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অর-কুযঅনু কারযভ রপম কযায ফযফারযক দ্ধরি 

   

অরকুযঅনুর কারযভ রপম কযায ফযফারযক দ্ধরি 

ফিতভান মুরে আরাভ রফরযাধীরদয অরধিয রফস্তায ও অগ্রাী কুটরকৌর রেও আরাভ িায েরিভিা রপরয 

ারে, প্রারযি রে আরারভয মেিনা ও অদত। মায শ্চারি ভুখ্য বূরভকা ারন কযরে ভুররভ িরুণেণ। 

রফরল করয িারদয কুযঅরনয প্ররি অগ্র, কুযঅন রিরাওাি কযা ও কুযঅন রপম কযায রফলরট খু্ফআ 

অাফযঞ্জক। অল্লায কারারভয প্ররি িারদয এ অকলতরণয পরর অভযা ফযরিরি, ভারি ফযং ফতত্র ুন্দয 

রযফিতরনয অবা ারে। িাযা কুযঅন রিরাওাি কযরে, কর ায শ্রভ রদর কুযঅন রপম কযরে, রফশুদ্ধ 

উচ্চাযরণয িনয মভনি কযরে, মা খু্ফআ প্রংায মমােয। িরফ এ মেরত্র র ক দ্ধরিয নুীরন ও িায 

রনরদতনায বারফ রনক মুফক ভাথরহ মা েট খ্া। িাযা রনক মেষ্টা কযা রেও রফশুদ্ধ উচ্চাযণ মহরক ফরিি 

। অরযা ফরিি  ূণত কুযঅন ভুখ্স্থ ও িা অরে যাখ্া মহরক। অফায কারযা কুযঅন রপম মহরক রফযি 

হাকা, কারযা রপম ফন্ধ করয মদা, কারযা অগ্র হাকা রেও কুযঅন রপম কযায া না কযা আিযারদ কাযরণ 

অভায এ রনফরন্ধয ফিাযণা। অা করয অভায এ প্রফন্ধ িারদয কুযঅরনয প্ররি ভরনারমােী করয িুররফ এফং 

কুযঅরনয ফযাারয িারদয মত্নীর রি াাময কযরফ, রফরল করয কুযঅন রপম কযায িনয িারদয ন্তরয 

উৎা মমাোরফ। এ রনফন্ধ াহতক, ফাস্তফধভতী ও পরপ্রূ কযায িনয রফরবন্ন িরনয যাভত রনররে, এ ফযাারয 

মাযা াযদতী ও াযঙ্গভ িারদয ািা গ্রণ করযরে। িঃয প্রফন্ধরট অরভ রিনরট রযেরদ ুরফনযস্ত করযরে।  

  



 

 

আকুরআনু কাররম রিফয করার বযবিাররক পদ্ধরি 
2 

প্রহভ রযেদ: 

রপম অযম্ভ কযায ূরফত রপরময িনয প্রস্তুরি গ্রণ কযা। মহা: 
১. আখ্রা িতন কযা: হতাৎ রপরময ভাধযরভ শুধু অল্লায ন্তুরষ্ট কাভনা কযা। ফরর মনওা বাররা, ারাি, 

রাভ, ফািুল্লা রযরপয িাওাপ আিযারদ রনরযট আফাদিগুররা কফুর ওায িনয আখ্রা ও অল্লায ন্তুরষ্ট 

িরুরয। িদ্রূ মমফ রিরন অভারদয জিরফক ও াযীরযক োরদা ূযণ করয, মমভন ানাায, যস্পয মরনরদন, 

অোয-ফযফায আিযারদ রফলরক আফাদরি রযণি কযায িনয আখ্রা ও অল্লায ন্তুরষ্ট প্ররািন, ফযং িত। 

অভারদয অররােয রফল িহা কুযঅন রিরাওাি ও কুযঅন রপম কযা রনরযট আফাদরিয ন্তবুতি, মা আখ্রা 

োড়া অল্লায রনকট ভূরযীন। অল্লা িা‘অরা ফররন,  
﴿ًٌَ ْ  ََكنَ  َف ْا ۡن  َرّبُِِۦ هَِقآءَ  يَرُۡج ًَ ٗل  فَۡوَيۡػ ًَ َحَدَۢا َرّبُِِۦٓ  ةِػَِتاَدةِ  يُۡۡشِكۡ  َوَل  َصَٰوِٗحا َع

َ
  .[١١١/ الهٓف] ﴾١١٠ أ

‚ুিযাং মম িায যরফয াোৎ কাভনা করয, ম মমন ৎকভত করয এফং িায যরফয আফাদরি কাউরক যীক না 

করয‛। [ূযা অর-কাাপ, অাি: ১১]  

াদীর কুদীরি যররে, অল্লা িা‘অরা ফররন, 

َُا»
َ
ْدَن  أ

َ
ََكءِ  أ َ َِ  الُّشر ِْك، َغ َْ  الُّشر َو  ٌَ ٍِ ًل  َغ ٍَ ْْشَكَ  َخ

َ
ِّ  أ ِع  ِذي ُّ  َدْْيِي، ٌَ ُّ  حََرْكخُ َن  .«َوِْشْ

‚রযকরদয ভরধয অরভ-আ ংরদাযী ংরয ফরের মফর ভুখ্ারেী। মম অভায রঙ্গ কাউরক রযক করয 

মকারনা অভর কযররা, অরভ িারক এফং িায অভররক প্রিযাখ্যান করয। (ী ভুররভ, াদী নং ২৯৮৫) 

িএফ একভাত্র অল্লায ন্তুরষ্টয িনযআ রপম কযা। 

২. কুযঅরনয ভে ও ভমতাদা ম্পরকত জ্ঞান রাব কযা: এ রফলর অভযা াভানয অররােনা কযরে। 

• কুযঅন অল্লায কারাভ এ নুবূরি ন্তরয িােরুক যাখ্া। অল্লা িা‘অরা ফররন,  

عَ  َحَّتَٰ ﴿ ًَ   .[٦/ اتلٔبث] ﴾ٱّلَلِ  َلَلَٰىَ  يَۡس

‚িারর িারক অশ্র দাও, মারি ম অল্লায কারাভ শুরন‛। [ূযা অি-িওফা, অাি: ৬] 

কুযঅরনয ম্মান ভূরি অল্লায ম্মান। অল্লায ম্মারনয উরবত মকারনা ম্মান মনআ, িাআ অল্লায কারারভয 

মের মফর ম্মারনি মকারনা ফস্তু মনআ। 

• কুযঅন ফিীনত ওায মপ্রোট রনর রেন্তা কযা। অল্লা িা‘অরা ভানফ িারিয রদকরনরদতনা ও িারদয 

অররাকফরিতকা স্বরূ এ কুযঅন নারির করযরেন। রিরন ফররন,  

َٰلَِك  ﴿ ٗدى فِيُِ   َرۡيَب   َل  ٱۡهِمَتَُٰب  َذ َخقِيَ  ُِ ًُ  .[٢/ ابللرة] ﴾ ٢ ّهِۡو

‚এআ রকিাফরট, এরি মকারনা রন্দ মনআ, ভুোকীরদয িনয রদাািস্বরূ। [ূযা অর-ফাকাযা, অাি: ২] 

য এক স্থারন রিরন অরযা ফররন,  

رُ ﴿ ّۡ ٍزَِل  ٱََّلِيٓ  َرَمَضانَ  َش
ُ
ٗدى ٱۡهُقۡرَءانُ  فِيُِ  أ ََاِس  ُِ ٌَ  َوَبّيَِنَٰج   ّهِو َدىَٰ  ّيِ ُّ ۡ   .[١٨٥/ ابللرة] ﴾ َوٱۡهُفۡرقَاِن   ٱل
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‚যভমান ভা, মারি কুযঅন নারমর কযা ররে ভানুরলয িনয রদাািস্বরূ এফং রদাারিয ুস্পষ্ট রনদতনাফরী 

ও িয-রভহযায াহতকযকাযীরূর‛। [ূযা অর-ফাকাযা, অাি: ১৮৫] 

• কুযঅরনয ভমতাদায রফলরট এ মহরকও স্পষ্ট  মম, কুযঅরনয রঙ্গ ম্পরকতয কাযরণ নয রিরনও ম্মারনয 

াত্র র মা। মম ভার এ কুযঅন ফিীণত ররে ম ভা নয ভারয মের রধক ম্মারনয। মম যারি এ 

কুযঅন ফিীণত ররে ম যাি নয যারিয িুরনা রধক ম্মারনয। মম নফীয ওয এ কুযঅন ফিীণত 

ররে ম নফী নয নফীয মের রধক ম্মারনয। কুযঅরনয ফরদৌররিআ মল নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআর 

ওাাল্লাভ নয ফ নফী-যাূর মদয আভাভ ও মোটা অদভ ন্তারনয মনিা রররফ বূরলি ররেন। রিরন ফররন, 

