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সংটিপ্ত বর্ণনা............. 
আল-কুরআনুল কারীম অটবসংবাটদতভাবব সবণবৃহৎ 
মু‘টিযা। আল্লাহর অটিত্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাবমর নবুওয়াত এবং টতটন যয 
টবশুদ্ধ শরী‘আহ টনবয় এবসবেন তার সতযতা প্রমাবর্র 
িনয আল-কুরআনই যবেষ্ট। বিযমার্ প্রববে এ 
টবষয়টিবক যকন্দ্র কবরই আবলাচনা সািাবনা হবয়বে। 

 

 

 



 

2 

 

আল-কুরআন: একটি মহা মু‘টিযা 

আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাবমর ওপর দুরূদ ও সালাবমর পর। 
যহ আল্লাহর বান্দাগর্, মহান আল্লাহ তাাঁর টপ্রয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামবক সতযায়ন ও সমেণনকারী 
অসংখয মু‘টিযা দান কবরবেন। যসগুবলা তাাঁর নবুওয়াতবক 
সবন্দহাতীতভাবব প্রমার্ কবরবে। 
আরটব পটরভাষায় মু‘টিযা বলা হয়, প্রটতদ্বটিতা ও 
চযাবলবের সময় প্রটতপি যার উত্তর টদবত অপারগ হবয় 
যায়।1 
মু‘টিযা এমন এক আশ্চযণিনক টিটনস, যা সকল মানুষ 
সটম্মটলতভাবব টকংবা আলাদা আলাদাভাবব যচষ্টা করবলও 
তার মবতা আবরকটি টিটনস বানাবত সিম নয়, আল্লাহ 
তা‘আলা নবুওয়াবতর িনয যাবক টনবণাচন কবরন যকবল 

                                                           
1 কামূসুল মুহীত। 
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তাবকই তা দান কবরন। যাবত যসটি তাাঁর নবুওয়াবতর 
দলীল হয় এবং টরসালাবতর সটিকত্ব প্রমাটর্ত হয়। 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাবমর ওপর আল্লাহ তা‘আলার নাটযলকৃত কালাম। 
এটিই তাাঁর সবণবেষ্ঠ মু‘টিযা, যা সদা সবণত্র টবদযমান, 
পূববণর এবং টকয়ামত পযণন্ত আগত পবরর সব সমবয়র 
িনয মু‘টিযা।2  
আবু হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু ‘আনহু যেবক বটর্ণত, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম ববলন, 

نِْبيَاءِ  ِمنَ  َما»
َ
ْعِطيَ  إَِّل  نَِبي  األ

ُ
وِمَن، ِمثْلُهُ  َما اآليَاِت  ِمنَ  أ

ُ
وْ  أ

َ
 آَمَن، أ

، َعلَيْهِ  وِتيُت  اََّلِي ََكنَ  َوإَِنَما البَََشُ
ُ
وَْحاهُ  وَْحيًا أ

َ
، اّلَلُ  أ رُْجو إََِلَ

َ
يِن  فَأ

َ
 أ

ْكََثُُهمْ 
َ
  .«الِقيَاَمةِ  يَْومَ  تَابًِعا أ

“প্রবতযক নবীবকই তার মবতা কবর যকাবনা না যকাবনা 
মু‘টিযা যদওয়া হবয়বে, তার ওপর যলাবকরা ঈমান 
এবনবে। আর আমাবক যা যদওয়া হবয়বে তা হবলা অহী, 
আল্লাহ তা‘আলা আমার ওপর প্রতযাবদশ টদবয়বেন। আটম 
                                                           
2 মানাটহলুল ইরফান টফ উলুটমল কুরআন ২২/১। 



 

4 

 

