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ভানফ অন্তয কাশরভামুক্ত নয় কশিন নয় মায়। দুশনয়ায প্রাচুনমযয হভা ও প্রফৃশ য চাশদা নপনক দুফযর ও 
অাড় কনয হপনর। ভানুলনক এ ৃশথফীনত নপ প্রফৃশ  ও য়তাননয ানথ মুদ্ধ ও ংগ্রাভ কনয হফেঁনচ থাকনত য়। 
একজন হমাদ্ধানক মশদ অবযন্তযীণ ও ফাশযক উবয় প্রকায অনেয ভুখানক্ষী নত য় তানর শচযন্তন পরতা হম 
মুনদ্ধ শফজয় রানবয উয শনবযযীর এভন মুনদ্ধয হমাদ্ধানক অফযই শিয় ও কামযকয অনে শিত নত নফ। 
আয তা নে স্বীয় নপনক ংনাধন ও শফত্রকযণ। এ হক্ষনত্র কুযআন ও ুন্না শবন্ন অনয হকাননা থ ও দ্ধশত 
হনই। কুযআন ম্পনকয ফরনত হগনর যভমান প্রনে দু’শি কথা ফরনত য় কনয়ক কাযনণ। 

১. যভমান ভানই কুযআন অফতীণয নয়নে। 

২. যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লানভয ওয কুযআন অফতযনণয ূচনা যভমান ভানই নয়নে তখন 
ূযা ‘আরানকয প্রথভ কনয়কশি আয়াত অফতীণয য়। 

৩. শজফযীর আরাইশ ারাভ যভমাননয প্রশত যানত এন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ-হক 
কুযআন শখানতন আয শতশনও তানক ূণয কুযআন শুশননয় শদনতন। এ ফযাাযশি যভমান ভান কুযআন খতনভয 
বফধতানক প্রভাণ কনয। তাোড়া কুযআন খতভ াযা ফেনযই গুরুত্বূণয হভাস্তাাফ। তনফ যভমানন এয গুরুত্ব আনযা 
হফনড় মায়। 

প্রথভত: কুযআননয ভমযাদা, পশমরত ও বফশষ্ট্য: 

কুযআনুর কাযীনভয ভমযাদা, পশমরত, অফস্থান ও বফশষ্ট্য ম্পনকয শফত্র কুযআননই অননক আয়াত ফশণযত 
নয়নে হমভশন এ প্রনে ফহু াশদ যনয়নে। কতক এখানন তুনর ধযা র: 

(১) কুযআন শফশ্ব প্রশতারক আল্লা তাফাযাকা ওয়াতা‘আরায কারাভ। শতশন তা স্বীয় নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু 
আরাইশ ওয়াাল্লানভয ওয রূহুর আভীন শজফযীর আরাইশ ারাভ-এয ভাধযনভ অফতীণয কনযনেন। আল্লা 
তা‘আরা ফনরন: 

َحدۡ ِۡإَونۡ ﴿
َ
ٌَۡۡأ ِكِيَّۡۡيِ ًُۡش  َخَجاَركَۡۡٱل  هُۡۡٱس  ِجر 

َ
عََۡۡحَّتۡىۡفَأ ًَ ُُُۡۡثىَۡۡٱّلَلَِۡۡلَلىىَۡۡيَس  ة وِغ 

َ
ۡۡأ ۥ  ُُ ََ َي

 
ىلَِكَۡۡيأ ىۡ َۡذ ُّ َج

َ
ْ م ۡۡةِأ ْنََّۡۡلۡۡقَ ًُ وَ  [٦/ اتلٔبث] ﴾٦َۡۡحػ 

‚ভুশযকনদয হকউ মশদ আনায শনকি আশ্রয় প্রাথযনা কনয আশন তানক আশ্রয় শদনয় শদন মানত হ আল্লায 
কারাভ শুননত ায়।‛ [ূযা আত-তাওফা, আয়াত: ৬] 

