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শুরুর আগেশুরুর আগে

কুরআগনর সবগচগয় বড় ববলশষ্্য মগন করলা হয় এর ইজলাযগক। এর শলালব্দক অর্থ 
কলাউগক অক্ষম বলা অপলারে কগর দদওয়লা। পলরভলারলায় ইজলায বললা হয় মলানুর ও 
লজনগদর পগক্ষ কুরআগনর অনুরূপ লকছু লনগয় আসলার অক্ষমতলাগক। দহলাক দসলি পুগরলা 
কুরআন লকংবলা কুরআগনর দকলাগনলা সূরলা। এই লবরগয় আল্লাহ রলাবিুল আললামীন পলবরে 
কুরআন কলারীগম লতনলি ধলাগপ চ্যলাগলঞ্জ ছুঁগড় লদগয়গছন। পগররিলা আগের তুলনলায় 
অলধকতর সহজ। অর্থলাৎ প্ররগম লকছুিলা কলিন চ্যলাগলঞ্জ দদওয়লার পর দসিলা গ্রহগণ 
মলানব ও লজনকুল অক্ষম হওয়লার পর তলা আগরকিু সহজ করলা হয়। এভলাগব সব্থলনম্ন 
সহজ কগর দদওয়লার পগরও মলানুর বলা দকলাগনলা লজগনর পগক্ষ তলা আজ অবলধ গ্রহণ 
করলা সম্ভব হয়লন।  

প্ররগম সমগ্র কুরআগনর অনুরুপ লকছু রচনলা করলার চ্যলাগলঞ্জ জলালনগয় বললা হগয়গছ, 

تُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكَن
ْ
 يَأ

َ
ُقْرآِن ل

ْ
تُوا بِِمثِْل َهَذا ال

ْ
ْن يَأ

َ
نُّ َعَ أ ِ

ْ
نُْس َوال ِ

ْ
 قُْل لَِئِ اْجتََمَعِت ال

 َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َظِهرًيا

‘(হে নবি) আপবন িলে বিন, মানুষ ও বিলনরা যবি এই কুরআলনর 
অনুরূপ হকালনা গ্রন্থ তৈবর করার িন্য একবরিৈ েয় এিং এলক অপরলক 
সাোয্য কলর ৈিুও ৈারা ৈার অনুরূপ গ্রন্থ তৈবর করলৈ পারলি না।’[1]

তলা গ্রহগণ দকউ সক্ষম নলা হওয়লায় লবিতীয় ধলাগপ বললা হগয়গছ, 

َياٍت َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن تُوا بَِعْشِ ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفَتَ
ْ
اُه قُْل فَأ ْم َيُقولُوَن اْفَتَ

َ
 أ

َِّ إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي  الل

‘না বক ৈারা িলে হয, এই কুরআন হস (মুোম্াি) বনলি িাবনলয়লে? 

[1]  সূরলা ইসরলা, ১৭ : ৮৮।



কুরআনের স�ৌন্দর্য10

আপবন িলে বিন, যবি হৈামরা সৈ্যিািী েও ৈােলে হৈামরাও ৈার 
অনুরূপ িশটি সূরা িাবনলয় আলনা এিং (এ কালি সাোলয্যর িন্য) 
আল্াে োড়া যালক পালরা হেলক েও।’[2]

যেন দকউ এলিও গ্রহণ করগত পলারল নলা, তেন লবরয়িলাগক আরও সহজ কগর বললা 
হগললা, 

تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن
ْ
َا َعَ َعبِْدنَا فَأ

ْ
ل ا نَزَّ  َوإِْن ُكنْتُْم ِف َريٍْب ِممَّ

َِّ إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي ُدوِن الل

‘আর আবম আমার িান্ার ওপর যা নাবযে কলরটে (অর্াৎ কুরআন) 
হস সম্বলধে যবি হৈামালির হকালনা সলন্ে রালক ৈােলে (বনলিরা) ৈার 
অনুরূপ একটি সূরা রচনা কলর হিখাও এিং আল্াে ি্যৈীৈ হৈামালির 
সাোয্যকারীলিরলক োলকা; যবি হৈামরা সৈ্যিািী েও।’[3]

লকছু মলানুর এই চ্যলাগলঞ্জ গ্রহগণর দুঃসলাহস দদেলাগনলার দচষ্লা করগলও দকউ তলাগত 
সফল হয়লন। এই লবরগয় হৃদয়গ্রলাহী ও তর্যবহুল লবস্লালরত আগললাচনলা কগরলছ আলম 
‘কুরআন দবলােলার মজলা’ বইগত। আগ্রহী পলািক দসেলান দরগক লবরয়লি দদগে লনগত 
পলাগরন। 

কুরআগনর এই চ্যলাগলগঞ্জর মূল লবরয়লি শুধু ভলারলােত ব্যলাপলাগরর মগধ্যই সীমলাবদ্ধ নয়। 
এর পলরলধ আরও ব্যলাপক ও লবস্তৃত। আবূ বকর বলালকল্লানী  লতনলি লবরগয়র করলা 
উগল্ে কগরগছন।[4] অন্যলান্য মনীরীরলা লনজস্ব েগবরণলা ও লচন্লা-ভলাবনলার আগললাগক 
নলানলালবধ ভলাে কগরগছন। তগব সবগুগললাগক সলামগন রলােগল কুরআগনর ইজলাযগক 
দমলািলাদলাগে পলাঁচ প্রকলাগর ভলাে করলা যলায়। 

১. ভলারলা, বণ্থনলা ও আলঙ্লালরক দসৌন্দয্থ ১. ভলারলা, বণ্থনলা ও আলঙ্লালরক দসৌন্দয্থ 

এর মগধ্য আগছ কুরআগনর সূক্ষ্ম শব্দচয়ন, বলাগক্য দসগুগললার নলান্দলনক লবন্যলাস 
ও যরলাস্লাগন এর যরলার্থ ব্যবহলার। উচ্লাগগের অলঙ্লারসমতৃদ্ধ বলাক্যমলাললার মলাধ্যগম 
কুরআগনর প্রলতলি সূরলাগক অনন্য অবস্লাগন দপৌঁগছ দদওয়লা, যলার দমলাকলালবললা করলা 
দকলাগনলা লজন ও ইনসলাগনর সলাগধ্যর অতীত।

[2]  সূরলা হুদ, ১১ : ১৩।
[3]  সূরলা বলাকলারলাহ, ২ : ২৩।  
[4]  ইজলাযুল কুরআন, বলালকল্লানী, ৬২।
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২. অদতৃগশ্যর সংবলাদ প্রদলান ২. অদতৃগশ্যর সংবলাদ প্রদলান 

