নািসখ ও মানসুখ
আল- ু রআেন িবধান স িলত

যসব আয়াত রেয়েছ ইহা দুই ধরেনরঃ নািসখ ও

মানসুখ।
াসি ক কথাঃ ইসলাম িকয়ামত পয

আগত মানব জািতর জন

মেনানীত জীবন িবধান। অসহায় অব া
হেয়িছল ইসলাম। দীঘ

থেক ধীের ধীের িব

আ াহর

নতৃ ে

আসীন

তইশ বছের পূন হওয়া ইসলামী িবধােন স ত কারেণই

মােঝ মােঝ পিরবতন আনা হেয়েছ। এই পিরবতন স

িকত আয়াত সমূহেক বলা

হয় নািসখ ও মানসুখ।
নািসখঃ য িবধান িদেয় অন িবধান রিহত করা হেয়েছ ইহােক নািসখ বেল।
মানসুখঃ য িবধান রিহত কের নতু ন িবধান দয়া হেয়েছ ইহােক মানসুখ বেল।
মানসুখ িতন

কার। যথাঃ

ক. আয়াত বািক িবধান মানসুখ।
এক

যমনঃ সূরাহ বাকারার ১৮৪তম আয়ােতর

িবধান হল সামথবান ব ি রা রামা ােন রাজা রাখেব অথবা িফদয়া িদেব।

অথাৎ রামা ােনর রাজা আবশ ক িছল না।
যত। িক

রাজা না

রেখ িফদয়া িদেলও হেয়

পের এিবধান রিহত কের ১৮৫তম আয়ােত বলা হেয়েছ সবাইেক

রাজা রাখেত হেব।
খ. িবধান বািক

ধু আয়াত মানসুখ।

যমনঃ রাজম স

িকত আয়াত। উমার

িবন খা াব রাঃ থেক বুখারী ও মুসিলেমর দীঘ এক হািদেছ যা বিনত হেয়েছ।
গ. আয়াত ও িবধান উভয়ই মানসুখ। যমনঃ
সূরাহ আহযাব সুরাহ বাকারাহ এর সমান দীঘ িছল। এর অেনক আয়াত িবধান
সহ রিহত করা হেয়েছ।

(সূ ঃ তাফসীর

রতু বী। উবাই িবন কায়া’ব ও আ’ইশাহ রাঃ থেক।)

ইসলােমর সূচনােত এক িবধান রিহত কের অন

িবধান নািযল হেল ইয়া দরা

িতর ার কের বলতঃ মুহা াদ আজ এককথা বেল, কাল অন কথা। আজ এটা
হালাল, কাল হারাম। ইহা কমন

ীন? নািযল হলঃ

আিম কান আয়াতেক মানসুখ করেল বা ভু িলেয় িদেল এর চেয় উ ম বা সমান
িকছু িদেয় থািক। জােনা না? আ াহ সবময়
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মতার মািলক।

(২ বাকারাহঃ ১০৬)

আল- রআেন িবদ মান মানসুখ আয়াত সমূহ
১. মানসুখ আয়াতঃ
তামরা যিদেক মুখ কর সিদেকই আ াহ আেছন...।
উ

(২ বাকারাহঃ ১১৫)

আয়াত য কােনা িদেক মুখ কের নামায পড়ার অনুমিত িদে । িক

আয়াত

পের

মানসুখ হেয় গেছ।

এর নািসখ হলঃ
তামরা যখােনই থােকা মাসিজদ হারােমর িদেক মুখ কর...। (২

বাকারাহঃ ১১৪)

তাই এব াপাের নতু ন িবধান হলঃ নামােয মাসিজদ হারােমর িদেকই মুখ করেত
হেব। িদক ভু েল

গেল স ক িদক িননেয়র

কাউেক িজে স করা
িদক

েচ া করেত হেব।

যেত পাের। কাউেক পাওয়া না

ক কের িনেত হেব। স ব হেল ক

েচ া িহসােব

গেল িচ া ভাবনা কের

ােসর সাহায

নয়া যেত পাের। তেব

সফর অব ায় বাহেন নফল নামায পড়েল বাহেনর িদক

ক

রেখ পড়া যােব।

রাসূল সাঃ এমন করার অনুমিত িদেয়েছন বেল হাদীেছ উে খ আেছ।
২. মানসুখ আয়াতঃ
মৃতু কােল অিসয়ত করা স
১৮০)

