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কুরআন িশক্ এবং এ খ্েত বয্ �সে� 
আধুিনক িবে� অমুসিলম গেবষকর্ যখন জ্েনর সমু� পিব� 

কুরআেনর েভতর েথেক মিণ-মুে�্ আহরণ কের িনেজেদর িনে্ য্ে� 

অননয উ�ত্্, তখন কুরআেনর জ্িত মুসিলমর্ এেক গুর ন্ িদে্, 

এর িশক্্ মেন্িনেবশ ন্ কের এবং এর িশক্েক প্শ ক্িটে্ 

িনেজেদর িনে্ য্ে� �ংস ও পতন ন্মক খ্েদর িকন্র্্। 

পিরত্েপর সে� লকয কির, আজ ত্ওহীেদর ক্েলম্ প্ঠক্রী অেনক 

ভ্ই-েব্ন স্র্ পৃিথবীর সকল ভ্েল্-ম� জ্েনর েপছেন ছুটেছন, 

জ্গিতক জ্ন �চ্র ও উ�িতর েপছেন জীবেনর বস�গেল্েক উৎসগর 

করেছন, অথচ ত্র্ ত্েদর ইহ ও পরক্লীন স্িবরক স্ফেলযর 

িন�্ত্ দ্নক্রী পিব� কুরআনট্ই েকবল পড়েছন ন্। কুরআেনর 

ছ্ঁেচ িনেজেক, িনেজর সম্জ ও র্�েক গড়েছন ন্। এমনিক কুরআনুল 

ক্রীম িনে্ ত্র্ আর দশিট জ্নাে�র মেত্ গেবষণ্ও করেছন ন্। 

অথচ পিব� কুরআেন আ�্হ ত্‘আল্ ইরশ্দ কেরন,  

﴿ ٓ نَزۡ�َا
َ
َ  ٱّ�ِۡكرَ  إَِ�َۡك  َوأ َّاِس  ِ�ُبَّ�ِ ّنُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  نُّزَِل  َما ِِن ََ ُرونَ  َوََ َّ ََ ََ ََ ٤ 
 ]  ٤٤: ثلحل[ ﴾
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‘এবং েত্ম্র �িত ন্িযল কেরিছ কুরআন, য্েত তুিম ম্নুেষর জনয 

�� কের িদেত প্র, য্ ত্েদর �িত ন্িযল হে্েছ। আর য্েত ত্র্ 

িচ�্ কের’। {সূর্ আন-ন্হল, আ্্ত : ৪৪}  

অনয আ্্েত আ�্হ ত্‘আল্ ইরশ্দ কেরন,  

فََ� ﴿
َ
َُّرونَ  أ ََ ََ َُۡقۡرَءانَ  ََ مۡ  ٱ

َ
ٰ  أ ٓ  قُنُوٍب  َ�َ اَُِها ََ �ۡ

َ
ْ  ٱّ�ِينَ  إِنّ  ٢ أ وا َّ ََ ۡۡ ٰ  ٱ َ�َ 

ۡدَ�ٰرِهِم
َ
َِ  ّمِنۢ  أ َۡ ى َُِهمُ  ََبَّ�َ  َما َ� ََ ۡيَ�ٰنُ  ٱُِۡه َّ ّوَل  ٱِ ۡمَ�ٰ  َُِهمۡ  ََ

َ
 َ�َِِٰك  ٢ َُِهمۡ  َوأ

َُّهمۡ  َََِ  ْ ِينَ  قَاُِوا َّ ِ ِ  ْ ُ  نَّزَل  َما َكرُِهوا َّ َُُ�مۡ  ٱ َُِطي َِۡض  ِ�  ََ ۡمرِ�  َ�
َ
ُ  ٱۡ� َّ نَمُ  َوٱ َۡ ََ 