অরভ অদভ ন্তারনয যদায, এরি মকারনা ঙ্কায মনআ। মম কুযঅন রো কযরফ ও নযরদয রো মদরফ িায 

ভমতাদা নয ফায মের মফর। উভান যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, রিরন ফররন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর 

ওাাল্লাভ ফররন,  

« ُّ ٍَ ًَ اىُلْرآَن وََغيَّ َْ َتَػيَّ ٌَ  ًْ ُز  .«َخْْيُ

‚মিাভারদয ভরধয মআ রফতােভ মম কুযঅন রো করয এফং যরক রো মদ‛। (ী ফুখ্াযী, াদী নং 

৫০২৭)  

 • অল্লা িা‘অরা কুযঅরনয প্রংা করয ফররন,  

ٌَ  َسۡتٗػا َءاَتۡيَنََٰك  َوهََقدۡ ﴿ َثاِن  ّيِ ًَ ۡ   .[٨٧/ احلجر] ﴾ ٨٧ ٱۡهَػِظيىَ  َوٱۡهُقۡرَءانَ  ٱل

‚অয অভযা মিা মিাভারক রদররে ুনঃুনঃ র ি ািরট অাি ও ভান কুযঅন‛। [ূযা অর-রিয, অাি: 

৮৭] 

৩. ারপরম কুযঅরনয পরমরি ও িায াওারফয জ্ঞান রাব কযা: কুযঅন রপরময প্রস্তুরি রররফ ারপরম 

কুযঅরনয পরমরি ও িায াওারফয জ্ঞান রাব কযা। এয ফণতনা রফরবন্ন াদীর এবারফ এররে। মমভন :  

• ওভয যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

َذا يَْرَذعُ  اَ  إِنَّ » َٓ ا، اىِْهخَاِب  ةِ ًٌ ا َٔ كْ
َ
ِّ  َوَيَضعُ  أ ََ  ةِ  .«آَخِري

‚অল্লা িা‘অরা এ রকিারফয দ্রৃাযা রনক িারিয উত্থান দান করযন এফং য িারিভূরয রনরশ্চি করযন 

িন‛। (ী ভুররভ, াদী নং ৮১৭)  

• আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

« َْ ٌَ  
َ
َْ  َخْرفًا كََرأ ِ  ِنخَاِب  ٌِ ُّ  اّللَّ ِّ  فَيَ ا، ةَِػُّْشِ  َواحلََصَِثُ  َخَصٌَِث، ةِ َٓ ِ ثَال ٌْ َ

كُُٔل  َل  أ
َ
َْ  َخرٌْف، الً أ ِىٌف  َوىَِس

َ
ًٌ  َخرٌْف  َوَلمٌ  َخرٌْف  أ ي ٌِ  .«َخرٌْف  َو

‚মম কুযঅরনয একরট যপ ড়রফ িায একরট মনরক রফ, অফায একরট মনরক দরট মনরকয ভান, অভায কহায 

উরিয এ ন মম, الم একরট যপ। ফযং ألف একরট যপ الم একরট যপ ميم একরট যপ‛। (ুনান রিযরভমী, 

াদী নং ২৯১০) 
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• উকফা আফন অরভয যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, রিরন ফররন, অভযা ুফ পারি রেরাভ, এভিাফস্থা 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ মফয ন, িঃয রিরন ফররন,  

« ًْ يرُس
َ
نْ  ُُيِبر  أ

َ
مٍ  ُكَّ  َحْغُدوَ  أ ْٔ وْ  ُبْطَداَن، إَِل  يَ

َ
ِتَ  اىَْػِليِق، إَِل  أ

ْ
ُّ  َذيَأ ِْ َِاَرخَْيِ  ٌِ َِ  ةِ اَويْ ٌَ ْٔ ، َدْْيِ  يِف  َن ًٍ ؟ َرْطعِ  َوَل  إِثْ ًٍ  اِ  رَُشَٔل  يَا/ َذُليَِْا ، «رَِخ

فََل »/ كَاَل  َذلَِم، حُنِبر 
َ
ًْ  َحْغُدو أ َخُدُز

َ
ْصِجدِ  إَِل  أ ٍَ ْ ، ال ًُ وْ  َذيَْػيَ

َ
  أ

ُ
َْ  آيَتَْيِ  َحْلَرأ ، َغزَّ  اِ  ِنخَاِب  ٌِ َْ  َلُ  َخْْيٌ  وََجوَّ ٌِ ، َْ  َلُ  َخْْيٌ  َوثََلٌث  َُاَرخَْيِ ٌِ 

ْرَبعٌ  ثََلٍث،
َ
َْ  َلُ  َخْْيٌ  َوأ ْرَبٍع، ٌِ

َ
َْ  أ ٌِ ََّ  َو ِْ ْغَداِد

َ
ََ  أ ةِوِ  ٌِ  .«اْْلِ

‚মিাভারদয কায আরে , প্ররিরদন ফুিান ফা অরকক নাভক স্থারন েভন কযা এফং মকারনা যাধ ফা ম্পকত 

রেন্ন কযা োড়াআ রফনা রযশ্ররভ ফড় ও রম্বা েুরট ম্পন্ন দু’রট উট রনর অা? অভযা ফররাভ, ম অল্লায যাূর, 

অভযা করর িা েন্দ করয। িঃয রিরন ফররন, মিাভযা রক কার মফরা ভরিরদ েভন কযরি ায না? 

মখ্ারন রের দুরট অাি রো কয ফা রিরাওাি কয। এটাআ মিাভারদয িরনয দুরট উরটয মের উেভ। রিনরট 

অাি রিনরট উরটয মের উেভ। োযরট অাি োযরট উরটয মের উেভ। িদ্রূ নযানয অারিয রফলরটও‛। 

(ী ভুররভ, াদী নং ৮০৩) 

• অফু উভাভা অর-ফাররী যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফরণতি, রিরন ফররন, অরভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআর ওাাল্লাভরক ফররি শুরনরে,  

ُّ  اىُْلْرآنَ  اكَْرُءوا» إَُِّ
ِت  فَ

ْ
مَ  يَأ ْٔ ثِ  يَ ٌَ ِّ  َشِفيًػا اىِْليَا ْصَداةِ

َ
 .«ِِل

‚মিাভযা কুযঅন রিরাওাি করযা, কাযণ কুযঅন রকাভরিয রদন িায া কাযীয িরনয ুারয কযরফ‛। 

(ী ভুররভ, াদী নং ৮০৪) 

• অবু্দল্লা আফন অভয যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

،/ اىُْلْرآنِ  لَِصاِخِب  ُحَلاُل »
ْ
ا َوَرحرْو  َواْرحَِق، اكَْرأ ٍَ ْجيَا، يِف  حَُرحرُو  ُنَِْج  َن لََم  فَإِنَّ  ادلر ْْنِ ا آيَثٍ  آِخرِ  ِغِْدَ  ٌَ َْ  .«َتْلَرُؤ

‚ারপরম কুযঅনরক ফরা রফ, ড় এফং ওরয উ । িাযরির ড় হতাৎ ধীরয ধীরয অফৃরে কয, মমভন 

দুরনারি কযরি। কাযণ, ফতরল অারিয স্থানআ রফ মিাভায ভমতাদায স্থান‛। (ুনান অফু দাউদ, াদী নং 

১৪৬৪) 

• আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

مَ  يَُؤمر » ْٔ ًْ  اىَْل ُْ كَْرُؤ
َ
 .«اِ  ِىِهخَاِب  أ

‚কুযঅরন াযদতী ফযরিআ রনি কওরভয আভাভরি কযরফ‛। (ভুররভ ১:৪৬৫, াদী নং ৬৭৩) 

• অরা যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

ثَُو » ي ٌَ ِ   اَّلَّ
ُ
َٔ  اىُلْرآَن، َحْلَرأ ُْ عَ  َلُ  َخافٌِظ  َو َفَرةِ  ٌَ َرِة، الِهَرامِ  الصَّ ثَُو  اىََبَ ٌَ ي َو ِ ، اَّلَّ

ُ
َٔ  َحْلَرأ ُْ ُدُه، َو َْ َٔ  َحخََػا ُْ ِّ  َو ُّ  َشِديدٌ  َغيَيْ ْجَرانِ  فَيَ

َ
 .«أ

‚মম কুযঅরন াযদতী এফং কুযঅন া  করয ম রফেযণকাযী, ুণযফান ও ম্মারনি মপরযিারদয ঙ্গী। অয মম 

কষ্ট রেও ফাযফায কুযঅন া  করয, িায াওাফ রদ্রৃগুণ‛। (ী ফুখ্াযী, াদী নং ৪৯৩৭)  
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• অফু ভুা অঅরয যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