আশা কটর টকয়ামবতর টদন তাবদর যচবয় আমার অনুসারী 
যবটশ হবব।”3 

এ হাদীস দ্বারা উবেশয এই নয় যয, কুরআবনর মবযযই 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাবমর মু‘টিযা 
সীমাবদ্ধ। এিাও উবেশয নয় যয, তাবক এমন যকাবনা 
মু‘টিযা যদওয়া হয় টন, যা স্পশণ করা যায়; বরং উবেশয 
হবলা কুরআনুল কারীম এমন এক অটভনব মু‘টিযা, যা 
যকবল তাবকই যদওয়া হবয়বে আর কাউবক যদওয়া হয় 
টন। যকননা প্রবতযক নবীবক এমন মু‘টিযা যদওয়া 
হবয়টেল যা শুযু তার সাবেই খাস টেল, তার মাযযবম 
যাবদর টনকি তাবক পািাবনা হবয়টেল তাবদরবকই শুযু 
চযাবলে িানাবনা হবয়টেল। প্রবতযক নবীর মু‘টিযা তার 
িাটতর অবস্থার সাবে সামেসযপূর্ণ টেল। এ কারবর্ মূসা 
আলাইটহস সালাবমর কওবমর মবযয যখন িাদু টবদযা 

                                                           
(، 4981)رقرم  9/3ابلخاري مع الفتح، كتاب فضائل القررآن، براب كيرف نرزو الرو  3. 

 1/134إىل مجيرع اارا   ومسلم، كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا حممرد 
 (.152)رقم 
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েটিবয় পবিটেল তখন টতটন তাবদর টনকি লাটি টনবয় 
আত্মপ্রকাশ করবলন এবং লাটির মাযযবম তাই বানাবত 
লাগবলন, তারা িাদু টদবয় যা বানাত। টকন্তু মূসা 
আলাইটহস সালাবমর িাদু তারা যা বানাল তা যখবয় 
যফলল। অেণাৎ তার িাদু হুবহু তাবদর িাদুর মবতা হবলা 
না। 
যখন টচটকৎসা টবদযা খুবই উন্নটত লাভ করল, তখন ঈসা 
আলাইটহস সালাম আটবভূণত হবলন এমন টচটকৎসা টবদযা 
টনবয় যা যদবখ যস সমবয়র সকল টচটকৎসা টবজ্ঞানীরা 
হতভম্ব হবয় যগল। কারর্, টতটন যদখাবলন তার টবদযা 
টদবয় টতটন মৃতবক িীটবত করবত যপবরবেন, কুষ্ঠ ও 
বটযর রুগীবক সুস্থ করবত যপবরবেন। 
আর কািগুবলার যরন তাবদর কাবির মবতাই টেল; টকন্তু 
তাবদর িমতা ঈসা আলাইটহস সালাবমর িমতার মবতা 
শটিশালী ও কাযণকর টেল না। 
আরববর যলাবকরা যখন ভাষার অলংকাবরর উচ্চ টশখবর 
যপৌঁবে যগল তখন আল্লাহ তা‘আলা আমাবদর নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামবক মু‘টিযাস্বরূপ এমন এক 
কুরআন টদবলন, যার প্রসবে স্বয়ং আল্লাহ বলবেন,  

تِيهِااَّلا﴿
ۡ
ِنۡااتزَنِيل ااَخۡلفِهِۦ ااِمنۡااَوَّلاايََديۡهِااَبۡيِااِمن ااٱۡلَبَِٰطل اايَأ اَحِكيم اام 
 [٤٢: فصلت] ﴾٤٢اََحِيد ا

“বাটতল এবত অনুপ্রববশ করবত পাবর না, না সামবন 
যেবক, না টপেন যেবক। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংটসবতর 
পি যেবক নাটযলকৃত।” [সূরা ফুটসসলাত, আয়াত: ৪২] 
টকন্তু কুরআন টবষয়ক মু‘টিযা অনয সমি মু‘টিযা যেবক 
আলাদা। এটি চলমান দলীল, যুগ যুগ যবর আবহমান 
োকবব। অনযানয নবীবদর প্রমার্াটদ তাবদর যুগ যশষ 
হওয়ার সাবে সাবে যশষ হবয় যগবে। যস সম্পবকণ শুযু 
সংবাদই িানা যায় বািবব অবটশষ্ট তার টকেুই যনই। 
আর কুরআন এখবনা প্রমার্ টহবসবব টবদযমান রবয়বে 
যোতা যযন এখবনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাবমর মুখ যেবক শুনবে। আর চলমান োকার 
কারবর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম ববলবেন: 