َُۡهمۡ  ا  ]  ٢٦  ،٢٤: �مد[ ﴾ ٢ إِۡ�َ

‘তেব িক ত্র্ কুরআন িনে্ গভীর িচ�্-ভ্বন্ কের ন্? ন্িক ত্েদর 

অ�রসমূেহ ত্ল্ রে্েছ? িন�্ য্র্ িহদ্্্েতর পথ সু�� হও্্র 

পর ত্েদর পৃ��দশরনপূবরক মুখ িফিরে্ েন্, শ্ত্ন ত্েদর ক্জেক 

চমৎকৃত কের েদখ্্ এবং ত্েদরেক িমথয্ আশ্ িদে্ থ্েক। এিট এ 

জনয েয, আ�্হ য্ ন্িযল কেরেছন ত্ য্র্ অপছ� কের। ত্েদর 

উে�েশয ত্র্ বেল, ‘অিচেরই আমর্ কিতপ্ িবষে্ েত্ম্েদর 

আনুগতয করব’। আ�্হ ত্েদর েগ্পনী্ত্ স�েকর অবিহত রে্েছন’। 

{সূর্ মুহ্�দ, আ্্ত : ২৪-২৬} 



 

5 

উসম্ন ইবন আফফ্ন র্িদ্্�্হ আনহ কতৃরক বিণরত, িতিন বেলন, 

র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইিহ ও্্স্�্ম ইরশ্দ কেরন,  

لَّمهُ  « ََ نَ  َا ُقآآ
آ
ُم آ َننآ َعَعلَّ  ثق ُ ُآ �َ «. 

‘েত্ম্েদর মেধয েসই বযি� সেবর্াম েয কুরআন েশেখ এবং 

(অপরেক) েশখ্্।0F

1  

আমর্ জ্িন কুরআন েশখ্ ও মুখ� কর্ অতয� মযর্দ্পূণর ক্জ। 

ক্রণ এ কুরআন হেল্ মহ্ন রেবর অেলৗিকক ব্ণী। সরল পেথর 

প্েথ্। আ�্হর মজবুত রিশ। আ�্হ ত্‘আল্ বেলন,  

نّ ﴿
َ
ََِقيٗما ِصَ�ِٰ�  َ�َٰذا َوأ ۖ  ُمۡس وهُ َُ ِ ْ  َوَ�  فَتَّب وا َُ َّبِ ّرَق  ٱِّسُبَل  ََ ََ ََ  َُِ�مۡ  ََ

بِينِهۦِۚ  َعن ّنُ�مۡ  َِهِۦ َوّصٮُٰ�م َ�َُِٰ�مۡ  ََ ََ َُّقونَ  ََ  ]  ١٥٣: ثالنعيم[ ﴾ ١ ََ

‘আর এিট েত্ আম্র েস্জ্ পথ। সুতর্ং েত্মর্ ত্র অনুসরণ কর 

এবং অনয্নয পথ অনুসরণ কের্ ন্, ত্হেল ত্ েত্ম্েদরেক ত্ঁর পথ 

েথেক িবি�� কের েদেব। এগেল্ িতিন েত্ম্েদরেক িনেদরশ িদে্েছন, 

য্েত েত্মর্ ত্কও্্ অবল�ন কর।’ {সূর্ আল-আন‘আম, আ্্ত : 

১৫৩}  

                                                           
1. বুখ্রী : ৫০২৭।  
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য্েক এই কুরআন েশখ্র ত্ওফীক েদও্্ হেব েস িবশ্ল মযর্দ্ ও 

ফযীলেতর অিধক্রী হেব। আবদু�্হ ইবন ম্সঊদ র্িদ্্�্হ আনহম্ 

কতৃরক বিণরত, র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইিহ ও্্স্�্ম ইরশ্দ কেরন,   

  َننآ «
َ
فًي قََآأ ِ  َاث ََسغَةُ  ، َحَسغَةٌ  نِهِ  فَلَهُ  ثهللاِ  ِكتَيِب  ِننآ  َحآآ ثَيغَِهي نَِعشآ نآ

َ
قُوُل  الَ  ، أ

َ
 أ

 
آ
ِقٌف  َاقَِ�نآ  ، َحآآٌف  ثغ

َ
 .» َحآآٌف  َاِني ٌ  َحآآٌف  َاَالمٌ  َحآآٌف  أ

‘েয বযি� আ�্হর িকত্ব েথেক একিট আ্্ত পড়েব, ত্র জনয 

একিট েনকী েলখ্ হেব। আর েনকীিটেক কর্ হেব দশগণ। আিম 

বলিছ ন্ امل একিট হরফ। বরং ‘আিলফ’ একিট হরফ, ‘ল্ম’ একিট 

হরফ এবং ‘মীম’ একিট হরফ’।1F

2 সুবহ্ন্�্হ!  