কুরআন দযমন সতৃলষ্র শুরু দরগক প্রলাগেলতহলালসক যুে হগয় অতীগতর লবলভন্ ঘিনলার 
লনভু্থল বয়লান কগরগছ, দতমলন অনলােত লদগনর বহু লবরয় বগল দরগেগছ। লকছু বলাস্ব 
হগয় লেগয়গছ, বলালকগুগললা ঘিমলান এবং লচরকলাল ধগর ধলারলাবলালহকভলাগব ঘিগত 
রলাকগব। দযমন : দরলাম-পলারগস্যর লড়লাইগয় তৎকলালীন বলাস্বতলাগক উগপক্ষলা কগর 
কুরআন জলালনগয়লছল দরলামরলা পরলালজত হগব। হগয়লছলও তলাই। আবূ ললাহলাব ইসললাম 
আনগব নলা—এ করলা ইলগেগত বুলেগয় দদওয়লা হগয়লছল। হগয়লছলও তলাই। বদগরর যুগদ্ধ 
কলালফরগেলাষ্ী দলজ গুলিগয় পললায়ন করগব—কুরআন আগেভলাগেই বগল লদগয়লছল। 
হগয়লছলও তলাই। এমন আরও অগনক উদলাহরণ আগছ। 

৩. জ্লানেত লবলভন্ লবরগয়র বণ্থনলা ৩. জ্লানেত লবলভন্ লবরগয়র বণ্থনলা 

কুরআন মূলত ধম্থগ্রন্থ হওয়লা সগ্বেও এগত ধম্থীয় আগদশ-উপগদগশর বলাইগর আল্লাহর 
অলস্ত্ব, লনয়লামলাত ও সতৃলষ্-কুলশলতলার লববরণ লদগত লদগয় এমন সব তগর্যর সন্লান 
লদগয়গছ, আধুলনক লবজ্লান তলার উন্লতর সগব্থলাচ্ লশেগর আগরলাহণ কগর যলা আজগক 
মলারে অনুধলাবন করগত শুরু কগরগছ। অরচ কুরআন দয যুগে এসব আললাপ দসগর 
দফগলগছ দসই যুগে কলারও তলা জলানলার করলা নয়।

৪. জীবগনর পূণ্থলাগে লবলধমলাললা প্রণয়ন৪. জীবগনর পূণ্থলাগে লবলধমলাললা প্রণয়ন

কুরআন মলানুগরর জীবন চললার পগর দয লনগদ্থশনলার দরকলার তলার দমৌললক 
নীলতমলাললাগুগললা অত্যন্ দক্ষতলার সলাগর প্রদলান কগরগছ। জীবগনর দহন দকলাগনলা লবরয় 
দনই দযই সংরিলান্ মূলনীলত আপলন এগত পলাগবন নলা। এবং প্রলতলি লবধলান অত্যন্ 
প্রজ্লাপূণ্থ ও দূরদশ্থী। যতই এর েভীর দরগক েভীগর লেগয় লচন্লা করলা হগব, ততই 
মলানবজলালতর জন্য তলার দযৌলতিকতলা, কল্যলাণকলালমতলা ও উপগযলালেতলা লদবলাগললাগকর 
ন্যলায় সুস্পষ্ হগব। 

৫. হৃদগয়র েহীগন প্রভলাব লবস্লারকলারী ৫. হৃদগয়র েহীগন প্রভলাব লবস্লারকলারী 

কুরআগনর অনন্য লদক হগছে, এর পলাি একজন পলািগকর মগন এক ধরগনর তন্ময়তলা 
সতৃলষ্ কগর। তলার হৃদয়-সমুগরে দতলাগল আগবে-অনুভূলত আর ভলাবলালুতলার েড়। পলাগির 
লমষ্তলার ছলায়লা ছলড়গয় পগড় অন্গরর প্রলতলি েলল-ঘুপলচগত। এগককলি আয়লাগতর 
দছলাঁয়লা তলার তনুমগন বুললগয় দদয় অন্য রকম শলালন্র পরশ। এর প্রভলাগবই যুগেযুগে বহু 
মলানুর ইসললাগমর ছলায়লাতগল আশ্রয় গ্রহণ কগর লনগজগক সম্লালনত কগরগছ। এমনিলা 
দুলনয়লার অন্য দকলাগনলা গ্রগন্থ লবরল। 
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এই পলাঁচ প্রকলার দকলাগনলা সুলনলচিত প্রকলার নয়। কলারও কলারও দলেলাগত এরগচগয় 
কমগবশ রলাকগত পলাগর। এগত দকলাগনলা অসুলবধলা বলা লবগরলাধ দনই। দযগহতু পুগরলা 
লবরয়লিই লবগবচনলা ও েগবরণলা লনভ্থর। এই বইগত কুরআগনর ইজলাগযর প্ররম প্রকলার 
তরলা ভলারলা, বণ্থনলা ও আলঙ্লালরক দসৌন্দগয্থর লদকলিগকই প্রলাধলান্য দদওয়লা হগয়গছ। 
এর লভলতিগত লবলক্ষপ্তভলাগব নলানলান আয়লাত দরগক কুরআগনর ভলারলা ও উপস্লাপনলােত 
দসৌন্দয্থ তুগল ধগরলছ পলািকসমীগপ। 

কুরআগনর ইজলাগযর আগললাচনলা করগত লেগয় দকউ দকউ নলানলা রকম সংে্যলাত্বেগক 
হলালজর কগরন। দযমন, দকউ দকউ ১৯ সংে্যলাগক লবগশর সংে্যলা লহগসগব আে্যলালয়ত 
কগর লবলভন্ ধরগনর ব্যলাে্যলার প্রয়লাস চলাললগয়গছন। কুরআগনর ইজলায লবরয়ক 
গ্রন্থগুগললাগত ‘আল-ইজলাযুল আদলাদী’ নলাগম সলাধলারণত তলা আগললালচত হগয় রলাগক। 
এলি দমলাগিই গ্রহণগযলাে্য দকলাগনলা লবরয় নয়। তলাই উতি গ্রগন্থ এমন দকলাগনলা আগললাচনলা 
স্লান পলায়লন। 

এই গ্রগন্থর আগললালচত লবরয়গুগললা লবলভন্ আরলব বই-পুস্গকর সহলায়তলায় আহরণ 
করলা। লকছু আগছ একলান্ই আমলার লনজস্ব লচন্লাপ্রসূত। আমলার প্রলতলষ্ত অনললাইন 
লশক্ষলা প্রলতষ্লান ‘নূরুল কুরআন একগেলম’[5] এর সলাপ্তলালহক তরজমলাতুল কুরআন ও 
সংলক্ষপ্ত তলাফসীগরর দলারস করলাগত লেগয় কুরআগনর অগনক দসৌন্দগয্থর লবরয় মলারলায় 
এগসগছ। পগর তলা লললেত আকলাগর রূপ লদই। বইলির দশগর আলম সহলায়ক গ্রন্থপলঞ্জর 
একলি তলাললকলা লদগয় দদব। যলাগত কগর আহগল ইলমেণ চলাইগল এই লবরগয় আরও 
ব্যলাপক পড়লাশুনলা করগত পলাগরন। 