 «.فأرجو أن أكون أكَثهم تابعاً يوَم القيامة»
“আটম আশা কটর টকয়ামবতর টদন সকবলর যচবয় আমার 
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অনুসারী যবটশ হবব।”4  
কুরআনুল কারীম স্পষ্ট দলীল, এটি অবনক টদক টদবয় 
মু‘টিযা। যযমন, শাটিক টদক টদবয়, গােুটনর টদক টদবয়, 
বালাগাবতর টদক টদবয় অেণাৎ শি তার বযাপক অবেণর 
ওপর দালালাত করার টদক টদবয়। ঐ সমি অবেণর টদক 
টদবয়ও মু‘টিযা, যার টনবদণশ আল্লাহ তা‘আলা কবরবেন 
এবং যসসব অবেণর টবববচনায়ও যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর নাম ও গুর্ সম্পবকণ সংবাদ যদওয়া হবয়বে।  
কুরআবনর অবলৌটককবত্বর আরও আবে তার ভাষার 
অলংকার, বর্ণনাভটে ও বাকয গিনপ্রর্ালী। সমি মানুষ ও 
টিন্নবক এসব টবষয় দ্বারা চযাবলে যদওয়া হবয়বে; টকন্তু 
তারা এর মবতা রচনা করবত অপারগ হবয়বে। আল্লাহ 
তা‘আলা ববলন, 

ااٱۡجَتَمَعِتااَلئِنِااق ل﴿ نس  ن ااٱۡۡلِ ىااَوٱۡۡلِ ناََعَ
َ
ت وا ااأ

ۡ
ۡرَءانِااَهََٰذاابِِمۡثلِاايَأ اٱۡلق 

ت ونَااَّلا
ۡ
مۡااََكنَاالَوۡاوَاابِِمۡثلِهِۦايَأ ه  ااَبۡعض   [٨٨: اّلرساء] ﴾٨٨اَظِهرٗيااِِلَۡعض 

“বলুন, যটদ মানুষ ও টিন্ন এ কুরআবনর অনুরূপ হাটযর 
                                                           
4 আল-টবদায়া ওয়ান-টনহায়া: ২/৬৯। 
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করার িনয একটত্রত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাটযর 
করবত পারবব না, যটদও তারা এবক অপবরর সাহাযযকারী 
হয়।” [সূর আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮] 
আল্লাহ তা‘আলা আবরা ববলন, 

ا﴿
َ
ول ونَاامۡاأ ااَيق  ۥ  ت وا اا٣٣اي ۡؤِمن ونَااَّلاابَلاَتَقَوََل 

ۡ
ِۡثلِهِۦ ااِِبَِديث اافَۡلَيأ اإِنام 

 [٣٤  ،٣٣: الطور] ﴾٣٤اَصَِٰدقِيَااََكن وا ا
“তারা টক ববল, যস এিা বাটনবয় বলবে? বরং তারা ঈমান 
আবন না। অতএব, তারা যটদ সতযবাদী হয় তবব তার 
অনুরূপ বাটনবয় টনবয় আসুক।” [সূরা আত-তূর, আয়াত: 
৩৩-৩৪] 
এ চযাবলবের পর অবনকটদন অটতবাটহত হবয়বে তারা 
যকউ এটগবয় আবস টন, তাবদর রটশ আবরা টিল কবর 
টদবয় আল্লাহ তা‘আলা বলবলন, 

