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১. আল কুরআন সম্পন্যকে আল কুরআন
-------------------------------১. এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া কান্যরা পন্যে রচনা করা সম্ভব নয়। ... এসি সন্যেহাতীত, সনসিল সবন্যের অসিকতোর পে
থেন্যক অবতীর্ে। (আল কুরআন ১০:৩৭)
২. এ (কুরআন) আল্লাহর থদয়া পে-সনন্যদেশ। (আল কুরআন ৩৯:২৩)
৩. রমযান মান্যস নাসযল করা হন্যয়ন্যছ আল কুরআন মানব জাসতর জীবন যাপন্যনর বযবস্থা সহন্যসন্যব। আর এ গ্রন্থ এমন
অকািয ও সুস্পষ্ট সনন্যদেসশকা সম্বসলত, যা সসিক পে থদিায় এবং সতয ও সমেযার পােেকয পসরষ্কার কন্যর থদয়। (আল
কুরআন২:১৮৫)
৪. এ কুরআন এমন পে থদিায় যা সবন্যচন্যয় সরল-সসিক ও স্থায়ী। থযসব মুসমন এর সিসিন্যত সসিক কাজ কন্যর, এ
কুরআন তান্যদরন্যক সবরাি প্রসতদান্যনর সুসংবাদ থদয়। (আল কুরআন ১৭:৯)
৫. আল্লাহর সনকি থেন্যক থতামান্যদর কান্যছ এন্যসন্যছ একসি থজযাসত ও সুস্পষ্ট সকতাব। যারা তাাঁর সন্তুসষ্ট চায়, এ গ্রন্যন্থর
মািযন্যম সতসন তান্যদর থদসিন্যয় থদন শাসি ও সনরাপিার পে, সনজ ইচ্ছায় তান্যদর থবর কন্যর আন্যনন অন্ধকার থেন্যক আন্যলান্যত
এবং তান্যদর সনন্যদেসশকা প্রদান কন্যরন সরল-সসিক পন্যের। (আল কুরআন ৫:১৫-১৬)
৬. আল্লাহ অবতীর্ে কন্যরন্যছন সন্যবোিম বার্ী, তা এমন এক গ্রন্থ, যান্যত সবসিন্ন সবষয় পুন: পুন: আন্যলাচনা হন্যয়ন্যছ,
তবু তা সনিাাঁদ িারসামযপূর্ে। যারা তান্যদর মাসলকন্যক িয় কন্যর, এ গ্রন্থ পান্যি তান্যদর থলাম সশউন্যর উন্যি। অতপর আল্লাহর
স্মরন্যর্ তান্যদর থদহমন সবগসলত যায়। (আল কুরআন ৩৯:২৩)
৭. আসম আল কুরআনন্যক উপন্যদশ গ্রহন্যর্র জন্যে সহজ কন্যর সদন্যয়সছ। এ থেন্যক উপন্যদশ গ্রহর্কারী থকউ আন্যছ সক?
(আল কুরআন ৫৪:৪০)

২. আল-কুরআন সম্পন্যকে রাসূলুল্লাহ সা. এর বার্ী
-----------------------------------------১. থতামান্যদর মান্যে সন্যবোিম বযসি থস, থয কুরআন সশন্যি এবং সশিায়। (সহীহ বুিারী)
২. থতামরা কুরআন পন্যড়া, কুরআন্যনর সাসে হও। সক'আমন্যতর সদন কুরআন তার সাসেন্যদর পন্যে সুপাসরশকারী হন্যয়
আসন্যব। (সহীহ মুসসলম)
৩. সকয়ামন্যতর সদন কুরআন বাোর পন্যে অেবা সবপন্যে সুপাসরশ করন্যব। (সমশকাত শরীফ)
৪. পৃসেবীন্যত থয বযসি কুরআনন্যক সাসে বাসনন্যয়ন্যছ, আসিরান্যত তান্যক বলা হন্যব, পন্যড়া এবং উপন্যর উন্যিা। (সতরসমসয)
৫. সকল বার্ীর উপর আল্লাহর বার্ীর থেষ্ঠত্ব সিক থসরকম, থযমন সকল সৃসষ্টর উপর আল্লাহর থেষ্ঠত্ব। (সতরসমসয)
৬. কুরআন আল্লাহর মজবুত রসশ, সবজ্ঞানসম্মত উপন্যদশ এবং সরল সসিক পে। (জান্যম সতরসমসয)
৭. কুরআন্যনর আহবান ও আন্যলাচয সবষয় সনন্যয় িাবনা-সচিা কন্যরা, অবসি থতামরা সাফলয লাি করন্যব। (বায়হাসক)
৮. কুরআন্যনর থচন্যয় উিম থকান্যনা সজসনস সান্যে সনন্যয় থতামরা আল্লাহর কান্যছ সফন্যর যান্যব না। (হাসকম)
৯. কুরআন একসি রসশ। এর একপ্রাি আল্লাহর হান্যত, আন্যরক প্রাি থতামান্যদর মান্যে। থতামরা এ রসশন্যক শি কন্যর
িন্যরা, তাহন্যল কিন্যনা পেভ্রষ্ট হন্যব না, ধ্বংস হন্যব না কিন্যনা। (ইবন্যন আসব শাইব)
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৩. কুরআন সাফন্যলযর চাসবকাসি
-----------------------------আল কুরআন সুের মানুষ, আদশে সমাজ ও থেষ্ঠ জাসত গিন্যনর সন্যবোিম মািযম। আল কুরআন সাফলয ও সবজয়
লান্যির 'মাষ্টার কী' (Master Key)। এ শুিু কোর কো নয়, বাস্তব ঘিনা। সপ্তম শতাব্দীর ইসতহাস িুন্যল থদিুন।
৬১০ িৃষ্টান্যব্দ অবতীর্ে হবার সূচনা থেন্যক মাত্র কন্যয়ক দশন্যকর মন্যিয আল কুরআন কন্যতা থয অিযাত অজ্ঞাত মানুষন্যক
ইসতহান্যসর স্বর্ে সশিন্যর মযোদাশীল কন্যরন্যছ! ইসতহান্যসর অিরান্যল অবসস্থত কন্যতা থয কসবলা আর কওমন্যক সবে ইসতহান্যসর
থসানাসল পন্যত্র স্থান কন্যর সদন্যয়ন্যছ! এ কুরআন থমষ পান্যলর রািালন্যদর মানন্যবসতহান্যসর থসরা মানুষ রূন্যপ গন্যড় তুন্যল এসশয়া,
ইউন্যরাপ ও আসিকা থজাড়া সাম্রান্যজযর শাসক বাসনন্যয় সদন্যয়ন্যছ। কান্যলা কুচকুন্যচ ক্রীতদাসন্যদর সুপ্ত প্রসতিা প্রস্ফুসিত কন্যর
অসীম সাহসী থসনাপসতর পন্যদ সমাসীন কন্যর সদন্যয়ন্যছ। থগাত্র সপ্রয় থবদুঈনন্যদর মানবতা সপ্রয় োয়পরায়র্ সশেক, প্রশাসক,
রাষ্ট্রদূত, সবচারপসত, বীর থসনাপসত ও কমেবীর বাসনন্যয় সদন্যয়ন্যছ।
আল কুরআন বযসির আত্মগিন ও সাফন্যলযর সসাঁসড়। এর মািযন্যম আপসন সনন্যজন্যক সবকসশত কন্যর উিান্যত পান্যরন
সাফন্যলযর সশিন্যর। জাতীয়িান্যব থগািা জাসত কুরআন্যনর সসাঁসড় থবন্যয় উন্যি থযন্যত পান্যর উন্নসতর সন্যবোচ্চাসন্যন। আর কুরআন
থসরা বযসি, থসরা সমাজ ও থসরা জাসত সনমোন্যর্র থেষ্ঠ হাসতয়ার। থয থকান্যনা জাসত আল কুরআন্যনর সসাঁসড় থবন্যয় উন্যি থযন্যত
পান্যর সাফলয, থগৌরব ও মুসির সবেজয়ী সমনান্যরর চূড়ায়।
আমান্যদর থদন্যশ কুরআন পাি করা হয় সািারর্ত থনকীর উন্যেন্যি। সকন্তু কুরআন থকবল থনকীর উন্যেন্যি পাি করার
জন্যে অবতীর্ে হয়সন। থকবল থনকীর উন্যেন্যি পাি করন্যল কুরআন থেন্যক বযসি, সমাজ ও জাসত গিন্যন থকান্যনা ফায়দা
পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন থেন্যক ফায়দা থপন্যত হন্যল কুরআনন্যক বুেন্যত হন্যব, কুরআন্যনর সশোন্যক হৃদয়ংগম করন্যত হন্যব
এবং কুরআনন্যক বযসিগত, সামাসজক ও জাতীয় জীবন্যন অনুশীলন করন্যত হন্যব।
কুরআন একসি গ্রন্থ, একসি সবমূতে জীবন বযবস্থা। থকবল অনুশীলন্যনর মািযন্যমই তা মূতে ও প্রসতসষ্ঠত হন্যত পান্যর।
তাই যারা কুরআনন্যক আল্লাহ প্রদি গ্রন্থ ও জীবন বযবস্থা বন্যল সবোস কন্যরন, তান্যদর জীবন্যনর সব চাইন্যত বড় কতেবয হন্যলা
আল কুরআনন্যক বুো ও অনুশীলন করা। এিান্যবই সফল ও স্বােেক হন্যত পান্যর কুরআন অবতীন্যর্ের উন্যেি আর উপকৃত হন্যত
পান্যর মানুষ ও মানব সমাজ। তাই এিান্যন কুরআন সনন্যয়ই বলন্যত চাই সকছু কো। এসব কো হয়ন্যতা অন্যনন্যকরই অজ্ঞাত নয়,
তবুও োয় কো সনতযসদন নজন্যর আনা অোয় নয়।