ثَُو » ٌَ  َِ ٌِ ْؤ ٍُ ي ال ِ   اَّلَّ
ُ
ثَوِ  اىُلْرآنَ  َحْلَرأ ٍَ ِث، َن حْرُجَّ

ُ
ا اِل َٓ ا َطيرٌب  ِرُيُ َٓ ٍُ ثَُو  َطيرٌب، َوَطْػ ٌَ َِ  َو ٌِ ْؤ ٍُ ي ال ِ   لَ  اَّلَّ

ُ
ثَوِ  اىُلْرآنَ  َحْلَرأ ٍَ َرةِ، َن ٍْ ا ِريحَ  لَ  اتلَّ َٓ َ  ل

ا َٓ ٍُ ، َوَطْػ ٌٔ ثَُو  ُخيْ ٌَ َِافِِق  َو ٍُ ي ال ِ   اَّلَّ
ُ
ثَُو  اىُلْرآنَ  َحْلَرأ ُْيَاَُِث، ٌَ ا الرَّ َٓ ا َطيرٌب  ِرُيُ َٓ ٍُ ، َوَطْػ ثَُو  ُمرٌّ ٌَ َِافِِق  َو ٍُ ي ال ِ   لَ  اَّلَّ

ُ
ثَوِ  اىُلْرآنَ  َحْلَرأ ٍَ  َن

ا ىَيَْس  احلََِْظيَِث، َٓ َ ا ِريحٌ  ل َٓ ٍُ  «ُمرٌّ  َوَطْػ

‚মম ভুরভন কুযঅন রিরাওাি করয িাযা দৃষ্টান্ত রে উিরুজ্জা (ররফু িুরয পর) মায ঘ্রাণ ভরনায এফং মায 
স্বাদও অকলতনী । অয মম ভু‘রভন কুযঅন রিরাওাি করয না, ম মখ্িুয পররয নযা, মায ঘ্রাণ মনআ, িরফ স্বাদ 
খু্ফ েভৎকায। োন্তরয মম ভুনারপক কুযঅন া  করয ম যাান পররয নযা, মায ঘ্রাণ েভৎকায, স্বাদ খু্ফ 
রিি। অয মম ভুনারপক কুযঅন রড় না ম ানমারা ফা মকদা  পররয নযা, মায মকারনা ঘ্রাণ মনআ, স্বাদ রিি‛। 

(ী ফুখ্াযী, াদী নং ৫৪২৭, ী ভুররভ, াদী নং ৭৯৭) 

৪. মফর মফর কুযঅন রিরাওাি ও শ্রফণ কযা: কুযঅন রিরাওাি কযা ও েবীয ভরনারমাে কুযঅন মানা 
রপরময িনয খু্ফ াক। 

ক. অল্লা িা‘অরা ফররন, 

ٌَ  إِنَ  ﴿ ْ  ٱّلَلِ  لَِتََٰب  َيۡخوُْنَ  ٱََّلِي ْا قَاُم
َ
ةَ  َوأ َْٰ ْ  ٱلَصوَ ْا ٍَفُق

َ
ا َوأ ًَ ىۡ  ِم ُّ ا َرزَۡقَنَٰ   .[٢٩/ فاطر] ﴾ ٢٩ َتُتْرَ  َهٌ حَِجََٰرةٗ  يَرُۡجْنَ  وََغَلنَِيثٗ  ِسّٗ

‚রনশ্চ মাযা অল্লায রকিাফ ধযন করয, ারাি কারভ করয এফং অল্লা মম রযয ক রদররেন িা মহরক 
মোরন ও প্রকারয ফয করয, িাযা এভন ফযফায অা কযরি ারয মা কখ্রনা বং রফ না‛। [ূযা পারিয, 
অাি: ২৯] 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

ُّ  اىُْلْرآنَ  اكَْرُءوا» إَُِّ
ِت  فَ

ْ
مَ  يَأ ْٔ ثِ  يَ ٌَ ِّ  َشِفيًػا اىِْليَا ْصَداةِ

َ
 .«ِِل

‚মিাভযা কুযঅন রিরাওাি করযা, কাযণ কুযঅন রকাভরিয রদন িায া কাযীয িরনয ুারয কযরফ‛। 

(ী ভুররভ, াদী নং ৮0৪) 

খ্. কুযঅন শ্রফণ কযায প্ররি অল্লায রনরদত। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

ْ  ٱۡهُقۡرَءانُ  قُرِئَ  ِإَوَذا ﴿ ْا ُػ ًِ ْ  ََلُۥ فَٱۡسَخ ْا ٍِصُخ
َ
  .[٢١٤/ الغراف] ﴾ ٢٠٤ حُرََۡحُْنَ  هََػَوُكىۡ  َوأ

অয মখ্ন কুযঅন া  কযা , িখ্ন িা ভরনারমাে রদর মান এফং েু হাক, মারি মিাভযা যভি রাব কয। 

[ূযা অর-অ‘যাপ, অাি: ২-৪] 

রাআ আফন াদ ফররন, কুযঅন শ্রফণকাযীয নযা দ্রুি কারযা ওয যভি ফিীণত  না। দরীর রররফ রিরন 
অল্লায এ ফাণী ম করযন,  

ْ  ٱۡهُقۡرَءانُ  قُرِئَ  ِإَوَذا ﴿ ْا ُػ ًِ ْ  ََلُۥ فَٱۡسَخ ْا ٍِصُخ
َ
  .[٢١٤/ الغراف] ﴾ ٢٠٤ حُرََۡحُْنَ  هََػَوُكىۡ  َوأ

‚অয মখ্ন কুযঅন া  কযা , িখ্ন িা ভরনারমাে রদর মান এফং েু হাক, মারি মিাভযা যভি রাব 
কয‛। [ূযা অর-অ‘যাপ, অাি: ২০৪] 

৫. কুযঅন রপম কযায ূরফত কুযঅন া  ও রপম কযায উরিয ম্পরকত জ্ঞান রাব কযা: রনরে অভযা িায 
াভানয অররােনা ম কযরে। 
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• াওাফ ও ভমতাদায অা কুযঅন া  কযা, মায াভানয অররােনা আরিূরফত অভযা করযরে। 

• কুযঅরনয ান প্ররিষ্ঠা ও িায রো ফাস্তফারনয িনয কুযঅন া  কযা। 

• রেন্তারি ও মফাধ-ফুরদ্ধয রযশুরদ্ধয িনয কুযঅন া  কযা, কুযঅন কর জ্ঞারনয উৎ। অল্লা িা‘অরা 
ফররন,  

ا ٱۡهِمَتََٰب  َغوَۡيَك  َوٍََزۡۡلَا ﴿ َٗ ء   هُِّكِّ  حِۡتَيَٰ   .[٨٩/ انلدو] ﴾ ََشۡ

‚অয অভযা মিাভায উয রকিাফ নারমর করযরে প্ররিরট রফলরয স্পষ্ট ফণতনা‛। [ূযা অন-নার, অাি: ৮৯] 

৬. কুযঅন রপম কযা ি এআ রফশ্বা ভরন যাখ্া: অল্লায এ ফাণী স্মযণ যাখ্া, মম অল্লা কুযঅন ি করয 
রদররেন। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

ٍَا َوهََقدۡ  ﴿ ۡن  لِّلِۡلرِ  ٱهُۡقۡرَءانَ  يَََّسۡ َّ َدلِر   ِيٌ َف   .[١٧/ اىلٍر] ﴾١٧ يُّ

‚অয অভযা মিা কুযঅনরক ি করয রদররে উরদ গ্ররণয িনয। িএফ, মকারনা উরদ গ্রণকাযী অরে 
রক?‛ [ূযা অর-কাভায, অাি: ১৭] 

আভাভ কুযিুরফ যারভাহুল্লা এয ফযাখ্যা ফররন, হতাৎ অরভ কুযঅন রপম কযায িনয ি করযরে, মম রপম 
কযরি ো অরভ িারক াাময করয, এয িনয অে মকউ? 