বলাংললাভলারলায় কুরআগনর ভলারলা ও উপস্লাপনলােত দসৌন্দয্থ লনগয় দমৌললক বইপরে দনই 
বলগলই চগল। দুই-লতনিলা লভনগদলশ বইগয়র অনুবলাদ রলাকগলও দসগুগললা সলাধলারণ 
পলািগকর এই লবরগয় পলািতৃষ্লা লমিলাগনলার জন্য যগরষ্ বগল মগন হয়লন। তলাছলাড়লা 
দসগুগললা সলাধলারণ পলািগকর জন্য কুরআগনর দসৌন্দয্থ অনুধলাবগন কতিুকু দবলাধেম্য তলা 
লনগয়ও করলা আগছ। আশলা কলর এই বইলি উতি অভলাব পূরগণ লকছুিলা হগলও সক্ষম 
হগব ইনশলাআল্লাহ। 

আল্লাহ তলাআললা আমলাগদর এই কলাজলি কবুল কগর লনন। এই মুহূগত্থ লবগশরভলাগব 
স্মরণ করলছ আমলার দসই সকল উস্লাযগদরগক, যলাগদর লনদলারুণ পলরশ্রম, যত্ন ও 
পুরেতুল্য দনেহ-মলায়লার কলারগণ িুকিলাক আরলব ভলারলা লশক্ষলা করগত দপগরলছ ও আরলব 
লবলভন্ বইপরে ও দলকচলার দরগক ইললম মলণমুতিলা আহরণ করলার তলাওলফক হগছে। 

[5]  নূরুল কুরআন একলাগেলম সম্পগক্থ লবস্লালরত জলানগত লভলজি করগত পলাগরন একলাগেলমর ওগয়বসলাইগি- 
academy.nlquran.com অরবলা দচলাে বুললাগত পলাগরন দফসবুক দপইগজ- https://www.facebook.com/
NLQURAN
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আল্লাহ তলাগদরগক এর উতিম লবলনময় দলান করুন। আমীন। 

লপ্রয় পলািক, আর দবলশ করলা বলাড়লাব নলা। আপনলাগক এেনই লনগয় যলাব কুরআগনর 
দসৌন্দগয্থ অবেলাহন করলার প্রলাগেগণ। দসেলাগন যলদ দকলাগনলা ত্রুলি-লবচু্যলত নজগর পগড়, 
তগব অবশ্যই আমলাগদরগক অবলহত করলার লবনীত অনুগরলাধ রইল। আমরলা তলা 
যরলাসলাধ্য সংগশলাধন কগর দনওয়লার দচষ্লা করব। 

ওয়লাসলাল্লাল্লাহু আললা সলালয়্যলদনলা ওয়লা হলাবীলবনলা ওয়লা মলাওললানলা মুহলাম্লাদ; ওয়লা আললা 
আলললহ ওয়লা সলাহলবহী আজমলাঈন।

আবদুল্লাহ আল মলাসউদ 
১৮ রলবউস সলানী ১৪৪৩ লহজলর

২৪ নগভম্বর ২০২১ লরিষ্লাব্দ 



আলহামদচুলল্াহ!আলহামদচুলল্াহ!

‘আলহলামদুললল্লাহ’ বলাক্যিলা আমরলা জীবগন কত শত বলার দয উচ্লারণ কগরলছ 
তলার দকলাগনলা লহসলাব দনই। দযগকলাগনলা ভলাগললা লকছু ঘিগলই আমলাগদর মুে লদগয় 
‘আলহলামদুললল্লাহ’ দবর হগয় আগস। লযকর লহগসগব এলি অসংে্যবলার মুে লদগয় 
আওড়লাই। এসব যলদ নলা-ও হয়, অন্ত সূরলা ফলালতহলা পড়লার সময় অবশ্যই এলি 
উচ্লারণ করগত হয়। আপনলাগক যলদ লজগজ্স করলা হয়, এর অর্থ কী? বলগবন—
সমস্ প্রশংসলা আল্লাহর জন্য। হ্যলাঁ, এলিই এই বলাগক্যর সলাধলারণ তরজমলা। লকন্তু 
এই দলেলাগত আমরলা এগক আগরকিু েভীর দরগক তললগয় দদেব। আরলব ভলারলার 
দসৌন্দগয্থর দূরবীন লদগয় এর দভতরকলার রূপ-রস-ঘ্লাগণর সলাগর পলরলচত হব।

এই বলাক্যলি সূরলা ফলালতহলার প্ররম আয়লাগতর প্ররম অংশ। এর শুরগত দয ‘আল’ আগছ 
এগক বললা হয় ‘আল লজনসী’। অর্থলাৎ এলি যলার শুরুগত এগস যুতি হয় তলার দেলািলা 
দশ্রলণিলাগক বুলেগয় রলাগক। এেলাগন এলি এগসগছ ‘হলামদ’ তরলা প্রসংশলার শুরুগত। 
সুতরলাং, দুলনয়লা-আলেরলাগতর বুগক সতৃলষ্র সূচনলালগ্ন হগত দশর অবলধ যত প্রসংশলা 
হগত পলাগর সবলকছুগক এলি অন্ভু্থতি করগছ। দসজন্যই দেয়লাল করগল দদেগবন 
বলাংললাগত তরজমলা করলা হগয়গছ—সমস্ প্রশংসলা আল্লাহর জন্য। এই ‘সমস্’ করলািলা 
তরজমলাগত বলালড়গয় দদওয়লার মূল কলারণ হগললা এলি। 

বলান্দলার পগক্ষ কেগনলা সম্ভব নয় দয, দস আল্লাহর সকল প্রশংসলা বগল দশর করগব। 
সূরলা কলাহগফ বললা হগয়গছ, যলদ সমুগরের পলালনগুগললা কলালল হয় আর জলমগনর েলাছগুগললা 
কলম হয় তবুও আল্লাহর সকল প্রশংসলার উগল্ে কলস্মনকলাগলও সম্ভব হগব নলা; এর 
আগেই সমুগরের পলালন ফুলরগয় যলাগব। সুবহলানলাল্লাহ! দসজন্যই সহজ পদ্ধলতর প্রগয়লাে 
ঘিলাগনলা হগয়গছ এেলাগন। এক শগব্দ বগল দদওয়লা হগললা—সমস্ প্রশংসলা। এবলার চলাই 
এর পলরমলাণ যত ব্যলাপক ও লবস্তৃতই দহলাক নলা দকন। 