৪. না বুেন্যল অনুসরর্ করা যায়না
-------------------------------আল্লাহ তা’আলা যিনই থকান্যনা নবীর মািযন্যম থকান্যনা জাসতর কান্যছ সকতাব নাসযল কন্যরন্যছন, তা কন্যরন্যছন অনুসরর্,
অনুকরর্ করার জন্যে এবং থস সকতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। সতসন এ একই উন্যেন্যি মুহাম্মদ সা.-এর মািযন্যম
কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন। একো সতসন কুরআন্যনই পসরষ্কার কন্যর বন্যল সদন্যয়ন্যছন :
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অেে : আর আসম এ সকতাব নাসযল কন্যরসছ একসি আসশবোদপূর্ে (blessed) সকতাব সহন্যসন্যব। কান্যজই থতামরা এর
অনুসরর্ কন্যরা এবং (এর সনন্যদেশ অমাে করার থেন্যত্র) আল্লাহন্যক িয় কন্যরা। এিান্যবই থতামরা লাি করন্যব অনুকম্পা
(mercy) (এ সকতাব অবতীন্যর্ের পর) এিন আর থতামরা একো বলন্যত পারন্যব না থয : ‘সকতাব থতা থদয়া হন্যয়সছল
আমান্যদর পূন্যবের দুসি দলন্যক (ইহুসদ ও িৃষ্টানন্যদরন্যক) এবং তারা তান্যত কী পাি করন্যতা, তান্যতা আমরা সকছুই জাসননা।’
সকংবা এিন আর থতামরা এ অসিন্যযাগ করন্যত পারন্যবনা থয : ‘আমান্যদর প্রসত যসদ সকতাব নাসযল হান্যতা, তন্যব আমরা ওন্যদর
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চাইন্যত অসিক সসিক পন্যের অনুসারী হতাম।’ সুতরাং এিন আর এসব কো বলার সুন্যযাগ থনই। এিন থতা থতামান্যদর
মাসলন্যকর পে থেন্যক থতামান্যদর কান্যছ এক সুস্পষ্ট প্রমান (clear proof) পেসনন্যদেশ (Guidance) এবং অনুকম্পা
(mercy) এন্যসন্যছ। এিন থয বযসি আল্লাহর আয়াতন্যক প্রতযািযান করন্যব এবং তা থেন্যক মুি সফসরন্যয় থনন্যব, তার চাইন্যত
বড় িুল আর থক করন্যব? যারা আমার আয়াত (কুরআন) থেন্যক মুি সফসরন্যয় থনন্যব, তান্যদর এই সতয সবমুিতার কারন্যর্ আসম
তান্যদরন্যক সনকৃষ্ট আযান্যব সনমসিত করন্যবা।’ (সূরা ৬ আল আন’আম আয়াত ১৫৫-১৫৭)
- এ আয়াতগুন্যলা থেন্যক পসরষ্কার হন্যয় থগন্যলা থয, কুরআন নাসযল করা হন্যয়ন্যছ অনুসরর্ করার জন্যে। স্বয়ং আল্লাহ
কুরআনন্যক অনুসরর্ করার সনন্যদেশ সদন্যয়ন্যছন। আর অনুসরর্ করার জন্যে অবসি কুরআন পড়ন্যত এবং বুেন্যত হন্যব।
- সকতাব নাসযল না করন্যল না পড়ার, না বুোর ও অনুসরর্ না করার থেন্যত্র যুসিসংগত অসিন্যযাগ োকন্যত পারন্যতা,
সকন্তু কুরআন নাসযল করার পর এিন আর থস অসিন্যযাগ করার সুন্যযাগ থনই।
- এিন থয বযসি কুরআন বুোর ও অনুসরর্ করার থচষ্টা করন্যব না, থস সবচাইন্যত বড় যাসলম (িুল পদন্যেপ
গ্রহর্কারী) থস আল্লাহর কান্যছ সনকৃষ্ট শাসস্ত থিাগ করন্যব।

৫. কুরআন না বুেন্যল অন্ধকার থেন্যক আন্যলান্যত আসা যায় না
------------------------------------------------------আল্লাহ তা’আলা কুরআন্যনর মািযন্যম মানুষন্যক থয পে প্রদশেন কন্যরন্যছন, তা-ই সতয সসিক পে। এিাই দুসনয়া ও
আসিরান্যতর মুসি, কলযার্ ও সাফন্যলযর পে। এ জন্যে কুরআন প্রদসশেত পে হন্যচ্ছ নূর বা আন্যলা। এ ছাড়া বাসক সব মত ও
পে হন্যচ্ছ অন্ধকার। কারর্ বাসক সবই জাহান্নান্যমর পে। আল্লাহ তা’আলা কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন মানুষন্যক অন্ধকার থেন্যক
আন্যলান্যত আনার জন্যে :

ِ َُكِتاب أَنزلْنَاه إِلَيك لِتخرِج النَّاس ِمن الظُّل
 ابراهيم-ات إِ ََل النُّوِر
َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ َ ٌ َ

অেে : থহ মুহাম্মদ! এসি একসি সকতাব। আমরা এসি থতামার প্রসত নাসযল কন্যরসছ, যান্যত কন্যর তুসম মানুষন্যক অন্ধকার
থেন্যক আন্যলান্যত সনন্যয় আন্যসা।’ (সূরা ১৪ ইব্রাসহম : আয়াত-১)

