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সংবিপ্ত ির্ণনা............ 
কুরআনুল কারীে সকল েুসবলমের বনকট 
অবি বিয় ও সম্মামনর পাত্র, বকন্তু কুরআন 
যবদ পুরমনা বকংিা িযিহার অনুপযুগী হয়, 
িখন িার িবি কীভামি সম্মান িদর্ণন 
করি, এটা আেরা অমনমকই িাবন না। এ 
িিমে িার ওপর আমলাচনা করা হময়ম । 
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কুরআনুল কারীমের ছ ড়া ও পুরমনা পৃষ্ঠা 

ছপাড়ামনার বিধান 

কুরআনুল কারীে আল্লাহ িা‘আলার 
কালাে, যা বিবন বিিবরল ‘আলাইবহস 
সালামের োধযমে েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লামের ওপর নাবযল 
কমরম ন। অিএি, ছয িযবি আল্লাহ ও 
বকয়ােি বদিমসর ওপর ইোন রামখ, িার 
ওপর কুরআনুল কারীমের িবি সম্মান 
িদর্ণন করা ও অপোমনর স্থান ছেমক িা 
রিা করা অির্য কিণিয। ছকামনা 
েুসহাফ/কুরআন যবদ পুরমনা হয়, ব মড় 
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যায় ও িার পৃষ্ঠাগুমলা িযিহার অনুপমযাগী 
হয়, িাহমল এেন িায়গায় রাখা যামি না 
ছযখামন অপোমনর সমু্মখীন হয়, েয়লা-
আিিণনায় পবিি হয়, োনুষ িা িীি-িন্তু 
দ্বারা বপষ্ট হয়। 

পুরমনা কুরআন যবদ িােঁধাই কমর পাঠ 
উপমযাগী করা সম্ভি হয়, িাহমল পবরিযি 
না ছরমখ িযিহার করাই ছেয়। অনুরূপ 
িকার্ক িা কামরা অিমহলা ও ভুমলর 
কারমর্ কুরআনুল কারীে যবদ ভুল  াপা 
হয়, আর সংমর্াধন করা সম্ভি হয়, িাহমল 
সংমর্াধন কমর পাঠ উপমযাগী করা 
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িরুরী। 

পুরমনা িা ভুল  াপার কুরআন যবদ পাঠ 
উপমযাগী করা সম্ভি না হয়, িাহমল 
অসম্মান ও বিকৃবি ছেমক সুরিার িনয 
েুসহাফগুমলা ছপাড়ামনা বকংিা বনরাপদ 
স্থামন দাফন করা িরুরী।  

র্াইখ সামলহ আল-ফাওযান িমলন, 
“ছপাড়ামনা ও দাফন করা উভয় পদ্ধবি 
সাহািীগর্ ছেমক িোবর্ি”।1 

                                                           
1 োিেু‘ ফািাওয়া, র্াইখ সামলহ আল-ফাউযান: 
(১/১২৭)। 
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িেে পদ্ধবি: পুরমনা বকংিা ভুল  াপার 
কুরআন যবদ দাফন করার বসদ্ধান্ত হয়, 
িাহমল পবিত্র স্থামন দাফন করমি, ছযখামন 
ভবিষযমি অপোমনর সমু্মখীন হওয়ার 
সম্ভািনা ছনই এিং যা দাফনকারীর দৃবষ্টমি 
সিমচময় বনরাপদ স্থান। েসবিদ িা 
েসবিমদর িায়গায় দাফন করমি ছকামনা 
সেসযা ছনই। অমনক সালমফ সামলহীন রহ. 
িামদর পুরমনা কুরআন েসবিমদ দাফন 
কমরম ন।  

ইোে আহেদ রহ. িমলন, “আিুল িাওযা 
রহ.-এর একবট কুরআন পুরমনা হময় 



6 

 