এবলার আসলা যলাক ‘হলামদ’ (محد) শব্দলিগত। এর অর্থ প্রশংসলা। আরলব ভলারলায় 
প্রশংসলার জন্য সলাধলারণত দুইলি শব্দ ব্যবহলার করলা হয়। একলি হগললা হলামদ, অপরলি 
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মলাদহ (مدح)। দুইিলার অর্থ যলদও একই, তবুও উভগয়র দভতর লকছু সূক্ষ্ম পলার্থক্য 
আগছ। দযই কলারগণ কুরআগন আল্লাহর প্রশংসলার জন্য এই শব্দলিগকই গ্রহণ করলা 
হগয়গছ এবং প্রলতলি জলায়েলায় আল্লাহর প্রশংসলার উগল্ে করগত লেগয় এগক ব্যবহলার 
করলা হগয়গছ। আমরলা ‘হলামদ’ শব্দলির ববলশষ্্য জলানব এবং দদেব, এর মলাধ্যগম 
আল্লাহর জন্য করলা বলান্দলার প্রসংশলা কত দবলশ লবস্তৃত ও েভীর। 

এক.এক. ‘হলামদ’ শব্দলির মলাধ্যগম দকবল জীলবত স্বেলার প্রশংসলা করলা হয়। মতৃত কলারও 
প্রসংশলা এর মলাধ্যগম করলা হয় নলা। এর বিলারলা বুেলা যলাগছে, আল্লাহ তলাআললা জীলবত। 
লতলন মলারলা যলানলন, কেগনলা যলাগবনও নলা। মতৃতু্য নলামক ত্রুলি দরগক লতলন সম্পূণ্থ পলবরে। 
পক্ষলান্গর ‘মলাদহ’ শব্দলি জীলবত-মতৃত সকগলর জন্যই ব্যবহৃত হয়। 

দুই.দুই. আমলাগদর প্রশংসলাগুগললা দুই ধরগনর হয়। প্ররম হগললা, প্রশংসলার সলাগর ভলতি-
মুহলাবিলাত-ভলাগললাবলাসলা ইত্যলালদর লমশ্রণ রলাগক। দযমন দকউ বলল, ‘অমুক ব্যলতি 
অগনক বড় আললম এবং তলাকওয়লার অলধকলারী। তলাঁর সলামগন হলাঁিুগেগড় বগস যলদ ইলম 
অজ্থন করগত পলারতলাম!’ এই প্রশংসলালি দকবলই প্রশংসলা নয়, বরং এর সগগে ভলতি 
ও ভলাগললাবলাসলাও লমগশ আগছ। পক্ষলান্গর দকউ বলল, ‘আগমলরকলা বত্থমলান লবগবের 
সুপলার পলাওয়লার। তলাগদর কলাগছ অত্যলাধুলনক অস্তশস্ত রগয়গছ।’ এিলাও প্রশংসলা করলা 
হগললা। লকন্তু এই প্রশংসলার দভতগর ভলাগললাবলাসলা লকংবলা ভলতির দলশমলারে দনই। ‘হলামদ’ 
বললা হয় এমন প্রশংসলাগক, যলার মগধ্য ভলতি-ভলাগললাবলাসলা-শ্রদ্ধলা এবং সম্লাগনর লমশ্রণ 
রলাগক। লকন্তু ‘মলাদহ’ এর মগধ্য এগুগললা রলাকলা জরুলর নয়। তলাই ‘আলহলামদুললল্লাহ’ 
বললার মলাধ্যগম বলান্দলা বুেলায়, তলার করলা আল্লাহর প্রশংসলার মগধ্য ভলতি-ভলাগললাবলাসলা-
শ্রদ্ধলা-সম্লান এবং ময্থলাদলাপ্রদলান করলার মগতলা লবরয়গুগললা লবদ্যমলান। এই প্রশংসলা 
দকলাগনলা বলাগনলায়লালি প্রশংসলা নয়। কলারণ, অগনক সময় মলানুর মুগে মুগে প্রশংসলা কগর 
রলাগক। দযমন : রলাজগনলতক দনতলার সগগে দদেলা হগল লকছু দুলনয়লালব ফলায়দলা হলালসগলর 
জন্য মুগে মুগে তলার গুণেলান েলায়। লকন্তু দস প্রস্লান করগলই আড়লাগল েলালল লদগয় 
বগস। এই ধরগনর প্রশংসলার মগধ্য ভলাগললাবলাসলা লকংবলা সম্লান রলাগক নলা। বলান্দলা যেন 
‘আলহলামদুললল্লাহ’ বলগছ তেন এর মলাধ্যগম দস দঘলারণলা লদগছে দয, আমলার এই 
স্তুলতবলাক্য এবং গুণেলান দলৌলককতলামুতি। 

লতন.লতন. দযগকলাগনলা লজলনগসর প্রশংসলা করলা হয় তলার গুগণর কলারগণ। এই গুণ আবলার 
দুই ধরগনর হগয় রলাগক।  প্ররম হগললা, যলা লনগজর ইছেলায় অলজ্থত। লবিতীয় হগললা, যলা 
অজ্থন হওয়লার দক্ষগরে লনগজর চলাওয়লা-পলাওয়লার দকলাগনলা ভূলমকলা লছল নলা; এমলনগতই 
তলা অলজ্থত হগয়গছ। ‘হলামদ’ এর মলাধ্যগম প্ররম প্রকলাগরর গুগণর জন্য করলা প্রশংসলা 
দবলােলাগনলা হয়। ধরুন, দকলাগনলা একলি ফুল দদগে আপলন বলগলন, ‘ফুললি কী 
সুন্দর!’ এই দয আপলন ফুললির প্রশংসলা করগলন তলার দসৌন্দয্থ অবগললাকন কগর, 
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এই গুণলি লকন্তু ফুগলর দস্বছেলায় অলজ্থত নয়। তলার ইছেলার দকলাগনলা মূল্য দনই এর 
দপছগন। এমন নলা দয, ফুললি যলদ চলাইত তলাহগল লনগজর দসৌন্দগয্থ দস কমগবশ ঘিলাগত 
পলারত। তলাই ফুগলর জন্য করলা আপনলার এই প্রশংসলাগক ‘হলামদ’ বললা যলাগব নলা। বরং 
এগক ‘মলাদহ’ বলগত হগব। সুতরলাং বুেলা যলাগছে, বলান্দলা ‘আলহলামদুললল্লাহ’ বললার 
মলাধ্যগম পগরলাক্ষভলাগব এই লবরগয়রও স্বীকৃলত লদগছে দয, আল্লাহ রলাবিুল আললামীগনর 
গুণলাবলী অলনছেলায় অলজ্থত দকলাগনলা লজলনস নয়। বরং এগুগললা তলাঁর ইেলতয়লারলাধীন।   