আবূ হর্্র্ র্িদ্্�্হ আনহ কতৃরক বিণরত, র্সূলু�্হ স্�্�্হ 

আল্ইিহ ও্্স্�্ম ইরশ্দ কেরন,  

تََمعَ  َاَني« مٌ  ثجآ ِ  ُ�يُوِت  ِننآ  َ�يآٍت  ِف  قَوآ َّ ِ  ِكتَيَب  َ�تآلُو َ  ث َّ  نَيآغَُه آ  َا�َتََدثرَُسونَهُ  ث
 
ّ
لَيآِه ُ  نََزقَتآ  ِِال َةُ  اََغِشيَتآُه ُ  ثغّسِكيغَةُ  ََ َمَالئَِ�ةُ  اََحّفتآُه ُ  ثغآّحآ

آ
ُ  اََذَكَآُه ُ  ثغ َّ  ث

غآَدهُ  ِ�يَمنآ    َاَننآ  َِ
َ
أ َّ ِعآ  غَ آ  َ�َملُهُ  نِهِ  َ�

 .» �ََسبُهُ  نِهِ  ُُسآ
‘যখন েক্েন্ দল আ�্হর ঘরসমূেহর েক্েন্িটেত সমেবত হ্ 

কুরআন িতল্ও্্েতর জনয এবং পর�ের ত্ েশখ্র জনয, তখন 

                                                           
২.িতরিমযী :  ২৯১০।  
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ত্েদর ওপর সকীন্ ন্িযল হ্, ত্েদরেক রহমত েঢেক েফেল, ত্েদর 

েফেরশত্র্ েব�ন কেরন এবং আ�্হ ত্েদর আেল্চন্ কেরন ত্র 

ক্েছ য্র্ রে্েছ ত্েদর ক্েছ। আর েয বযি�েক ত্র আমল িপিছে্ 

েদ্ ত্র বংশ ত্েক এিগে্ িদেত প্রেব ন্।’২

3  

স�্নেদর আ�্হর িকত্ব মুখ� কর্্ উ�ু�করণ এবং কুরআন 

িবষে্ ত্েদর আাহী কর্্ িবশ্ল ফযীলত রে্েছ। স�্ন ও 

িপত্ম্ত্র জনয �চুর েনকী রে্েছ। স�্নেদর কলয্ণ এবং ত্েদর 

কলয্ণ য�্র্ িপত্ম্ত্ উপকৃত হেত প্েরন ত্র অনযতম হেল্ 

স�্নেক কুরআন েশখ্েন্। েযমন হ্দীেস এেসেছ, আবূ হর্্র্ 

র্িদ্্�্হ আনহ কতৃরক বিণরত, র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইিহ 

ও্্স্�্ম বেলন,  

آَسي ُ  َنيَت  َِِذث « عَ  ثِإل� ََ   َ�َملُهُ  ث�آَق
ّ
 ٌ  ، َجيِرَ�ةٌ  َصَدقَةٌ :  ثََالٍث  ِننآ  ِِال

آ
ل َِ  يُنآتََفعُ  َا

ٌ  ، نِهِ 
َ
و َصيِقحٌ  َاَال َُ ُ  يَدآ

َ
 .» ل

‘ম্নুষ যখন মের য্্ তখন ত্র আমল ব� হে্ য্্, তেব িতনিট 

(উৎস) েথেক (ত্র েনকী�্ি�র র্�্ েখ্ল্ থ্েক) : স্দ্ক্ে্ 

                                                           
3. মুসিলম : ৭২৮।   
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জ্ির্্, এমন ইলম য্ েথেক ম্নুষ উপকৃত হ্ এবং েনক স�্ন েয 