ِ فَالَّ ِذين آمنوا بِِه وعَّزروه ونَصروه واتَّب عوا الن
١٥٧ :  االعراف-ك ُه ُم الْ َُ ْفلِ ُحو َن
َ ُِّور الَّذي أُن ِزَل َم َعهُ ۙ أُوٰلَئ
َ ُ َ َ ُ َُ َ ُ ُ َ َ َُ َ

অেে : কান্যজই যারা তার (রসূন্যলর) প্রসত ঈমান আন্যন, তান্যক সম্মান কন্যর, সাহাযয-সহন্যযাসগতা কন্যর এবং তার প্রসত
থয নূর (আন্যলা) অবতীর্ে হন্যয়ন্যছ-তা থমন্যন চন্যল, তারাই হন্যব সফলকাম।’ (সূরা ৭ আ’রাফ : আয়াত-১৫৭)

ِ َُات لِِّيخ ِرج ُكم ِمن الظُّل
ٍ ِ ٍ ِهو الَّ ِذي ي نَ ِزُل علَى عب ِده
٩ :  احلديد-ات إِ ََل النُّوِر
َ َْ ٰ َ ِّ ُ
َ َ ِّ َ ْ ُ َآَيت بَيِّن
َُ

অেে : সতসনই থস মহান সিা, সযসন তাাঁর দান্যসর প্রসত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (কুরআন) নাসযল কন্যরন্যছন, যান্যত কন্যর
সতসন থতামান্যদরন্যক অন্ধকার থেন্যক আন্যলান্যত থবর কন্যর আন্যনন।’ (সূরা ৫৭ আল হাদীদ : আয়াত ৯)
- এ আয়াতগুন্যলান্যত কুরআন নাসযন্যলর উন্যেি বর্েনা করা হন্যয়ন্যছ, তাহন্যলা মানুষন্যক অন্ধকার থেন্যক থবর কন্যর
আন্যলান্যত সনন্যয় আসা।
- থয বযসি কুরআন বুেন্যলানা, তার কান্যছ থতা আন্যলা অন্ধকার দুন্যিাই সমান।
- সুতরাং আন্যলা থদিন্যত হন্যল কুরআন বুেন্যত হন্যব। কুরআন না বুেন্যল আন্যলান্যত আসার সুন্যযাগ থকাোয়?
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৬. বুোর জন্যেই কুরআন নাসযল করা হন্যয়ন্যছ
----------------------------------------কুরআন বলন্যছ, আল্লাহ তাআলা কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন থযন্যনা মানুষ কুরআন্যনর বিবয সবষয় সনন্যয় সচিা িাবনা
কন্যর, থযন্যনা কুরআন থেন্যক উপন্যদশ ও সশো গ্রহর্ কন্যর :

ِِ ِ
َِّ ند َغ ِْي
ِِ
٨٢:  النساء-اختِ ََلفًا َكثِ ًْيا
ْ اَّلل لََو َج ُدوا فيه
ْ أَفَ ََل يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن ۚ َولَ ْو َكا َن م ْن ع

অেে : এরা সক এ কুরআনন্যক সচিািাবনা ও সবচার সবন্যবচনা (consi der) কন্যর থদন্যিনা? এসি যসদ আল্লাহ ছাড়া
অে কান্যরা রসচত হন্যতা, তন্যব অবসি, তারা এন্যত বিন্যবযর অসংগসত িূাঁন্যজ থপন্যতা।' (সূরা ৪ আন সনসা : আয়াত ৮২)

ِ
ِ ك مبارٌك لِِّيدَّبَّروا آَيتِِه ولِي تَ َذ َّكر أُولُو ْاْلَلْب
ِ َ اب أ
٢٩ :  ص-اب
ٌ َكت
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َنزلْنَاهُ إلَْي

অেে : এসি একসি বই। আমরা এসি থতামার কান্যছ অবতীর্ে কন্যরসছ। এসি একসি আশীবোদ। এই আশীবোদ গ্রন্থ
আমরা এজন্যে নাসযল কন্যরসছ, যান্যত কন্যর মানুষ এর আয়াতগুন্যলা সম্পন্যকে সচিািাবনা কন্যর এবং বুে-সবন্যবকওয়ালা থলান্যকরা
থযন্যনা এ থেন্যক সশো গ্রহর্ কন্যর।' (সূরা ৩৮ থসায়াদ : আয়াত ২৯)

ٍ ُأَفَ ََل ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَ ٰى قُل
٢٤:  حمَد-وب أَقْ َفا ُُلَا
ْ
ُ َ

অেে : তারা সক মন্যনান্যযাগ সহকান্যর কুরআন সনন্যয় সচিািাবনা কন্যরনা? নাসক তান্যদর অিরগুন্যলান্যত তালা লাগান্যনা
রন্যয়ন্যছ?' (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ২৪)
মসদনা থেন্যক প্রকাসশত The Noble Quran-এ এ আয়ান্যতর অনুবাদ করা হন্যয়ন্যছ সনম্নরূপ :
Do they not then think deeply in the quran, or are their hearts locked up (from
understanding it)?
- এই সতনসি আয়ান্যতই আল্লাহ তা'আলা যারা কুরআন বুোর থচষ্টা কন্যরনা এবং মন্যনান্যযাগ সহকান্যর কুরআন সনন্যয়
িাবনা-সচিা কন্যরনা, তান্যদর বযাপান্যর প্রশ্ন তুন্যলন্যছন।
- আল্লাহ বন্যলন, কুরআন যসদ আল্লাহ ছাড়া অে কান্যরা রসচত হন্যতা, তন্যব এন্যত অন্যনক অসংগসত ও স্বসবন্যরািী
বিবয পাওয়া থযন্যতা, সকন্তু যারা কুরআন বুন্যে এবং কুরআন সনন্যয় সচিা িাবনা কন্যর, তান্যদর কান্যছ একো পসরষ্কার থয,
কুরআন্যন থকান্যনা অসংগসত থনই, থকান্যনা স্বসবন্যরািী বিবয থনই। তাই এসি সকছুন্যতই আল্লাহ ছাড়া আর কান্যরা রসচত হন্যত
পান্যরনা। থকবল আল্লাহর বার্ীই এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ে ও সুসবেস্ত (Well-ordered) হন্যত পান্যর।
- যারা কুরআন বুন্যেনা, তান্যদর পন্যে কুরআনন্যক আল্লাহর বার্ী বন্যল প্রমার্ করার সুন্যযাগ থনই।
- সূরা থসায়ান্যদর আয়াতসিন্যত বলা হন্যয়ন্যছ, কুরআন নাসযলই করা হন্যয়ন্যছ বুোর জন্যে, সচিািাবনা কন্যর থদিার
জন্যে।
- বলা হন্যয়ন্যছ, বুে-বুসিওয়ালা থলান্যকরাই কুরআন থেন্যক সশো গ্রহর্ কন্যর।
- সূরা মুহাম্মন্যদর আয়াতসিন্যত বলা হন্যয়ন্যছ, যারা কুরআন বুোর থচষ্টা কন্যরনা, কুরআন সনন্যয় সচিা-িাবনা কন্যরনা,
তান্যদর অিন্যর তালা থলন্যগ আন্যছ।
সম্মাসনত পািকগন্যর্র থিন্যব থদিার জন্যে বলসছ, থদিুন- মানুষ থচাি সদন্যয় থদন্যি, কান সদন্যয় শুন্যন, হাত সদন্যয় স্পশে
কন্যর, মুি সদন্যয় উচ্চারর্ কন্যর; সকন্তু এই অংগগুন্যলা সদন্যয় বুেন্যতও পান্যরনা, উপলসিও করন্যত পান্যরনা। মানুষ বুন্যে এবং
উপলসি কন্যর তার অির ও মন-মসস্তস্ক সদন্যয়।
যারা তান্যদর মন-মসস্তস্ক কান্যজ লাগায়না, তান্যদর থচাি সক থদিন্যলা তার িবর তারা রান্যিনা। তান্যদর কান কী শুনন্যলা,
থস িবর তারা রান্যিনা। তান্যদর শরীন্যর সকন্যসর স্পশে লাগন্যলা, থস থবাি তান্যদর োন্যকনা। তান্যদর মুি কী পাি করন্যলা তান্যদর
মন্যমে তা থপৌাঁন্যছনা। এ জন্যেই বলা হন্যয়ন্যছ- তান্যদর অিন্যর তালা থলন্যগ আন্যছ।
যারা বুোর থচষ্টা কন্যরনা, মন-মসস্তস্ক িািায়না এবং সবন্যবক বুসি কান্যজ লাগায়না, তান্যদর সম্পন্যকে কুরআন বন্যল :
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ِ ِ
ِ
-آَب ُؤُه ْم َال يَ ْع ِقلُو َن َشْي ئًا َوَال يَ ْهتَ ُدو َن
َّ َنزَل
َ يل َُلُُم اتَّبِعُوا َما أ
َ آَبءَ ََّن ۗ أ ََولَ ْو َكا َن
َ اَّللُ قَالُوا بَ ْل نَتَّبِ ُع َما أَلْ َفْي نَا َعلَْيه
َ َوإ َذا ق
ِ َّ
ِ
ِ ِ ِ
١٧١ -١٧٠ :  البقرة-ْم عُ َْ ٌي فَ ُه ْم َال يَ ْع ِقلُو َن
ُ ۚ ًين َك َف ُروا َك ََثَ ِل الَّذي يَْنع ُق ِبَا َال يَ ْس ََ ُع إَِّال ُد َعاءً َون َداء
ٌ صم بُك
َ َوَمثَ ُل الذ