চলার.চলার. অগনক সময় দকউ যেন আমলাগদর প্রলত অনুগ্রহ কগর বলা আমলাগদর দকলাগনলা 
উপকলার কগর, তেন আমরলা তলার প্রশংসলা কলর। এই প্রশংসলালি হগয় রলাগক ইহসলান বলা 
অনুগ্রহপ্রলাপ্ত হওয়লার পর। এর সলাগর লনগজর পলাওয়লা ও নলা-পলাওয়লার একিলা সম্পক্থ 
রলাগক। মলাগন, উপকলার দপগল প্রশংসলা করব; নলা দপগল করব নলা। লকন্তু ‘হলামদ’ 
এর মলাধ্যগম এমন প্রশংসলা বুেলাগনলা হয়, যলার পূগব্থ দকলাগনলা অনুগ্রহ রলাকলা জরুলর 
নয়। সুতরলাং, বলান্দলা যেন ‘আলহলামদুললল্লাহ’ বগল তেন এর মলাধ্যগম দস আসগল 
দবলােলায়, আল্লাহ যলদ আমলাগক লনয়লামলাত দলান কগরন তবুও আলম তলাঁর প্রশংসলা 
কলর—আলহলামদুললল্লাহ! আর যলদ লতলন আমলাগক দকলাগনলা লবপগদ আরিলান্ কগরন, 
আমলার ওপর দকলাগনলা মুলসবত চলালপগয় দদন তেগনলা আলম তলার প্রশংসলা কলর—
আলহলামদুললল্লাহ! তলাঁর প্রলত আমলার দকলাগনলা অলভগযলাে দনই। বরং ভলাগললা-মন্দ 
সব্থলাবস্লায় আলম তলাঁর গুণেলান েলাই। 

পলাঁচ.পলাঁচ. ‘আলহলামদুললল্লাহ’ এর মলাধ্যগম পগরলাক্ষভলাগব আরও বুেলাগনলা হয় দয, আল্লাহর 
জন্য এই প্রশংসলা অস্লায়ী নয়, বরং লচরস্লায়ী। কলারণ, এই বলাক্যলির মূল রূপ হগললা, 
‘আহমলাদুল্লাহলা’ (أمحد  বলা আলম আল্লাহর প্রশংসলা করলছ। এিলাগক দফগয়ল (الل 
(verb) বলা লরিয়লা দরগক সলরগয় ইলসম (noun) তরলা লবগশর্যপগদ রূপলান্লরত 
করলা হগয়গছ। আরলব ব্যলাকরগণ এগক জুমললাগয় ইসলময়লাগয় দফ’ললয়লা বগল। এভলাগব 
পলরবত্থন কগর বললার ফগল প্রশংসলািলা স্লায়ী রূপ ললাভ কগরগছ। কলারণ, লরিয়লার মগধ্য 
স্লালয়ত্ব পলাওয়লা যলায় নলা। দযগকলাগনলা কলাজই কত্থলা লকছুক্ষণ করলার পর সলামলয়গকর জন্য 
হগলও লবরলত দদয়। তেন তলার স্লালয়ত্ব বহলাল রলাগক নলা। ক্ষলণগকর জন্য হগলও 
তলাগত ভলািলা পগড়। সুতরলাং, আয়লাগত এভলাগব লরিয়লার পলরবগত্থ লবগশর্যপগদর আকলাগর 
বলাক্যিলাগক লনগয় আসলার ফগল প্রসংশলািলা আল্লাহর জন্য লবরলতহীনভলাগব সব সমগয়র 
জন্য সলাব্যস্ হগললা। 

একজন বলান্দলা যেন এত েভীর ও লবস্তৃত আকলাগর আল্লাহর প্রশংসলা কগর, তলাঁর 
গুণেলান েলায় তেন আল্লাহর এমলনগতই েুলশ হগয় যলাওয়লার করলা। লকন্তু আমরলা এতিলা 
ব্যলাপক অনুভব-অনুভূলত লনগজর দভতর ধলারণ কগর কয়জনই-বলা আল্লাহর জন্য 
বলল—আলহলামদুললল্লাহ!
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রহমলান ও রহীম শব্দ দু’লি েলিত হগয়গছ আরলব ‘রহমত’ দরগক। রহমত অর্থ দয়লা। 
দস লহগসগব বলাংললাগত রহমলান ও রহীগমর অনুবলাদ করলা হয় পরম করুণলাময় ও অসীম 
দয়লালু। এই দুইলি শব্দই আল্লাহর গুণবলাচক নলাম। ‘বলাসমলাললাহ’ তরলা লবসলমল্লালহর 
রহমলালনর রহীম ও সূরলা ফলালতহলার লবিতীয় আয়লাগত আল্লাহর এই দুইলি গুণ পলাশলাপলালশ 
এগসগছ। প্রশ্ন হগত পলাগর, উভয় শব্দই দযগহতু একই শব্দমূল দরগক এগসগছ এবং 
প্রলায় একই ধরগনর অর্থ প্রকলাশ করগছ, তলাহগল একিলা শব্দগক ব্যবহলার করগলই দতলা 
হগতলা। এগত কগর অগহতুক বলাহুল্য দরগক মুলতি পলাওয়লা দযত।

আসগল লকন্তু ব্যলাপলারলি এমন নয়। বরং একই মূল দরগক আসলায় শব্দ দু’লির অর্থ 
কলাছলাকলালছ হগলও উভগয়র অগর্থর মলাহলাত্্য লভন্রকম। 

পলার্থক্য লনগয় করলা বললার আগে একিলা আরলব নীলত দজগন লনই। তলা হগললা, কলাসরলাতুল 
মলাবলানী তলাদুল্ু আললা কলাসরলালতল মলাআলন। অর্থলাৎ, অক্ষর-সংে্যলা দবলশ হগল তলা অলধক 
অর্থ বুলেগয় রলাগক। এেন আমরলা যলদ লক্ষ্য কলর তলাহগল দদেব, রহমলান শগব্দর মগধ্য 
অক্ষর-সংে্যলা হগললা পলাঁচলি। আর রহীগমর মগধ্য হগললা চলারলি। তলাহগল উপগরলল্লেত 
লনয়গমর আগললাগক আমরলা বলগত পলালর, রহমলান শব্দলি রহীগমর তুলনলায় দয়লার অর্থলি 
অলধক মলারেলায় প্রকলাশ করগছ। 

অলধক মলারেলার লচরেলি ব্যলাে্যলা করলার আগে আগরকলি লবরয় জলালনগয় রলালে। তলা হগললা, 
অলধকলাংশ আললগমর মগত ‘রহমলান’ শব্দলি ইসললাম আেমগনর পূগব্থ আরবরলা 
আল্লাহর গুণবলাচক নলাম লহগসগব ব্যবহলার করত নলা। দসজন্যই আয়লাগত এগসগছ,

َوإَِذا ِقيَل لَُهُم اْسُجُدوا لِلرَّمْحَِن قَالُوا َوَما الرَّمْحَن

‘যখন ৈালিরলক িো েলো–হৈামরা রেমানলক বসিিাে কলরা; ৈারা 
িেে, রেমান আিার কী বিবনস?’[6]