উে িখত আয়াত

দশালী ব ি র উপর ফরজ করা হল..। (২

বাকারাহঃ

মানসুখ।

এর নািসখ হলঃ
বাবা-মা ও আ ীয় জেনর রেখ যাওয়া স

েদ পু েষর অিধকার রেয়েছ..।

(৪

িনসাঃ ৭)

তাই এব াপাের নতু ন িবধান হলঃ উ রািধকার স
আ াহ িনেজই

দ ব েনর িবধান

যেহতু

ক কের িদেয়েছন। তাই এখন আর অিসয়ত বা উইল এর

েয়াজন নই। তেব কউ চাইেল মূল স
করেত হেব। এক তৃ তীয়াংেশর বশী স

েদর এক তৃ তীয়াংশ বা এর চেয় কম

েদর অিসয়ত

হণ যাগ নয়।

৩. মানসুখ আয়াতঃ
তামােদর উপর

রাজা ফরজ করা হল

পুববিতেদর উপর..।
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(২ বাকারাহঃ ১৮৩)

যমন ফরজ করা হেয়িছল

তামােদর

অথাৎ ইয়া দ
সমােজ

য ভােব

রাজা রােখ

রাজার রােত ঘুিমেয়

পানাহার ও

গেল

তামরাও
রাজা

হেয়

ী সহবাস হারাম হেয় যত। উ

একই ভােব রাজা রাখা

সভােব

রাজা রাখেব। ইয়া দ

যত। এবং তখন

থেকই

আয়াত নািযেলর পর সাহাবাগণও

কেরন। পের আয়াত

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
রাজার রােত

ী সহবাস তামােদর জন হালাল করা হল..।

তাই এব াপাের নতু ন িবধান হলঃ রাজার রােত ফজর
ও

(২ বাকারাহঃ ১৮৭)

র আগ পয

পানাহার

ী সহবাস বধ।

৪. মানসুখ আয়াতঃ
সামথবান ব ি

িমসিকনেক খাবার িদেয় িফদয়া আদায় করেব..।

(েরাজা না রাখেল)

(২ বাকারাহঃ ১৮৪)

অথাৎ য ব ি

রাজা রাখেত স ম স রাজা ই া হেল রাজা রাখেব, ই া

হেল রাখেব না। তেব রাজা না রাখেল রাজার বদেল একজন িমসিকনেক খাবার
িদেত হেব। সূচনােত রাজার িবধান এমনই িছল। পের উে িখত আয়াত

মানসুখ

হেয় যায়।
এর নািসখ হলঃ
য রমজান পল তােক রাজা রাখেত হেব..।
তাই এব াপাের নতু ন িবধান হলঃ
িবমার হেল বা সফেরর কারেন
আর

ায়ী িবমার বা বা ক

িত

(২ বাকারাহঃ ১৮৫)

স ম ব ি েক

রাজা রাখেত হেব।

রাজা না রাখেল অন সমেয় ইহা পূন করেব।
জিনত দুবলতার কারেন

রাজা রাখেত স ম না

হেল িফদয়া িদেত হেব।
৫. মানসুখ আয়াতঃ
মাসিজদ হারােমর কােছ
যু

কের..।

(ম া নগরীেত)

যু

কেরা না, যত ন না তারা

(২ বাকারাহঃ ১৯১)

অথাৎ কািফররা আেগ

না করেল ম া নগরীেত অব ান রত কািফরেদর

আ মণ করা মুসলমানেদর জন

বধ নয়। উে িখত আয়াত

মানসুখ।

এর নািসখ হলঃ
িফৎনাহ িনমুল হবার আগ পয
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সখােন