অেে : আর যিন তান্যদর বলা হয় : আল্লাহ (কুরআন্যন) থয সবিান নাসযল কন্যরন্যছন, থতামরা তা থমন্যন চন্যলা।' তিন
তারা বন্যল : 'আমান্যদর বাপ-দাদারা থয পন্যে চন্যলন্যছ, আমরা থস পন্যেই চলন্যবা।' আচ্ছা, তান্যদর বাপ-দাদারা সবন্যবক-বুসি
কান্যজ লাসগন্যয় না োন্যক এবং সসিক পে লাি কন্যর না োন্যক, তবু সক তারা তান্যদর অনুসরর্ করন্যব? যারা আল্লাহর নাসযল
করা সবিান মুতাসবক চলন্যত অস্বীকার কন্যর, তান্যদর উপমা হন্যলা রািান্যলর পশু। রািাল তার পশুন্যক ডান্যক, সকন্তু তার পশু
তার ডাকাডাসকর শব্দ (আওয়াজ) ছাড়া আর সকছুই শুন্যননা (বুন্যেনা)। আসন্যল এই থলান্যকরা কালা, থবাবা, অন্ধ। তাই তারা
সকছুই বুেন্যত পান্যরনা।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭০-১৭১)

َِّ ت
ِ وجع ْلنَا َُلم َسعا وأَبصارا وأَفْئِ َد ًة فََا أَ ْغن عْن هم َسعهم وَال أَبصارهم وَال أَفْئِ َدتُهم ِمن َشي ٍء إِ ْذ َكانُوا ََيح ُدو َن ِِبَي
-اَّلل
َ
َْ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ ْ ُ َ ٰ َ َ
َ ً َ ْ َ ً َْ ُْ َ َ َ
ْ ِّ ُ
٢٦ : االحقاف

অেে : আসম তান্যদর কান সদন্যয়সছলাম, থচাি সদন্যয়সছলাম, অির সদন্যয়সছলাম। সকন্তু আল্লাহর আয়াতন্যক অমােঅস্বীকার করার কারন্যর্ তান্যদর কান তান্যদর থকান্যনা উপকার কন্যরসন, তান্যদর থচাি তান্যদর থকান্যনা উপকার কন্যরসন, আর না
তান্যদর অির তান্যদর থকান্যনা কাজ এন্যসন্যছ।' (সূরা ৪৬ আল আহকাফ : আয়াত-২৬)

ِٰ
٤٦:  احلج-الص ُدوِر
ُّ وب الَِّت ِف
َ ْفَِإن ََّها َال تَ ْع ََى ْاْلَب
ُ ُص ُار َولَكن تَ ْع ََى الْ ُقل

অেে : আসন্যল তান্যদর থচাি অন্ধ নয়, বরং অন্ধত্ব থচন্যপ বন্যসন্যছ তান্যদর বুন্যকর মিযকার অিন্যর।' (সূরা ২২ আল হি
: আয়াত-৪৬)

ِ َّ وإِذَا قَرأْت الْ ُقرآ َن جع ْلنا ب ي نك وب
ِ ِِ ِ ِ
 َو َج َع ْلنَا َعلَ ٰى قُلُوِبِِ ْم أَكِنَّ ًة أَن يَ ْف َق ُهوهُ َوِف-ورا
َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ً ُين َال يُ ْؤمنُو َن َبْْلخَرة ح َج ًاَب َّم ْست
َ ْي الذ

٤٥ -٤٦ :  االسراء-آذَاِنِِ ْم َوقْ ًرا

অেে : তুসম যিন কুরআন পন্যড়া, তিন আমরা থতামার ও আসিরান্যত অসবোসীন্যদর মােিান্যন একসি পদো েুসলন্যয়
সদই এবং তান্যদর অিন্যরর উপর আবরর্ ছসড়ন্যয় সদই যান্যত কন্যর তারা তা (কুরআন) না বুন্যে, তাছাড়া তান্যদর কান্যনও তালা
লাসগন্যয় সদই।' (সূরা ১৭ বসন ইসরাঈল : আয়াত ৪৫-৪৬)
ِ َك ََّل بل را َن علَى قُلُوِبِِم َّما َكانُوا يك
١٤ :  املطففْي-ْسبُو َن
ٰ َ َ َْ
َ