مۡا﴿
َ
ول ونَااأ َٰه  ااَيق  ى ت وا ااق ۡلااٱۡفََتَ

ۡ
َور اابَِعۡشِاافَأ ِۡثلِهِۦاس  َيَٰت اام  ۡفََتَ وا اام  اَمنِااوَٱۡدع 

ِناٱۡسَتَطۡعت م نت مۡااإِناٱّلَلِااونِاد اام   [١٣: هود] ﴾١٣اَصَِٰدقِيَااك 
“নাটক তারা ববল, যস এিা রিনা কবরবে? ববলা, তাহবল 
যতামরা এর অনুরূপ দশটি সূরা বাটনবয় টনবয় আবসা এবং 
আল্লাহ োিা যাবক পার যডবক আন, যটদ যতামরা 
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সতযবাদী হও।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১৩]  
তারা অপারগ হবলা, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাবদর রটশ 
আরও টিল কবর টদবয় বলবলন, 

مۡا﴿
َ
ول ونَااأ َٰه  ااَيق  ى ت وا ااق ۡلااٱۡفََتَ

ۡ
وَرة اافَأ ِۡثلِهِۦابِس  وا اام  ِناٱۡستََطۡعت ماَمنِااَوٱۡدع  ام 

نت مۡااإِناٱّلَلِااد ونِا   [٣٨: يونس] ﴾٣٨اَصَِٰدقِيَااك 

“নাটক তারা ববল, যস তা বাটনবয়বে? ববলা, তবব তার 
মবতা একটি সূরা বাটনবয় টনবয় আবসা এবং আল্লাহ োিা 
যাবক পার ডাক, যটদ যতামরা সতযবাদী হও।” [সূরা 
ইউনুস, আয়াত: ৩৮] 
মটদনায় টহিরবতর পর আল্লাহ তা‘আলা তাবদরবক আবার 
চযাবলে করবলন, 

نت مۡااِإَون﴿ َِمااَرۡيب ااِفااك  َٰاانََزۡۡلَاام  ت وا ااَعۡبِدنَااََعَ
ۡ
وَرة اافَأ ِنابِس  ِۡثلِهِۦام  ام 

وا ا هَااَوٱۡدع  مش  ِناَدا َءك  نت مۡااإِناٱّلَلِااد ونِاام  اَلمۡاافَإِنا٢٣اَصَِٰدقِيَااك 
وا ااَتۡفَعل وا ااَولَناَتۡفَعل وا ا َهااٱَلِتااٱۡلَارَاافَٱَتق  ااَوق ود  اَوٱۡۡلَِجاَرة  ااٱۡلَاس 
ِعَدۡتا

 
َٰفِرِينَااأ  [٢٤  ،٢٣: ابلقرة] ﴾٢٤الِۡلَك

“আর আটম আমার বান্দার ওপর যা নাটযল কবরটে, যটদ 
যতামরা যস সম্পবকণ সবন্দবহ োক, তবব যতামরা তার  
মবতা একটি সূরা টনবয় আবসা এবং আল্লাহ োিা 
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যতামাবদর সািীসমূহবক ডাক, যটদ যতামরা সতযবাদী 
হও। অতএব. যটদ যতামরা তা না কর -আর কখবনা 
যতামরা তা করবব না। তাহবল আগুনবক ভয় কর, যার 
জ্বালানী হবব মানুষ ও পাের, যা প্রস্তুত করা হবয়বে 
কাটফরবদর িনয। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩-২৪] 
আল্লাহ তাআলার কো  فَإِْن لَْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا “যতামরা 

অতীবত পার টন এবং ভটবষযবতও কখবনা পারবব না” -
এর মাযযবম চযাবলে প্রমাটর্ত হবয় যগবে। তারা পারবব না 
কুরআবনর সূরার মবতা একটি সূরা বাটনবয় আনবত 
পরবতণী যুবগও। যযমন, ইবতাপূববণ এর সংবাদ যদওয়া 
হবয়বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম তাবদরবক 
ববলটেবলন যখন টতটন মক্কায় টেবলন, টতটন ববলটেবলন: 

ااٱۡجَتَمَعِتااَلئِنِااق ل﴿ نس  ن ااٱۡۡلِ ىااَوٱۡۡلِ ناََعَ
َ
ت وا ااأ

ۡ
ۡرَءانِااَهََٰذاابِِمۡثلِاايَأ اٱۡلق 

ت ونَااَّلا
ۡ
مۡااََكنَااَولَوۡااۡثلِهِۦبِمِاايَأ ه  ااَبۡعض   [٨٨: اّلرساء] ﴾٨٨اَظِهرٗيااِِلَۡعض 

