আয়ােত বেলেছন, িতিন যার জন  ভােলা মেন কেরন তােকই অনু হ  দান 
কেরন এবং যােদর জন  দরকার মেন কেরন, তােদর কােছই নবী পাঠান৷ আর এ   ে  িতিন কােরা এমন  কান 
ইেচছর পেরায়া কেরন না  য, যােত ঐসব অনুগহ তােদর বা অন   কান  গাে র জন  বরা  করা হয়৷ 
সূরা বাকারার ১০৬ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, আিম  কান আয়াত রিহত করেল বা ভুিলেয় িদেল তেব তার 
 চেয় ভােলা িকংবা তার সমতুল   কান আয়াত আনয়ন কির৷ তুিম িক জাননা  য আ াহ সব িবষেয় 
সব  শি মান৷" " 
 থম িদেক মুসলমানেদর  কবলা িছল বায়তুল  মাকা াস৷ ইহুদীরা এটােক যুি   দিখেয় বলত:  তামরা মুসলমানরা 
 কান আলাদা ধেম  র অিধকারী নও৷ আর এ জেন ই আমােদর  কবলার মুেখামুখী হেয় দাড়াও৷ এ কারেণই আ াহ 
মুসলমানেদরেক বায়তুল  মাকা াস  থেক  কবলা ম ায়  ানা েরর িনেদ শ  দন৷ িক  এবার ইহুদীরা অন  আপি  
উ াপন কের বেল  য, যিদ  থম  কবলা  ক িছল-তাহেল  কন  কবলা পিরবত ন করা হল? আর যিদ ি তীয় 
 কবলা স ক হয় তাহেল  তামােদর পূব  বত  সব আমল ন  হেয়  গেছ৷ 
পিব   কারআন এইসব আপি র জবােব বেল, আমরা  কান িবধান বা হু মেক রিহত কিরনা এবং ঐ িবধানেক 
িবলি তও কিরনা-যত ননা ঐ রকম  কান িবধান বা তার  চেয় ভােলা  কান িবধানেক তার  লািভিষ  কির৷ 



 কবলা পিরবত ন ও কাবােক মুসলমানেদর  কবলা িহসােব  ঘাষণা  দয়ার   ে  িবল  করার অেনক যুি  ও উে শ  
রেয়েছ৷ আর এসব িবষয় স েক   তামরা অবগত নও৷ ইসলামী িবধান কল াণময় ও   াময়৷ আর তাই  ান, 
কাল ও পিরেবশ  ভেদ িবিভ  িবষেয়র কল াণকর িদক পিরবত ত হয় বেল পূব  বত  িনেদ শ বা িবধান পিরবত ন 
কের তার  েল নতুন িবধান  দয়া হয়৷ অবশ   খাদায়ী িবধােনর মূলনীিত ি র ও অপিরবত নেযাগ ৷ এই আয়াত 
এটাও িনেদ শ কের  য, ইসলােম  কান অচলব ার বা  িবরতার অবকাশ  নই৷ ইসলাম িব জনীন ও  ায়ী ধম   
বেল ইসলােমর  ােথ   এেত  ায়ী িবধােনর পাশাপািশ পিরবত নশীল বা অ ায়ী িবধানও থাকেত পাের৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১০৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " তুিম িক 
জাননা  য একমা  আ াহর জেন ই আসমান ও জিমেনর আিধপত ৷ আর আ াহ ছাড়া  তামােদর  কান অিভভাবক 
ও সাহায কারী  নই৷ পূব  বত  আয়ােতর ব েব র সূ  ধের অথ  া   খাদায়ী  কান  কান িবধান রিহত করার িবষেয় 
আপি র জবাব  দয়া হেয়েছ এই আয়ােত৷ এেত বলা হেয়েছ, যারা আ াহর  কান িবধান রিহত করার িবষেয় 
আপি  করেছ, তারা িক আ াহর িনর ুশ সাব  েভৗমে র িবষেয় উদাসীন? তারা িক জােন না-আ াহ মানুষসহ 
সম  স ার উপর কতৃ  শীল এবং িতিন তার   া অনুসাের িবধান ও িনেদ শাবলীেত  য  কান ধরেণর পিরবত ন 
আনার অিধকার রােখন৷ দুঃখজনকভােব বনী ইসরাইলীরা আ াহর কতৃ   স েক  ভুল ধারণা  পাষণ করত৷ কতৃ   
বা সাব  েভৗমে র ব াপাের আ াহর হাত বাধা রেয়েছ বেল িব াস করত৷ অথচ স ৃি  কেম  ই  হাক বা িবধান ও 
িনেদ েশর   ে ই  হাক-সব িকছুর   ে ই আ াহ পিরবত ন আনেত পােরন৷ এই আয়াতগুেলার িশ নীয় িবষয়গুেলা 
হে - 
 থমত: শুধু ইমান বা িব াসই যেথ  নয়৷ একই সােথ সাবধানতা ও  খাদা ভীরুতা অবল নও জরুরী, যােত 
ঈমােনর ব ৃ  সব ধরেণর সমস া ও িবপদ  থেক র া পায়৷ 
ি তীয়ত: শ রা আমােদর সম  ত পরতা ও এমনিক শ  চয়ন পয    ভােলাভােব ল   করেছ৷ তাই আমােদরেক 
এমন সব ধরেণর ত পরতা ও ব ব   থেক দূের থাকেত হেব যা শ েদরেক ইসলাম ও মুসলমানেদর িবরুে  শ তা 
বা অপব বহােরর সুেযাগ কের  দয়৷ 
তৃতীয়ত: ইসলােমর শ রা চায় সব ধরেণর উ িত ও অ গিত তােদর মেধ ই িসমীত থা ক এবং তারা চায় না 
 য মুসলমানেদর  কান কল াণ  হাক ও মুসলমানরা  কান বরকেতর অিধকারী  হাক৷ তাই তােদর িদেক তািকেয় না 
 থেক বা তােদর ওপর ভরসা না কের মুসলমানেদর উিচত স ূণ   আ াহর উপর িনভ র করা৷ 
চতুথ  ত:  খাদার িবধান পিরবত ন বা িবধান িবলি ত করা আ াহর ইচছাধীন৷ িতিন মানুেষর পিরবত নশীল চািহদা 
ও  ায়ী চািহদার আেলােক   া ও কল ােণর িভি েত  কান িবধানেক রিহত অথবা পিরবত ন কেরন৷ এই 
অনু ােনর  শষাংেশ আমরা আ াহর কােছ  াথ  না করিছ, িতিন  যন আমােদরেক স ক  ান, উপলি   মতা, 
ঈমান ও দ ৃঢ় িব াস দান কেরন, যােত আমরা তা ঁর   াময় িবধােনর অনুসরণকারী হেত পাির ৷  
৩৫তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   আমরা সূরা বাকারার ১০৮  থেক ১১২ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব ৷ 
১০৮ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " তামরা িক  তামােদর রাসূলেক  স ধরেণর    বা আবদার করেত চাও 
 যরকম পূেব   মূসােক করা হেয়িছল?  জেন রাখ  য, এ ধরেনর বাহানা এেন িব ােসর পিরবেত , য অিব াসেক 
 হণ কের  স িনি তভােব সরল পথ হারায় ৷ " 
রাসূেল  খাদার যুেগর িকছু দুব  ল ঈমােনর অিধকারী  লাক নবীজীেক  যেকান ধরেণর মুেজযা  দখােনার দাবী কের 
বসত৷  যমন বলত আমােদর জন  আ াহর কাছ  থেক এক  িচ  িনেয় আসুন৷ তােদর এ ধরেণর দাবী িছল 
হযরত মূসা(আঃ)এর  িত বনী ইসরাইেলর দাবীর মত ৷ বনী ইসরাইল বেলিছল, আ াহেক আমােদর  দখান৷ 
তােক আমরা  চে   দেখ তেবই ঈমান আনেবা৷ মূলত: মুেজযার উে শ  হেলা নবুয় ত  মািনত করা৷  েত েকর 
ইচছা পূরণ করা নবীর কাজ নয়৷  যমন একজন  েকৗশলী তার দাবীর  মাণ িহসােব কেয়ক  দ ৃ া   পশ কের৷ 
িক   য  কউ তােক দালান  কাঠা বানােত বলেলই  স বানায় না৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১০৯ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, িকতাবীেদর কােছ 
সত   কািশত হওয়ার পরও তােদর মেধ  অেনেক িহংসার কারেণ,  তামােদরেক-যারা িকনা ঈমান এেনিছল 