অেে : কিন্যনা নয়, বরং আল্লাহর আয়াতন্যক অস্বীকার করার কারন্যর্ তান্যদর অিন্যর মরীসচকা পন্যড় থগন্যছ।' (সূরা ৮৩
মুতাফসফকীন : আয়াত ১৪)
- এ আয়াতগুন্যলা থেন্যক পসরষ্কার বুো যায়, যারা কুরআনন্যক অস্বীকার কন্যর, তারা তান্যদর সবন্যরাসিতার কারন্যর্
কুরআনন্যক হৃদয়ংগম করন্যত পান্যরনা, কুরআন্যনর মমে উপলসি করন্যত পান্যরনা।
- যারা অেে না বুন্যে কুরআন্যনর শব্দ উচ্ছারর্ করান্যকই যন্যেষ্ট মন্যন কন্যর, তান্যদর উপমা হন্যচ্ছ রািান্যলর থিড়া, যারা
রািান্যলর কোর শব্দ শুন্যন, সকন্তু মমে বুন্যেনা।
- যারা অেে ও মমে না বুন্যে কুরআন পন্যড়, তান্যদর ও কুরআন্যনর মােিান্যন একিা পদো েুন্যল আন্যছ। তারা কুরআন্যনর
শব্দ শুন্যন, তন্যব কুরআনন্যক থদন্যিনা।
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৭. কুরআন থগাপন করা মহাপাপ
----------------------------অতীন্যত ইহুসদ িৃষ্টানন্যদর িমেীয় পুন্যরাহীতরা তান্যদর ইচ্ছামন্যতা আল্লাহর সকতাবন্যক রদবদল করন্যতা। তান্যদর িমেীয়
কান্যয়মী স্বান্যেের পন্যে েসতকর আয়াতগুন্যলান্যক তারা থগাপন রািন্যতা এবং মনগড়া সনয়ম-কানুন জনগন্যর্র উপর চাসপন্যয়
সদন্যতা।
তারা আন্যরকসি সবরাি অপরাি করসছল। থসিা হন্যলা, তারা সনয়ম চালু কন্যর থয, আল্লাহর সকতাব বুো এবং বুোন্যনার
দাসয়ত্ব শুিু িমেীয় পুন্যরাহীতন্যদর। জনগর্ন্যক আল্লাহর সকতাব বুো থেন্যক দূন্যর োকন্যত হন্যব। জনগর্ শুিু পুন্যরাহীন্যত দর কো
মন্যতা চলন্যব। এিান্যব তারা জনমানুষ থেন্যক আল্লাহর সকতাবন্যক থগাপন কন্যর রািন্যতা।
সকতান্যবর রন্যয়ন্যছ দুইসি সদক : (১) িাষা ও (২) বিবয। আল্লাহ তা'আলা থয এলাকা থেন্যক নবী মন্যনানীত কন্যরন্যছন,
থসিানকার িাষায় সকতাব নাসযল কন্যরন্যছন। আর সকতান্যব সতসন মূলত তাাঁর হুকুম-আহকাম, সবসি সবিান তো দীন ও শরীয়ত
নাসযল কন্যরন্যছন। সুতরাং সকতান্যবর িাষা হন্যলা মািযম বা উপায় (means), আর বিবযিাই হন্যলা মূল লেয (ends)। তাই - থকউ যসদ কুরআন্যনর িাষা পড়ন্যলা, সকন্তু বিবয বুেন্যলানা, বুোর থচষ্টা করন্যলানা, তন্যব থস আল্লাহর সকতাবন্যক
থগাপন করন্যলা বা থেন্যক রািন্যলা।
- থকউ যসদ কাউন্যকও কুরআন্যনর হরন্যফর উচ্ছারর্ বা িাষার থববুে পাি সশিায় এবং অেে ও মমে না সশিায়, না
বুোয়, তন্যব থস কুরআন থগাপন কন্যর, কুরআনন্যক থেন্যক রান্যি।
যারা কুরআনন্যক থেন্যক রান্যি, থগাপন রান্যি, কুরআন দ্বারা থয থকান্যনা অববি জাগসতক স্বােে হাসসল করন্যত তান্যদর
থকান্যনা বািা োন্যকনা। তাই এরা সবচাইন্যত বড় যাসলম, মহা অপরািী।

ِ
َِّ نده ِمن
ِ
١٤٠: البقرة- اَّللُ بِغَافِ ٍل َع ََّا تَ ْع ََلُو َن
َّ اَّلل ۗ َوَما
َ ُ َ َوَم ْن أَْْلَ ُم َِّن َكتَ َم َش َه َاد ًة ع

অেে : ঐ বযসির চাইন্যত বড় যাসলম আর থক আন্যছ, যার কান্যছ আল্লাহর প থেন্যক আসা সােয (সকতাব, সবিান)
রন্যয়ন্যছ, অেচ থস তা থগাপন কন্যর রান্যি? থজন্যন রান্যিা, আল্লাহ থতামান্যদর কমেকান্যডডর বযাপান্যর গাসফল নন।' (সূরা ২ আল
বাকারা : আয়াত-১৪০)

ِ
ِ َّ ِ
ِ َاَّلل ِمن الْ ِكت
ِ ِِ
ِ
اَّللُ يَ ْوَم
َّ َّار َوَال يُ َكلِِّ َُ ُه ُم
َ ِاب َويَ ْشتَ ُرو َن بِِه ََثَنًا قَل ًيَل ۙ أُوٰلَئ
َ ين يَكْتُ َُو َن َما أ
َ ك َما ََيْ ُكلُو َن ف بُطُوِن ْم إَّال الن
َ َُّ َنزَل
َ إ َّن الذ
ِ
ِ َّ ِأُوٰلَئ- الْ ِقيام ِة وَال ي َزِّكِي ِهم وَُلم ع َذاب أَلِيم
-َصبَ َرُه ْم َعلَى النَّا ِر
َ ين ا ْشتَ َرُوا الض
َ
ْ اب َِبلْ ََ ْغفَرِة ۚ فَ ََا أ
َ ََّللَةَ َِب ُْلَُد ٰى َوالْ َع َذ
ٌ ٌ َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ
َ ك الذ
ٍ ِاق بع
ِ َّ ِ ِ ِ اَّلل نََّزَل الْ ِكت
ِ
ٍ ِ ِ ِ ِ
َّ ك ِِب
-يد
َ َٰذل
ْ ين
َ َ
َ اختَ لَ ُفوا ِف الْكتَاب لَفي ش َق
ََّ َن
َ اب َب ْحلَ ِّق ۗ َوإ َّن الذ