ত্র জনয দু‘আ কের।’4 

ত্র জনয এও কলয্ণব্হী েয েস আ�্হর িকত্ব মুখ� করেব এবং 

ত্ পড়্র েচ�্ করেব। অতএব িপত্ম্ত্েদর কতরবয হেব, আপন 

স�্নেদর আ�্হর িকত্ব িশক্ েদও্্, ত্ মুখ� ও চচর্্ অনু�্িণত 

কর্। য্েত কের সব্ই এর েনকী ল্ভ করেত প্ের এবং �্ি� ও 

পদ�লন েথেক ব্ঁচেত প্ের। েকনন্ কুরআেন ক্রীম হেল্ আ�্হর 

ক্েছ েপৗছ্র জনয মজবুত রিশ এবং এর সরল পথ �রপ। আ�্হ 

ত্‘আল্ বেলন,  

﴿  ْ ََِصُموا ِ  ِ�َۡبلِ  َوٱۡ� َّ ا ٱ َٗ ْۚ  َوَ�  َ�ِي ّرقُوا ََ  ]  ١٠٣: َمآث  ثل[ ﴾ ََ

‘আর েত্মর্ সকেল আ�্হর র�ুেক দৃঢ়ভ্েব ধ্রণ কর এবং িবভ� 

হে্্ ন্’। {সূর্ আেল-ইমর্ন, আ্্ত : ১০৩} 

আ�্হ ত্‘আল্ আরও বেলন, 

ََِصم َوَمن ﴿ َۡ ََ  ِ َّ َۡ  َِت َق يَ  ََ َِ ََقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  ُه : َمآث  ثل[ ﴾ ١ ّمۡس

١٠١  [ 

                                                           
4. িতরিমযী : ১৩৭৬।   
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‘আর েয বযি� আ�্হেক দৃঢ়ভ্েব ধ্রণ করেব ত্েক অবশযই সরল 

পেথর িদশ্ েদ্্ হেব’। {সূর্ আেল-ইমর্ন, আ্্ত : ১০১} 

আবদু�্হ ইবন আ�্স র্িদ্্�্হ আনহ কতৃরক বিণরত, র্সূলু�্হ 

স্�্�্হ আল্ইিহ ও্্স্�্ম ইরশ্দ কেরন,  

ُت  «
آ
َآ�آِن  فيُ� آ  تَآ� مآ

َ
لّوث قنآ  أ ِِ تُ آ  ني تَ  . »رسوِلِ  اسّغة ثهللا، كتيَب : نهمي تَمّسكآ

‘আিম েত্ম্েদর মেধয এমন িজিনস েরেখ েগল্ম আম্র পের য্ 

েত্মর্ দৃঢ়ভ্েব আঁকেড় থ্কেল েত্মর্ কখেন্ পথ�� হেব ন্ : 

আ�্হর িকত্ব এবং ত্র র্সূেলর সু�্হ’।4F

5  

আলহ্মদুিল�্হ, আম্েদর েদেশ আ�্হর িকত্ব িনখুঁতভ্েব পঠন-

প্ঠন ও মুখ� করেণর েখদমেত ন্ন্ উপ্্ ও প�িত অবল�ন কর্ 

হে�। েদেশর ল্খ ল্খ মসিজেদ, সব এল্ক্র ম�বগেল্্ িদনর্ত 

কুরআন িশক্র মেত্ মহৎ উেদয্গ পূবর েথেকই চেল আসেছ। সমে্র 

পিরবতরেনর সে� সে� যুেগর চ্িহদ্ পূরেণ ন্ন্ উপ্ে্ মুসিলমেক 

কুরআেনর সে� ঘিন� করেত আ�্হর অসংখয ব্�্ িনরলস ক্জ কের 

য্ে�ন। সহেজ কুরআন িশক্র জনয িবিভ� প�িত আিব�ৃত হে্েছ। 

নূর্নী প�িতেত ম্� কে্কিদেন ম্তৃভ্ষ্ ন্ এমন এক ভ্ষ্ 

                                                           
5. ব্ইহ্কী : ২৮৩৩; মু্্া্ ম্েলক : ১৬২৮। 
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আরবীর অকর জ্ন িদে্ পিব� কুরআন পড়্্ অভয� কর্ হে�। 