[6]  সূরলা ফুরকলান, ২৫ : ৬০। 
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এই কলারগণই ইসললাগমর প্রলারলমক যুগে তরলা মলাক্ী সূরলাগুগললাগত ‘রহমলান’ শব্দিলার 
উপলস্লত অগনক দবলশ পলরমলাগণ পলাওয়লা যলায়। সূরলা মূলক মক্লায় অবতীণ্থ হগয়গছ। 
এগত আল্লাহ তলাআললা ‘রহমলান’ শব্দলি প্রলায় আিবলার ব্যবহলার কগরগছন। যলাগত কগর 
বলারবলার আগললালচত হবলার মলাধ্যগম মলানুগরর অন্গর লবরয়লি দেঁগর যলায় এবং এলি দয 
আল্লাহর একলি গুণবলাচক নলাম তলা সবলার কলাগছ পলরলচত ও স্পষ্ হগয় যলায়।

এর বলাস্বতলা আমরলা এভলাগব দদলে, মক্লায় সূরলা মূলক নলালযল হবলার সময় আল্লাহ 
তলাআললা বলগছন,

 الرَّمْحَُن
َّ

َما ُيْمِسُكُهنَّ إِل

‘রেমান োড়া হকউ ৈালিরলক ধলর রালখ না।’[7]

একই রকম করলা যেন মলাদলানী লযগন্দেীগত নলালযল হগললা, তেন এভলাগব বললা হগললা, 
َُّ  الل

َّ
َما ُيْمِسُكُهنَّ إِل

‘আল্াে োড়া হকউ ৈালিরলক ধলর রালখ না।’[8]

কলারণ এত লদগন মলানুগরর অন্গর এই নলামলি আল্লাহর হবলার লবরয়লি বদ্ধমূল হগয় 
লেগয়লছল।

‘রহমলান’ শগব্দর মগধ্য দয়লার অর্থ অলধক পলাওয়লার লবরয়লি বুেলার জন্য আমরলা দুলনয়লার 
মলানুরগদর উদলাহরণ লহগসগব দপশ করগত পলালর। এগদর মগধ্য আল্লাহর প্রলত লববেলাসী 
ও অলববেলাসী দুই ধরগনর মলানুরজন রগয়গছ। আল্লাহ সবলার প্রলতই দয়লা করগছন। 
দসজন্যই যলারলা আল্লাহগক এককভলাগব লনগজর রব ও স্রষ্লা বগল স্বীকলার কগর নলা, 
তলাগদরগকও আল্লাহ নলা েলাইগয় রলাগেন নলা। জীবনভর আল্লাহর দদওয়লা অফুরন্ 
লনয়লামলাত দভলাে কগর তলারলা। একজন মুলমগনর বলােলাগন এবং দক্ষগত দযমন ফলমূল ও 
শস্যলালদ ফগল, দতমলন একজন আল্লাহগরেলাহী নলালস্গকর বলােলাগন এবং দক্ষগতও ফল 
আগস, ফুল দফলাগি এবং শস্যলালদ জন্মলায়। বরং বত্থমলান সমগয় সম্পগদর লবচলাগর তলারলাই 
দবলশ এলেগয়, যলারলা আল্লাহর একত্ববলাগদর প্রলত ঈমলান রলাগে নলা। দুলনয়লাগত আল্লাহর 
দয দয়লা, এলি কলালফর-মুসললম সবলার প্রলত লবস্তৃত। এই ধরগনর দয়লালু দবলােলাগনলার 
জন্যই ‘রহমলান’ শব্দলি ব্যবহলার করলা হগয় রলাগক। 

অরচ আমরলা আলেরলাগতর লবরয়লালদর প্রলত লক্ষ্য করগল দদেব, দসেলাগন কলালফরগদর 
প্রলত দকলাগনলা দয়লা দনই। তলারলা রহমলাগনর রহম দরগক বলচিত। তেন আল্লাহর দয়লা 

[7]   সূরলা নলাহল, ১৬ : ৭৯।
[8]  সূরলা মূলক, ৬৭ : ১৯।
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দকবল তলার প্রলত লববেলাসস্লাপনকলারীগদর জন্য বরলাদ্দ। এই সমগয় লতলন রহীম, 
রহমলাগনর মগতলা সব্থব্যলাপী নন। তেন লতলন আদগর রলােগবন শুধু তলাঁর লপ্রয়গদর।

এলদক লবগবচনলায় আল্লাহ রহীম। এই শব্দলিগত রলাকলা রহমগতর লবরয়লি ব্যলাপক 
আকলাগর নয়, একিু লনলদ্থষ্ পলরসগর দকবলই মুলমনগদর জন্য।

লবসলমল্লাহ লকংবলা সূরলা ফলালতহলাগত রহমলানগক আগে আনলা হগয়গছ, রহীমগক পগর। 
কলারণ, আল্লাহর ব্যলাপক দয়লা তরলা ‘রহমলান’ শগব্দর বলাস্বলায়ন দুলনয়লাগত ঘিগছ। 
পরবত্থীগত আলেরলাগত সীমলাবদ্ধ দয়লা তরলা রহীগমর বলাস্বলায়ন ঘিগব।

এর মগধ্য দুলনয়লাবলাসীর জন্য এই বলাত্থলা রগয়গছ দয, ব্যলাপক দয়লার যুগে সবলার উলচত 
আল্লাহর দয়লার লনগচ আশ্রয় দনওয়লা। অন্যরলায় পরকলাগল যেন দয়লা সীলমত হগয় যলাগব, 
তেন আর হলাহুতলাশ কগর দকলাগনলা ললাভ হগব নলা।
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আরলব ভলারলার একলি লনয়ম হগললা, কলাসরতুল মলাবলালন তলাদুল্ু আললা কলাসরলতল 
মলাআলন। অর্থলাৎ, একলি শগব্দ হরগফর সংে্যলা বলাড়গল তলার সলাগর পলাল্লা লদগয় অর্থও 
বলাড়গব। ফগল একই অগর্থর এক ধরগনর দু’লি শগব্দর মগধ্য একলিগত কম আর 
অন্যলিগত দবলশ হরফ রলাকগল দয শগব্দ হরফ দবলশ আগছ তলা অগর্থর লদক দরগক 
ব্যলাপকতলা ললাভ কগর। ইলতপূগব্থ রহমলান আর রহীম শগব্দর আগললাচনলায় আমরলা এলি 
দদগেলছ।