তােদরেক সত   ত াখ ানকারী িহসােব  পেত চায়৷ িক   তামরা তােদরেক  মা কর এবং উেপ া কর৷ যত ণ না 
আ াহ  কান িনেদ শ  দন ৷ আ াহ সব িবষেয় সব  শি মান৷" 
মদীনায় বসবাসরত ইহুদীরা সবসময়  চ া করেতা মুসলমানেদরেক ইসলাম  থেক সিরেয় আনার িকংবা তােদর ঈমান 
দুব  ল করার৷ পিব   কারআন এ  সে  মুসলমানেদরেক বেল,  ভেবানা  য তারা িনেজেদরেক সত প ী মেন কের 
বেলই একাজ করেছ৷ বরং তারা ইসলাম ও  কারআেনর সত তা উপলি  কেরেছ, িক  তােদর িহংসা ও িবে েষর 
কারেণ তারা একাজ কের৷  সসময় মুসলমানেদর শি  কম থাকায় আ াহ িনেদ শ িদেয়িছেলা যােত শ েদর  বল 
চােপর মুেখ  মা  দশ  ন কের এবং যত ণ না কােফরেদর িবরুে  িজহােদর িনেদ শ না আসেব তত ণ আ  
সংেশাধেন িনেয়ািজত হয়৷ এই আয়াত  থেক  বাঝা যায়, শ েদর িবরুে   থেমই কেঠার পদে প  নয়া  ক নয়, 
বরং ইসলামী  নিতকতা অনুযায়ী  থেম  মা  দশ  ন করেত হেব যােত তারা স ক পেথ িফের আসার সুেযাগ পায় 
৷ এরপরও তারা স ক পেথ না এেল তােদর  মাকােবলা করেত হেব ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১১০ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " তামরা নামাজ কােয়ম 
কর এবং জাকাত দাও৷ আর  জেন রাখ উ ম কােজর যা িকছু আেগ  থেক পাঠােব পরকােল আ াহর কােছ তা 
পােব৷ িন য়ই  তামরা যা কর আ াহ তা  দেখন ৷" 
দুশমনরা যখন মুসলমানেদর ঈমান দুব  ল করেত চায় তখন আ াহ মুসলমানেদর ঈমান শি শালী করার জন  
তােদরেক নামােজর মাধ েম আ াহর সােথ স ক  বজােয়র িনেদ শ  দন ৷ একইসােথ জাকােতর মাধ েম অন ান  
মুসলমান িবেশষ কের দুঃ েদর সােথ স ক   জারদােরর আহবান জানান৷ পিব   কারােন সাধারণত নামােজর 
িনেদ েশর পাশাপািশ জাকােতর কথাও বলা হেয়েছ৷ এর কারণ স বত এটাই  য, মানুেষর  সবাহীন আ াহর এবাদত 
যেথ  নয়৷ অপর পে  শুধু মানব  সবার কথাও বলা হয়িন৷ কারণ আ াহর আনুগত হীন মানব  সবার ফেল জ  
িনেত পাের অহ ার, গব   ও অন েক  হয় করার  বণতা৷ মানুেষর এক  সাধারণ আশ া হেলা, অন রা বুিঝ 
তার  সবা ও  খদমেতর কথা জানােত পারেবনা এবং জানেলও কৃত তা  ীকার করেবনা৷ তাই মানুেষর মেধ  
ভােলা কােজর  বণতা কেম যায়৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ,  তামরা উি   হেয়া না কারণ  তামরা যা িকছু কেরা 
তার সব আ াহ  দখেত পান এবং পুর ার আ াহর কােছ সংরি ত আেছ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১১১ ও ১১২ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়াতগুেলায় বলা হেয়েছ, " 
তারা বলল ইহুদী বা খৃ ান ছাড়া আর  কউ কখনও  বেহশেত  েবশ করেব না৷ এটা তােদর িমথ া আশা৷ বল, 
যিদ  তামরা সত বাদী হও তাহেল  মাণ  পশ কর৷ হ াঁ  য ব ি  স কম  পরায়ণ হেয় আ াহর কােছ আ সমপ  ন 
কের তার ফল তার  িতপালেকর কােছ আেছ এবং তােদর  কান ভয়  নই এবং তারা দুঃিখতও হেব না ৷" 
মুসলমানেদর মেনাবল দুব  ল করার জন  ইহুদী  ী ানেদর এক  অন তম ধারা িছল  য তারা  বেহশতেক িনেজেদর 
অধীেন বেল দাবী করত এবং বলত,  বেহশেত  যেত চাইেল  তামােদরেক ইহুদী িকংবা  ী ান হেত হেব৷ পিব  
 কারআন তােদর এ দাবীর জবােব বেল,  তামােদর এ ধারনা অলীক    ছাড়া আর িকছু নয়৷ এর  পছেন 
 তামােদর  কান যুি   মাণ  নই৷ কারণ পিব  জা াত  কান  গা  বা জািতর জন  সীমাব  নয়৷ বরং  বেহশেত 
 েবেশর জন  রেয়েছ সুিনিদ   মাপকা ৷  য  কউ ঐ মাপকা র িভি েত  বেহশেত  যেত পাের৷  বেহশেত  েবেশর 
চািব হেলা আ াহর কােছ আ সমপ  ন করা৷ মানুষ আ াহর  িত িনেজেক স ূণ   সমপ  ন কের, যিদ একমা  
তারই উে েশ  স কাজ কের তাহেল  স  বেহশেত  যেত পাের৷ তাই আ াহর হু ম-আহকােমর   ে  মানুেষর 
পছ -অপছ  িকংবা  খয়াল-খুশী তােক  বেহশেতর িদেক পিরচািলত করেত পারেব না৷  কউ যিদ আ াহর 
িনেদ েশর   ে   কান  মােন এবং  কান  বাদ  দয় তাহেল  স বি ত হেব আ াহর অনু হ  থেক৷  কৃতপে   গা ীয় 
িবে ষ ও বণ   িবে েষর সােথ আ াহর কােছ আ সমপ  েনর  কান িমল  নই৷ দু  স ূণ   পর র িবেরাধী৷ ইসলাম 
 য সত  ধম  -এটা  বাঝার পরও যারা তােদর িবে েষর কারেণ ঈমান আেনিন, তারা  বেহশেত  যেত পারেব না৷ 
এমনিক তারা আহেল িকতাব বা পূব  বত  নবীেদর  িত আ াহর  দয়া িকতােবর অনুসারী হেলও  কান লাভ হেব 
না৷ এই আয়াত  থেক  বাঝা যায়,  য ব ি  আ াহর কােছ পূণ   আ সমপ  ন কের  স কাউেক এবং  কান িকছুেকই 
ভয় পায় না৷ সবসময় আ াহেক িনেজর কােছ অনুভব কের এবং তারই আ েয় িনেজেক খু ঁেজ পায়৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১০৮  থেক ১১২ ন র আয়ােতর  ধান িশ ণীয় িবষয়গুেলা তুেল ধরা যাক৷ 
 থমতঃ মানুষ আ াহর অলী-আওিলয়ােদর কাছ  থেক অেনক সময়  যসব অবাি ত আশা বা দাবী কের আসেল 
তা  ফরী বা অিব ােসর     স ৃি  কের৷ কারণ আ াহর অলীগণ মানুেষর অথ  হীন দাবী পূরণ কেরন না৷ ফেল 



ঐ ব ি র িব াস দুব  ল হেয় যায় ৷ 
ি তীয়তঃ কােফর-মুশেরকেদর সােথ দ ৃঢ় আচরেণর আেগ আ িরক ভােলা ব বহার ও  মা  দশ  ন করেত হেব৷ এই 
স দয় আচরণ দুব  লতার িনদশ  ন নয় বরং এ হেলা তােদরেক আকষ  ণ ও সংেশাধেনর উপায় ৷ 
তৃতীয়তঃ আমােদর উিচত মানুেষর  সবা করা৷ যিদ মানুষ তা না  বােঝ এবং আমােদরেক নূ নতম ধন বাদও না 
 দয় তারপরও আনে র সােথ এ দািয়  পালন কের  যেত পাের৷ কারণ আ াহপাক সব িকছু  দেখন এবং আমােদর 
ভােলা কােজর পুর ার তার কােছ সংরি ত থাকেব  কয়ামত পয    ৷ 
চতুথ  তঃ আমােদর কখনই ভাবা  ক নয়  য  বেহশত  কান এক  িনিদ   জািত বা  গাে র জন  িনধ  ািরত৷ আমরা 
মুসলমান  কবল এ  বিশে  র কারেণই  য  বেহশেত যােবা তার নয়৷ বরং আমােদর  বেহশেত যাবার শত  হেলা 
ঈমান ও স কাজ৷ 
প মতঃ দুিনয়া ও আেখরােতর  কৃত শাি , িব াস, স কাজ ও িন লুষ কােজর মাধ েম অিজ ত হেত পাের৷  য 
িনেজেক আ াহর  িত সমপ  ন কের তার  কান ভয়  নই এবং আ াহ সবসময় তার সােথ আেছন ৷ 
পিরেশেষ আ াহ আমােদর মধ   থেক  া  িচ া ও আশা দূর করুন যােত আমরা আমােদর ধম   িনেয় আ গব  না 
হেয় উ -এ কামনায়  কারআেনর আেলার এবােরর পব    শষ করিছ ৷  
 