৭. কুযঅন ভুখ্স্থ কযায আো যাখ্া: রপম শুরু ও রপম েরভান যাখ্ায িনয দৃঢ় আো প্ররািন। নযহা রপম 
শুধু একরট অা ফা স্বপ্নআ মহরক মারফ। িাআ কুযঅরনয ভমতাদা, ারপমরদয ভমতাদা, কুযঅন মানা ও কুযঅন 
রিরাওাি কযায াওাফ আিযারদ রনর বাফা ও িায িনয উৎারি ওা।  

৮. নযানয ফযস্তিা হ্রা কযা, রপরময রনি হাকা ও িায িনয মেষ্টা ফযি যাখ্া: অল্লা িা‘অরা ফররন,  

﴿  ٌَ ْ  َوٱََّلِي ُدوا َّ ََا َجَٰ ىۡ  فِي ُّ ََ ِدَي ّۡ ََا   َۡلَ عَ  ٱّلَلَ  ِإَونَ  ُسُتوَ ًَ َ ۡحِسنِيَ  ل ًُ ۡ   .[٦٩/ اىػِهتٔت] ﴾ ٦٩ ٱل

অয মাযা অভায রহ ফতাত্মক প্ররেষ্টা োরা, িারদযরক অরভ ফযআ অভায রহ রযোররি কযফ। অয রনশ্চ 
অল্লা ৎকভতীররদয ারহআ অরেন। [ূযা অর-‘অনকাফুি, অাি: ৬৯] 

ভুিাকহা : মম রফযি েররি হারক, ম রনরশ্চি ররেয মৌঁো। মম মেষ্টা করয ম পর । মম োল করয ম 
ঘরয পর িুরর। র ড়ায ফযাাযরট অভযা রনরকআ িারন, ম উ েুরি উ রি ফাযফায মেষ্টা করয, ফযহত , রড় 
মা, িায রযও ম োন্ত  না, মেষ্টা িযাে করয না, ফযং অরযা উৎা রনর ুনযা মেষ্টা করয। কুযঅরনয 
একিন রোহতীযও িদ্রূ ওা িরুরয।  

৯. প্ররিরদন রকেু ভ কুযঅন রপম কযায িনয রনরদতষ্ট কযা: পিয, অয, ভােরযফ ফা নয মকারনা ভ 
রনরভি কুযঅন া  কযা। িরফ িাো রররফ ভরিদরক প্রধানয মদাআ উেভ। মমভন ূরফতয একরট াদীর 
যররে : ( فََل 

َ
ًْ  َحْغُدو أ َخُدُز

َ
ْصِجدِ  إَِل  أ ٍَ ْ ال ) এফং এ িনযও ভরিদরক প্রধানয মদা উেভ মম, রপরময উমুি 

রযরফ নয মকাহাও াওা খু্ফ কর ন।  

রদ্রৃিীি : ভরিরদয অরযকরট পরমরি যররে, অফু হুযাযা যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফরণতি,  

ا » ٌَ عَ  ََ ٍَ مٌ  اْجخَ ْٔ َْ  َبيٍْج  يِف  كَ ُّ  اِ، ِنخَاَب  َحخْئُنَ  اِ، ُبئُِت  ٌِ ، َوَيخََدارَُشَُٔ ًْ ُٓ ًِ  ََُزىَْج  إِلَّ  ةَيَِْ ِٓ ِهيَُِث، َغيَيْ ًُ  الصَّ ُٓ ًُ  الرَّمْحَثُ  وََغِشيَخْ ُٓ خْ  وََخفَّ
َلئَِسُث، ٍَ ْ ًُ  ال ُْ َْ  اُ  وََذَنَر ٍَ  .« ِغَِْدهُ  ِذي
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‚মাযা ভরিরদ কুযঅন রিরাওারিয িনয িরড়া  এফং যস্পয রভরর দাওয (রানা-শুরন) করয, িারদয ওয 
রফরল প্রারন্ত (ারকনা) নারমর , িারদযরক অল্লায যভি মেরক মন, মপরযিােণ িারদয মফষ্টন করয মন 
এফং অল্লা িারদয রনর মপরযিারদয রঙ্গ অররােনা করযন‛। (ী ভুররভ, াদী নং ২৬৯৯) 

রনক ভ যীয র ও উদযভীন র রড়, িখ্ন রযয ঙ্গ োররকারিয নযা কাি করয এফং উৎা 
প্রদান করয, মায পরর কুযঅন রপমকাযী অরয িযাে করয ুনযা রপরম ভরনারনরফ কযরি েভ । 

১০. কুযঅরন াযদতী একিন বার উস্তাদ গ্রণ কযা: ওরাভার মকযাভ ফররন, শুধু ভাাপ ফা কুযঅরনয ওয 
রনবতয করয কুযঅন রোয িনয প্রস্তুি ওা মরহষ্ট ন, ফযং এভন উস্তারদয যণান্ন ওা িরুরয মম, য 
রফজ্ঞ উস্তাদ মহরক রো গ্রণ করযরেন। ুরাআভান আফন ভূা যারভাহুল্লা ফররন, এক ভ ফরা ি : কােরিয 
কুযঅন মহরক কুযঅন গ্রণ করযা না।  

াআদ িানুরখ্ ফররন, অরে উস্তাদরদয ভুরখ্য ফুরর রের, মিাভযা খ্ািা মহরক কুযঅন ররখ্া না, মিাভযা কুযঅন 
মহরক কুযঅন গ্রণ কয না। 

কুযঅন রোয রফশুদ্ধ দ্ধরি রে, শ্রফণ কযা এফং ভুখ্স্থ কযা। 

আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ‘অনহু ফররিন,  

 «.ةً رَ ْٔ شُ  ْيَ ػَ تْ شَ   ًَ يَّ شَ وَ  ِّ يْ يَ غَ   اُ ّلَّ َص  اِ  لِ ْٔ شُ رَ  يِفر  َْ ٌِ  ُج ظْ فِ خَ  دْ لَ ىَ »

েরযয মের মফর ূযা অরভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লারভয রফত্র িফান মহরক যারয ররখ্রে। 
(পািহুর ফারয : ৯/৪৬, াদী নং ৫০) কুযঅরনয ফরষ্ট ূযা রকবারফ ররখ্রেন? ম ফযাারয ারপম আফন 
ািায য. িায ফুখ্াযীয ফযাখ্যা গ্ররে ফররন, অররভয ফণতনা যররে, রিরন (আফন ভাউদ) ফররন, ফারক ং 
রো করযরে যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লারভয াাফারদয মহরক। (পািহুর ফারয: ৯/৪৮) 

কুযঅন ড়ায িনয উস্তাদ গ্রণ কযা এফং উস্তাদ মহরক যারয কুযঅন রো কযা অফযক। ম িনয াাফাযা 
মতন্ত িারদয োত্ররদয কুযঅন রোয িনয, মফ াাফারদয রনকট মপ্রযণ কযরিন, মাযা যারয যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ মহরক কুযঅন রো করযরেন। াাফী ভা‘দী কারযফা মহরক ফরণতি, রিরন ফররন, 
অভযা অবু্দল্লা আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ‘অনহু-এয রনকট এর ফররাভ, অভারদযরক ًائَتَْيِ  طص ٍِ ْ ال  হতাৎ ূযা 

শুঅযা রিরাওাি করয মানান। রিরন ফরররন, 

« 
َ
ََ اِْل / َختَّاَب ْب ًَ ِّ وََشيَّ ِ َصّلَّ اُ َغيَيْ َْ رَُشِٔل اّللَّ ٌِ ا  َْ َخَذ

َ
َْ أ ٌَ  ًْ َْ " َغيَيُْس ِع، َوىَِس ٌَ ا ِِهَ  ٌَ ، رَتر

َ
ََ اِْل حَيَِْا َختَّاَب ْب

َ
رَتر "، كَاَل/ فَأ

ا َغيَيَِْا َْ َ
 .«َذَلَرأ

‚এ ূযা অভায রনকট মনআ, মিাভযা খ্াফফাফ আফন অযি এয রনকট মাও, রিরন যারয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
অরাআর ওাাল্লাভ মহরক এ ূযা রো করযরেন। রিরন ফররন, িঃয অভযা খ্াফফাফ আফন অযি এয রনকট 
অর, রিরন অভারদযরক রিরাওাি করয মানান। (ভুনাদ অভাদ, াদী নং ২৯৮০)  

অভযা অরযা মদখ্রি াআ মম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ প্ররি ফৎয রিফযাআর অরাআর 
ারারভয রঙ্গ কুযঅন দাওয কযরিন। মম ফৎয আরন্তকার করযন, ম ফৎয রিরন রিফযাআর অরাআর 
ারারভয রঙ্গ দুফায দাওয করযন। (পািহুর ফারয : ৯/৪৩, াদী নং ৪৯৯৮)  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ াাফীরদয যারয কুযঅন রোয িনয উদু্রৃদ্ধ কযরিন। রিরন ফররিন,  
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« ِ َْ َختِْد اّللَّ ٌِ ْرَبَػٍث 
َ
َْ أ ٌِ ِّ ُخُذوا اىُلْرآَن   ةِ

َ
ٍٔد َذتََدأ َِ َمْصُػ َِ ةْ َِبر ةْ

ُ
َِ َجتٍَو، َوأ َػاِذ ةْ ٌُ ِِب ُخَذْحَفَث، َو

َ
ََل أ ْٔ ، َم ًٍ ِ  .«َنْػٍب ، وََشال

‚মিাভযা োয িন মহরক কুযঅন রো কয: ১. অফদুল্লা আফন ভাউদ, ২. অফু হুমাআপায মোরাভ াররভ, ৩. 
ভুাম আফন িাফার মহরক এফং ৪. উফাআ আফন কাফ‛। (ী ভুররভ, াদী নং ২৪৬৪)  