অেে : আল্লাহ তাাঁর সকতান্যব থযসব সবিান নাসযল কন্যরন্যছন, যারা থসগুন্যলা থগাপন কন্যর এবং থসগুন্যলা দ্বারা সামাে
পাসেেব স্বােে ক্রয় কন্যর, তারা এসন্যল আগুন সদন্যয় সনন্যজন্যদর উদর িসতে কন্যর। সকয়ামন্যতর সদন আল্লাহ তান্যদর সান্যে কোই
বলন্যবননা। তান্যদর পসবত্রও করন্যবননা। আর তান্যদর জন্যে রন্যয়ন্যছ পীড়াদায়ক শাসস্ত। আসন্যল এরা হন্যচ্ছ থসইসব থলাক যারা
সহদায়ান্যতর সবসনমন্যয় ভ্রষ্টতা ক্রয় কন্যরন্যছ আর েমার সবসনমন্যয় সকন্যনন্যছ শাসস্ত। কী অদ্ভুত এন্যদর কাডড, তারা জাহান্নান্যমর
আযাব বরদাশত করার জন্যে এরকম দৃঢ়তা থদিান্যচ্ছ! এর কারর্ হন্যলা, আল্লাহ সতয সহকান্যর সকতাব নাসযল করার পরও
যারা তাাঁর সকতাব সনন্যয় মতন্যিন্যদ সলপ্ত হন্যয়ন্যছ, তারা বাড়াবাসড় কন্যর অন্যনক দূন্যর সন্যর থগন্যছ।' (সূরা ২ আল বাকারা :
আয়াত ১৭৪-১৭৬)
কুরআন্যনর অেে না বুো এবং না বুোন্যনা, না জানা এবং না জানান্যনা, না সশিা এবং না সশিান্যনা দ্বারা কুরআন
থগাপন করা হয়। কারর্, আল্লাহ থতা কুরআন মানুন্যষর জন্যে জীবন পিসত সহন্যসন্যব নাসযল কন্যরন্যছন। আর এিান্যব মানুন্যষর
জন্যে আল্লাহ পািান্যনা 'জীবন পিসত' থগাপন করা হন্যয় োন্যক। িাষা উচ্ছাসরত হয়, সকন্তু বিবয োকা পন্যড় (covered)
োন্যক।
এিান্যব থলান্যকরা আল্লাহর সকতাবন্যক থেন্যক রান্যি এবং থগাপন কন্যর। সকন্তু এরা কারা? কারা আল্লাহর সকতাবন্যক
থগাপন কন্যর? থকন কন্যর? এরা হন্যলা :
জানার জন্যে কুরআন, মানার জন্যে কুরআন
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১. আল্লাহ তা'আলা থয উন্যেন্যি কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন, যারা তা জান্যননা এবং জানার থচষ্টা কন্যরনা, তারা শব্দ ও
িাষার োকনা িুন্যল কুরআন্যনর অেে ও মমে বুোর থচষ্টা কন্যরনা। এরা সনন্যজন্যদর কান্যছ কুরআনন্যক থগাপন কন্যর, থেন্যক রান্যি।
২. যারা সনন্যজরা কুরআন্যনর অেে ও মমে বুন্যে, সকন্তু মানুষন্যক বুোয়না, তারা কুরআনন্যক থগাপন কন্যর। মানুষ যান্যত জানন্যত না
পান্যর, থসজন্যে থেন্যক রান্যি আল্লাহর অবতীর্ে সবিান ও জীবন পিসতন্যক।
৩. যারা কুরআন্যনর অেে, মমে ও সশো বুোন্যত ও প্রচার করন্যত সনন্যষি কন্যর, বািা থদয়, তারা েমতার দাপন্যি সকংবা বল
প্রন্যয়াগ কন্যর অেবা সন্ত্রাস কন্যর অেবা প্রতারর্া কন্যর কুরআনন্যক থেন্যক রান্যি, চাপা সদন্যয় রান্যি।
৪. কুরআন্যনর আদশে ও সবিানসমূহ হন্যলা সবমূতে িারর্া (abstract idea)। আল্লাহ তা নাসযল কন্যরন্যছন মানুন্যষর জীবন ও
সমান্যজ বাস্তবায়ন ও প্রসতষ্ঠা করার জন্যে। যারা কুরআনন্যক সনন্যজন্যদর জীবন ও সমান্যজ বাস্তবায়ন ও প্রসতষ্ঠা করার থচষ্টাসংগ্রাম ও আন্যোলন কন্যরনা, তারা কুরআনন্যক থগাপন কন্যর।
৫. যারা মন্যন কন্যর এবং বন্যল, কুরআন বুো এবং বুোন্যনা অমুক থের্ীর থলাকন্যদর দাসয়ত্ব সকংবা এিা আমান্যদর কাজ নয়
অেবা এিা সািারর্ মানুন্যষর কাজ নয়- তারা কুরআনন্যক থগাপন কন্যর।
থলান্যকরা থকন কুরআনন্যক থগাপন কন্যর? আসন্যল সবসিন্ন থের্ীর থলান্যকরা সবসিন্ন কারন্যর্ কুরআনন্যক থগাপন কন্যর :
১. একদল থলাক কুরআন থগাপন কন্যর অজ্ঞতার কারন্যর্।
২. একদল থলাক কুরআন থগাপন কন্যর কুরআন নাসযন্যলর উন্যেি না জানার কারন্যর্।
৩. একদল থলাক কুরআন থগাপন কন্যর অবন্যহলা ও অসন্যচতনতার কারন্যর্।
৪. একদল থলাক কুরআন থগাপন কন্যর কুরআন্যনর সবসনমন্যয় জাগসতক স্বােে হাসসল করার জন্যে।
৫. একদল থলাক কুরআন থগাপন কন্যর জানগর্ন্যক অজ্ঞ থরন্যি তান্যদর উপর িমেীয় কতৃেত্ব ও িমেীয় কান্যয়মী স্বােে বজায় রািার
জন্যে।
৬. একদল থলাক কুরআন প্রকাশ হন্যত বা প্রকাশ করন্যত বািা থদয় সনন্যজন্যদর ভ্রাি মতবান্যদর অসস্তত্ব বজায় রািার জন্যে,
অেোৎ আদসশেক শত্রুতা বশত।
৭. একদল কুরআন প্রকাশ করন্যত বািা থদয় সনন্যজন্যদর রাজবনসতক কতৃত্ব
ে বজায় রািার জন্যে।
৮. একদল থলাক কুরআন থগাপন কন্যর- কুরআন প্রসতষ্ঠার থচষ্টা সগ্রাম করন্যল মানুষ তান্যদর শত্র“ হন্যয় যান্যব এই িন্যয়।
৯. একদল থলাক কুরআন বুো, বুোন্যনা, চচো করা, প্রচার করা ইতযাসদ দাসয়ত্ব পালন না কন্যর কুরআন থগাপন কন্যর মানুন্যষর
সতরস্কান্যরর িন্যয়। মানুষ তান্যক থমাল্লা, প্রসতসক্রয়াশীল, সাম্প্রদাসয়ক, থমৌলবাদী ইতযাসদ বন্যল গাসল থদন্যব-এই িন্যয়।
১০. এছাড়াও সবসিন্ন কারর্ ও অজুহান্যত থলান্যকরা কুরআন থগাপন কন্যর এবং থেন্যক রান্যি।
আমরা উপন্যর থয আয়াতগুন্যলা উন্যল্লি কন্যরসছ, থসিান্যন যারা আল্লাহর সকতাব থগাপন কন্যর, তান্যদর িয়াবহ পসরর্সত
ও শাসস্তর কো উন্যল্লি করা হন্যয়ন্যছ এিান্যব :
১. তারা সবচাইন্যত বড় যাসলম অপরািী।
২. আল্লাহ তান্যদর কমেকাণ্ড সম্পন্যকে গাসফল নন।
৩. তারা সনন্যজন্যদর থপি আগুন সদন্যয় িসতে করন্যছ।
৪. সকয়ামন্যতর সদন আল্লাহ তান্যদর সান্যে কোই বলন্যবননা।
৫. তান্যদরন্যক তান্যদর অপরাি থেন্যক পসবত্র (মুি) করন্যবন না (তান্যদর অপরাি মাফ করন্যবন না)।
৬. তান্যদরন্যক পীড়াদায়ক শাসস্ত প্রদান করন্যবন।
৭. তারা সহদায়ান্যতর সবসনমন্যয় থগামরাহী ক্রয় করন্যছ।
৮. তারা েমা লান্যির সবসনমন্যয় শাসস্ত গ্রহন্যর্র পে থবন্যছ সনন্যয়ন্যছ।
৯. তারা জাহান্নান্যমর দগ্ধ হবার বযাপান্যর অনমনীয় থেন্যকন্যছ।
- থহ সবন্যবকবান সুিীজন! আসুন আমরা সতকে হই। আসুন, আমরা কুরআন থগাপন রািার পে বজেন কসর। এিন
থেন্যক কুরআনন্যক সনন্যজন্যদর কান্যছ এবং সবেজন্যনর কান্যছ প্রকাশ করার সসিাি সনই। আসুন, আমরা অতীন্যতর িুন্যলর জন্যে
তওবা কসর।
জানার জন্যে কুরআন, মানার জন্যে কুরআন
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-

- আসুন, আমরা জাসতন্যক সতকে কসর, সজাগ কসর।
আসুন, আমরা সতয প্রকাশ কসর।
আসুন, আমরা কুরআন্যনর োকনা িুন্যল সদই।
আসুন, আমরা কুরআন্যনর সসতযকার বাহক হই।
আসুন, আমরা কুরআনন্যক আমান্যদর সদশাসর (Guide) বানাই।