বগময়ব ল, অিঃপর েসবিমদ গিণ করা হয়, 
বিবন ছসখামন িা দাফন কমরন”।2 

বদ্বিীয় পদ্ধবি: পুরমনা, িযিহার অনুপযুি 
ও ভুল  াপার কুরআন সুরিার বদ্বিীয় 
পদ্ধবি হমে ছপাড়ামনা। উসোন রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহু কুরাইর্ী হরমফর কুরআন ছরমখ 
অিবর্ষ্ট কুরআন ছপাড়ামনার বনমদণর্ 
বদময়ম ন। ইোে িুখারী রহ. ির্ণনা কমরন: 

رَْسَل »
َ
نْ  َحْفَصةَ  إَِل  ُعثَْمانُ  فَأ

َ
رِْسِل  أ

َ
إََِلْنَا  أ

ُحِف  َها ُثم   الَْمَصاِحِف  ِف  نَنَْسُخَها بِالصُّ إََِلِْك،  نَُردُّ
                                                           
2 কার্র্াফুল বকনা আবনল ইকনা: (১/১৩৭)। 
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رَْسلَْت 
َ
َمرَ  ، انَ ُعثْمَ  إَِل  َحْفَصةُ  بَِها فَأ

َ
ْبَن  َزيْدَ  فَأ

ِ  َوَعبْدَ  ، ثَابِت   ، ْبنَ  اّلل  َبْْيِ الَْعاِص،  ْبنَ  وََسِعيدَ  الزُّ
، بِْن  اْْلَارِِث  ْبنَ  الر مْحَِن  َوَعبْدَ  ِف  فَنََسُخوَها ِهَشام 

رَْسَل ... الَْمَصاِحِف 
َ
فُق   ُكل  إَِل  َوأ

ُ
ا بُِمْصَحف   أ  ِمم 

َمرَ  نََسُخوا ،
َ
 َصِحيَفة   ُكل  ِف  الُْقْرآنِ  ِمنْ  ِسَواهُ  بَِما َوأ

ْو ُمْصَحف  
َ
نْ  أ

َ
 .«ُُيَْرَق  أ

“...অিঃপর উসোন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
হাফসা রাবদয়াল্লাহু আনহার বনকট িমল 
পাঠান, আোর বনকট েুসহাফগুমলা পাবঠময় 
বদন, আেরা িা একাবধক েুসহামফ নকল 
কমর আপনার বনকট ছফরি পাঠাি। 
অিঃপর বিবন উসোমনর বনকট িা পাবঠময় 
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ছদন। উসোন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িাময়দ 
ইিন সামিি, আবু্দল্লাহ ইিন িুিাময়র, 
সাবয়দ ইিনুল ‘আস ও আবু্দর রহোন ইিন 
হামরস ইিন বহর্ােমক বনমদণর্ ছদন, িারা 
অমনক েুসহাফ তিবর কমরন... অিঃপর 
িামদর বলবখি এক-এক কবপ বিবন 
িমিযক অঞ্চমল ছিরর্ কমরন এিং বিবভন্ন 
সহীফা ও েুসহাফসেূমহ সংরবিি 
কুরআমনর অনযানয অংর্ ছপাড়ামনার বনমদণর্ 
ছদন”3 

                                                           
3 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৬২৯। 
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উসোন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন কুরাইর্ী 
হরমফর কুরআন ছরমখ অিবর্ষ্ট েুসহাফ 
ছপাড়ামনার বনমদণর্ ছদন, িখন ছকামনা 
সাহািী িার বিমরাবধিা কমরন বন। ইিন 
োসউদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু যবদও 
ইখবিলাফ কমরম ন, বকন্তু িা কুরআন 
ছপাড়ামনা সংক্রান্ত ব ল না, িরং িার 
ইখবিলাফ ব ল এক হরমফর কুরআন 
ছরমখ অনযানয ভাষার কুরআন বনঃমর্ষ করা 
সংক্রান্ত। 