১১. কুযঅন রপম কযায িনয মম মকারনা এক োায কুযঅন ফাোআ রনরদতষ্ট কযা।  

১২. মল মহরক কুযঅন রপম অযম্ভ কযা। 

রফরল করয মোট ফাচ্চা, দুফতর স্মযণরি ফা রোকৃি কভ অগ্রীরদয ফযাারয এ দ্ধরি নুযণ কযা খু্ফআ 
িরুরয। এয পরর িাযা ল্প ভর একরট ূযা ভুখ্স্থ কযরি াযরফ, নয ূযায িনয প্রস্তুরি মনরফ ও উদযভী রফ।  

১৩. অল্লা িা‘অরায রনকট সৃ্মরিরি ফৃরদ্ধ, রপম কযা ও রপম ধরয যাখ্ায িনয িাওপীক োওা। 
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রদ্রৃিী রযেদ:  

প্ররিরদন রকেু ং ভুখ্স্থ কযায িনয একরট োটত জিযী কযা: 

১. রপরময োরত্রয িনয িরুরয এক জফ রক মিটুকু ং রপম কযা ম্ভফ প্রহরভ িায রযভাণ রনধতাযণ কযা, 
মফর রনধতাযণ না কযা। রফরল করয মখ্ন রপম শুরু কযা  ফা মখ্ন খু্ফ অগ্র হারক। এরি রিা কারে 
মঘ রি াযরফ না এফং কভ ভর ভুখ্স্থ ওায পরর কুযঅন িযাে কযায প্রফণিাও ৃরষ্ট রফ না। ফযং 
প্ররিরদরনয রুরটন নুমাী ম রনিরক রযোররি কযরি েভ রফ। ম প্রিয রনধতারযি ং রপম কযাআ 
রনরিয প্রহভ ও প্রধান কিতফয জ্ঞান কযরফ।  

২. প্রেররি কুযঅন (ভাারপ উভারন) বার করয ড়রি েভ না রর, একিন রেরকয রনকট রপম কযায 
ূরফত রনধতারযি ং ররখ্ মনা।  

৩. রব্দয উচ্চাযণ রনবুতর ও র ক যাখ্ায িনয কুযঅন াভরন যাখ্া ও মদরখ্ মদরখ্ ভুখ্স্থ কযা। 

৪. এক এক অাি করয ড়া এফং যফিতী অারিয ারহ ংরমাে কযা। এক অাি এক রাআন মহরক মোট 
রর দুঅাি করয ড়া। ভুখ্স্থ কযায ং দুরাআন ফা রিন রাআরনয মফর না ফাড়ারনা। 

৫. রপরময ভ অওাি াভানয উ েু যাখ্া। কাযণ, রনেু অওাি রিা ৃরষ্ট করয, অফায উেু  অওারিয 
পরর ক্লারন্ত অর ও রযয ুরফধায কাযণ । এটা স্বাবারফক রনভ। মকউ মরদ খু্ফ একাগ্রিা ও রনরফড় রেরে 
রনেু অওারি কুযঅন রিরাওাি করয, িরফ মকারনা ভযা মনআ। যা , রিহ্বায নাড়াোড়া অফযক। রিহ্বায 
নাড়াোড়া োড়া শুধু মোখ্ ফুরারনা মরহষ্ট ন।  

৬. রপরময ভ অারিয উচ্চাযণ িাযিীর কযা হতাৎ ধীরয ধীরয ও রফযরি রদর ড়া। িািরফরদয 
অকারভ বুর না কযা। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

  .[٤/ املزمو] ﴾ حَۡرتِيًل  ٱۡهُقۡرَءانَ  َوَرحِّنِ  ﴿

‚িুরভ কুযঅন িাযরির ড়‛। [ূযা অর-ভুমমারম্মর, অাি : ৪] 

কুযঅন দ্রুি ভুখ্স্থ কযায িনয িাড়াহুড়া না কযা, রিহ্বা দ্রুি নাড়াোড়া না কযা। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

  .[١٦/ اىلياٌث] ﴾ ١٦ ةُِِۦٓ  ِِلَۡػَجَن  لَِساٍََك  ةُِِۦ ُُتَّرِكۡ  َل  ﴿

‚কুযঅন িাড়ািারড় অে কযায উরিরয িুরভ মিাভায রিহ্বারক দ্রুি অরন্দাররি করযা না‛। [ূযা অর-
রকাভা, অাি: ১৬] 

রদ্রৃিীি : এ দ্ধরিরিআ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ াাফারদয কুযঅন রো রদররেন। অল্লা 
িা‘অরা ফররন,  

ٍٗا ﴿ ُُ  َوقُۡرَءا هُۥ فََرۡقَنَٰ
َ
َٰ  ٱۡلَاِس  ََعَ  ِِلَۡقَرأ ُُ  ُيۡمد   ََعَ   .[١١٦/ الرساء] ﴾ ١٠٦ حزَنِيٗل  َوٍََزۡهَنَٰ

‚অয কুযঅন অভযা নারমর করযরে রকেু রকেু করয, মমন িুরভ িা ভানুরলয কারে া  কযরি ায ধীরয ধীরয 
এফং অভযা িা নারমর করযরে মতাক্ররভ‛। [ূযা ফনী আযাআর, অাি: ১০৬] 

একফায অনা যারদাল্লাহু ‘অনহুরক রিজ্ঞাা কযা ররের, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লারভয কুযঅন 
রিরাওাি রক যকভ রের? রিরন ফররন, মটরন মটরন ড়রিন, িঃয ٱلرَِحيىِ  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَلِ  ِمۡسِب  রিরাওাি করযন। 
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রিরন রফরভল্লারি ভাদ করযন, অয-যাভারন ভাদ করযন ও অয-যাীরভ ভাদ করযন। (ী ফুখ্াযী, াদী নং 
৫০৪৬)  

এ রনরভআ াাফার মকযাভ কুযঅন রিরাওাি কযরিন। একদা আফন অব্বারয োত্র অফু ািায ফররন, অরভ 
খু্ফ দ্রুি কুযঅন রিরাওাি কযরি ারয, অরভ রিন রদরন কুযঅন খ্িভ করয। আফন অব্বা যারদাল্লাহু 
িা‘অরা ‘অনহু িায প্ররিফাদ করয ফররন, রেন্তা, ভরনারমাে ও িাযরির এক যারি শুধু ূযার ফাকাযা ড়াআ 
অভায কারে উেভ ও েন্দনী, মিাভায নযা রিরাওারিয মের। নয ফণতনা অরে, যা োররয নযা ড়ায 
মের। রপরময ভ িাযরির ড়ায পরর রেন্তা ও েরফলণায ুরমাে , রঙ্গ রঙ্গ অারিয হত িানা মা 
এফং রপমও  ুদৃঢ়। 

৭. রনধতারযি ং ভুখ্স্থ রর রনরিয কারন অওাি মৌঁরে এভন উচ্চস্বরয রিরাওাি কযা। 

৮. একফায না মদরখ্ ড়ায য ুনযা মদরখ্ ড়া, মারি রনরশ্চি ওা মা মম, রপম র ক অরে, ব্দ-ফাকয ফা 
মময-মফয-মর মকারনা বুর মনআ। 

৯. িরুরয রবরেরি ভুখ্স্থ ংটুকু মকারনা রবজ্ঞ উস্তাদরক রড় মানারনা। 

১০. ূরফত ভুখ্স্থ ংরয ারহ যফিতী ভুখ্স্থ ংটুকু রভররর মনা। এবারফ প্ররিরদন রভরারি হাকা। 
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িৃিী রযেদ: 

রপম ভারনয য কযণী: 

১. রপম রনর রযা ফা মরৌরককিা ররপ্ত না ওা।  

অভারদয রযবালা রযা দ্রৃাযা উরিয : রপম ভারনয য ফা রফশ্বভারনয রিরাওাি ও শ্রুরিভধুয করেয িনয 
ম্মান ও ভমতাদায প্রিযাী হাকা, ভানুরলয ন্তরয অত্মপ্ররিষ্ঠায মেষ্টা কযা, মা রযরকয ন্তবুতি। ভাভুদ আফন 
রাফীদ ফররন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফরররেন,  

ُْك » ا الُّشر ٌَ ْصَغُر " كَالُٔا/ َو
َ
ُْك اِْل ًُ الُّشر َخاُف َغيَيُْس

َ
ا أ ٌَ ْخََٔف 

َ
َم إِنَّ أ ْٔ ًْ يَ ُٓ َ َياُء، َحُلُٔل اُ َغزَّ وََجوَّ ل ْصَغُر يَا رَُشَٔل اِ؟ كَاَل/ " الرر

َ
اِْل

ْجيَا فَاْجُظُروا ًْ حَُراُءوَن يِف ادلر ََ ُنِْخُ ي ِ تُٔا إَِل اَّلَّ َْ / اْذ ًْ ِٓ ِ ال ٍَ ْخ
َ
ِث/ إَِذا ُجِزَي انلَّاُس ةِأ ٌَ ًْ َجَزاءً  اىِْليَا ُْ ُدوَن ِغَِْد ْو ََتِ َْ». 