বযি�গত উেদয্েগও অেনেক িনেজ িকংব্ িনেজর স�্নেক �্ইেভট 

িশকক েরেখ কুরআন েশখ্র বযব�্ করেছন। ইসল্েমর েসব্্ 

িনে্্িজত, ম্নুষেক আ�্হর পেথ আ�্নরত সকল জ্ম্ত ও েগ্�ীই 

ম্নুষেক কুরআেনর সে� ঘিন� কর্র ক্জ কম-েবিশ কের আসেছন। 

েদেশর �িতিট �্ে� ইসল্মী িশক্র িবেশষ �িত�্ন সরক্ির 

(আিল্্) ও েবসরক্ির (কওমী) ধ্র্র ম্দর্স্গেল্েতও যে�র সে� 

কুরআন িশক্র এই ফযীলতপূণর ক্জ চলেছ।   

তেব এসব উেদয্গেক আরও এিগে্ িনেত হেব। এিদেক আরও গুর 

িদেত হেব। আধুিনক �যুি�েক ক্েজ ল্িগে্ কুরআন ও কুরআেনর 

িশক্ �চ্েরর উেদয্গ াহণ করেত হেব। �িতিট মুসিলমেক সবর্িধক 

গুর িদে্ িবেবচন্ করেত হেব য্েত ত্েদর েক্েন্ স�্ন 

কুরআেনর িশক্ ছ্ড়্ গেড় ন্ ওেঠ। কুরআেনর আেল্্ আেল্িকত 

এবং কুরআেনর চিরে� চির�ব্ন িহেসেব ত্েদর ম্নুষ করেত হেব। 

ত্েদর জনয শধু এ িশক্র বযব�্ কেরই দ্ি্র েশষ কর্ য্েব ন্, 

বরং িন্িমত তদ্রক করেত হেব ত্র্ িঠক মেত্ পড়েছ িক-ন্, 

�তযহ ম�ব-মসিজদ ব্ ম্দর্স্্ য্ে� িক-ন্। ত্র্ স্ল্ত আদ্ে্ 

মসিজেদ য্ে� িক-ন্। আরও তদ্রক করেত হেব য্েত ত্র্ 

িনেজেদর মূলযব্ন সম্ খ্র্প িকছু েত্ দূেরর কথ্ অনথরক িকছুেতও 
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বয্ ন্ কের। এমন েখল্ধূল্্ য্েত ন্ জড়্্ য্ ত্র শরীর-মনেক 