৩৬তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   আপনােদর  াগত জানািচছ৷ এবাের আমরা সূরা বাকারার ১১৩  থেক ১১৭ ন র 
আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ ১১৩ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " ইহুদীরা বেল খৃ ানেদর  কান িভি   নই 
অথ  া  তারা সেত র ওপর  িতি ত নয় এবং খৃ ানরা বেল ইহুদীরা সেত র উপর অনুসারী নয়, অথচ তারা 
আ াহর    পাঠ কের৷ একইভােব মূত  পুজারী ও মুশিরকরা যারা িকছুই জােন না আ াহর    স েক  তারাও 
অনুরূপ কথা বেল৷ সুতরাং  য িবষেয় তােদর মতেভদ রেয়েছ, আ াহ পুনরু ান িদবেস তার মীমাংশা করেবন ৷" 
আেগর পেব   আমরা বেলিছ, ইহুদী এবং খৃ ানরা  বেহশতেক একমা  তােদর জন  িনধ  ািরত বেল মেন কের ৷ এই 
আয়ােত তােদর এই িচ াধারােক নাকচ কের িদেয় বলা হেয়েছ  য, অন ায় িবে ষ বা িহংসার কারেণই ইহুদী ও 
খৃ ানরা পর রেক িব া  বেল মেন কের ৷ অথচ এ দুই জািতর কােছই ঐশী    নােজল হেয়িছল এবং তারা 
িছল আ াহর নবীেদরই উ ত বা অনুসারী ৷ িক  মজার িবষয় হেলা-মুশিরক ও মূত পূজারীরা ঐশী বা  খাদায়ী 
 ে র অনুসারী না হওয়া সে ও তারা ইহুদী ও খ ৃ ানেদর মত একই দাবী করত৷ অথ  া  দাবী করেতা  য, 
একমা  তারাই  বেহশেত যােব-অন   কউ নয় ৷ আসেল িহংসা ও অেযৗি ক আিধপত কামী মেনাভাব মানুষেক 
অ কাের িনে প কের ৷ ফেল তারা সত েক  মেন িনেত   ত হয় না এবং শুধু িনেজেদরেকই সেত র অনুসারী বেল 
মেন কের এবং অন রা যাই  হাক না  কন তােদর মেত সেত র অনুসারী নয় ৷ এই আয়ােত    কের এটাও বলা 
হেয়েছ  য, মানুষ যখন অন ায়ভােব িবে ষী হেয় পেড়, তখন  ানী ও মূখ  রা একই ধরেনর িচ া-ভাবনা কের৷ 
আহেল িকতাব বা আসমানী িকতােবর অনুসারীরা তাওরাত ও ইি ল স েক  অবিহত হওয়া সে ও মূত পূজারী ও 
মুশিরক-মূখ  েদর মত একই কথা বেলেছ এবং এরা  কান যুি - মাণ ছাড়াই অন েদরেক বািতল বা িমথ ার 
অনুসারী বেল মেন কের ৷  
এবাের আমরা সূরা বাকারার ১১৪ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " য  কউ 
আ াহর মসিজেদ তা ঁর নাম  রণ করেত বাধা  দয় ও তাঁর ধবংস সাধেন সেচ  হয়, তার  চেয় বড় অত াচারী 
 ক হেত পাের? অথচ ভীত না হেয় তেদর জেন  মসিজেদ  েবশ করা স ত িছল না৷ তােদর জেন  ইহেলােক 
দূগ  িত ও পরেলােক শাি  আেছ ৷" 
ইিতহােসর দীঘ   পির মায়  দখা  গেছ বহুবার আ াহর ঘর বা মসিজদ হয় ধবংস করা হেয়েছ নতুবা ব  কের 
 দয়া হেয়েছ ৷ কারণ মসিজদ ও উপাসনালয় সব সময়ই ঐশী ধম   পিরচালনার  ক  এবং ঐশী ধেম  র অনুসারীেদর 
সংগ ত হবার ঘা ঁ  িহসােব ব ব ত হেয়েছ৷ তাই অত াচারী শাসক ও িব া  ব ি রা সব সময়ই মসিজেদর 
আধ াি ক ও বািহ ক কাঠােমা বা িভি  ধবংেসর  চ া কেরেছ৷  যমন, ম ার মুশিরকরা অেনক বছর ধের 



মুসলমানেদর জন  কাবা ঘর বা বায়তুল হারােম  েবশ িনিষ   ঘাষণা কেরিছল ৷ বত মােনও ইসলােমর শ রা 
বায়তুল  মাকা ােস অবি ত আল আকসা মসিজদেক ধবংেসর  চ া করেছ৷ ভারেত ঐিতহািসক বাবরী মসিজদেক 
উ  িহ ু বাদীরা ধবংস কেরেছ৷ অবশ  মসিজদ ধবংেসর অথ   শুধু মসিজেদর বািহ ক িভি  ধবংস করা নয় ৷ 
 যমন  মসিজেদর উ য়েনর অথ   শুধু মসিজেদর  সৗ য   ব ৃি  নয়৷  কৃতপে   যসব কাজ মসিজেদর  ভাব বা 
আকষ  ণ কিমেয়  দয় এবং  যসব কােজর ফেল মানুষ আ াহেক ভুেল যায় ও মসিজদ  থেক দূের থােক  সসব কাজ 
করাও মসিজেদর ধবংস সাধেনর শািমল৷ অৈনিতক ছিব, িভিডও বা িসেনমা  দশ  ন হে  ইসলামী বা মুসিলম 
 দেশর যুব সমাজেক মসিজদ ও ধম য় সভা  থেক দূের রাখার ল   সবেচেয় বড় ষড়য ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১১৫ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "পূব   ও পি ম 
আ াহরই জন , অতএব  তামরা  যিদেকই মুখ  ফরাও  সই িদেকই আ াহর ল  , িন ই আ াহ সব  ব াপী, 
মহা ানী ৷" 
আ াহর িনেদ েশ মুসলমানরা যখন বায়তুল  মাকা ােসর পিরবেত  ম ােক তােদর  কবলা কের, তখন ইহুদীরা িকছু 
    তােল৷ এসব স েক  আমরা আেগও আেলাচনা কেরিছ৷  যমন তারা এ     তােল  য, যিদ আেগর  কবলাই 
স ক িছল, তাহেল  কন তা পিরবত ন করা হেলা? আর যিদ আেগর  কবলা স ক না হয়, তাহেল আেগর 
ইবাদত িক স ক হেব? এই সে হ বা  ে র উ ের এই আয়ােত বলা হেয়েছ  য, আ াহর  কান িনিদ    ান বা 
এলাকা  নই ৷ পূব   ও পি ম সব িদেকই আ াহ আেছন৷ অথ  া   যিদেকই মুখ  ফরােনা  হাক না  কন আ াহ 
 সিদেকই আেছন৷ যিদ কাবাঘর অথবা বায়তুল  মাকা াসেক  কবলা িনধ  ারণ করা হয়, তাহেল তা এই অেথ    য, 
নামাজ ও অন ান  সামি ক ইবাদেতর ল   বা উে শ  রেয়েছ৷  যসব উে শ  বা ল   মুসলমানেদর মেধ  ঐক  ও 
সংহিত স ৃি  কের এবং সব সময় মুসলমানেদরেক এইসব উে েশ র  িত আকৃ  কের ৷ যতিদন পয    ইহুদীরা 
বায়তুল  মাকা াসেক তােদর  কবলা িহসােব মুসলমানেদর িবরুে  অপব বহার করেতা না, ততিদন মুসলমানরা 
ঐিদেক িফের নামাজ আদায় করেতা৷ িক  যখন এই  কবলােক মুসলমানেদর দূব  ল করার ও তােদরেক  হয় করার 
মাধ েম পিরণত করা হয় তখন আ াহ হযরত ই াহীম (আঃ)এর  ৃিতর িনদশ  ন কাবা ঘরেক মুসলমানেদর  কবলা 
িহসােব িনধ  ারণ কেরন ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১১৬  থেক ১১৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " 
ইহুদী  ী ান ও মুশিরকরা বেল আ াহ স ান  হণ কেরেছন৷ িতিন মহান পিব ৷ বরং আসমান ও জিমেন যা িকছু 
আেছ সব আ াহর, সব িকছুই তার একা  অনুগত৷ আ াহই আসমান ও জমীেনর আিদ   া এবং যখন িতিন 
 কান িকছু করেত ইেচছ কেরন শুধু বেলন হও, অমিন তা হেয় যায় ৷" 
ঐশী  ে র অনুসারী ইহুদী ও  ী ানরা তােদর ধেম  র সত তা  দশ  েনর জন   যসব ভুল ধারনা  চার করত, 
 সসেবর মেধ  অন তম হল তােদর নবীরা নািক িছেলন আ াহর স ান৷ ইহুদীরা বলেতা, উজাইর িছল আ াহর 
স ান৷  ী ানরা বলেতা, ঈসা(আঃ) আ াহর পু ৷ মজার িবষয় হেলা, ম ার মুশিরকরাও  ফেরশতােদরেক 
আ াহর কন া বেল মেন করেতা৷ আর তােদর মেত আ াহর এইসব কন ারা নািক আ াহর কাজ স   করেতা৷ 
এই আয়ােত সাধারণ জনগেণর মেধ   চিলত এসব ভুল ও অেযৗি ক ধারণােক নাকচ করা হেয়েছ এবং আ াহেক 
স ান-স িত  থেক মু  ও পিব  বেল উে খ করা হেয়েছ৷ আ াহ যুি   দিখেয় বলেছন, আ াহ সম  আকাশ ও 
জমীেনর এবং  সসেবর ওপর তাঁরই আিধপত  রেয়েছ৷ তাই আ াহর এমন িক কম রেয়েছ  য, এই অভাব বা 
চািহদা পুরেণর জেন  তােক স ান  হণ করেত হেব৷  কৃতপে  আ াহ বা  ভুর সােথ মানুেষর তুলনা এবং 
আ াহেক মানুেষর মত কের িচ া করা হে -এমন এক  া  িচ া  য, এর ফেল মানুষ িনেজর সীমাব তা, 
আশা-আকাঙখােক আ াহর স ার  বিশ   বেল মেন কের৷ অথচ আ াহ পিব   কারােন বেলেছন,  কান িকছুই 
আ াহর মত িকংবা তা ঁর সমত‚ল  নয়৷ এবাের এইসব আয়ােতর িশ ণীয় িদকগুেলা এেক এেক তুেল ধরিছ৷  
 থমতঃ অেযৗি ক িবে ষ ও দলবাজী মানুষেক অ তা সূত কাজ ও কথায় িল  কের৷ এর ফেল  কান মানুষ বা 
 গা ী শুধু িনেজেক বা িনেজেদরেক সেত র অনুসারী বেল মেন কের এবং অন   কান  গা ী বা ব ি র সত তােক 
 ীকার করেত   ত হয়না৷ 
ি তীয়তঃ মসিজদ হেলা- ফর ও িশরেকর িবরুে  সং ােমর ঘাঁ ৷ আর এ জেন ই ইসলােমর শ রা মসিজেদর 