তােদর িব ে

যু

কর।

(২ বাকারাহঃ ১৯৩)

৬. মানসুখ আয়াতঃ
হারাম

(স ািনত চার)

মােস যু

অথাৎ স ািনত চার মােস
ইহাই িছল

করা স

েক তারা

করেব..। (২

(যুল- া’দাহ, যুল-িহ াহ, মুহাররাম, রাজাব)

িতি ত িবধান। িক

পের আয়াত

যু

বাকারাহঃ ২১৭)

করা বধ নয়।

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
মুশিরকেদর যখােন
(আ মণ)

কর।

(িশরক িভি ক সমাজ ও রা

িত া করেত)

পাও সখােনই হত া

(৯ তাওবাহঃ ৫)

তাই এব াপাের নতু ন িবধান হলঃ

েয়াজেন স ািনত মােসও যু

করা যােব।

৭. মানসুখ আয়াতঃ
যারা

ী রেখ মারা যায় তারা যন

অিসয়ত কের যায়..। (২

বাকারাহঃ ২৮০)

অথাৎ সূচনােত িবধান িছল;
থাকেত হত। এবং
িক

ীেদর ঘের রেখ এক বছর ভরন পাষেণর

ামীর স

পের উে িখত আয়াত

ামী মারা

গেল

ীেক এক বছর

ামীর ঘের

দ থেক এই এক বছেরর ভরন পাষণ দয়া হত।
মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
ামী মারা গেল

ীগণ চার মাস দশ িদন ই ত পালন

(অেপ া)

করেব।

(২

বাকারাহঃ ২৩৪)

৮. মানসুখ আয়াতঃ
তামরা অ েরর কথা
করেত হেব..। (২

কাশ কর বা

বাকারাহঃ ২৮৪)

অথাৎ অ ের পােপর কথা এেল তা
হেব। িক

গাপন রাখ, আ াহর কােছ জবাবিদিহ

পের উে িখত আয়াত

কাশ না করেলও এজন জবাবিদিহ করেত
মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
আ াহর সােধ র বািহের কােরা উপর দায়ভার চািপেয় দন না।
৯. মানসুখ আয়াতঃ
আ াহেক ভয় কর যথাযত ভােব ..।
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(৩ আল-ই’মরানঃ ১০২)

(২ বাকারাহঃ ২৮৬)

অথাৎ আ াহেক

যভােব ভয় করা উিচত

ক

সভােব ভয় কর। আ াহর এই

আেদশ

িছল বড়ই ক ন। কারন আ াহেক যথাযত ভয় করা মানুেষর জন

অস ব

ায়। িক

পের উে িখত আয়াত

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
আ াহেক ভয় কর তামােদর সাধ মত..।

(৬৪ তাগাবুনঃ ১৬)

১০. মানসুখ আয়াতঃ
কান মুসিলম নারী অ ীল কাজ
তারা সাি

(িযনা)

করেল চারজন মুসিলমেক সাি

িদেল তােক আমৃতু ঘের বি

কের রাখেব ..।

ইহা িছল তখনকার িদেন িযনার সাজা। িক

বানােব।

(৪ িনসাঃ ১৫)

পের আয়াত

মানসুখ কের নতূ ন

িবধান দয়া হয়।
এর নািসখ হলঃ
িযনা কারী নারী ও পু ষেক একশত কের ব াঘাত কর।

(২৪ নূর ২)

১১. মানসুখ আয়াতঃ
আর তামরা যােদর সােথ

িত াব

তােদরেকও অংশ দাও ..।

পর র অি কােরর মাধ েম পাতােনা স
অংশীদার হত। িক

(৪ িনসাঃ ৩৩)

েকর ব ি রাও তখন উ রািধকাের

পের উে িখত আয়াত

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
আ ীয় জনরা এেক অপেরর অিভভাবক ..।

(৮ আনফালঃ ৭৫)