‚অভায কারে ফরের বরয রিরন রে ররকত অোয। িাযা ফরর, ম অল্লায যাূর, ররকত অোয িহা 
মোট রকত রক? রিরন ফরররন, রযা িহা মরাক মদখ্ারনা অভর। িঃয রিরন ফররন, রকাভরিয রদন মখ্ন 
অল্লা িা‘অরা ফান্দারদয অভররয প্ররিদান রদরফন, িখ্ন রযাকাযীরদয ফররফন, মিাভযা িারদয কারে মাও, 
মারদয মদখ্ারনায িনয অভর কযরি, মদখ্ িারদয কারে মকারনা প্ররিদান াওা মা রক-না? (ভুনাদ অভাদ, 
াদী নং ২৩৬৩০) 

মম ফযরি কুযঅনরক রনর রযারি ররপ্ত রফ, ম রনিরক কর ন অমারফয মু্মখ্ীন কযরফ। অফু হুযাযা যারদাল্লাহু 
‘অনহুয াদীর যররে, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

« َٓ ُّ َذَػَرَذ ٍَ ُّ َُِػ فَ ِّ َذَػرَّ ِتَ ةِ
ُ
َد، فَأ ِٓ ِّ رَُجٌو اْشتُْش ِث َغيَيْ ٌَ َم اىِْليَا ْٔ َل انلَّاِس ُحْلََض يَ وَّ

َ
يَْج إِنَّ أ ٍِ ا َغ ٍَ ا؟ كَاَل/ كَاحَيُْج ِذيَم َخَّتَّ ا، كَاَل/ َذ َٓ ِذي

ِّ فَُصِدَب ََعَ  ِمَر ةِ
ُ
ًَّ أ ْن ُحَلاَل/ َجِريٌء، َذَلْد ِريَو، ُث

َ
ََِّم كَاحَيَْج ِِل ْدُت، كَاَل/ َنَذةَْج، َوىَِه ِٓ ًَ  اْشتُْش ىِِْقَ يِف انلَّاِر، َورَُجٌو َتَػيَّ

ُ
ِّ َخَّتَّ أ ِٓ وَْج

 اىْ 
َ
ُّ َوكََرأ ٍَ ، وََغيَّ ًَ ٍْ اىِْػيْ ، وََغيَّ ًَ ُج اىِْػيْ ٍْ ا؟ كَاَل/ َتَػيَّ َٓ يَْج ِذي ٍِ ا َغ ٍَ ا، كَاَل/ َذ َٓ ُّ َذَػَرَذ ٍَ ُّ َُِػ فَ ِّ َذَػرَّ ِتَ ةِ

ُ
ُت ِذيَم اىُْلْرآَن، كَاَل/ ُلْرآَن، فَأ

ْ
ُّ َوكََرأ خُ

َت اىُْلْرآَن ِِلُ 
ْ
، َوكََرأ ًٌ ِ ًَ ِِلَُلاَل/ ََعل َج اىِْػيْ ٍْ ََِّم َتَػيَّ ىِِْقَ يِف انلَّاِر، َنَذةَْج، َوىَِه

ُ
ِّ َخَّتَّ أ ِٓ ِّ فَُصِدَب ََعَ وَْج ِمَر ةِ

ُ
ًَّ أ َٔ َكاِرٌئ، َذَلْد ِريَو، ُث ُْ َلاَل/ 

ا، َٓ ُّ َذَػَرَذ ٍَ ُّ َُِػ فَ ِّ َذَػرَّ ِتَ ةِ
ُ
، فَأ ِّ اِل ُُكر ٍَ ْ ْصَِاِف ال

َ
َْ أ ٌِ ْخَطاهُ 

َ
، َوأ ِّ َع اُ َغيَيْ يَْج  َورَُجٌو وَشَّ ٍِ ا َغ ٍَ َْ َشِبيٍو ُُتِبر  كَاَل/ َذ ٌِ ا حََرْكُج  ٌَ ا؟ كَاَل/  َٓ ِذي

َٔاٌد، َذَلْد ِري َٔ َج ُْ ََِّم َذَػيَْج ِِلَُلاَل/  ا لََم، كَاَل/ َنَذةَْج، َوىَِه َٓ ْجَفْلُج ِذي
َ
ا إِلَّ أ َٓ ْن ُحَِْفَق ِذي

َ
ىِِْقَ يِف أ

ُ
ًَّ أ ، ُث ِّ ِٓ ِّ فَُصِدَب ََعَ وَْج ِمَر ةِ

ُ
ًَّ أ َو، ُث

 «.انلَّارِ 

‚ফত প্রহভ মারদয ফযাারয রকাভরিয রদন পারা রফ, িায ভরধয   ফযরি যররে মম, আরভ রো করযরে, 
যরক রো রদররে ও কুযঅন রিরাওাি করযরে। িারক উরস্থি কযা রফ, িঃয িায ওয প্রদে 
মনাভিভূ স্মযণ করযর মদা রফ, ম িা স্বীকাযও কযরফ। িারক ফরা রফ, িুরভ এয ওয রক অভর করযে? 
ম ফররফ, অরভ আরভ রো করযরে, যরক রো রদররে এফং মিাভায ন্তুরষ্টয িনয কুযঅন রড়রে। িারক 
ফরা রফ, িুরভ রভরহয ফরে, ফযং িুরভ আরভ রো করযে, মারি মিাভারক অররভ ফরা , কুযঅন রড়ে মারি 
মিাভারক কাযী ফরা । িঃয িারক মোযায ওয দা ড় করযর িাান্নারভ রনরে কযায রনরদত মদা রফ‛। 
(ী ভুররভ, ১৯০৫) ুিযাং ভুরি মরি রর, আখ্রা এফং রনি ও উরিযরক রযশুদ্ধ যাখ্া িরুরয। 

২. কুযঅন মভািারফক অভর কযা এফং ম নুমাী অদফ, অখ্রাক ও েরযত্র ে ন কযা : 

কুযঅন ফিীণত ররে অভর কযায িনয ও কুযঅন মভািারফক িীফন দ্ধরি রযোরনা কযায িনয। আফন 
ভাউদ যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু ফররন, মিাভারদয অভররয িরনয কুযঅন ফিীণত ররে, ুিযাং অভররয 
িনয কুযঅন ড়। মিাভারদয মকউ মকউ ূণত কুযঅন রিরাওাি করয, একরট যপও ফাদ রড় না, হে 
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মভারটও ম কুযঅন নুমাী অভর করয না। কিক রফজ্ঞিন ফরররেন, মকউ মকউ কুযঅন রিরাওাি করয 
রনরিয ওযআ রবম্পাি করয, হে ম িারনও না। মমভন কুযঅরনয রনক িাো যররে িযাোযী িহা 
রনরিরদয েরি াধনকাযীরদয ওয অল্লায রানি। হে কুযঅরনয ওয অভর না কযায কাযরণ ম রনরিআ 
এয ন্তবুতি। অফায ম রিরাওাি করয, রভহুযকরদয ওয অল্লায রানি। হে কুযঅন নুমাী অভর না 
করয ম রনরিও একিন রভহুযক। অনা যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু ফররন, রনক কুযঅন া কাযী এভন 
যররে, কুযঅন মারদযরক রবম্পাি করয। 

৩. রনরিরক রনর ংকারয ররপ্ত না ওা ফা যরক িুে জ্ঞান না কযা: 

ংকায ফা যরক িুে জ্ঞান কযায হত অল্লায করুণা ফা িাওরপরকয কহা বুরর রনরিয কর ায রযশ্রভ ও 
মেষ্টায পরর রপম ভান ভাপ্ত ররে ভরন কযা ও অত্মিুরষ্টরি ররপ্ত ওা। হে অল্লা িা‘অরা িারক 
রপরময িওপীক রদররেন, মরদ িায নুগ্র না ি, কখ্রনা ম ূণত কুযঅন ফা িায রকদাং ভুখ্স্থ কযরি 
েভ ি না। িাআ রপরময িনয ফতরিাবারফ অল্লা িা‘অরায নুগ্র স্বীকায কযা, িায কৃিজ্ঞিা অদা কযা 
এফং শুধু িায রদরকআ এ মনাভরিয রনফি কযা িরুরয।  