বািহ ক ও আধ াি ক িভি  ধবংেসর  চ া কের৷ তাই আমােদরেক এমনভােব  েচ া চালােত হেব যােত মসিজদ হয় 
মুসি পূণ   ও সমৃ  এবং যােত শ রা মসিজেদ  ভাব  ফলেত ভয় পায়৷ 
তৃতীয়তঃ বাবা-মা, অিভভাবক, মসিজেদর  সবক ও ত াবধায়কেদর এটা মেন রাখেত হেব  য, তারা  যন 
িশশু ও িকেশারেদরেক মসিজেদ  যেত বাধা না  দন৷ বরং সব সময়ই িশশু-িকেশারেদরেক মসিজেদ  যেত উ সািহত 
করা তােদর দািয় ৷ 
চতুথ  তঃ আ াহ  কান িবেশষ িদেক বা  ান জুেড় িবরাজ কেরন না৷ আমরা  যিদেকই মুক  ফরােবা  সিদেকই তােক 
পাব৷ অথ  া  িতিন আেছন সব িদেকই, িক   কবলার তা পয   হেলা ইবাদেতর বৃহ  সমােবশ হেব একমূখী ও 
সমি ত৷ আর তাও হেব  তৗিহেদর  থম  ক  কাবা অিভমূখী৷ 
প মতঃ আ াহ মানুষ নন৷ তাই তার স ান ও  ীর  েয়াজন  নই৷ িতিন সকল নারী, পুরুষ ও তােদর স ানেদর 
সৃি কত া৷ কারণ িতিনই সম  স া ও অি ে র   া ও সব িকছুর ওপরই কতৃ ে র অিধকারী৷ আমরা আ াহ 
স েক   যসব অলীক ক না কির  সসব তারই সৃি  ও  সসব আমােদর   া নয় ৷ 
সবেশেষ আমরা আ াহর কােছ  াথ  না কির িতিন  যন আমােদর িবেবকেক িবে ষ ও অ তা  থেক মু  রােখন 
যােত আমরা সত েক এর  কৃত রূেপ  দখেত পাই এবং আ াহ  যভােব চান আমরা  সভােবই  যন কাজ কির ৷  
 
৩৭তম পব  
 কারআেনর আেলার আজেকর পেব   আমরা সূরা বাকারার ১১৮  থেক ১২৩ ন র আয়ােতর ব াখ া স েক  
আেলাচনা করব৷ ১১৮ ও ১১৯ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, "যারা িকছুই জােননা এবং সত েক জানেত ও 
মানেত চায় না তারা বেল,  কন আ াহ সরাসির আমােদর সােথ কথা বেলন না? িকংবা তা ঁর িনদশ  ন আমােদর 
কােছ আেসনা  কন? এইভােব তােদর পূব  বত রাও তােদর অনুরূপ কথা বলেতা৷ তােদর অ র একই রকম৷ িন য় 
আিম সত  স ানী িব াসী স দােয়র জন  উ ল িনদশ  নাবলী বণ  না কেরিছ৷  হ নবী, িন য় আিম আপনােক 
সত সহ সুসংবাদদাতা ও ভয়  দশ  নরূেপ পা েয়িছ এবং আপিন নরকবাসীেদর স েক  িজ ািসত হেবন না ৷" 
অ  ও িবে ষী  লােকরা ইসলােমর নবী(সাঃ)এর কােছ  যসব আপি  বা    উ াপন করেতা, তার মেধ  
অন তম আপি  িছল-আ াহ ও তােদর মেধ  নবীেক মাধ ম িনব  ািচত করার িক দরকার িছল? আ াহ  কন 
সরাসির তােদর সােথ কথা বেলন না? এবং তােদর কােছ  কন আ াহ তার বাণী বা আয়াত নােজল কেরন না? 
এরকম হেলইেতা আমরা আ াহর বাণী  মেন িনতাম৷ তােদর এইসব অেযৗি ক আবদােরর জবােব ইসলােমর নবী ও 
মুসলমানেদরেক সা না িদেয় আ াহ পিব   কারােন বলেছন, এধরেনর আপি  নতুন িকছু নয়৷ এেদর আেগও 
অেনেক এ ধরেনর অেযৗি ক আশা করেতা৷ কারণ এই সম  একগু ঁেয়  লাকেদর অ র অন ান  সত  িবেরাধীেদর 
মতই৷ এ ধরেনর  লােকরা আ াহর নবীেক  মেন  নয়ার ও উপলি  করার  যাগ  নয়৷ এমনিক যিদ তােদর ওপরও 
আ াহর আয়াত নােজল হেতা, তবুও তারা এসব আয়াত  মেন িনত না৷ কারণ তারা অজুহােতর স ােনই ব   ও 
সত   মেন িনেত   ত নয়৷ যিদও  েত ক মানুেষরই উিচত সত েক  মেন  নয়া-তা যার প   থেকই  হাক না 
 কন৷ সেত র মানদ  এটা নয়  য, আিম বলিছ অথবা আিম বুেঝিছ৷ যিদ  কউ বেল  য, আ াহর বাণী বা 
আয়াত  যেহতু আমার ওপর নােজল হয়িন,  সেহতু আিম তা মানব না৷ তাহেল এ   ে  যা গুরু পূণ   তা হেলা 
আিম সত  নয়৷ এটা   , আ াহর বাণী  চার করাই নবীেদর দািয়  এবং তারা আ াহর িনেদ শ অনুযায়ী 
জনগণেক পরামশ    দেবন৷ তারা  চােরর জন  দািয়  া  এবং ফলাফেলর জািমনদার নয়৷ তাই তারা জনগণেক 
সত   হেণর জন  বাধ  কেরন না৷ তাই  কউ যিদ িব া  হয় এবং  দাজেখ যায় তাহেল তা তার িনেজরই পছে র 
ফল৷ নবীরা এ জেন  দায়ী নয়৷ এবাের সূরা বাকারার ১২০ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত 
বলা হেয়েছ, " হ নবী, ইহুদী ও  ী ানরা কখনও আপনার  িত স   হেব না৷ যত ণ না আপিন তােদর 
মতবাদ  মেন  নেবন৷ আপিন বলুন, আ াহর িনেদ িশত পথই  কৃত সুপথ এবং আপনার কােছ  য  ান এেসেছ, 
তারপরও যিদ আপিন তােদর অনুসরণ কেরন, তাহেল আ াহর দরবাের আপনার  কান ব ু ও সাহায কারী 
 নই৷"  কবলা পিরবত েনর পর মুসলমানেদর ওপর ইহুদীেদর   াভ আরও বৃি  পায়৷ অেনক মুসলমান বায়তুল 



 মাকা াসেকই  কবলা রাখেত  চেয়িছল যােত মদীনার ইহুদীেদর সােথ ব ু পূণ   ও আ িরক পিরেবেশ জীবন-যাপন 
করা যয়৷ িক  তারা এটা বুঝেত পােরিন  য ইহুদীরা  কবলা পিরবত েনর ঘটনােক মুসলমানেদর িবেরািধতা করার 
জন  অজুহাত িহসােব ব বহার কেরেছ৷ ইহুদীরা ইসলাম ধম    হেণ  তা   ত িছলই না বরং তারা চাইেতা 
মুসলমানরা  যন ইসলাম ধম    ছেড় িদেয় ইহুদী ধম    হণ কের৷ এই আয়ােত এক  সামি ক মূলনীিত তুেল ধরা 
হেয়েছ৷ আর তা হেলা, সেত র পথ  থেক মুসলমানরা যতই িপছু হটেব, শ রা ততই িমথ া ও  ফরীর িদেক 
অ সর হেব ৷ তাই  কারআন মুসলমানেদরেক ধেম  র শ েদর সােথ আেপাষ করেত িনেষধ কের ৷ সূরা বাকারার 
১২১ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " যােদরেক িকতাব দান করা হেয়েছ, তা যারা স কভােব পাঠ কের তারাই 
এেত িব াস কের, আর যারা তা অ ীকার কেরেছ, তারা  িত   হেব ৷" 
পিব   কারআন িবেরাধীেদর  িত সুিবচারপূণ   দ ৃি ভ ী  পাষণ কের ৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ,যিদও অিধকাংশ 
ঐশী    অনুগামীরা ইসলাম ধম    হেণ   ত নয়, তবুও তােদর মেধ  যারা সত  স ানী দ ৃি  িনেয় এশী    
অধ য়ন করেব তারা নবী ও  কারআেনর ওপর ঈমান আনেব ৷ এই আয়ােত   ভােব এটা বুিঝেয়  দয়া হেয়েছ 
 য,  কারআেনর শ াবলী খুব খুশীমন িনেয় পাঠ করাই যেথ  নয়, পথিনেদ শ লাভ ও  সৗভােগ র অিধকারী হেত 
হেল  কারআেনর আয়ােতর অথ   িনেয় িচ া গেবষণা করেত হেব৷ আর এভােবই  কারআন পড়া হেল তােক  কৃত 
অধ য়ন বলা যায় ৷ 
সূরা বাকারার ১২২ ও ১২৩ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ ইসরাইেলর বংশধরগণ, আমার  সই অনু হ  রণ 
কর, যা িদেয় আিম  তামােদর অনুগৃহীত কেরিছ এবং িবে  সকেলর ওপর      িদেয়িছ ৷ আর  তামরা  সই 
িদনেক ভয় কর  যিদন  কউ কােরা  কান উপকাের আসেব না, কােরা কাছ  থেক  কান  িতপূরণ গৃহীত হেব না 
এবং  কান সুপািরেশ কােরা লাভ হেব না, আর তারা  কান সাহায ও পােব না ৷" 
স ািনত পাঠকবৃ  আপনােদর হয়েতা মেন আেছ সূরা বাকারার ৪৭ ও ৪৮ ন র আয়ােতও এই ব ব  এেসেছ৷ 
তাই এ দুই আয়ােতর ব াখ ার পুনরাব ৃি  করিছ না৷ 
যাই  হাক উপিরউ  আয়াতগুেলার িশ ণীয় িবষয়গুেলা এবার তুেল ধরিছ ৷ 
সত েক অবশ ই  হণ করেত হেব-তা অন েদর কাছ  থেক হেলও৷ আমরা  যন এমন ধারনা না কির  য, যা 
িকছুই ‘আিম' ‘আমার দল' বা ‘ গা ী' বলেব, শুধু তাই সত  এবং অন রা যা-ই বলুক না  কন তা 
িমথ া বা পিরত াজ ৷ আ াহর নবীরা মানুষেক উপেদশ, পরামশ  , ভয়  দশ  ন ও সুসংবাদ  দয়ার জন  
দািয়  া ৷ মানুষেক  জার কের িব াসীেত রুপা র করা তােদর দািয়  নয়৷ তাই যারা িব া  তােদর ত পরতার 
জন  তারা িনেজরাই দায়ী৷ কারণ তারা িনেজরাই িব াি র পথ  বেছ িনেয়েছ৷ অন েদরেক ধেম  র িদেক আহবান 
করেত  যেয় ধেম  র মূলনীিত িবসজ ন  দয়া যােব না৷ কারণ আমােদর ল   হেত হেব অন েদর পথ  দশ  ন৷ আর 
তাই মানুেষর  খয়াল খুশী ও অেযৗি ক দাবী-দাওয়া পূরেণর  চ াও করা যােব না৷ ন য় িবচার অনুসরণ করা 
জরুরী৷ এমনিক িবেরাধীেদর  িতও ন ায় িবচার করেত হেব৷ উে খ  বনী ইসরাইলীেদর িতর ার কের  য আয়াত 
নােজল হেয়েছ, তােত ‘কাসীয়' বা অিধকতর ও ফািরক বা দল শ  ব বহার করা হেয়েছ, যােত তােদর 
স কম  শীলেদর অিধকার ধবংস না হয় ৷ 
সবেশেষ আ াহর কােছ  াথ  না করিছ, িতিন  যন আমােদরেক এমন শি   দন যােত আমরা িব া েদরেক সুপথ 
 দশ  ন করেত পাির এবং তােদর সােথ  যন ন ায়-িবচার কির ও ধেম  র মূলনীিত  থেক  যন আমরা িপছু না হ  ৷ 
  