“বল, যটদ মানুষ ও টিন্ন এ কুরআবনর অনুরূপ হাটযর 
করার িনয একটত্রত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাটযর 
করবত পারবব না যটদও তারা এবক অপবরর সাহাযযকারী 
হয়।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮] 
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আল্লাহ তা‘আলা রাসূলবক সাযারর্ভাবব টনবদণশ করার 
কারবর্ তাাঁর মাযযবম সমি সৃটষ্টিীববক সুবযাগ যদওয়া 
হবয়টেল। যসখাবন তাবদর অপারগতার কো বলা হবয়বে 
এই ববল যয, এ কাবি তারা সকবল যটদ একটত্রতও হয় 
এবং পরস্পর সাহাযয সহবযাটগতা কবর তা সবেও তারা 
পারবব না। এই চযাবলে সমি সৃটষ্টর িনয। যারা কুরআন 
শুবনবে ও বুবেবে, চাই টববশষ যলাক যহাক বা সাযারর্ 
যলাক, রাসূবলর নবুওয়াত লাবভর টদন যেবক টনবয় আি 
পযণন্ত এ চযাবলে গ্রহর্ কবর যকউ একটিমাত্র সূরাও তার 
মবতা বাটনবয় টনবয় আসবত পাবর টন। 
পটবত্র কুরআবন হািার হািার মু‘টিযা রবয়বে। যকননা, 
তার সূরার সংখযা ১১৪টি। চযাবলে যতা যদওয়া হবয়বে 
একটি সূরা টদবয়। তার সববচবয় যোি সূরা হবলা, সূরা 
আল-কাউসার। যার আয়াত সংখযা মাত্র টতনটি, আয়াত 
টতনটিও অটত যোি ববি। যোি বি টমবল কুরআবনর 
আয়াত সংখযা যমাি েয় হািার দু’শটি। এ টহসাবব 
চযাবলে গর্না করবল কত হবব একবার টচন্তা কবর 
যদখুন। এ িনয কুরআনুল কারীম অনয সমি মু‘টিযা 
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যেবক সমূ্পর্ণ আলাদা। যয বযটি অন্তরচিু টদবয় যদখবব 
এবং ভাবলা কবর শুনবব তার কাবে এ টবষয়টি 
টদবাবলাবকর নযায় স্পষ্ট হবয় যাবব।  
আল-করআন মু‘টিয হওয়ার এটিও একটি টদক যয, এর 
মবযয অবনক অদৃশয-গাবয়ববর কো আবে, যার জ্ঞান নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাবমর টেল না। আর তাাঁর মত 
মানুবষর এগুবলা িানারও যকাবনা রািা টেল না। এিাই 
প্রমার্ কবর যয, তা আল্লাহ তা‘আলার বার্ী, টবষয়টি 
কাবরা টনকিই অস্পষ্ট নয়। আল্লাহ তা‘আলা ববলন, 

َها ااَّلااٱۡلَغۡيبِااَمَفاتِح ااوَِعنَدهۥ ﴿ َو ااإَِّلااَيۡعلَم  ِااِفااَماالَم اَوَيعۡااه  اَوٱِۡلَۡحرِ ااٱۡلَب 
ااَوَما ط  َهااإَِّلااَوَرقَة ااِمناتَۡسق  ل َمَِٰتااِفااَحَبة ااَوَّلااَيۡعلَم  ۡرِضااظ 