এই ধরগনরই আগরকলি লবরয় এেন জলানব। সূরলা কলাহগফ মূসলা  ও েলালযর -এর 
আগললাচনলা করলা হগয়গছ। তলাগদর ঘিনলার সংলক্ষপ্ত লববরণ হগললা, জ্লান অগবেরগণর 
উগদ্দগশ্য মূসলা  তলাঁর একজন সহচর-সহ েলালযর -এর কলাগছ আেমন কগরন 
এবং তলাঁর কলাছ দরগক দশেলার আগবদন জলানলান। েলালযর  তলাঁর আগবদন মঞ্জুর 
কগরন। তগব শত্থলাগরলাপ কগরন দয, লতলন লনজ দরগক ব্যলাে্যলা প্রদলান করলার আগে 
তলাঁর দকলাগনলা কম্থ সম্পগক্থ আপলতি করলা যলাগব নলা। লকন্তু মূসলা  আপলাত দতৃলষ্গত 
শরীয়ত-লবগরলাধী মগন হওয়লায় তলাঁর কগয়কলি কগম্থর ওপর আপলতি কগরন। এগক 
এগক লতনবলার শত্থ ভগগের ভুল করলায় েলালযর  তলাগক লনগজর দরগক পতৃরক কগর 
দদন।

মূসলা -এর পগক্ষ েলালযর -এর কলাজ দদগে বলালহ্যকভলাগব আপলতি নলা তুগল লনচিুপ 
রলাকলা দয সম্ভব হগব নলা, দসই করলা লতলন বলারবলার স্মরণ কলরগয় লদগয়লছগলন। এই 
স্মরণ কলরগয় দদওয়লার প্রসগেিলা কুরআগন আগললালচত হগয়গছ একই রকগমর শগব্দ; 
সলামলান্য তলারতগম্যর সলাগর। এই তলারতগম্যর দভতর লদগয়ই কুরআগনর অসলাধলারণ 
ভলারলােত দসৌন্দগয্থর বলহঃপ্রকলাশ ঘগিগছ।

প্ররমবলার তলারলা সফর শুরু কগর একলি দনৌকলাগত আগরলাহণ কগরন। মলাে নদীগত 
যলাওয়লার পর েলালযর  দনৌকলালি ফুগিলা কগর দদন। বলালহ্যকভলাগব এলি অন্যলায় মগন 
হওয়লায় মূসলা  চুপ কগর রলাকগত পলাগরনলন। কলারণ লতলন লছগলন একজন নলব। 
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আর নলবরলা কেগনলা অন্যলায় দদগে চুপ রলাগকন নলা। যরলাসলাধ্য প্রলতবলাগদর দচষ্লা কগরন। 
তলাই লতলন আপলতি তুগল বগলন, ‘আপলন দনৌকলার আগরলাহীগদর েুলবগয় মলারলার জন্য 
দনৌকলালি ফুগিলা কগর লদগলন?’

তলাঁর মুগে এমন প্রশ্ন শুগন েলালযর  বলগলন,

ا ْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَ َصْبً
قُ
َ
لَْم أ

َ
أ

‘আবম বক িবেবন হয, আপবন আমার সালর হরলক সির করলৈ পারলিন 
না!’[9]

এেলাগন করলািলা দয লতলন মূসলা -দক বগলগছন দসিলা আগললাচনলার ধলারলাবলালহকতলা 
দরগকই বুগে আগস। লতলন নরমলালল বলগলন, ‘আলম লক বলললন দয...’

এরপর মূসলা  শগত্থর করলা লবস্মতৃত হবলার ওজর দপশ কগর কগিলারতলা আগরলাপ 
নলা করলার আগবদন কগরন। েলালযর  তলাঁর আগবদন দমগন দনন এবং তলাগক লনগয় 
আবলার পরচললা শুরু কগরন। এবলার পর চলগত চলগত একলি অল্প বয়স্ক দছগল 
তলাগদর সলামগন পড়ল। েলালযর  তলাগক দকলাগনলা কলারণ দশ্থলাগনলা ছলাড়লাই হত্যলা কগর 
দফগলন। এমন একলি লনরপরলাধ দছগলগক হত্যলার দতৃশ্য দদগে মূসলা  এর নবলব 
দমজলাজ েলাগমলাশ রলাকগত পলাগরলন। লতলন যরলারীলত এই কলাগজর ওপর আপলতি তুগল 
প্রলতবলাদ করগলন। েলালযর  প্রলতউতিগর তলাগক বলগলন,

ا قُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَ َصْبً
َ
لَْم أ

َ
أ

‘আবম বক আপনালক িবেবন হয, আপবন আমার সালর হরলক সির করলৈ 
পারলিন না!’[10]

এেলাগন লতলন হুবহু আগের করলাই উগল্ে করগলন। শুধু একিলা ‘ললাকলা’ বলালড়গয়গছন, 
যলার মলাগন হগললা ‘আপনলাগক’। অর্থলাৎ, আগের তুলনলায় এইবলার প্রলতউতিগর লতলন 
আগরকিু দজলার লদগলন এবং ‘আপলন’ শব্দিলা বলালড়গয় লদগয় বলগলন ‘আলম 
আপনলাগক বগললছললাম দয, আপলন সবর করগত পলারগবন নলা; লকন্তু দসিলা আপলন 
মলানগত পলারগলন নলা। এেন দদেগলন দতলা?

মূসলা  এবলার দশর সুগযলাে চলাইগলন। লতলন বলগলন, ‘আছেলা লিকলাগছ। যলদ আলম 
আর দকলাগনলা প্রশ্ন কলর তলাহগল আমলাগক আপনলার সলাগর রলােগবন নলা।’

তলারলা আবলার চলগত শুরু করগলন। এবলার একিলা গ্রলাগম দপৌঁগছ দসেলানকলার দললাকগদর 

[9]  সূরলা কলাহফ, ১৮ : ৭২।
[10]  সূরলা কলাহফ, ১৮ : ৭৫।
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কলাগছ েলাবলার চলাইগল তলারলা তলা লদগত অস্বীকলার করল। এলদগক েলালযর  দসই 
জনপগদর ভগ্নপ্রলায় একলি দদয়লাল লবনলা পলালরশ্রলমগক দমরলামত কগর লদগলন। মূসলা  
তলাঁর দকৌতূহল দলমগয় রলােগত নলা দপগর বগল দফলগলন, ‘আপলন দতলা চলাইগল এর 
জন্য পলালরশ্রলমক লনগত পলারগতন!’