(২) কুযআন ভানফতায জনয শদক-শননদযনা ও আনরাকফশতযকা। তানদযনক প্রশতশি হক্ষনত্র উজ্জ্বর ও ুস্পষ্ট্ থ-
ানন থ-শননদয কনয। আল্লা ফনরন: 

ِديۡٱه ُقر َءانََۡۡهىَذاۡإِنَۡ﴿  ّ َْمُِۡۡهَۡۡلَِوِّتَۡۡح ق 
َ
 [٩/ االرساء] ﴾ۡأ

‚শনশ্চয় এ কুযআন এভন থ-প্রদযন কনয মা ফযাশধক যর ও শিক।‛ [ূযা আর-ইযা, আয়াত: ৯] 

শকয়াভত মযন্ত ভানফজাশত মত ভযায মু্মখীন নফ তানদয মা মা প্রনয়াজন নফ কর শফলনয়য ফণযনা যনয়নে 
এ কুযআনন, আল্লা ফনরন: 

َا﴿ اۡٱه ِمَتىَبَۡۡغوَي َكَۡۡوٍََزۡل  َٗ ء ۡۡهُِّكِّۡۡحِت َحى ٗدىََۡش  ُِ َثَٗۡۡو ىۡىَۡورَۡح  َ ًِيََۡۡوبُۡش  وِ س  ًُ  [٩٩/ انلدو] ﴾٨٩ۡۡلِو 
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‚এফং আভযা আনায প্রশত এভন শকতাফ নাশমর কনযশে মা প্রনতযক ফস্তুয ুস্পষ্ট্ ফণযনা। শদায়াত যভত 
এফং ভুশরভনদয জনয ুংফাদ।‛ [ূযা আন-নার, আয়াত: ৮৯] 

৩. ভান আল্লা তা‘আরা এয নাভ শদনয়নেন পুযকান (াথযকযকাযী) মা ারার-াযাভ শদায়াত-হগাভযাশ এফং 
ক ও ফানতনরয ভানে াথযকয শনণযয় কনয। 

৪. কুযআনুর কাযীভ আভানদয ূফযফতযীনদয ঘিনাফরী, যফতযীনদয ংফাদ, ভু’শভননদয জনয জান্নানতয ুংফাদ 
এফং কানপযনদয জনয জাান্নানভয দুুঃংফানদয ফণযনায় শযূণয। ফশণযত কর শফলনয়য ফণযনায় এশি তনতাশধক তয 
ফক্তফয প্রদানকাযী। আল্লা তা‘আরা ফনরন: 

﴿ۡ ًَج  ُجَۡۡوَت ًَ ِ ٗقاَۡرّبَِكََۡۡك ّٗل ِۡۡصد   [١١١/ االُػام] ﴾وََغد 

‚আনায যনফয ফাকয ূণয তয ও ুলভ।‛ [ূযা আর-আন‘আভ, আয়াত: ১১৫] 

৫. আর-কুযআন শফশ্বফাী কনরয জনয যভত। হ গানপর হৃদয়নক জাগ্রত ও শিয় কনয অন্তযনক শকয-
শনপাক এফং যীযনক শফশবন্ন হযাগ-ফযাশধ হথনক ুস্থ কনয হতানর। হমভন এ কথা ূযা পাশতা ও ূযা না পারাক 
ইতযাশদয হক্ষনত্র তয শননফ প্রভাশণত নয়নে। আল্লা তা‘আরা ফনরন: 

ا﴿ َّ حُّ
َ
أ ْ ِغَظث َۡۡجآَءح ُكىۡقَدۡ ۡٱۡلَاُسَۡۡيَٰٓ اَۡوِشَفآء َۡۡرّبُِكىۡ ّۡيٌَِۡي ًَ ِ ّ ُدورِِۡۡفۡۡل ٗدىۡٱلصُّ ُِ َث َۡۡو ِيَِيََۡۡورَۡح  ؤ  ًُ  [١٥/ ئنس] ﴾٥٧ّۡۡهِو 

    ‚হ ভানফকুর! হতাভানদয কানে উনদ ফাণী এননে হতাভানদয যনফয ক্ষ হথনক এফং অন্তনযয হযানগয 
শনযাভয় শদায়াত ও যভত ভুশভননদয জনয।‛ [ূযা ইউনু, আয়াত: ৫৭] 