৩৮তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   আমরা সূরা বাকারার ১২৪  থেক ১২৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ 
 থেমই ১২৪ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " যখন ই াহীমেক তার 
 িতপালক কেয়ক  কথা িদেয় পরী া কেরিছেলন এবং  সগুিল  স পূণ   কেরিছল৷ আ াহ বলেলন-আিম  তামােক 
মানবজািতর ইমাম ও  নতা করিছ৷ ই াহীম বলেলন,  হ আ াহ আপিন আমার বংশধরেদর মধ   থেকও ইমাম 
িনযু  করুন৷ আ াহ বলেলন-আমার  িত িত সীমা লংঘনকারীেদর জন   েযাজ  হেব না ৷" 



পয়গ রেদর মেধ  হযরত ই াহীম(আঃ) িছেলন িবেশষ ময  াদার অিধকারী৷ তাঁর নাম পিব   কারআেনর ২৫  
সূরায় ৬৯ বার এেসেছ এবং তােক মহানবী(সাঃ)এর মেতাই আদশ   িহসােব আখ ািয়ত করা হেয়েছ৷ এই সূরােতই 
এই আয়াত  থেক শুরু কের ১৮  আয়ােত পিব  কাবাঘেরর  িত াতা আ াহর এ নবীর কথা বলা হেয়েছ৷ হযরত 
ই াহীম(আঃ) আ াহর িবিভ  পরী ায় উ ীণ   হবার পর ইমামত লাভ কেরন৷ সব মানুেষর জন  পরী া এক  
আবিশ ক ব াপার৷ যিদও আ াহর পরী া মানুেষর পরী ার মত নয়৷ িতিন িকছু জানার জেন  মানুষেক পরী া 
কেরন না৷ কারণ আ াহ সব   িবষেয়  ানী৷ বরং আ াহর পরী া মানুেষর ভােলা-ম  গুন  কাশ ও  যাগ তা 
িবকােশর জেন ৷ যােত  বাঝা যায়  য আ াহর  দয়া  াধীনতা অনুযায়ী মানুষ ভােলা পথ না িক ম  পথ অবল ন 
করেলা৷ আর ঐ অনুযায়ী আ াহপাক মানুষেক পুর ার বা শাি   দন৷ এই আয়ােত ‘কািলমাত' বেল  য শ   
ব বহার করা হেয়েছ, তার মাধ েম হযরত ই াহীেমর উপর অিপ  ত িকছু ক ন দািয়ে র কথা বলা হেয়েছ যা 
িকনা িতিন সফলভােব স   কেরন৷ 
ঐ সব ক ন দািয়ে র কেয়ক  িদক হে , হযরত ই াহীম(আঃ) তার  গাে র মেধ  একমা  এক বাদী িছেলন৷ 
িক  িতিন একাই অসীম সাহিসকতার সােথ িশর   ও মূিত পূজার িবরুে  সং ােম নােমন৷ মূিত গুেলা  যখােন রাখা 
হেতা একিদন  সখােন ঢুেক িতিন সম  মূিত গুেলা  ভে   ফেলন৷ মূত  ভা ার দােয় তােক অি  ে  িনে প করা 
হয়৷ িক  হযরত ই াহীম(আঃ) দ ৃঢ় ঈমান ও ি র িচে  অি  ে   েবশ করেলন৷ আ াহর ইচছায় আগুন ঠা া 
হেয়  গল এবং তার  কান  িতই হেলা না৷ হযরত ই াহীেমর জন  আ াহর আেরক  পরী া িছেলা, তার পু  
স ানেক  কারবানীর িনেদ শ৷ দীঘ  িদন স ান  থেক বি ত থাকার পর আ াহ তােক পু  স ান ইসমাইলেক দান 
করেলন৷ আ াহর িনেদ েশ বহুিদেনর কািঙখত পু  স ানেকই িতিন  কারবানী করেত উদ ত হেয়িছেলন৷ িক  
আ াহর ইচছায় ইসমাইেলর পিরবেত   কারবানী হয় এক পশু৷ এভােব িবিভ  পরী ায় উ ীণ   হবার পর আ াহ 
তােক ইমামেতর ময  াদা দান কেরন৷ হযরত ই াহীম(আঃ) আ াহর কােছ তার বংশধরেদর জেন ও ইমামেতর 
ময  াদাদােনর  াথ  না কেরন৷ আ াহপাক তার এই  াথ  নার জবােব বলেলন, ইমামেতর এই ময  াদা বংশানু িমক নয় 
বরং যার  যাগ তা আেছ  সই এ ময  াদার অিধকারী হেত পারেব৷ রাসূেলর দািয়  হেলা আ াহর বাণী ও িবিধ-
িবধান  পৗ ঁেছ  দয়া এবং জনগণেক ভােলা কােজর সুসংবাদ ও ম  কােজর ব াপাের সতক  কের  দয়া৷ অপর পে  
ইমােমর দািয়  হেলা সমােজ ঐ িবিধ-িবধান বা বায়ন করা ও সামািজক ন ায়িবচার  িত া করা৷ 
সূরা বাকারার এ আয়ােত   ভােব বেল  দয়া হেয়েছ  য, ইমামত আ াহর অ ীকার ও আমানত যা জািলম, 
অন ায়কারী ও গুনাহগােররা পােব না৷ এ আয়াত অনুযায়ী যারা জীবেন গুণাহ কেরেছ তারা ইমামেতর অিধকারী 
হেত পাের না৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১২৫ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  সই সমেয়র 
কথা  রণ কর যখন কাবাঘরেক মানবজািতর তীথ   ান ও িনরাপদ  ক  কেরিছলাম আর বেলিছলাম  তামরা 
ই াহীেমর দাঁড়াবার  ানেকই নামােজর  ান িহসােব  হণ কর৷ আর আিম ই াহীম ও ইসমাইেলর সােথ অ ীকার 
কেরিছ  য আমার ঘর তাওয়াফকারী, এেতকাফকারী, রু কারী ও  সজদাকারীেদর জন  পিব  কের রাখেব ৷" 
এর আেগর আয়ােত হযরত ই াহীেমর সুউচচ ময  াদা ও ইমামেতর কথা বলা হেয়েছ৷ আর এ আয়ােত হযরত 
ই াহীেমর মহান অবদান পিব  কাবাঘেরর কথা বলা হেয়েছ৷ এেত উে খ করা হেয়েছ  য, এই ঘর মানব 
ইিতহােস এক বাদীেদর িমলন ল৷ তাওয়াফ, নামাজ ও এবাদেতর জন  পিব  ও িনরাপদ  ক ৷ হ  যা ীরা ম া 
শরীেফ িগেয় কাবাঘর তাওয়ােফর পর দুরাকাত নামাজ পেড়ন৷ তােদর এ নামাজ পড়েত হয় মাকােম ই াহীমেক 
সামেন  রেখ৷ মাকােম ই াহীম হেলা কাবাঘর  ঘষা ঐ পিব   ান  যখােন কাবাঘেরর  দয়াল  তরীর সময় িতিন 
দা ঁড়ােতন৷ আ াহপাক হযরত ই াহীেমর কে র  িত স ান  দখােনার জন  িনেদ শ িদেয়েছন, যােত হাজীরা মাকােম 
ই াহীমেক  পছেন  রেখ নামাজ না পেড়ন৷ হযরত ই াহীম ও ইসমাইল শুধু কাবাঘেরর িনম  াতাই িছেলন না, তারা 
একইসােথ ঐ পিব  ঘেরর খােদম বা  সবকও িছেলন৷ আ াহর িনেদ েশ তারা মসিজদুল হারামেক যাবতীয় অপিব তা 
 থেক র া করেতন যােত আ াহর উপাসকরা  সখােন নামাজ ও এবাদত করেত পােরন৷ মূলত: মসিজদ হেলা 
আ াহর ঘর৷ আর এ ঘেরর খােদম বা  সবকেকও হেত হেব পিব  এবং আ াহর অলী৷  যেকউ মসিজদ  দখা 
 শানার মেতা পিব  ও গুরু পূণ   দািয়ে র অিধকারী হেত পাের না৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১২৬ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "  রণ কর 