ভানুরলয ওয ফড়রেয প্রকাআ ংকায, এ মহরক রফযি হাকা। কাযণ, ভানুল ভমতাদায অরন রধরষ্ঠি  
একভাত্র অল্লা িা‘অরায মভরযফাণীরি, িায করুণা। িাআ নযরদয ভূখ্ত বাফা ফা িুেজ্ঞান কযায মকারনা 
ুরমাে মনআ। মম এরি ররপ্ত , িায রিা এয ারস্তয কহা িানা মনআ। াদীর কুদররি যররে, অফু হুযাযা 
যারদাল্লাহু ‘অনহু ফররন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন, অল্লা িা‘অরা ফররন,  

ُّ يِف انلَّارِ » ا، كََذْذخُ ٍَ ُٓ ِْ ٌِ َْ َُازََغِِن َواِخًدا  ٍَ ُث إَِزارِي، َذ ٍَ َياُء رَِداِِئ، َواىَْػَظ  .«اىِْهَْبِ

‚ংকায অভায োদয, ফড়ে অভায রযরধ ফস্ত্র, মম অভায এ দু’মটায মম মকান একরট রনর অভায রঙ্গ 
থেড়া ররপ্ত রফ, অরভ িারক িাান্নারভ রনরে কযফ। (ুনান অফু দাউদ, াদী নং ৮০৯০) 

অবু্দল্লা আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ‘অনহু মহরক ফরণতি, রিরন ফররন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ 
অরযা ফররন,  

َْ ََكنَ » ٌَ ََِّث  َْ ِنَْبٍ  َل يَْدُخُو اْْلَ ٌِ ٍة  ثَْلاُل َذرَّ ٌِ  ِّ  .«يِف كَيِْت

‚মায ন্তরয াভানয রযভাণ ংকায হাকরফ ম িান্নারি প্ররফ কযরফ না‛। (ী ভুররভ, াদী নং ৯১) 

৪. কুযঅন ফাযফায রিরাওাি কযা:  

কুযঅন ভুখ্স্থ যাখ্ায িনয ফাযফায রিরাওাি কযা এফং অগ্র ৃরষ্টয িনয াদী আিযারদ ধযন কযা। কুযঅন 
রিরাওারিয পমীরি ও িা বুরর মাওায েরি ম্পরকত িানা। মমভন, 

• আফন ওভয যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফরররেন,  

ثَِو َصاِخِب اِْلةِِو » ٍَ ثَُو َصاِخِب اىُلْرآِن، َن ٌَ ا  ٍَ َتْج إِجَّ َْ ا َذ َٓ ْطيََل
َ
ا، َوإِْن أ َٓ ْمَصَه

َ
ا أ َٓ َد َغيَيْ َْ يَِث، ِإْن ََع َػلَّ ٍُ  .«ال

‚ারপরম কুযঅরনয উদাযণ উরটয ভারররকয নযা, মরদ ম িারক মফ রধ যারখ্, রনি অরে যাখ্রি াযরফ, 
নযহা ম েরর মারফ‛। (ী ফুখ্াযী, াদী নং ৫0৩১) 

• াাফী অবু্দল্লা যারদাল্লাহু ‘অনহু ফররন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফরররেন,  

َشدر »
َ
ُّ أ َ َواْشخَْذِنُروا اىُلْرآَن، فَإَُِّ ْن َحُلَٔل نَِصيُج آيََث َنيَْج َوَكيَْج، ةَْو نُِّسر

َ
ًْ أ ِْ َخِد

َ
ا ِِل ٌَ ًِ  ةِئَْس  ََ انلََّػ ٌِ َْ ُصُدوِر الررَجاِل  ٌِ يًا   .«َتَفصر
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‚মিাভারদয কারযা এভন ফরা মম, অরভ ভুক অাি বুরর মেরে, খু্ফআ খ্াযা। ফযং িারক বুরারনা ররে। িায 
উরেি মফর মফর কুযঅন রিরাওাি কযা। কাযণ, কুযঅন ভানুরলয হৃদ মহরক উরটয মের দ্রুি রান‛। 

(ী ফুখ্াযী, াদী নং ৫৫৩২) 

• অফু ভূা যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফরণতি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফররন,  

ا» َٓ ََ اِْلةِِو يِف ُخُلِي ٌِ يًا  َشدر َتَفصر
َ
َٔ أ ُٓ َ ي َجْفِِّس بِيَِدهِ ل ِ َٔاَّلَّ ُدوا اىُلْرآَن، فَ َْ  .«َتَػا

‚মিাভযা ফাযফায কুযঅন ড়, অল্লায কভ, মায ারি অভায িান, যর মহরক উরটয রান কযায মেরও 
কুযঅন দ্রুি রানকাযী‛। (ী ফুখ্াযী াদী নং ৫০৩৩) 

এফ ফণতনা ও নযানয ফণতনায পরর অররভেণ কুযঅন খ্িরভয কভ মভাদ ও দীঘত মভাদ র ক করয রদররেন, 
মা রিক্রভ কযা জফধ ন।  

কুযঅন খ্িরভয কভ মভাদ: রিন রদন। অবু্দল্লা আফন অভয ফরণতি াদীর যররে, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর 
ওাাল্লাভ ফরররেন,  

َْ ثََلٍث » ٌِ كَوَّ 
َ
 اىُْلْرآَن يِف أ

َ
َْ كََرأ ٌَ  ُّ  .«َل َحْفَل

‚মম রিন রদরনয করভ কুযঅন খ্িভ কযরফ, ম রকেুআ ফুথরফ না‛। (ুনান অফু দাউদ, াদী নং ১৩৯৪) 

ভুাি আফন িাফার যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু রিন রদরনয করভ কুযঅন খ্িভ কযা ভাকরূ ফররিন। (আফন 
কারয : পািাররর কুযঅন) আফন ভাউদ যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু ফররিন, মিাভযা াি রদরন কুযঅন খ্িভ 
কয, রিন রদরনয করভ কুযঅন খ্িভ কয না। (পািহুর ফারয, ৯/৯৭)  

রিন রদরনয কভ কুযঅন খ্িরভ দ্রুি ড়ায দরুন রেন্তা-রপরকরযয ুরমাে হারক না, রফযরিয উরেক , ব্দ 
উচ্চাযণ র ক  না, রিরাওািও ুন্দয  না আিযারদ। মম কর অকারফয ও ফুমেতারন দ্রৃীরনয ফযাারয ফরণতি 
যররে, িাযা রিন রদরনয করভ কুযঅন খ্িভ করযরেন, ম্ভফি িারদয রনকট অভারদয ফরণতি াদীগুররা 
মৌঁরেরন ফা দ্রুি ড়া রেও িাযা কুযঅরন ভরনারমাে র ক মযরখ্রেন ফা যভমান আিযারদয ভি মকান পরমরিূণত 
ভর িাযা এভন করযরেন। িাযা এ ভরক ুফণত ুরমাে ভরন করয মফর মফর কুযঅন রিরাওাি করযরেন। 

এটা িারদয রেযােরযি রনভ রের না।  

কুযঅন খ্িরভয দীঘত মভাদ: কুযঅন খ্িরভয দীঘত মভাদ েরল্ল রদন। অবু্দল্লা আফন অভয মহরক ফরণতি, রিরন 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভরক প্রশ্ন করযন, কি রদরন কুযঅন খ্িভ কযফ? রিরন ফররন,  

ْرَبِػيَ »
َ
 «اكَْرأِ اىُلْرآَن يِف أ

‚িুরভ েরল্ল রদরন কুযঅন খ্িভ কয‛। (ুনান রিযরভমী, াদী নং ২৯৪৭) 

এ াদীরয কাযরণ আাক আফন যাওাআ ফররন, েরল্ল রদরনয রধক রিফারি রফ, হে কুযঅন খ্িভ 
রফ না, এটা খু্ফআ খ্াযা। (ুনান রিযরভমী, ৫/১৯৭) রিরন অরযা ফররন, েরল্ল রদরনয ভরধয কুযঅন খ্িভ না 
কযা ভাকরূ। (আফন কারয : পািাররর কুযঅন) 

৫. গুনা ও নাপযভারনয কাযরণ কুযঅন েরর মা: 

াদীর যররে গুনারয কাযরণ ভানুল রনক মনাভি রি ফরিি , রফরবন্ন ভুরফরি মগ্রপিায , মায ভরধয 
ফড় ভুরফি রে কুযঅন বুরর মাওা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওাাল্লাভ ফরররেন,  
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ْكَثُ »
َ
ُّ أ ُ َخِْ ا َحْػُفٔ اّللَّ ٌَ ا إِلَّ ةَِذٍُْب، َو َٓ ْو ُدوَج

َ
ا أ َٓ َر ْٔ ا فَ ٍَ  .« َل يُِصيُب َختًْدا َُْستٌَث َذ

‚ভানুল াভানয ভুরফি ফা িায মেরও মোট ফা ফড় ভুরফরি রনি গুনারয কাযরণআ রিি । অয অল্লা 
িা‘অরা মমফ গুনা েভা করযন, িায রযভাণ মিা রনক মফর। (রিযরভমী: ৫:৩৭৭, া.৩২৫২) কুযঅন 
মবারায মেরত্র গুনাআ মফর দাী। িাাক আফন ভুিারভ ফররন, মম কুযঅন রড় বুরর মেরে, ম ভূরি রনি 
গুনারয কাযরণআ বুরর মেরে। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