এই করলা শুগন েলালযর  বলগলন,

ا ِويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَيِْه َصْبً
ْ
نَبِّئَُك بِتَأ

ُ
 َهَذا فَِراُق بَيِْن َوَبيِْنَك َسأ

‘এিার আপনার আর আমার আোিা েওয়ার পাো। ৈলি আবম অিশ্যই 
আপনালক হসই রেলস্যর করা িানাি, আপবন হযই ি্যাপালর সির করলৈ 
পারলেন না।’[11]

এরপর লতলন তলাঁর কলাজগুগললার ব্যলাে্যলা লদগলন। বলগলন, ‘আলম জলাহলাজলি ফুগিলা 
কগর লদগয়লছ; কলারণ এলি লছল লকছু লমসকীন দছগলর। তলারলা সুমুগরে এিলা লদগয় 
জীলবকলালনব্থলাহ করত। দসেলাগন একজন যলাললম বলাদশলাহ মলানুগরর দনৌযলান লছলনগয় 
লনলছেল। আলম এলি ত্রুলিযুতি কগর লদগয়লছ, দযন দস এলি লছলনগয় নলা দনয়। আর অল্প 
বয়সী দছগললিগক হত্যলা করলার কলারণ হগললা, তলাঁর বলাবলা-মলা মুলমন লছল। দস বড় হগয় 
তলাগদরগক কুফলরগত ললপ্ত হগত বলাধ্য করলার আশঙ্লা লছল। তলাই আলম তলাগক দমগর 
দফলল। এর পলরবগত্থ আল্লাহ তলাগদরগক আরও উতিম সন্লান দলান করগবন। আর 
সব্থগশর দয দদয়লাল দমরলামত কগর লদগয়লছললাম এর দপছগন রহস্য হগললা, এলি লছল 
দসই এললাকলার লকছু ইয়লাতীম দছগলর। তলাগদর বলাবলা লছল সৎ। দসই দদয়লাগলর লনগচ 
লতলন সন্লানগদর জন্য লকছু সম্পদ েলছেত দরগে লেগয়লছগলন। তলারলা বড় হগয় দস 
সম্পদ হস্েত করলা অবলধ দযন তলা লনরলাপদ রলাগক দসজন্য দদয়লালিলা দমরলামত করলা।’ 
ব্যলাে্যলা প্রদলান দশগর লতলন বলগলন,

ا ِويُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَيِْه َصْبً
ْ
َذلَِك تَأ

‘এগুলো হসই কালির ি্যাখ্যা, হযই বিষলয় আপবন সির করলৈ 
পালরনবন।’[12]

েলালযর  স্বীয় কগম্থর ব্যলাে্যলা করলার আগে ও পগর মূসলা -এর সবর করগত 
নলা পলারলার জন্য দয শব্দ লনব্থলাচন করগলন তলা দেয়লাল করুন। কলাছলাকলালছ হগলও 
উভয়িলার মগধ্য একিু পলার্থক্য আগছ। প্ররম লতনলি জলায়েলায় সবর করগত নলা পলারলার 
লবরয়লির জন্য লতলন লনব্থলাচন করগলন—‘ললান তলাসতলাতীয়লা’ (لَْن تَْستَِطيَع) এবং ‘মলা 

[11]  সূরলা কলাহফ, ১৮ : ৭৮।
[12]  সূরলা কলাহফ, ১৮ : ৮২।
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ললামতলাসতলালত’ (تَْستَِطْع لَْم   ’। অর্থলাৎ, এগুগললাগত ‘সীন’-এর পর একলি ‘তলা(َما 
আগছ। আর ব্যলাে্যলা শুনলাগনলার পগর বলগলন- ‘মলা ললামতলাসলত’ (تَْسِطْع َما لَْم)। এগত 
‘সীন’-এর পর ‘তলা’ দনই। একলি হরফ কগম আসলার দরুন অগর্থর মগধ্যও কমলত 
চগল আসল। এমন করলার কলারণ হগললা, কলাজগুগললার ব্যলাে্যলা করলার আে পয্থন্ মূসলা 
-এর সবর করগত নলা পলারলার ব্যলাপলারিলা েলাড় লছল। দযগহতু লতলন এর রহস্য তেন 
পয্থন্ জলানগতন নলা। তলাই দসেলাগন বলাড়লত একিলা হরফ আনলায় অগর্থর মগধ্য আলধক্য 
আগস এবং উনলার দসই সময়কলার অবস্লার সলাগর সগেলতপূণ্থ হয়। লকন্তু ব্যলাে্যলা শুনলার 
পর দযগহতু পুগরলা লবরয়িলা তলাঁর কলাগছ লদবলাগললাগকর ন্যলায় পলরষ্লার হগয় লেগয়লছল, 
তলাই তেন আর সবর করগত নলা পলারলার ব্যলাপলারলি আগের মগতলা েলাড় লছল নলা, হলালকলা 
হগয় লেগয়লছল। দসজন্য ‘সীন’-এর পর ‘তলা’ আনলা হয়লন আর। এই একলি হরফ 
কম কগর দদওয়লায় অগর্থর মগধ্যও তলার প্রভলাব পগড় এবং সবর করগত নলা পলারলার 
ব্যলাপলারিলা আগের তুলনলায় হলালকলাভলাগব উপস্লালপত হয়।

এই সূরলাগত যুলকলারনলাইগনর করলাও আগললাচনলা করলা হগয়গছ। তলাঁর ঘিনলাগতও 
এমন একলি ভলারলােত ব্যলাপলার লক্ষ্য করলা যলায়। লতলন পূব্থ-পলচিম লবগজতলা লছগলন। 
ইয়লাজুজ-মলাজুগজর অত্যলাচলার দরগক একলি জনপগদর অলধবলাসীগদর রক্ষলা করলার জন্য 
লতলন দললাহলার পলাত েললগয় মজবুত দদয়লাল লনম্থলাণ কগরন। যলাগত ওপলাশ দরগক তলারলা 
এই জনপগদ ঢুগক হলামললা করগত নলা পলাগর। দদয়লাল লনম্থলাণ দশগর লতলন বলগলন,

ُ َنْقبًا
َ

ْن َيْظَهُروُه َوَما اْستََطاُعوا ل
َ
َفَما اْسَطاُعوا أ

‘ইয়ািুি-মািুি এই হিয়ালে চড়লৈ সক্ষম েলি না এিং ৈারা ৈা ফুিাও 
করলৈ পারলি না।’[13]

এই আয়লাগতও প্ররম শব্দিলাগত ‘তলা’ ছলাড়লাই বললা হগললা ‘মলাসতলাউ’ (َما اْسَطاُعوا)- 
তলারলা সক্ষম হগব নলা। পগরর অংগশ ‘তলা’ বতৃলদ্ধ কগর বললা হগললা ‘মলাসতলাতলাউ’ 
َما)  তলারলা সক্ষম হগব নলা। এই একলি হরফ বতৃলদ্ধ করলার দরুন সক্ষম -(اْستََطاُعوا 
নলা হওয়লার অগর্থ আলধক্য বতলর হয়, যলা প্ররমিলাগত লছল নলা। কলারণ হগললা, দললাহলার 
বিলারলা লনলম্থত দসই দদয়লাগল চড়গত পলারলা যতিলা কলিন, তলা ফুিলা করলা লছল আরও দবলশ 
কলিন। এভলাগব বললার বিলারলা লবিতীয়গক্ষগরে তলাগদর অক্ষমতলা প্ররমিলার তুলনলায় দবলশ 
হওয়লার লদকলি সুন্দরভলাগব ফুগি উগিগছ।

[13]  সূরলা কলাহফ, ১৮ : ৯৭।