তাই হদখা মায়, কুযআন অধযয়ননয ভাধযনভ অন্তয প্রান্ত য়। দুশশ্চন্তা দূয নয় মায়। আল্লা তা‘আরা ফনরন: 

﴿ٌَۡ ْۡۡٱََّلِي ْا َُ ٌَُّۡۡءاَي ِ ئ ًَ ىَۡوَتط  ُّ رِۡۡقُوُُْب
َّلۡۡٱّلَلِهۡۡةِِذك 

َ
رِۡۡأ

ٌُّۡۡٱّلَلِۡۡةِِذك  ِ ئ ًَ  [٨٩/ الرغد] ﴾٢٨ۡٱه ُقوُُْبَۡۡتط 

‚মাযা ঈভান আনন এফং তানদয অন্তয আল্লায শমশকয দ্বাযা াশন্ত রাব কনয। হজনন যাখ আল্লায শমশকয দ্বাযাই 
অন্তযভূ াশন্ত ায়।‛ [ূযা আয-যা‘আদ, আয়াত: ২৮] 

কুযআনুর কাযীভ খুফই ফযকতভয়। তায উকাশযতা ু-শফার ভানফকুর কুযআননয ভাধযনভ দুশনয়া আনখযাত-
উবয় জগনতয করযাণ ও উন্নশত রাব কযনত ানয। আল্লা তা‘আরা ফনরন: 

ََُكىۡفَإَِيا﴿ حِيَ
 
ۡۡيَأ ٗدىّۡيِّنِ ٌُِِۡۡ ًَ َدايَۡۡٱَتَتعََۡۡذ َقۡىَۡوَّلۡۡيَِضنُّۡۡفََلُِۡۡ ٌۡ ١٢٣ۡۡيَش  َرَضَۡۡوَي غ 

َ
رِيَۡغٌۡأ هُۥَۡضَٗكَۡۡيػِيَشثََٗۡۡلُۥۡفَإِنَۡۡذِل  ْ مََۡۡوََن ُۡشُ ۡيَ

ثِۡ ًَ َمۡىۡٱه قَِحى خ 
َ
حَِنٓۡۡلِىََۡۡرّبِۡۡقَاَل١٢٤ۡۡۡأ َمۡىَۡحَۡش  خ 

َ
َتخ َكَۡۡلَذىلَِكۡۡقَاَل١٢٥ۡۡۡةَِصرٗياُۡلَُجَۡۡوقَدۡ ۡأ

َ
ََاۡأ ىُخ ا َۡۡءاَي َّ ْ مََۡۡوَكَذىلَِكۡۡفَنَِسيَخ َ / طّ] ﴾١٢٦ۡحُنَسۡىۡٱۡل 

١٨٦  ،١٨٢] 

‚এযয মশদ আভায ক্ষ হথনক হতাভানদয কানে শদায়াত আন তখন হম আভায ফশণযত থ অনুযণ কযনফ 
হ থভ্রষ্ট্ নফ না এফং কনষ্ট্ শতত নফ না এফং হম আভায স্মযণ হথনক ভুখ শপশযনয় শননফ তায জীশফকা ংকীণয 
নফ এফং আশভ তানক শকয়াভনতয শদন অন্ধ কনয উশিত কযফ। হ ফরনফ হ আভায ারন-কতযা! আভানক হকন 
অন্ধ অফস্থায় উশিত কযনরন? আশভনতা চকু্ষষ্মান শেরাভ। আল্লা ফরনফন, এভশনবানফ হতাভায কানে আভানদয 
আয়াতভূ এনশের। অতুঃয তুশভ হগুনরা বুনর শগনয়শেনর। হতভশন আজ হতাভানক এখানন হেনড় মাওয়া 
নরা।‛ [ূযা ত্বাা, আয়াত: ১২৩-১২৬] 

৭. আর-কুযআন এভন বফশষ্ট্যূণয শকতাফ মা আল্লা তা‘আরায ংযক্ষনণ ংযশক্ষত। আল্লা ফনরন: 