যখন ই াহীম বেলিছল,  হ আমার  িতপালক! এেক িনরাপদ শহের পিরণত কর আর এর অিধবাসীেদর মেধ  
যারা আ াহ ও পরকােল িব াস করেব তােদরেক িবিভ ভােব িরিজক দাও৷" 
আ াহপাক ই াহীেমর  াথ  নার জবােব বলেলন, কােফরেদরেকও আিম িকছু ফল  ভােগর সুেযাগ  দব৷ িক   শষ 
পয    আিম তােদরেক জাহা ােমর শাি   ভাগ করেত বাধ  করেবা এবং তা কত িনকৃ  পিরণাম!  
হযরত ই াহীম(আঃ) কাবাঘর  িত ার পর  স  এবাদেতর জন    ত করেলন এবং একই সােথ ম াশরীেফর 
অিধবাসীেদর জেন  আ াহর কােছ দু  িজিনেসর আেবদন জানােলন৷ এক  িনরাপ া ও শাি  আর অপর  হেলা 
জীবন ধারেণর জন  িরিজেকর ব ব া৷ যিদও ই াহীম(আঃ)  কবল মুিমনেদর জন   দায়া কেরন িক  তারপরও 
আ াহপাক জবােব   ভােব বেলন  য, িতিন িব াসী-অিব াসী িনিব  েশেষ সবার জেন  ব গত িরিজক দান 
করেবন৷ িতিন কােফরেদরেক তােদর অিব ােসর জন  দুিনয়ার ধন-স দ বা ঐ য    থেক বি ত কেরন না৷ যিদও 
তারা তােদর কােজর জন  পরকােল  দাজেখ  েবশ করেব৷ এ আয়ােত দু  িবষয় তুেল ধরা হেয়েছ৷ 
 থমত:মুিমনেদর জন  দুিনয়ার সুেযাগ-সুিবধা ও ব গত কল ােণর  েয়াজন আেছ এবং  সজেন ই হযরত 
ই াহীম(আঃ) আ াহর কাছ  থেক তা  চেয়েছন ৷ 
ি তীয়ত: কােফররা দুিনয়াবী ধন-স েদর অিধকারী হেলও ঐ  তােদর      বা স  পেথ থাকার  মাণ বহন 
কেরনা৷ বরং এেথেক আ াহর কােছ দুিনয়াবী স েদর মূল হীনতা ফুেট উেঠ ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১২৭ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " যখন ই াহীম 
ও ইসমাইল কাবা ঘেরর িভি   াপন করিছল তখন তারা  দায়া করিছেলন- হ আমােদর  িতপালক, আমােদর এ 
কাজ  হণ কর িন য়ই তুিম সব  ে াতা ও সব   াতা ৷" 
হযরত আদম(আঃ)এর সময়  থেকই কাবা ঘর িছল ৷ িক  হযরত ই াহীম(আঃ) তা পূণিনম  ান কেরন৷ কারণ 
ম ায় যখন হযরত ই াহীম(আঃ) তার  ী স ানেক বসবােসর জন  িনেয়  গেলন তখন বলেলন,  হ  িতপালক 
আিম আমার বংশধরেক এই শু  ও চাষবাসহীন এলাকায়  তামার ঘেরর পােশ থাকার ব ব া করলাম ৷ 
সুতরাং  বাঝা যােচছ  য ই াহীম(আঃ) যখন ম ায় আেসন তখন  সখােন আ াহর ঘর অথ  া  কাবাঘেরর অি   
িছল ৷ এছাড়াও সূরা আল ইমরােনর ৯৬ ন র আয়ােত কাবােক এবাদেতর  থম ঘর বেল আখ ািয়ত করা হেয়েছ 
৷ সূরা বাকারার ১২৭ ন র আয়াত  থেক  বাঝা যায়, যিদ িনয়ত আ াহমুখী হয় তাহেল িমি র কাজও এবাদত৷ 
মূলত:কাজ িক  সটা  মােটও গুরু পূণ   নয়৷ বরং আ াহর দরবাের ঐ কাজ কবুল হওয়াই সবেচেয় গুরু পূণ  ৷ তাই 
আমরা যিদ কাবা ঘরও িনম  ান কির আর  স িনম  ান কাজ যিদ আ াহর দরবাের কবুল না হয় তাহেল তার  কান 
মূল   নই ৷ 
এবাের আজেকর আয়ােতর িশ াগুেলা সংে েপ তুেল ধরিছ৷ 
 থমতঃ আ াহপাক ব ি র  যাগ তা অনুসাের আধ াি ক ময  াদা দান কেরন৷ দুিনয়ার নানা ঘটনা হেলা আ াহর 
এক ধরেনর পরী া, যােত মানুষ  সসেবর মাধ েম িনেজেদর  যাগ তা তুেল ধরেত পাের এবং ময  াদাপূণ    ােন 
 পৗছুেত পাের৷ 
ি তীয়তঃ ইমামত ও  নতৃ   খাদার  দয়া এক  ময  াদাপূণ   অব ান, এ  দুিনয়াবী  কান পদময  াদা নয়৷ সুতরাং 
ইসলামী সমােজর উপর  য  কউ শাসন চালােত পাের না এবং  যকােরা  নতৃ   দয়ার অিধকার  নই ৷ 
তৃতীয়তঃ মসিজদ আ াহর ঘর এবং িবেশষ পিব তা ও ময  াদার অিধকারী৷ তাই স  ও মু াকী  লাকেদরেক 
মসিজেদর ত াবধায়ক হেত হেব ৷ 
চতুথ  তঃ ম া হেলা এক  আদশ   ইসলামী শহেরর দ ৃ া ৷ এ   যমন এবাদেতর  ান  তমিন িনরাপ ার  ক ৷ 
মূলত: আ াহর এবাদত হেত হেব িনরাপ া ও শাি র ছায়ােত৷ কারণ ধম   দুিনয়া  থেক আলাদা িকছু নয় ৷  
 
৩৯তম পব  
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ১২৮  থেক ১৩৩ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷  থেমই 
সূরা বাকারার ১২৮ ন র আয়ােতর ব াখ া করা যাক৷এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " হযরত ই াহীম ও ইসমাইল 