َ
اَوَّلااٱۡۡل

ااَوَّلااَرۡطب ا بِي ااكَِتَٰب ااِفااإَِّلاايَابِس   [٥٩: اّلنعام] ﴾٥٩ام 
“আর তাাঁর কাবে রবয়বে গাবয়ববর চাটবসমূহ, টতটন োিা 
এ টবষবয় যকউ িাবন না এবং টতটন অবগত রবয়বেন 
স্থবল ও সমুবে যা টকেু আবে। আর যকাবনা পাতা েবর 
না; টকন্তু টতটন তা িাবনন এবং িটমবনর অেকাবর 
যকাবনা দানা পবি না, না যকাবনা টভিা এবং না যকাবনা 
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শুস্ক; টকন্তু রবয়বে সুস্পষ্ট টকতাবব।” [সুরা আল-
আন‘আম, আয়াত: ৫৯] 
গাবয়ব সম্পবকণ সংবাবদর অবনকগুবলা প্রকার রবয়বে: 
অতীবতর অদৃশয সংবাদ, যা সুন্দর সুন্দর ঘিনাবলীর মবযয 
ফুবি উবিবে। আল্লাহ অতীত সম্পবকণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লামবক সংবাদ টদবয়বেন। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাবমর বতণমানকালীন 
গাবয়বী টবষয়সমূবহর সংবাদ: যযমন, মুনাটফকবদর 
টভতরগত অবস্থা, এ সম্ববে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় 
রাসূলবক অবগত করবতন। যসসব ভুলচুক মুসটলমগর্ 
মাবে মবযয যাবত িটিবয় যযবতন আর মহান আল্লাহ যস 
টবষবয় রাসূলবক িাটনবয় টদবতন। এোিা আবরা অবনক 
টবষয় যা আল্লাহ োিা আর যকউ িানবতন না, টতটন 
যসসব টবষবয় রাসূলবক অবগত করবতন। 
গাবয়ববর আবরকটি টদক, ভটবষযবত সংঘটিতবয 
টবষয়াবলীর সংবাদ। আল্লাহ তা‘আলা যসসব টবষয়াটদ 
সম্ববেও তাাঁর রাসূলবক িাটনবয় টদবতন। টতটন যযভাবব 
সংবাদ টদবতন পবর তা যসভাবব সঙ্ঘটিত হত। এ 
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টবষয়গুবলা এ কোরই প্রমার্ বহন কবর যয, পটবত্র 
কুরআন আল্লাহ তা‘আলার কালাম, আর মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর রাসূল। 
কুরআনুল কারীবমর অবলৌটককবত্বর মবযয শরী‘আবতর 
টবযান টবষয়ক অবলৌটককত্বও আবে: করআনুল কারীম 
পটরপূর্ণ টহদায়াত ও টদক-টনবদণশনা টনবয় পৃটেবীবত 
এবসবে। সবণযুবগর সবণস্থাবন সকল যেটর্র মানুবষর সকল 
প্রবয়ািন পূরর্ করার যাবতীয় টদক টনবদণশনা রবয়বে 
তাবত। যকননা, টযটন অবতীর্ণ কবরবেন টতটন মানবকুবলর 
যাবতীয় প্রবয়ািন, সমসযা ও তার সমাযান সম্পবকণ সমযক 
জ্ঞাত। টতটন সকবলর সৃটষ্টকতণা, তাবদর সুটবযা-অসুটবযা, 
টকবস তাবদর কলযার্ আর টকবস অকলযার্ যস টবষবয় 
পটরপূর্ণরূবপ িাবনন। সুতরাং যখন যকাবনা টবযান তাাঁর 
পি যেবক এবসবে তা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও অটভজ্ঞতার টভটত্তবত 
এবসবে।  
আল্লাহ তা‘আলা ববলন, 

َّلا﴿
َ
وَااَخلَقَااَمنۡااَيۡعلَم ااأ ااَوه   [١٤: امللك] ﴾١٤اٱۡۡلَبرِي ااٱلَلِطيف 