কলুিষত করেত প্ের। ত্র মেধয বদ �ভ্ব িকংব্ খ্র্প চিরে�র 

অনু�েবশ ঘট্েত প্ের।   

�েতযক অিভভ্বেকরই দ্ি্র িনেত হেব িনেজর অধীন স�্নেদর। 

ক্রণ, স�্নর্ হেল্ কিলজ্র টুকের্, আম্েদর ক্ঁেধ স�্নর্ 

আ�্হর আম্নত �রপ। অতএব ত্েদর �িত আম্েদর দ্ি্র 

স�েকর সজ্গ থ্কেত হেব। এ িবষ্ট্েক গুর িদে্ িবেবচন্ 

করেত হেব। আর এসব িশক্ �িত�্ন এবং এসেবর িশকক-

পিরচ্লকেদর স্িবরকভ্েব সহেয্িগত্ করেত হেব। এিটেক িনেজর 

দ্ি্র মেন কের ত্ঁেদর প্েশ িগে্ দ্ঁড়্েত হেব। বল্ব্হলয এ 

ক্জিটর জনয অবযহতভ্েব অেথরর �ে্্জন। এ জনয আমর্ ম্িসক ব্ 

ব্িষরক অ� কের হেলও অনুদ্ন েদব। আ�্হ য্েক স্মথরয িদে্েছন 

িতিন একক্লীন বড় অনুদ্নও িদেত প্েরন। �িত�্েনর জনয জ্্গ্ 

ব্ িনমর্ণ স্মাীও দ্ন করেত প্েরন। দীন �চ্েরর ক্জিট স্ধ্রণত 

ধমর�্ণ ম্নুেষর অনুদ্েনই পিরচ্িলত হ্ ত্ই এর �্্ী স�েদর 

বযব�্ কর্ও জুরী। এেত কের িশককেদর েবতন, ছ্�েদর খরচ্িদ 

েয্গ্েন্সহ অনয্নয �ে্্জন সহেজই পূরণ কর্ স�ব হ্।  
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এই পুণযকেমর, ল্ভজনক বযবস্্ �িতেয্িগত্মূলক আম্েদর এিগে্ 

আসেত হেব। এেত কের আম্েদর �ভুত েনকী অিজরত হেব। আ�্হ 

অে�র িবিনমে্ েবিশ দ্ন কেরন। পিব� কুরআেন আ�্হ ত্‘আল্ 

ইরশ্দ কেরন,  

َۡ  ّ�ِينَ ٱ إِنّ  ﴿ ِ ٱ َب كَِ�ٰ  نُونَ ََ َّ  ْ قَاُموا
َ
ْ  ةَ ِّصنَوٰ ٱ َوأ ُقوا ََ ن

َ
زَقۡ  ِمّما َوأ  �ِ�ّٗ  ُهمۡ َ�ٰ َۡ

َۡ  َّن َرةٗ ََِ�ٰ  ُجونَ يَرۡ  وََعَ�ََِيةٗ  َِيُهمۡ  ٢ ََُبو َّ َُۡهمۡ  ِ�َُو ُجو
ُ
ُهم أ ََ  ۦٓۚ نِهِ فَۡض  ّمِن َوَ�زِ�

وۡٞ  ۥإِنّهُ  َُ وۡٞ  َ� َُ  ]  ٣٠  ،٢٩: فيطآ[ ﴾ ٣ َش

‘িন�্ য্র্ আ�্হর িকত্ব অধয্ন কের, স্ল্ত ক্ে্ম কের এবং 

আ�্হ েয িরয ক িদে্েছন ত্ েথেক েগ্পেন ও �ক্েশয বয্ কের, 

ত্র্ এমন বযবস্র আশ্ করেত প্ের য্ কখেন্ �ংস হেব ন্। য্েত 

িতিন ত্েদরেক ত্েদর পূণর �িতফল দ্ন কেরন এবং িনজ অনুােহ 

ত্েদরেক আের্ ব্িড়ে্ েদন। িন�্ িতিন অিত কম্শীল, 

মহ্গণা্হী।’ {সূর্ ফ্িতর, আ্্ত : ২৯-৩০}  

এেত কের আম্েদর ক্ি�ত ফ্্দ্ হ্িসল হেব। উ�ত ফল েবিরে্ 

আসেব। আম্েদর পরবতরীেত এমন এক �জ� গেড় ওঠেব য্র্ 

আখল্ক-চিরে� হেব অননয। য্র্ আ�্হর িকত্ব িহফজক্রী হেব। 

িনেজর িপত্ম্ত্ ও সম্েজর জনয কলয্েণর ব্তর্ব্হী হেব। সব্র 
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িন্ত সিঠক হেল, ক্জ িনখুতঁ হেল এবং স্িবরক সহেয্িগত্ িদেল এ 

ক্জ েবিশ কিঠন ন্।  

অতএব আম্েদর সব্র কতরবয হেল্ িনেজর বয্প্ের, িনেজেদর স�্ন 

ও পিরব্র স�েকর আ�্হেক ভ্ কর্। আ�্হ ত্‘আল্ ইরশ্দ 

কেরন,  

﴿  ٰ َهاََ َّ ْ  ّ�ِينَ ٱ ََ َُوا ْ قُوٓ  َءاَم َسُ�مۡ  ا َُ ن
َ
هۡ  أ

َ
ۡٗ  نِيُ�مۡ َوأ َۡةُ ۡ�ِ ٱوَ  �ّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَا  َجا