ٌُۡۡإٍَِا﴿ َاََۡن  رٍَََۡۡزۡل   [٩/ احلجر] ﴾٩ۡهََدىفُِظْنَََۡۡلُۥِۡإَوٍَاۡٱَّّلِل 

‚শনশ্চয় আশভ কুযআন অফতীণয কনযশে এফং আশভই তা ংযক্ষণ কযফ।‛ [ূযা আর-শজয, আয়াত: ৯] 
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৮. কুযআননয অনযতভ একশি বফশষ্ট্য নরা, হম ফযশক্ত এশি ফুোয ও অনুধাফন কযায হচষ্ট্া কনয হ তানক 
দারুণবানফ প্রবাশফত কনয হৃদনয় নাড়া হদয়। অন্তযনক ভাশজযত ও শযীশরত কনয। আত্মানক কনয ংনাশধত। 
ভানুলনক হনক আভনরয প্রশত উৎাী কনয হতানর। তায প্রবাফ ও আেয শুধু ভানফকুর মযন্তই ীশভত নয়; ফযং 
এনক মশদ খুফ ভজফুত ও ক্ত াানড় অফতীণয কযাননা ত তানর অফযই হশি হকেঁন উিত। এ প্রনে আল্লা 
তা‘আরা ফনরন:  

﴿ ْۡ َ َاۡل ٍَزۡل 
َ
ۡىۡٱه ُقر َءانََۡۡهىَذاۡأ ۥَۡجَتنۡ ََۡعَ ُُ َخ ح 

َ
ٗعَۡۡخىِشٗػاَۡهَرأ َخَصّدِ ٌۡ ۡيُّ َيثِّۡۡيِ َثىُنَۡۡوحِو َكۡۡٱّلَلِ َۡۡخش  ي 

َ اۡٱۡل  َّ ُِب ََاِسٍَۡۡۡض  ىۡ ۡلِو ُّ  ﴾٢١َۡحَخَفَمُرونَۡۡهََػَو
 [٨١/ احلرش]

‚মশদ আভযা এ কুযআন াানড়য উয অফতীণয কযতাভ, তনফ আশন হদখনত হনতন হম াাড় শফনীত নয় 
আল্লা তা‘আরায বনয় শফদীণয নয় হগনে, আভযা এফ দৃষ্ট্ান্ত ভানুনলয জনয ফণযনা কশয মানত তাযা শচন্তা-বাফনা 
কনয।‛ [ূযা আর-ায, আয়াত: ২১] 

৯. কুযআন এ উম্মনতয জনয উনদ ও ম্মাননয ফস্তু। আল্লা তা‘আরা ফনরন: 

ۥۡ﴿ ُُ رۡ ِۡإَوٍَ ِمَك َۡۡهَكََّۡۡلِك   ْ ْ َفَۡۡوهَِق ۡۡوََس  [٤٤/ الزخرف] ﴾٤٤ۡۡوُْنََۡۡٔۡتُس 

‚কুযআন হতা আনায ও আনায জাশতয জনয উনদ ম্মান ও স্মযনণয ফস্তু। অফযই এ শফলনয় ত্ত্বয 
শজজ্ঞাশত নফন।‛ [ূযা আম-মুখরুপ, আয়াত: ৪৪] 

১০. ারানতয ভনতা গুরুত্বূণয ‘আভর কুযআননয ূযা পাশতা ড়া ফযতীত ী-শুদ্ধ য় না। যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ ফনরন: 

 )ٌخفق غييّ(. «الصالة ملَ لً يلرأ ةفاحتث الهخاب»

‚হম ফযশক্ত ূযা পানতা নড় না তায ারাতই য় না।‛ (নফাখাশয ও ভুশরভ) 

(১১) মাযা শদায়াত প্রতযাা কনয এফং এয জনয হচষ্ট্া কনয ভান আল্লা তা‘আরা তানদয উনেনয কুযআননয 
শতরাওয়াত ফুো, শপম কযা, এয শফলয়ফস্তু গবীযবানফ শচন্তা কনয হৃদয়ংগভ কযা ও তায শননদয অনুমায়ী ‘আভর 
কযা খুফ জ কনয শদনয়নেন। আল্লা তা‘আরা ফনরন: 