বেলেছন,  হ আমােদর  িতপালক আমােদর উভয়েক  তামার অনুগত কর এবং আমােদর বংশধর হেত  তামার 
অনুগত এক উ ত কর৷ আমােদরেক ইবাদেতর িনয়ম প িত  দিখেয় দাও এবং আমােদর ওপর  মা পরবশ হও৷ 
তুিম অত    মাশীল ও পরম দয়ালু ৷" 
সব   ে ই হযরত ই াহীম(আঃ)এর সাফেল র রহস  হেলা আ াহর িনেদ েশর পূণ   আনুগত  করা৷ আর এর 
সবেচেয় বড় দ ৃ া  হেলা িনেজর স ান ইসমাইলেক জবাই করার জন    িত  নয়া৷ আর এই একই লে   হযরত 
ই াহীম(আঃ) আ াহর কােছ  াথ  না কেরিছেলন  য, শুধু িতিন িনেজই নন, তাঁর স ান ইসমাইল ও তা ঁর 
বংশধররাও  যন ঐশী িবধােনর অনুগত হয়৷ কারণ সম  পূণ  তা হেলা আ াহর দাসে র মেধ  এবং তা ঁর একক 
স ার আরাধনার মেধ ৷ অবশ  ইবাদত বা আরাধনা হেত হেব সুিনিদ   প িতেত, যােত সব ধরেনর  সং ার ও 
 বদআত বা  - থা  থেক তা দূের থােক৷ আর এ জেন ই হযরত ই াহীম(আঃ) আ াহর কােছ এই বেল  াথ  না 
কেরেছন  য,  হ  খাদা  তামার ইবাদেতর প া তুিম আমােদরেক িশিখেয় দাও, যােত তুিম  যভােব চাও  সভােব 
 তামার ইবাদত করেত পাির ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১২৯ ন র আয়ােতর ব াখ া করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ আমােদর 
 িতপালক, তােদর মধ   থেক তােদর িনকট একজন রাসূল পা ও,  য  তামার আয়াতসমূহ তােদর িনকট পাঠ 
করেব, তােদর িকতাব ও িহকমত িশ া িদেব এবং তােদর পিব  করেব, িন য় তুিম পরা া  িব ানময় ৷" 
একিদেক বংশধরেদর ব াপাের িচ া ও আ িরকতা এবং অন িদেক ভিবষ   িচ ার কারেণ ই াহীম(আঃ) তা ঁর 
 দায়ায় িনেজর জন   খাদার কােছ িকছু চাওয়ার আেগ ভিবষ   বংশধরেদর মুি  ও  সৗভােগ র  াথ  না করেলন৷ 
 যেহতু মানুেষর  সৗভাগ  আ াহর পথ-িনেদ শনা ছাড়া পাওয়া স ব নয়,  সেহতু ই াহীম(আঃ) মানুেষর জন  
একজন ঐশী পথ-িনেদ শক বা পয়গা র পাঠােনার আহবান জানান, যােত কের িতিন তােদরেক িশ া  দয়ার 
দািয়   হণ কেরন এবং মানুেষর  ান ও   ার িবকাশ ঘটান ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১৩০ ও ১৩১ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়াত দু েত বলা হেয়েছ, 
" য িনেজেক িনেব  াধ কেরেছ,  স ছাড়া ই াহীেমর ধম  ােদশ হেত আর  ক িবমুখ হেব? আিম তাঁেক এই পৃিথবীেত 
মেনানীত কেরিছ৷ পরকােলও  স স কম   পরায়নেদর অন তম৷ তা ঁর  িতপালক যখন তা ঁেক বেলিছেলন আ সমপ  ন 
কর, স বেলিছল-িব  জগেতর  িতপালেকর কােছ আ সমপ  ন করলাম ৷" 
এই আয়ােত হযরত ই াহীম(আঃ) ক আ াহর মেনানীত একজন আদশ   মানুষ িহসােব পিরচয় কিরেয়  দয়া হেয়েছ 
এবং তা ঁর ধম   ও আদশ  েক অন ান  মানুেষর জন  এক এক  ঐশী ধম   ও আদশ   বলা যায়৷ এটািক িনবু  ি তা নয় 
 য, এমন এক  পিব  ও িবশু  ধম  েক  ছেড় িদেয় মানুষ িশক  ও  ফুরীর মত  গামরাহীর িদেক ছুটেছ ? অথচ 
এ ধম   হে  মানুেষর  কৃিতর সােথ সাম স পূণ   এবং মানুেষর আকল ও িবেবক তা  হণ কের ৷ ই াহীম 
(আঃ)এর ধম   এত গুরু পূণ    য, ইসলােমর নবী গব   কের বেলন  য তা ঁর পথ হেলা ই াহীেমরই পথ  য ই াহীম 
যুি  িদেয় কােফর বা অিব াসীেদর িনব  াক কেরিছেলন এবং সাহিসকতার মাধ েম একাই সম  মূিত েক  ঠার িদেয় 
 ভে   ফেলিছেলন ৷ ই াহীম(আঃ) আ াহর আনুগেত র   ে ও চরম পরাকা া  দিখেয়েছন ৷ িতিন তার  ী ও 
স ানেক ম ার উ   মরুেত পিরত াগ কেরন এবং িনেজর তরুণ স ানেক  কারবাণী িদেত   ত হেয়িছেলন৷ 
এসেবর মাধ েম িতিন  মাণ কেরিছেলন  য, তার অ র  ী ও স ােনর জন  অ  িছল না বরং তার অ র িছল 
শুধু আ াহর জন  িনেবিদত৷ এটা     য, আ াহ এ ধরেনর মানুষেক  যাগ তা িদেয় মেনানীত কেরেছন এবং 
তােক অন েদর নবী ও  নতা িহসােব িনযু  কেরেছন ৷ তাই ই াহীম (আঃ)এর পথ  থেক দূের থাকা িনবু  ি তা ও 
অ তা ছাড়া অন  িকছু নয় ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১৩২ ন র আয়ােতর ব াখ া করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "ই াহীম ও ইয়া ব এই 
স েক  তােদর পু েদরেক িনেদ শ িদেয় বেলিছেলন,  হ পু গণ, আ াহ  তামােদর জন  এই ধম   মেনানীত কেরেছন৷ 
সুতরাং  তামরা  যন মুসলমান না হেয় অন   কান অব ায় মৃতু  বরণ কেরা না ৷ " 
একজন আ িরক ও দয়ালু িপতা শুধু স ােনর  বষিয়ক  াথ   র ারই িচ া কেরন না৷ বরং স ানেদর িচ াধারার 
সু তা ও িবচূ িতহীনতার িদেকই িতিন  বশী ল   রােখন৷ আ াহর ি য় পা রা সব সময় তােদর স ানেদরেক 
আ াহর িদেক আহবান কেরেছন এবং ম ৃতু র সময় তারা শুধু পািথ  ব ধন-স দ ব েনর ব াপােরই ওিসয়ত 
কেরনিন, একই সােথ  তৗিহদ ও ইবাদেতর ব াপােরও পরামশ   িদেয়েছন ৷ 



এবাের সূরা বাকারার ১৩৩ ন র আয়ােতর ব াখ া করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ ইহুদীরা, ইয়া েবর 
মৃতু  যখন ঘিনেয় এল,  তামরা িক তখন উপি ত িছেল?  স যখন তার পু গণেক িজ াসা কেরিছল আমার পের 
 তামরা িকেসর ইবাদত করেব? তারা তখন বেলিছল-আমরা আপনার ও আপনার িপতৃপুরুষ ই াহীম, ইসমাইল 
ও ইসহােকর  য একক  ভু রেয়েছন-তাঁরই উপাসনা করব এবং আমরা তারই িনকট আ সমপ  নকারী ৷" 
একদল ইহুদী মেন কের, ইয়া ব মৃতু র সময় তা ঁর স ানেদরেক ত কালীন ইহুদী ধেম  র  য িব াস তা  হেণর 
সুপািরশ কেরিছেলন৷ আ াহ এই দাবী অ ীকার কের বেলিছেলন,  তামরা িক ইয়া েবর মৃতু র সময় উপি ত 
িছেল  য এমন দাবী করছ? বরং  স তার স ানেদরেক এক আ াহর কােছ আ সমপ  ন করেত বেলিছল এবং তার 
স ানরা ওয়াদা কেরিছল  য তারা শুধু এক আ াহরই ইবাদত বা দাস  করেব৷ আমরা পূব  বত  আয়ােত  যমন  
বেলিছলাম িপতারা স ােনর ভিবষ   িচ াধারার ব াপাের দািয়  অনুভব কেরন এবং সময় বুেঝ ও  শ  কাতর 
সমেয় এই দািয়  পালন কেরন৷ 
 তৗিহেদর অন তম যুি  হেলা সব নবীই এক  খাদার কথা বেলেছন এবং ই াহীম, ইসমাইল ও ইসহােকর  খাদা 
িছল একই ৷ যিদ অন েকান  খাদার অি   থাকেতা, তাহেল তারাও মানুেষর পথ  দশ  েনর জন  নবী পাঠােতন ও 
িনেজেক মানুেষর মেধ  পিরিচত করেতন ৷ এবাের এ আয়াতগুেলার িশ ণীয় িবষয় তুেল ধরিছ ৷ 
 থমতঃ আমরা শুধু আ াহর কােছই আ সমপ  ন করেবা৷ এটাই ঐশী পরী াগুেলার সাফেল র রহস  এবং আ াহর 
অনুগত হবার ও আ াহর জন  উ সেগ  র  চতনা সৃি কারী ৷ 
ি তীয়তঃ আ াহর কােছ  াথ  নায় আমরা  যন শুধু  বষিয়ক িদেকর কথা িচ া না কির বরং স ান ও ভিবষ ত 
 জে র  সৗভােগ র জন ও  যন  াথ  না কির৷ 
তৃতীয়তঃ যার আক   বা িবেবক ও   া  নই  স িনেব  াধ নয় বরং  সই  কৃত িনেব  াধ  য আকল বা িবেবক থাকা 
সে ও িনেজর ও স ানেদর জন  িবপথগামীতােক  বেছ  নয় ৷ 
চতুথ  তঃ মৃতু র পূব   মু ত  পয    ইমান অব াহত রাখা এবং জীবেনর সু র সুখময় সমাি  অত   গরু পূণ   ৷ বহু 
মানুষ মুসলমান িছেলন, িক  তারা মুসলমান অব ায় মৃতু  বরণ করেত পােরন িন ৷ তাই আমরা আমােদর ও 
আমােদর স ানেদর ঈমান র ার জন  সেচ  হব এবং বত মােন মুসলমান আিছ বেল  যন দুঃখ না কির৷  
 
৪০তম পব  
 
 কারআেনর আেলার এবােরর পেব   সূরা বাকারার ১৩৪  থেক ১৩৮ ন র আয়ােতর অথ   ও ব াখ া িনেয় আেলাচনা 
করেবা ৷ ১৩৪ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " সই একদল িছল, িন য়ই যারা িবগত হেয়েছ, তারা যা অজ ন 
কেরেছ তা তােদর জন  এবং  তামরা যা অজ ন করেব, তা  তামােদর জন  আর তারা যা কের  গেছ, তার 
জন   তামরা িজ ািসত হেব না ৷" বনী ইসরাইল বা ইহুদীরা তােদর পূব  পুরুষেদর ব াপাের গব   করেতা ৷ তােদর 
ধারনা িছল িনেজেদর যতই িবচু িত থা ক না  কান, তােদর পূব  পুরুষেদর পিরপূণ  তার কারেণ তারা  মা লােভ 
স ম হেব৷ তাই তারা িনেজেদর সংেশাধেনর পিরবেত  তােদর পূব  পুরুষেদর ত পরতার কথা  রণ করিছল৷ িক  
এই আয়ােত তােদরেক ও মুসলমানসহ অন ান েদরেক এই বেল সাবধান কের  দয়া হেয়েছ  য, সবাই তার িনেজর 
কােজর জন  দায়ী এবং িকয়ামত বা পুনরু ােনর সময় িপতা, স ান ও আ ীেয়র স ক  এসব  কানই কােজ 
আসেব না৷ তাই পূব  বত েদর ভােলা কােজর জন   যন তারা আনি ত না হয়৷ আমীরুল মুিমনীন হযরত 
আলী(আঃ) বেলেছন, মানুেষর ময  াদা তার মহ  বা অধ বসােয়র মেধ  থােক, পূব  বত েদর ন  হেয় যাওয়া 
হা ঁেড়র মেধ  নয়৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১৩৫ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, " তারা বেল 
 তামরা ইহুদী বা খৃ ান হও, তেবই  তামরা  ক পথ পােব, তুিম বল বরং আমরা ই াহীেমর সুদ ৃঢ় ধেম   আিছ 
এবং িতিন অংশীবাদীেদর অ ভূ   িছেলন ৷" 
ইহুদীরা িনেজেদরেক স ক পেথর অনুসারী বেল দাবী কের ও খৃ ানেদরেক িব া  বেল মেন কের৷ অন িদেক 
খৃ ানরা িনেজেদরেক সত  পেথর অনুসারী ও ইহুদীেদরেক িব া  বেল মেন কের৷ এভােব তারা ‘মুি '  দয়ার 