ٰ  َهاَعنَيۡ  ََ ةٌ َم ََ ِ ادٞ  ِغَ�ٞظ  � ََ َۡ  ّ�  ِش َ ٱ ُصونَ ََ َّ  ٓ َمَرُهمۡ  َما
َ
َۡ  أ نُونَ َوَ�  َمُرونَ يُؤۡ  َما ََ

 ]  ٦: ثلحآ� [ ﴾ ٦

‘েহ ঈম্নদ্রগণ, েত্মর্ িনেজেদরেক ও েত্ম্েদর পিরব্র-

পিরজনেক আগন হেত ব্ঁচ্ও য্র �্ল্িন হেব ম্নুষ ও প্থর; 

েযখ্েন রে্েছ িনমরম ও কেঠ্র েফেরশত্কূল, য্র্ আ�্হ ত্েদরেক 

েয িনেদরশ িদে্েছন েস বয্প্ের অব্ধয হ্ ন্। আর ত্র্ ত্-ই কের 

য্ ত্েদরেক আেদশ কর্ হ্’। {সূর্ আত-ত্হরীম, আ্্ত : ৬}  

আবদু�্হ ইবন উমর র্িদ্্�্হ আনহ কতৃরক বিণরত, িতিন বেলন, 

র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইিহ ও্্স্�্মেক আিম বলেত শেনিছ, িতিন 

ইরশ্দ কেরন,   



 

14 

الَ 
َ
ُّ� آ  أ ُ� آ  َرثٍع  ُُ

ّ ُُ ُؤاٌل  َا ي فَيِإلَنيمُ  َرِ�ّيتِهِ  َ�نآ  َمسآ ِ
ّ
 َرثٍع  ثلّيِس  َعَ  ثَ

وَ  ُؤاٌل  اَهآ ِل  َعَ  َرثٍع  َاثغّآُجُل  َرِ�يِّتهِ  َ�نآ  َمسآ هآ
َ
وَ  نَيآِتهِ  أ ُؤاٌل  اَهآ  َرِ�ّيتِهِ  َ�نآ  َمسآ

ةُ 
َ
أ َمآآ

آ
ِل  َعَ  َرثِ�يَةٌ  َاثغ هآ

َ
هِ  َزاآِجَهي َ�يآِت  أ ِ

َ
ُؤاقَةٌ  َاِ�َ  َاَال  ثغّآُجِل  َاَ�بآدُ  َ�غآُه آ  َمسآ

وَ  َسيِّدهِ  َنيلِ  َعَ  َرثٍع  ُؤاٌل  اَهآ الَ  َ�غآهُ  َمسآ
َ
ُّ� آ  أ ُُ ُ� آ  َرثٍع  فَ

ّ ُُ ُؤاٌل  َا  َ�نآ  َمسآ

 .َرِ�ّيتِهِ 

‘েত্ম্েদর �েতযেকই দ্ি্রশীল আর সব্ই েত্মর্ িজজ্িসত হেব 

িনজ দ্ি্র স�েকর। ইম্ম তথ্ জনেনত্ একজন দ্ি্রশীল; িতিন 

ত্ঁর দ্ি্র স�েকর িজজ্িসত হেবন। পুুষ দ্ি্রশীল ত্র 

পিরব্েরর; িতিন িজজ্িসত হেবন ত্র দ্ি্র স�েকর। �ী দ্ি্রশীল 

ত্র �্মীর গৃহ ও স�্েনর; িতিন িজজ্িসত হেবন ত্র দ্ি্র 

স�েকর। ম্নুেষর (দ্স) ভৃতয দ্ি্রশীল মুিনেবর স�েদর, েস 

িজজ্িসত হেব ত্র মুিনেবর স�দ স�েকর। অতএব সতকর েথেক্, 

েত্মর্ সব্ই দ্ি্রশীল আর সব্ই িজজ্িসত হেব িনজ দ্ি্র 

স�েকর।’৫F

6 

ইম্ম নববী বেলন, ‘দ্ি্রশীল’ িতিনই, িযিন হেবন রকণ্েবকণক্রী, 

িব��, িনজ দ্ি্র ও নজর্ধীন িবষে্র কলয্ণ ও �্থর স�েকর 

                                                           
6. বুখ্রী : ৭১৩৪; মুসিলম : ৪৮২৮।   
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সজ্গ। এ েথেকই বুঝ্ য্্ য্ িকছু ত্র নজর্ধীন রে্েছ, ত্েত 