েুহাম্মাদ ইিন সামলহ আল-উসাইবেন রহ. 
িমলন, “যবদ েুসহাফ ছপাড়ামনা হয়, িাহমল 
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ভামলা কমর পুমড়  াই করা িরুরী। কারর্, 
অমনক সেয় ছপাড়ামনার পরও হরফ 
অিবর্ষ্ট োমক”।4 

পুরমনা কুরআন দাফন করা অমপিা 
ছপাড়ামনা উত্তে। কারর্, সাহািীমদর 
উপবস্থবিমি উসোন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কুরাইর্ী ভাষা িযিীি অনযানয ভাষার 
কুরআন পুবড়ময়ম ন। বদ্বিীয়ি কখমনা 
উপর ছেমক োবট সমর ছগমল দাফনকৃি 
কুরআমনর অসম্মান হওয়ার সম্ভািনা 

                                                           
4 ফািওয়া নুরুন আলাদ-দারি: (১৬/১৪৮)। 
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রময়ম । িাই ছপাড়ামনা ও ছপাড়ামনার পর 
 াইগুমলা দাফন করা অবধক ছেয়।5 

িৃিীয় পদ্ধবি: বেবর্মনর সাহামযয েুসহামফর 
পৃষ্ঠাগুমলা টুকমরা টুকমরা কমর আরবি 
হরফগুমলা বনঃমর্ষ করা, যবদও ভামলা 
কমর টুকমরা করা খুি কবঠন কাি। ছকউ 
ছকউ এ পদ্ধবি সেেণন করমলও অমনমক 
িা অপ ন্দ কমরম ন।  
                                                           
5 উমল্লখয িিণোমন সাউদী আরিস্থ িাদর্াহ ফাহাদ 
কুরআন বিবটং ছিমস ছপাড়ামনার ছেবর্ন রময়ম  
ছসখামন ভুল িা নষ্ট েুসহাফমক ছপাড়ামনা হয়, 
যামক োহরাক্বা িলা হয়। -সম্পাদক 
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চিুেণ পদ্ধবি: অমনমক িযিহার অনুপযুি 
কুরআন িা িার পৃষ্ঠাগুমলা পাবনমি ছফমল 
ছদন, িার ছকামনা দলীল আোমদর িানা 
ছনই। ছকামনা আদর্ণ পূিণপুরুষ এরূপ 
কমরম ন েমেণ আোমদর বনকট ছকামনা িেয 
ছনই। বদ্বিীয়িঃ পাবনমি ভাসোন ছয 
ছকামনা কাগি েয়লা ও আিিণনার স্থামন 
বগময় ছঠকমি পামর, িাই এ পদ্ধবি গ্রহর্ 
করা বঠক নয়। 

র্াইখ আবু্দর রহোন সুহাইে িমলন, 
“কুরআনুল কারীমের পুরমনা ও িযিহার 
অনুপযুি পৃষ্ঠা িযুবির সাহামযয পুনরায় 
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িযিহার করা িা অনয ছকামনা কামি 
লাগামনা তিধ নয়, িরং বনরাপদ স্থামন 
দাফন করা বকংিা ছপাড়ামনা িরুরী”।6 

ছদা‘আ ও বযবকর সংক্রান্ত কাগমি যবদ 
আল্লাহর নাে, কুরআমনর আয়াি িা িার 
অংর্ বিমর্ষ োমক, িাহমল অির্যই িার 
সামে সম্মামনর িযিহার করা িরুরী। 
অনুরূপ হাদীমসর বকিামির সামে সম্মামনর 
আচরর্ করা িরুরী, যবদও িার েযণাদা 
কুরআমনর সোন নয়। পমড় োকা 

                                                           
6 http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm  

http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm
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কুরআমনর আয়াি িা আল্লাহর নাে 
অির্যই সম্মামনর স্থামন রাখমি, যবদও 
রাস্তায় চলার সেয় এগুমলা িালার্ কমর 
কমর হােঁটা িরুরী নয়। আল্লাহ ভামলা 
িামনন। 

সোপ্ত 