﴿ ٓ َصََٰتُكى َوَيا
َ
ِصيَتث   ّيٌِ أ ا يُّ ًَ يِۡديُكىۡ  َلَسَتۡج  فَتِ

َ
ْ  أ ْا   .[٣١/ الشٔرا] ﴾٣٠ َلثِي   َغٌ َوَيۡػُف

অয মিাভারদয প্ররি মম ভুীফি অরিি , িা মিাভারদয কৃিকরভতযআ পর। অয রনক রকেুআ রিরন েভা 
করয মদন। (ূযা অ-ূযা অাি: ৩)  

কুযঅন মবারা ফ মের ফড় ভুরফি। (আফন কারয : পামাররর কুযঅন) অরেয মুরে মম কুযঅন বুরর মমি, ম 
খু্ফআ মকাণ াা র মমি। আফন ররযন মহরক ী ূরত্র ফরণতি, রিরন ফররন, মম কুযঅন বুরর মমি িারক িাযা 
ঘৃণা কযরিন, িায ফযাারয িাযা কর ায ভন্তফয কযরিন। (পািহুর ফারয, ৯/৮৬) এয কাযণ রররফ কুযিুরফ 
যারভাহুল্লা ফররন, মম ূণত কুযঅন ফা িায রকদাং ভুখ্স্থ কযর, িায ভমতাদা নযরদয িুরনা ফৃরদ্ধ মর। মরদ 
ম এ ভমতাদায ফভাননা করয, হফা এ ভমতাদা মহরক রেটরক রড়, ম রিযস্কারযয াত্র। কুযঅন না ড়ায হত 
জ্ঞিায রকায ওা। (পািহুর ফারয, ৯/৮৬)  

কারযা ভরি কুযঅন বুরর মাওা ভাযাত্মক গুনা। অফুর অররা অনা যারদাল্লাহু িা‘অরা ‘অনহু মহরক ফণতনা 
করযন, অভযা ফ মের ফড় গুনা ভরন কযিাভ, কুযঅন রড় রিা ফা োপররিয কাযরণ বুরর মাওা। 

(পািহুর ফারয, ৯/৮৬) 

আফন কারয যারভাহুল্লা ফররন, কিক অররভ কুযঅন বুরর মাওা ফযরিরক কুযঅন রফভুখ্ ফযরিয রঙ্গ িুরনা 
করয এ অারিয ন্ততবুি জ্ঞান করযরেন,  

﴿  ٌۡ ۡغَرَض  َوَي
َ
هُۥ َضَٗك  َيػِيَشثٗ  ََلُۥ فَإِنَ  ذِۡلرِي َغٌ أ ْۡمَ  َوََنُۡۡشُ ثِ  يَ ًَ ۡعَمَٰ  ٱۡهقَِيَٰ

َ
حَِنٓ  لِىَ  َرّبِ  قَاَل  ١٢٤ أ ۡعَمَٰ  َحَۡشۡ

َ
 ﴾١٢٥ ةَِصٗيا ُلَُج  َوقَدۡ  أ

  .[١٢٦ ،١٢٤/ طّ]

‚অয মম অভায স্মযণ মহরক ভুখ্ রপরযর মনরফ, িায িনয রফ রনশ্চ এক ংকুরেি িীফন এফং অরভ িারক 
রকাভি রদফর উ ারফা ন্ধ ফস্থা। ম ফররফ, ম অভায যফ, মকন অরন অভারক ন্ধ ফস্থা উ াররন? 
হে অরভ মিা রেরাভ দৃরষ্টরিম্পন্ন?‛ (ূযা ো, অাি: ১২৪, ১২৫)  

িখ্ন অল্লা ফররফন, 

َتۡخَك  َلَذَٰلَِك  ﴿
َ
ََا أ َُٰخ ا   َءاَي َّ ْۡمَ  َوَكَذَٰلَِك  فَنَِسيَخ   .[١٢٦/ طّ] ﴾ ١٢٦ حُنَسَٰ  ٱۡۡلَ

‚এভরনবারফআ মিাভায রনকট অভারদয রনদতনাফরী এররের, রকন্তু িুরভ িা বুরর রেররেরর এফং মবারফআ অি 
মিাভারক বুরর মাওা র‛। [ূযা ো, অাি: ১২৪৬] াভানয ররও ম এ অারিয ন্তবুতি। কাযণ, কুযঅন 
রিরাওাি না কযা, িায ফযাারয ফররা প্রদতন কযা, মস্বো বুরর মাওাযআ ারভর, মা ভাযাত্মক যাধ। 

(আফন কারয: পামাররর কুযঅন)  

৬. কুযঅন ভুখ্স্থ যাখ্ায দ্ধরি: 
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কুযঅন ভুখ্স্থ যাখ্ায িনয ফরের উেভ দ্ধরি রে, প্ররিরদন রনরদতষ্ট ভর িাওপীক মভািারফক রিরাওাি 
কযা। মারদয রে িা ম্ভফ ন, িাযা রনরেয দ্ধরি নুযণ কযরি ারয : 

(ক) এক াযা অট বাে করয মনওা:  

পিরযয ুন্নি ফযিীি নযানয ুন্নরি ভুাক্কাদারি প্ররি দুযাকারি একষ্টভাং ড়া। (মিারযয অরে-রয ুন্নরি 
রিন ং, ভােরযরফয ুন্নরি এক ং, এায ুন্নরি এক ং, এবারফ অট ংরয া ে ং ড়া র 
মারফ।) 

• অরযয অরে দু যাকা‘অি ারারি এক ং ড়া। (এক ষ্টভাং) 

• পযি ারারি ও িাাজু্জরদয ারারি দুআ ং ড়া। (দুআ ষ্টভাং) 

এবারফ প্ররি রদন ফত রনে এক াযা ফযআ রিরাওাি কযা। 

(খ্) নপর ারারি, োরড়রি, অমান-আকাভারিয ভাথখ্ারন, রফদযারর মাওায রহ, রপর মাওায রহ এফং 
অায ভ... অরযা নযানয ভর কুযঅন রিরাওাি কযা। 

(ে) পিয ারারিয রয াভানয ভরয িরনয ররও কুযঅন ড়রি ফা, ন্তিঃ রে এক ষ্টভাং 
রিরাওাি কযা। 

(ঘ) অরযা উ েু রম্মি ম্পন্ন মরাক ভনরির দ্ধরিরি এক প্তার ূণত কুযঅন খ্িভ কযরি ারযন, রনরেয 
রফনযা নুারয ভাারখ্ ও ওরাভার মকযাভযা কুযঅন খ্িভ কযরিন :  

• প্রহভ রদরনয রযভাণ: ূযা অর-পারিা মহরক ূযা অর-ভারদায অে মতন্ত। 

• রদ্রৃিী রদরনয রযভাণ: ূযা অর-ভারদা মহরক ূযা আউনুরয অে মতন্ত। 

• িৃিী রদরনয রযভাণ: ূযা আউনু মহরক ূযা ভাযআারভয অে মতন্ত। 

• েিুহত রদরনয রযভাণ: ূযা ভাযআাভ মহরক ূযা অ-শু‘অযায অে মতন্ত।  

• িভ রদরনয রযভাণ: ূযা অ-শু‘অযা মহরক ূযা অ-াফ পারিয অে মতন্ত। 

• লষ্ঠ রদরনয রযভাণ: ূযা অ-াফ পাি মহরক ূযা কাপ এয অে মতন্ত। 

• প্তভ রদরনয রযভাণ: ূযা কাপ মহরক ূযা অন-না-এয মল মতন্ত।  

অরাদা অরাদা এ রযভাণ স্মযণ যাখ্ায িনয (مشٔق فيم) ব্দরট ভুখ্স্থ যাখ্া মা। ف দ্রৃাযা ূযা অর-পারিায 

শুরু, م দ্রৃাযা ূযা অর-ভারদায শুরু, ي দ্রৃাযা ূযা আউনুরয শুরু, م দ্রৃাযা ূযা ভাযআারভয শুরু, ش দ্রৃাযা ূযা 

অ-শু‘অযায শুরু, و দ্রৃাযা ূযা অ-াফ পারিয শুরু, ق দ্রৃাযা ূযা ক্বাপ এয শুরু।  

মায দ াযায কভ ভুখ্স্থ িায উরেি ুরযা ভুখ্স্থ ং প্ররি রনয রদন ন্তয একফায ফযআ ড়া। অল্লা 
অভারদয ফাআরক িাওপীক রদন। অভীন। 

ভাপ্ত 
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