ত্র ইনস্ফ ক্ময। ত্র দুিন্্ ও আিখর্ত এবং সংি�� িবষে্র 

কলয্ণ ক্ময। আজক্ল অেনক ব্ব্-ম্ই মেন কেরন স�্েনর খ্দয, 

ব�, িচিকৎস্ ও ব্স�্েনর বযব�্ কর্ পযর�ই ত্েদর দ্ি্র সীিমত। 

কখেন্ েখল্ধুল্ ও ব�গত আরও িকছুেক এর সে� েয্গ কর্ হ্। 

অথচ ত্র্ ত্েদর স্িবরক কলয্ণ বে্ আনেত প্েরন ন্। ক্রণ 

ত্েদর গুেরর সবটুকু জুেড় থ্েক শ্রীিরক �িতপ্লন, কখেন্ 

বৃি�বৃিাক ল্লনেকও এর সে� েয্গ কর্ হ্। তেব রহ তথ্ আ�্র 

েখ্র্ক স�েকর উদ্সীনত্ েদখ্েন্ হ্। অথচ ব্�েব ম্নুষ �থেম 

রহ ত্রপর বুি� অতঃপর েদহ।  

স্হ্বীেদর ব্ণী িহেসেব অেনক সম্ বল্ হে্ থ্েক, িক্্মেতর িদন 

স�্নর্ িপত্ম্ত্র েপছেন েলেগ থ্কেব। ত্র্ িচৎক্র কের বলেব, 

েহ িপত্, আপিন আম্েক �ংস কেরেছন েকন?!! ত্রপরও িকভ্েব 

িপত্-ম্ত্র্ কিলজ্র টুকর্ স�্নেদর জ্হ্�্েমর �্ল্িন িহেসেব 

েবেড় উঠেত েদন?!! বরং ত্র্ জ্হ্�্েম েপৗছ্র সব স্মাী ত্েদর 

জনয �্ কেরন। এমনিট হব্র ক্রণ স্ধ্রণ িপত্-ম্ত্র ইসল্ম 

স�েকর অজত্। আর য্র্ ইসল্ম স�েকর জ্েনন, ত্েদর ইসল্েমর 

িনেদরশন্ মেত্ স�্েনর ল্লন-প্লন প�িত ন্ জ্ন্। এর িসংহভ্গই 

স�্েনর �িত ত্েদর দ্ি্র স�েকর। এ ক্রেণই িপতৃর ও ম্তৃর 
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একিট গুরপূণর ম্নিবক দ্ি্র, য্ সীম্হীন যে�র দ্িব র্েখ। ত্ই 

মুসিলম নর-ন্রীেক এ দ্ি্েরর জনয িনেজেক ��ত কর্ উিচত। 

মুসিলম িবদয্ল্গেল্র কতরবয আগ্মী �জ�েক এ দ্ি্েরর জনয 

উপযু�ভ্েব গেড় েত্ল্। ত্েদরেক এ দ্ি্েরর সে� যথ্যথভ্েব 

পিরিচত কর্।  

আসুন আমর্ িনেজেদর সম্ ও স�দ আ�্হর ক্েজ বযবহ্র কির। 

সম্ থ্কেতই িনেজর উভ্ জগেতর কলয্েণ ক্েজ ল্গ্ই। আ�্হ 

আম্েদর ত্ওফীক িদন। আ�্হ আম্েদরেক িনেজেদর স�্নেদর ত্ঁর 

িনেদরশ মেত্ গেড় েত্ল্র ত্ওফীক িদন। আমীন।  

  