“টযটন সৃটষ্ট কবরবেন, টতটন টক িাবনন না? অেচ টতটন 
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অটত সূক্ষ্মদশণী, পূর্ণ অবটহত।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: 
১৪] 
মানব প্রর্ীত আইন-কানূবনর টদবক দৃটষ্ট টদবল এ টবষয়টি 
আবরা যবটশ স্পষ্ট হবয় যায়। যস আইন-কানূন মানুবষর 
সমসযার সমাযান করবত পাবর না এবং সবণ যুবগ বা স্থাবন 
চবল না। যার কারবর্ তার প্রর্য়নকারীরা সব সময় তার 
মবযয পটরবতণন পটরবযণন ও বািাবত কমাবত োবক। 
গতকাবলর বানাবনা আইন আি অচল, আিবকর প্রর্ীতটি 
আগামীকাল অবকবিা, এ হবে মানব রটচত আইবনর 
অবস্থা। তার কারর্ মানুবষর মবযয ভুল-ত্রুটি-অজ্ঞতা 
রবয়বে, তারা িাবন না কাল পৃটেবীর মবযয টক পটরবতণন 
আসবব, যকাোয় যকান যকান টিটনস তাবদর উপবযাগী 
হবব আর যকান যকানটি অনুপবযাগী হবব? 
আর এিাই হবলা মানুবষর অপারগ হওয়ার প্রকাশয দলীল, 
তারা এমন অইন বানাবত পাবর না যা সকল মানুবষর 
িনয উপবযাগী ও প্রবযািয হবব এবং তাবদর স্বভাব-
চটরত্রবক শুযরাবব। অপর টদবক পটবত্র কুরআন সবণপ্রকার 
ত্রুটি যেবক মুি, মানুবষর স্বােণ রিার টিম্মাদার। 
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তাবদরবক দুটনয়া ও আবখরাবতর যুগপৎ কলযাবর্র টদবকই 
পেপ্রদশণন কবর। মানুষ যটদ সবণবতাভাবব কুরআনবক 
আাঁকবি যবর এবং কুরআবনর টহদায়াবতর ওপর চবল 
তাহবল তাবদর সবণােীন কলযার্ সুটনটশ্চত।  
আল্লাহ তা‘আলা ববলন, 

ۡرَءانَااَهََٰذااإِنَا﴿ ۡقَوم ااِهَاالَِلِتااَيۡهِدياٱۡلق 
َ
ِ ااأ ۡؤِمنِيَااَوي بَش  اٱََّلِينَااٱلۡم 

نَااٱلَصَٰلَِحَِٰتااونَاَيۡعَمل ا
َ
مۡااأ ۡجٗراالَه 

َ
 [٩: اّلرساء] ﴾٩اَكبرِٗيااأ

“টনশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পে যদখায় যা সববচবয় 
সরল এবং যয মুটমনগর্ যনক আমল কবর তাবদরবক 
সুসংবাদ যদয় যয, তাবদর িনয রবয়বে মহা পুরস্কার।” 
[সূরা আল-ইসরা. আয়াত: ৯] 
যমািকো, আল্লাহ তা‘আলার টকতাব যযসব শর‘ঈ টবটয-
টবযান টদবয়বে, তার টভটত্ত টতনটি উপকরবর্র ওপর: 
প্রেম উপকরর্:  
েয়টি টিটনবসর ওপর যেবক অটনষ্ট দূর করা: সত্তা, জ্ঞান, 
যমণ, বংশ, সম্মান ও সম্পদ টহফাযত করা। 
টদ্বতীয় উপকরর্:  
উপকার আহরর্ করা। কুরআনুল কারীম সব টকেু যেবক 
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উপকার যবর কবর আনার দরিা যখালা যরবখবে আর ঐ সব 
রািা বে কবর টদবয়বে যা িটতর টদবক টনবয় যায়। 
তৃতীয় উপকরর্:  
উত্তম চটরবত্রর ওপর চলা এবং ভাবলা অভযাস গবি 
যতালা। 
কুরআনুল কারীম ঐ সমি আন্তিণাটতক সমসযার সমাযান 
কবরবে যা সমি মানুষ করবত অপারগ হবয়বে। 
দুটনয়া ও আটখরাবত মানুবষর প্রবয়ািন হবব। আর 
কুরআন তার িনয টনয়ম-নীটত ববল টন এমনটি যকাবনা 
যিবত্রই হয় টন; বরং আল কুরআন মানুবষর িনয যসসব 
প্রবয়ািবনর সববচবয় উপবযাগী ও সবণাটযক সুন্দর পদ্ধটত 
ববল টদবয়বে। 
কুরআবনর অবলৌটককবত্বর মবযয বতণমান যুবগর আযুটনক 
টবজ্ঞাবনর অবলৌটককত্বও রবয়বে। মহান আল্লাহ ববলন,  