নােম পর রেক িনেজেদর ধেম  র িদেক আহবান করেতা ৷  কারআন এই কতৃ  কামী  েচ ার জবােব বেল, মুি  
লােভর পথ  কান দেলর অনুসরেণ হয় না বরং সেত র অনুসরেণ হয়৷ আর সেত র অনুসরণ িশখেত হেব ই াহীেমর 
কাছ  থেক- য ই াহীম কখনও িশক  ও আ পূজায় িল  হনিন৷ এই আয়াত আমােদরেক এটা িশ া  দয়  য, নাম 
বা উপািধ গুরু পূণ   নয়, ঈমান ও আমল গুরু পূণ  ৷ ইহুদী হওয়া ও খৃ ান হওয়া এক  নামকরণ ছাড়া অন  
িকছু নয়৷ যা গুরু পূণ   তা হেলা  তৗিহদ বা এক বােদর অনুসরণ৷ 
সূরা বাকারার ১৩৬ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ, " হ আহেল িকতাব, পর েরর িবেরািধতা করার পিরবেত  
 তামরা বল-আমরা আ াহর  িত এবং যা আমােদর  িত অবতীণ   হেয়েছ এবং যা ই াহীম, ইসমাইল, ইসহাক, 
ইয়া ব ও তার বংশধরগেণর  িত অবতীণ   হেয়িছল এবং মূসা ও ঈসােক যা  দয়া হেয়িছল এবং অন ান  
নবীগণেক তােদর  িতপালক হেত যা  দয়া হেয়িছল এ সম  িকছুর উপর আমরা িব াস  াপন কেরিছ, আমরা 
তােদর মেধ   কান পাথ  ক  কির না এবং আমরা তা ঁর িনকট আ সমপ  নকারী ৷" 
পূব  বত  আয়ােত ধম   িনেয় ইহুদী ও খ ৃ ানেদর মেধ   ে র কথা বলা হেয়িছল৷ তারই  রশ ধের এ আয়ােত ইহুদী 
ও খৃ ান এবং অন ান  ধেম  র অনুসারীেদর বলা হেয়েছ  য, আ াহর পয়গ র বা ঐশী পথিনেদ শকেদর মেধ   কান 
পাথ  ক   নই৷ কারণ তা ঁেদর সবাই এক  খাদার প   থেক এেসেছন৷ তা ঁেদর ওপর যা অবতীণ   হেয়েছ তাও এক 
আ াহর প   থেক এেসেছ৷ তাই আ াহর সম  উপাসকেদর উিচত সম  ঐশী পথ  দশ  কেদর  মেন  নয়া এবং 
তা ঁেদর ওপর যা অবতীণ   হেয়েছ তা িব াস করা৷ শুধু িনেজেদর পয়গ রেক মানেবা ও অন ান েদর পয়গ রেক ও 
তােদর   গুেলােক অ ীকার করব-এটা ন ায় িবচার হেত পাের না৷ আ াহর নবীরা িশ া  িত ােনর িশ কেদর 
মত, যারা একটা িনিদ   সমেয় মানুষেক িশ াদােনর দািয়   পেয়েছন এবং িচ ার   ে  মানুেষর অ গিতর সােথ 
স িত  রেখ আ াহ   সমূহ ও অিধকতর পূণ  া  আইন-িবধান নািজল কেরেছন, যােত কের মানুষেক সুপথ 
 দশ  ন করা যায়৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১৩৭ ন র আয়ােতর অথ   ও ব াখ া িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, 
" যিদ  ে র অনুসারীরা  তামােদর মুসলমানেদর মত িব াস কের, তাহেল তারাও স  পথ পােব, আর যিদ 
মুখ িফিরেয়  নয়, তাহেল তারা িবরু াচারেণই যােব৷  তামার প   থেক তােদর জন  আ াহই যেথ  এবং িতিনই 
 বণকারী, মহা ানী ৷" 
এ আয়ােত মুসলমানেদর উে েশ  বলা হেয়েছ  য যিদ তথাকিথত    অনুসারীরা আ েক ীকতা ও বংশীয় ঘৃণা 
 ছেড় িদেয় মুসলমানেদর মতই সম  নবী ও তােদর উপর অবতীণ    ে র  িত ঈমান আনেতা, তাহেল তারা 
স ক পথ খু ঁেজ  পত৷ িক  যিদ তারা িনেজেদরেক সেত র মানদ  বেল মেন কের ও অন ান  ধেম  র অনুসারী ও 
তােদর পয়গ রেদর িব া  বেল মেন কের, তেব তাহেলা সেত র িবরুে  যুে র ল ণ এবং সত ানুস ানীেদর দল 
 থেক িবিচছ  হবার ল ণ৷ এই আয়ােতর  শেষ মুসলমানেদরেক সাহস যুিগেয় বলা হে   য, ধেম  র শ েদর 
ষড়যে র  মাকােবলায় আ াহই মুসলমানেদর জন  যেথ  ৷ কারণ  তামােদর স েক  যা বলা হে  ও  য সব 
পিরক না করা হে - সসবই আ াহ অবগত আেছন ৷ 
এবাের সূরা বাকারার ১৩৮ ন র আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "আমরা আ াহর 
রঙ ধারণ কেরিছ, আ াহ অেপ া  ক অিধকতর সু র? আমরা তা ঁরই উপাসক ৷" 
আ াহ হে ন সম  জগেতর রঙদানকারী িশ ী ৷ িতিন মানুষ স ৃি র শুরুেত মানুেষর আ ােক পিব   ভাব বা 
 কৃিত িদেয় র ীন কেরেছন ৷ িক  মানুষ আ াহর  দয়া রেঙর উপর িনেজেদর ইেচছ মত রঙ লাগােচছ৷  যমন 
 বৃি র অনুসরণ করেছ৷ আর এভােব আ াহর  দয়া  ভাবগত রঙেক িনেজর অি    থেক মুেছ  ফলেছ৷ ব ি গত 
দলীয় ও  গা ীগত িবে ষ হেলা এমন িকছু  বিশ   বা রঙ, যা মানুেষর মেধ  িবিচছ তা বা িবেভদ সৃি  কের৷ 
তাই এসব  গা ীয় ও বংশীয় সকল রঙ বা  বিশ   দূর করেত হেব যােত আ াহর রঙ মানুেষর মেধ  ফুেট ওেঠ৷ 
আ াহর রঙ ছাড়া সকল রঙই সমেয়র পির মায়  ান ও ধীের ধীের বণ  হীন হেয় যায়৷ িক  শুধু আ াহর রঙই 
সুদ ৃঢ় ও অ ান হেয়  েক থােক৷ সব রঙই িবিচছ তা ও িবভি   ডেক আেন৷ িক  আ াহর রঙ হেলা ঐক  ও 
 াতৃে র মানদ  এবং তা এক আ াহর দাসে র ছায়াতেল অবি ত৷ সাধারণত মানুষ রঙ  হণ কের৷ আর  স 
রঙ  য  কান সমােজ  েবশ করেত পাের৷ অবশ   কান সমােজ  চলেনর উপেযাগী করার জন   স রঙ সমােজর 
সােথ িমেশ যায়৷ িক  ইসলাম ধম   রেঙর এমন িম েণরও িবেরাধী বরং ইসলাম এসব রঙ মুেছ বণ  হীন হেত বেল৷ 



সম  রঙ-তা নােমর, যেশর, খ ািতর, বয়েসর, িশ ার স েদর বা পেদর যাই  হাক না  কন, এ সম  
মানবীয়  াধান  সৃি কারী রঙ মুেছ  ফলেত পারেল আ াহর রঙ দ ৃশ মান হেব ৷ এ আয়াতগুেলা িশ ণীয় িবষয় 
হে  , 
 থমতঃ পূব   পুরুষেদর িনেয় গব   না কের িনেজেদর কােজর ব াপাের িচ া করেত হেব৷  েত কেকই তার কেম  র ফল 
 ভাগ করেত হেব৷ অন রা যখন তােদর পারেলৗিকক মুি র জন  আ াণ সেচ , তখন  যন আমরা িনেজেদর বংশ 
িনেয় গব   না কির৷ 
ি তীয়তঃ আমােদরেক সত প ী হেত হেব, দল প ী নয়৷ সত প ী হেল মানুেষর  চাখ ও কান সত  উপলি র 
জন   খালা থােক৷ িক  যারা দলপ ী তারা মানুষেক অন েদর ভােলা িদক ও পূণ  তা এবং িনেজেদর দূব  লতা স েক  
অ  কের রােখ৷ 
তৃতীয়তঃ অ ের িব াস রাখার পাশাপািশ কােজও আনুগেত র  মাণ করেত হেব৷ একিদেক ঈমােনর দাবী করা ও 
অন িদেক আ াহর িবধােনর পিরবেত  িনেজর  বৃি র অনুসরণ করা  -িবেরািধতা মা  ৷ 
চতুথ  তঃ সবেচেয় বড় ভােলা রঙ বা  বিশ   হেলা আ াহর  দয়া  ভাব বা রঙ৷ আ াহ সম  মানুষেক এ রঙ 
িদেয়েছন ৷ আ াহর রং হেলা  ায়ী এবং  াতৃ  ও ঐক  সৃি কারী ৷  

  
 