৮. কুরআন বুো সহজ
--------------------- কুরআন বুো কসিন নয়, সহজ।
- কুরআন অসত মানবীয় থকান্যনা িাষায় নাসযল করা হয়সন।
- কুরআন মানুন্যষর বযবহাসরক িাষায় নাসযল করা হন্যয়ন্যছ।
- কুরআন থকান্যনা মৃত িাষায় নাসযল করা হয়সন।
- কুরআন্যনর িাষা আরসব িাষা এসশয়া ও আসিকার সবরাি অঞ্চন্যলর মানুন্যষর মুন্যির িাষা।
- আরসব অেতম সবেিাষা।
- কুরআন্যনর িাষা আরসব এক জীবি ও দ্রুত প্রসারমান িাষা।
- বতেমান্যন আন্যমসরকা, ইউন্যরাপ ও দূর প্রান্যচযর বহু থদন্যশর উৎপাসদত সামগ্রীর পযান্যকন্যির গান্যয় এবং মযানুয়যান্যলও
বযাপকহান্যর আরসব ও ইংন্যরসজ সনন্যদেসশকা থলিা োন্যক।
- আরসব িাষা থকবল মুসসলমরাই নয়, অমুসসলমরাও বযাপকহান্যর সশিন্যছ এবং সশিান্যচ্ছ।
- আরসব িাষা থবশ কন্যয়কসি উন্নত থদন্যশর মাতৃিাষা, রাষ্ট্রিাষা।
- আরসব িাষার থদশগুন্যলান্যত সারা সবন্যের মানুষই চাকুসর বাকুসর কন্যর।
তাই এমন জীবি, প্রচসলত, ও প্রসারমান একসি সবেিাষা আরসব িাষা সশিা সকছুন্যতই থকান্যনা কসিন কাজ নয়,
থযমন কসিন কাজ নয় ইংন্যরসজ িাষা সশিা।
আপরসদন্যক থযন্যহতু মুসসলমন্যদর জন্যে কুরআন বুো ফরয, থসজন্যে অবি কতেবয কাজ সহসান্যব তান্যদরন্যক
কুরআন্যনর িাষা বুো সনন্যজন্যদর জন্যে সহজ কন্যর সনন্যত হন্যব। থযমন চাকুসর-বাকুসরসহ সবসিন্ন জাগসতক প্রন্যয়াজন্যন থলান্যকরা
ইংন্যরসজ িাষা বুো সনন্যজন্যদর জন্যে সহজ কন্যর থনয়।
সনরের থলাকন্যদর কো সিন্ন। সকন্তু স্বাের ও সশসেত থলাকন্যদর অবি কতেবয সহন্যসন্যব কুরআন্যনর িাষা সশিা জরুসর।
না সশিার থকান্যনা যুসিসংগত কারর্ তান্যদর কান্যছ থনই।
সব সশসত বযসিই কুরআন্যনর িাষা সহন্যজ সশিন্যত পান্যরন। কারর্, আরসব িাষার মন্যিযও আবার কুরআন্যনর িাষা
সহজ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সহন্যজ বুোর মন্যতা কন্যরই কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন। আল্লাহ তা'আলা বন্যলন :

ِِّ ِولََق ْد ي َّسرَّن الْ ُقرآ َن ل
٤٠ ،٣٢ ،٢٢ ،١٧ :  القَر-لذ ْك ِر فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر
ْ َْ َ َ

অেে : আমরা এ কুরআনন্যক বুোর ও উপন্যদশ গ্রহর্ করার জন্যে সহজ কন্যর সদন্যয়সছ। এমতাবস্থায় এসি বুোর এবং
এ থেন্যক সশা উপপন্যদশ গ্রহর্ করার থকউ আন্যছ সক?
- এ আয়াতসি সূরা (৫৪) আল কামান্যর চার বার উন্যল্লি হন্যয়ন্যছ। আয়াত নম্বর যোক্রন্যম ১৭, ২২, ৩২, ৪০।

ِ
٥٨ :  الدخان-ك لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن
َ ِفَِإََّّنَا يَ َّس ْرََّنهُ بِل َسان

অেে : (ন্যহ মুহাম্মদ!) অবসি আসম এ কুরআনন্যক থতামার বাক প্রসক্রয়ায় সহজ কন্যর সদন্যয়সছ, যান্যত কন্যর থলান্যকরা
সহন্যজই সশো ও উপন্যদশ গ্রহর্ করন্যত পান্যর।' (সূরা ৪৪ আদ দুিান : আয়াত ৫৮)
জানার জন্যে কুরআন, মানার জন্যে কুরআন
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ِ ُفَِإََّّنَا ي َّسرَّنه بِلِسانِك لِت ب ِشر بِِه الَْت َِّقْي وت
-نذ َر بِِه قَ ْوًما لُّدًّا
َ َ ُ َ ِّ َُ َ َ ُ َ ْ َ

অেে : (ন্যহ মুহাম্মদ!) থতামার বাক প্রসক্রয়ায় আমরা এই বার্ী (কুরআন)-ন্যক সহজ কন্যর সদন্যয়ন্যছ, যান্যত কন্যর তুসম
এর দ্বারা সবন্যবকবান-োয়পরায়র্ থলাকন্যদর সুসংবাদ দান করন্যত পান্যরা, আর সতকে করন্যত পান্যরা হিকারী-েগড়ান্যিতকেবাগীশ থলাকন্যদর।' (সূরা ১৯ মসরয়ম : আয়াত-৯৭)
এ আয়াতগুন্যলা থেন্যক কন্যয়কসি সজসনস আমান্যদর কান্যছ সদবান্যলান্যকর মন্যতা স্পষ্ট হন্যয় থগান্যলা। থসগুন্যলা হন্যলা :
- আল্লাহ তা'আলা কুরআনন্যক সহজ কন্যর নাসযল কন্যরন্যছন।
- সতসন কুরআনন্যক সহজ কন্যরন্যছন মান্যন- কুরআন বুো এবং কুরআন্যন প্রদি পিসত অনুযায়ী জীবন যাপন করান্যক সহজ কন্যর
সদন্যয়ন্যছন।
- সতসন কুরআনন্যক সহজ কন্যরন্যছন কুরআন থেন্যক সশো ও উপন্যদশ গ্রহর্ করার জন্যে।
- সতসন কুরআনন্যক সহজ কন্যরন্যছন সবন্যবকবান-োয়পরায়র্ থলাকন্যদর সুসংবাদ প্রদান করার জন্যে।
- সতসন কুরআনন্যক সহজ কন্যরন্যছন হিকারী েগড়ান্যি কুতন্যকে সলপ্ত থলাকন্যদর সতকে করার জন্যে।
- সতসন আহ্বান জাসনন্যয়ন্যছন-কুরআন সশো ও উপন্যদশ গ্রহর্ করার থকউ আন্যছ সক?
থযন্যহতু আল্লাহ তা'আলা সব মানুন্যষর জন্যে উপন্যদশ সহন্যসন্যব কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন, থসজন্যেই আল্লাহ তা'আলা
কুরআনন্যক সব মানুন্যষর বুোর উপন্যযাগী কন্যরন্যছন। মূলত আল্লাহ তা'আলা মানুষন্যক কো বলন্যত সশসিন্যয়সছন কুরআন (তো
আল্লাহর সকতাব) সশিা এবং সশোদান করার জন্যেই :

ِ
َّ
ٰ ْ الر
١-٤ :  الرَحن-  َعلَّ ََهُ الْبَ يَا َن- نسا َن
َّ
َ  َخلَ َق ْاْل-  َعل َم الْ ُق ْرآ َن-َحَ ُن