তাই এখন পাতােনা আ ীয়রা উ রািধকার পায় না।
১২. মানসুখ আয়াতঃ
মুঅিমনগণ! িনশা

অব ায় নামােয দাঁড়ােব না ..।

অথাৎ তখন মদ পান বধ িছল।
িছল। িক

পের আয়াত

ধু িনশা

(৪ িনসাঃ ৪৩)

অব ায় নামােয দাঁড়ােনা িনিষ

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
িন য় মদ, জুয়া, আন াব
ইত ািদ।)

আর আযলাম

মাইদাহঃ ৯০)
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( যসব

াপনােক জাতীয় ভােব

(ভাগ তীেরর মাধ েম ব ন)

া করা হয়। যমনঃ মুিত, ভা য, সৗধ

ইত ািদ পাপ, শয়তােনর কাজ..।

(৫

১৩. মানসুখ আয়াতঃ
তামরা দৃঢ়েচতা িবশজন হেল দুইশত জেনর উপর িবজয়ী হেব..। (৮
অথাৎ িবশজন মুসিলম হেল দুইশত জন কািফেরর িব ে
িছল যুে র িবধান। িক

পের উে িখত আয়াত

যু

আনফালঃ ৬৫)

করেত হেব। ইহা

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
আ াহ এখন

তামােদর জন সহজ কের িদেয়েছন। িতিন জােনন

তামােদর মােঝ

অেনক মানুষ দুবল। তাই এখন তামরা দৃঢ়েচতা একশত হেল দুইশত জেনর উপর
িবজয়ী হেব ...।

(৮ আনফালঃ ৬৬)

১৪. মানসুখ আয়াতঃ
রাসূেলর সােথ ব ি গত ভােব কথা বলেত চাইেল আেগ ফী আদায় করেত হেব
..।

িক

(৫৮ মুজাদালাহঃ ১২)

পের উে িখত আয়াত

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
কথা বলার আেগ ফী আদায় করা িক তামােদর জন ক ন হেয় গেছ ...?
এই আয়াত

(৫৮ মুজাদালাহঃ ১৩)

ারা ফী আদােয়র িবধান রিহত করা হেয়েছ।

১৫. মানসুখ আয়াতঃ
হ ক ল ওয়ালা! রােত উেঠা
রাত বা তার চেয় কম

(ইবাদাত কর)

তেব সামান

(ঘুমুেত পারেব)।

অেধক

(ঘুমােব। আর বািক রাত ইবাদাত করেব।) (৭৩ মুযযাি লঃ ১-৩,)

অথাৎ অেধক রাত বা এর চেয় অিধক সময় ইবাদাত করেত নবী সাঃেক আেদশ
দয়া হেয়িছল। িক

পের উে িখত আয়াত

মানসুখ হেয় যায়।

এর নািসখ হলঃ
মুযযাি েলর ২০তম আয়াত। যােত এই আেদশ রিহত করা হেয়েছ।
১৭. মানসুখ আয়াতঃ
বাকারাহঃ ১০৯, িনসাঃ ৬৩, ৮১, ৯০, ৯১, ৯২, মাইদাহঃ ২, আনয়ামঃ ১০৬,
িহজরঃ ৮৫, নাহলঃ ১২৫, হা-মীম িসজদাহঃ ৩০, যুমারঃ ৪১, যুখ ফঃ ৮৯,
জািছয়াহঃ ১৪,
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াফঃ ৪৫, যািরয়াতঃ ৫৪, নাজমঃ ২৯, মুযযাি লঃ ১০।

পের উে িখত আয়াত সহ যুে র িবরিপেত ধয, অেপ া, কািফরেদর

মা,

উেপ া ইত ািদ িবষেয় যত আয়াত আেছ এই সকল আয়াত সমূহ মানসুখ হেয়
গেছ।
এর নািসখ হলঃ
সূরাহ তাওবাহ এর ৫ম আয়াত। যােত বলা হেয়েছঃ
মুশিরকেদর যখােন
(আ মণ)
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কর।

(িশরক িভি ক সমাজ ও রা

(৯ তাওবাহঃ ৫)

িত া করেত)

পাও সখােনই হত া