ِيِهمۡا﴿ َٰتِنَااَسُن  ِسِهمۡااَوِف ااٱٓأۡلفَاقِااِفاااَءاَي نف 
َ
مۡاايَتََبَيَااَحَتَٰااأ نَه االَه 

َ
وَااٱۡۡلَق  ااأ

َ
اأ

ۥابَِرب َِكاايَۡكِفاالَمۡا نَه 
َ
َٰااأ ء ااك  ِااََعَ  [٥٣: فصلت] ﴾٥٣اَشِهيد ااََشۡ

“টবশ্বিগবত ও তাবদর টনবিবদর মবযয আটম তাবদরবক 
আমার টনদশণনাবলী যদখাব যাবত তবদর কাবে সুস্পষ্ট হয় 
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যয, এটি (কুরআন) সতয। যতামার রববর িনয এিাই 
যবেষ্ট নয় টক যয, টতটন সকল টবষবয় সািী? [সূরা 
ফুটসসলাত, আয়াত: ৫৩] 
অবনক পবর এবস আমাবদর রববর পি যেবক এ 
অেীকারও পূর্ণ হবয়বে, মানুষ সৃটষ্ট িীববর মবযয সূক্ষ্ম যন্ত্র 
দ্বারা আল্লাহর টনদশণন যদখবত যপবরবে। যযমন 
উবিািাহাি, সাববমটরন ইতযাটদ সূক্ষ্ম যন্ত্র, যযগুবলার 
মাটলক হবয়বে মানুষ মাত্র টকেুটদন আবগ। 
এ সমি গাবয়বী টবষয় সম্পবকণ ১৪৩০ বের পূববণ 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামবক যক সংবাদ 
টদবয়টেল? আল-কুরআন আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সতয রাসূল এিা 
তার প্রকৃষ্ট দলীল। আর এ ববজ্ঞাটনক অবলৌটককত্ব 
প্রমাটর্ত হবয়বে পৃটেবীবত, আকাবশ, সমুবে, মানুবষর 
মবযয, টিব-িন্তুবত, বৃি তরুলতাবত, যপাকা-মাকি 
ইতযাটদবত। সব উদাহরর্ টদবত যগবল এখাবন িায়গা 
সংকুলান হবব না। 
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সবণবশষ কুরআবনর যসই টবখযাত আয়াতবক স্মরর্ কবরই 
যলখার ইটত িানটে যাবত মহান আল্লাহ দাটব কবর 
ববলবেন, টিন্ন-ইনসান সকবল টমবল যচষ্টা করবলও এ 
কুরআবনর অনুরূপ বানাবত পারবব না। আল্লাহ তা‘আলা 
ববলন, 

ااٱۡجَتَمَعِتااَلئِنِااق ل﴿ نس  ن ااٱۡۡلِ ىااَوٱۡۡلِ ناََعَ
َ
ت وا ااأ

ۡ
ۡرَءانِااَهََٰذاابِِمۡثلِاايَأ اٱۡلق 

ت ونَايَااَّلا
ۡ
مۡااََكنَااَولَوۡاابِِمۡثلِهِۦاأ ه  ااَبۡعض   [٨٨: اّلرساء] ﴾٨٨اَظِهرٗيااِِلَۡعض 

“বলুন, যটদ মানুষ ও টিন্ন এ কুরআবনর অনুরূপ টকেু 
আনয়ন করার িনয একটত্রত হয়, তবুও তারা এর 
অনুরূপ টকেু আনবত পারবব না, যটদও তারা এবক 
অপবরর সাহাযযকারী হয়। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 
৮৮] 

সমাপ্ত 