অেে : (আল্লাহ) পরম দয়ালু। সতসন কুরআন সশো সদন্যয়ন্যছন। সতসন মানুষন্যক সৃসষ্ট কন্যরন্যছন এবং কো বলন্যত
সশসিন্যয়ন্যছন। (সূরা ৫৫ আর রাহমান : আয়াত ১-৪)
এ আয়াতগুন্যলা থেন্যক কন্যয়কসি থমৌসলক সবষয় স্পষ্ট হন্যয় যায়। থসগুন্যলা হন্যলা :
- কুরআন মানব রসচত নয়, স্বয়ং আল্লাহই কুরআন সশসিন্যয়ন্যছন, সতসনই কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন।
- সতসন মানুষ সৃসষ্ট কন্যর তান্যদর জন্যেই কুরআন নাসযল কন্যরন্যছন।
- সতসন মানুষন্যক 'বয়ান' বা বাকশসি সদন্যয়ন্যছন, কো বলন্যত সশসিন্যয়ন্যছন।
- সতসন মানুষন্যক বাকশসি সদন্যয়ন্যছন, কুরআন সশিা ও সশোদান করার জন্যে।

অেোৎ কুরআন্যন সতসন থয জীবন-পিসত সদন্যয়ন্যছন, থসিা সশিা, সশোদান করা এবং থস অনুযায়ী জীবন যাপন করার
জন্যেই সতসন মানুষন্যক সৃসষ্ট কন্যরন্যছন এবং বাকশসি সদন্যয়ন্যছন।
- 'রয়ান' শব্দ দ্বারা থকবল 'বাকশসি' বুোয়না, থসইসান্যে জ্ঞান, বুে, সবন্যবক, থমিা, ইচ্ছাশসিও বুোয়। অেোৎ
সতসন মানুষন্যক এগুন্যলা দান কন্যরন্যছন তাাঁর অবতীর্ে (কুরআন্যন বা সকতান্যব প্রদি) জীবন-পিসত জানা, বুো ও থমন্যন চলার
জন্যে। সনন্যজন্যদর ইচ্ছা শসিন্যক তার অনুগামী করার জন্যে।
আল্লাহ তা'আলা এিান্যন শুরুন্যত তাাঁর রহমান (পরম দয়ালু) গুর্সি উন্যল্লি কন্যরন্যছন। এর অেে হন্যলা, আল্লাহ মানুন্যষর
প্রসত পরম দয়ালু। সতসন মানুষন্যক সৃসষ্ট কন্যর এবং বুে-জ্ঞান, সবন্যবক-বুসি ও ইচ্ছাশসি সদন্যয় এমসন এমসন সবপদগ্রস্ত ও
সবপেগামী কন্যর থছন্যড় থদনসন; বরং তান্যক জীবন-যাপন পিসতও সশিাবার বযবস্থা কন্যরন্যছন। একোিাই কুরআন্যনর অোে
স্থান্যন আল্লাহ এিান্যব বন্যলন্যছন :

١٢ :  الليل- اِ َّن َعلَْي نَا لَْل ُه ٰدى

অেে : জীবন-পিসত প্রদান করা আমারই দাসয়ত্ব।' (আল লাইল : আয়াত-১২)

َِّ وعلَى
ِ ْ السبِ ِيل وِمْن ها جائِر ۚ ولَو َشاء َُل َدا ُكم أ
٩ : النحل- ْي
ََ
َ َْجَع
ْ َاَّلل ق
ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َّ ص ُد
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অেে : সসিক পে থদসিন্যয় থদয়া আল্লাহর দাসয়ত্ব, থযন্যহতু (মানুন্যষর সামন্যন) বক্র পেও রন্যয়ন্যছ। সতসন চাইন্যল
থতামান্যদর (ইচ্ছাশসি ও স্বািীনতা হরর্ কন্যর) সবাইন্যক (অোে জীব-জন্তুর মন্যতা বািযতামূলকিান্যব) সসিক পন্যে পসরচাসলত
করন্যত পারন্যতন।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত-৯)
এ আয়াতগুন্যলা িুবই গুরুত্বপূর্ে। আল্লাহ তা'য়ালা বন্যলন্যছন :
- সতসন মানুষন্যক সৃসষ্ট কন্যর তান্যক চলার স্বািীনতা ও ইচ্ছাশসি দান কন্যরন্যছন।
- মানুন্যষর চলার জন্যে বক্র-ভ্রাি পেও রন্যয়ন্যছ।
- তাই তান্যক সসিক পে থদিাবার এবং জীবন যাপন্যনর সসিক পিসত জানাবার দাসয়ত্ব স্বয়ং আল্লাহই সনন্যয়ন্যছন।
সতসন কুরআন্যন মানুষন্যক জীবন-যাপন্যনর সসিক পে থদসিন্যয়ন্যছন।
এজন্যে সতসন কুরআনন্যক সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট কন্যরন্যছন। তাছাড়া সতসন কুরআনন্যক সতয-সমেযা এবং ভ্রাি ও
অভ্রান্যির পােেকযকারী বাসনন্যয়ন্যছন। একো সতসন কুরআন্যন বারবার বন্যলন্যছন। থযমন সূরা বাকারায় বন্যলন্যছন :

ٍ ِ ِ َشهر رمضا َن الَّ ِذي أُن ِزَل فِ ِيه الْ ُقرآ ُن ه ًدى لِِّلن
ِ َات ِمن ا ُْل َد ٰى والْ ُفرق
١٨٥ : البقرة- ان
َ ََ ُ ْ
ُ ْ
ْ َ ُ َ ِّ ََّاس َوبَيِّن

অেে : রমযান মাস, এমান্যসই নাসযল করা হন্যয়ন্যছ আল কুরআন। এন্যত রন্যয়ন্যছ মানুন্যষর জন্যে সসিক জীবন-যাপন
পিসত (হুদা)। এ (কুরআন) পসরষ্কার ও সুস্পষ্টিান্যব সসিক পে থদিায় এবং ভ্রাি ও অভ্রাি পন্যের পােেকয সুস্পষ্ট কন্যর
থদয়।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-১৮৫)
এবার থিন্যব থদিুন, থযিান্যন আল্লাহই মানুষন্যক সসিক পে থদিাবার দাসয়ত্ব সনন্যয়ন্যছন এবং কুরআন্যনর আকান্যর তার
জীবন যাপন্যনর সসিক পিসত নাসযল কন্যরন্যছন, থসন্যেন্যত্র সতসন কুরআন বুো, কুরআন থেন্যক সশো গ্রহর্ করা এবং কুরআন
সনন্যদেসশত পিসতন্যত জীবন যাপন করান্যক কসিন ও কষ্টসািয করন্যবন থকন? বাস্তসবকই সতসন এমনসি কন্যরনসন। তাই সতসন
বারবার বলন্যছন :
- 'কুরআন পসরষ্কার ও সুস্পষ্টিান্যব সসিক পে থদিায়।'
- 'কুরআন ভ্রাি ও অভ্রাি পন্যের পােেকয সুস্পষ্টিান্যব কন্যর থদয়।'
- 'আমরা কুরআনন্যক বুো ও উপন্যদশ গ্রহর্ করার জন্যে সহজ কন্যর সদন্যয়সছ।'
- 'কুরআন থেন্যক উপন্যদশ গ্রহর্ করার থকউ আন্যছ সক?
- হায়, যারা আল্লাহর থদয়া জীবন-যাপন পিসত আল কুরআনন্যক বুোর-জানার থচষ্টা কন্যরননা, তারা কন্যতা বদনসীব!
তান্যদর মন্যিয সব চাইন্যত বড় বদনসীব তারা, যারা জাগসতক কারন্যর্ সবন্যদশী িাষায় বই পুস্তক পড়ান্যলিা কন্যর সডগ্রী অজেন
কন্যরন, সবন্যদশী ও সবেিাষাসমূহ সশিান্যক জরুসর মন্যন কন্যরন, অেচ কুরআন এবং কুরআন্যনর িাষা সশিার থচষ্টা কন্যরননা!
====================
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