ٍَاَۡوهََقدۡ ﴿ رِۡۡٱه ُقر َءانَۡۡيَََّس 
ن ۡۡلِّلِل  َّ َدلِر ِۡۡيٌَۡذ  [١٥/ اىلٍر] ﴾١٧ۡيُّ

‚এফং আভযা কুযআননক জ কনয শদনয়শে ফুো ও উনদ গ্রনণয জনয। হকাননা শচন্তাীর উনদ 
গ্রণকাযী আনে শক?‛ [ূযা আর-ক্বাভায, আয়াত: ১৭]  

ুতযাং কুযআন আল্লা তা‘আরায একশি শফার শন‘আভত ও শফনল অনুগ্র। তাই আভানদয কনরয এ 
কুযআন হনয় আনশিত ওয়া এফং দা আল্লা তা‘আরায কৃতজ্ঞতা প্রকা কযা উশচত। আল্লা তা‘আরা 
ফনরনেন: 

نِۡۡقُن ۡ﴿ َخُِِۦۡٱّلَلِۡۡةَِفض  ىلَِكَۡۡوبِرَۡح  ْۡۡفَتَِذ ْا رَُح َْۡۡفَو َيف  اَۡخري  ُِۡۡ ًَ ُػْنَّۡۡمِ ًَ  [١٩/ ئنس] ﴾٥٨ََۡي 

    ‚ফরুন আল্লায অনুগ্র ও হভনযফাণীনত। ুতযাং এযই প্রশত তানদয আনশিত ও ন্তুষ্ট্ ওয়া উশচত। তাযা মা 
ঞ্চয় কযনে তা অনক্ষা এশিই অশত উ ভ।‛ [ূযা ইউনু, আয়াত: ৫৮] 
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শদ্বতীয়ত: কুযআনুর কাযীনভয ভূরযায়ন ও গুরুত্ব প্রদান: 

ৃশথফীনত অননক ভুশরভ আনেন, মাযা তায নক্ষ মতিুকু জ ততিুকু শুধু শতরাওয়াতনকই কুযআননয 
মথামথ ক আদায় ও ভূরযায়ননয জনয মনথষ্ট্ ভনন কনযন। তানদয ম্পনকয প্রখযাত আল্লাওয়ারা আনরভ ও আনফদ 
ইভাভ পুদাইর ইফন ‘আইয়াদ্ব য. চভৎকায ফনরনেন: 

 غٍال.انلاس كراءحّ  فاختذ ،ُزل اىلرآن يلػٍو ةّإٍُا 

‚কুযআন-তদনুমায়ী-আভর কযায জনয অফতীণয নরা আয হরানকযা শুধু শতরাওয়াতনকই আভর ফাশননয় ফন 
আনে।‛ [আখরাকু াভারাশতর কুযআন শরর-আজুযযী, ৩৮] ফরা নরা, শকবানফ আভর কযনফ? শতশন ফরনরন, তায 
ারারনক ারার কযনফ, াযাভনক াযাভ কযনফ, আনদ ারন কযনফ, শননলধ হথনক শফযত থাকনফ, আশ্চময 
শফলয়গুনরা মথামথবানফ অফশত নফ।‛ এ কথাশি াান ফযী য. হথনকও ফশণযত আনে।  

ুতযাং শুধু শতরাওয়াতই কুযআননয ক আদানয়য জনয মনথষ্ট্ নয়; ফযং মথামথ ভূরযায়ননয জনয শতরাওয়ানতয 
াাাশ এনক ফুেনত নফ, ফুোয হচষ্ট্া কযনত নফ, শপম কযনত নফ, ফশণযত শফলয়াশদনত শচন্তা-গনফলণা কযনত 
নফ, তদনুমায়ী ‘আভর কযনত নফ ান শফচায ও শফনযাধ-ভীভাংায জনয তায যণান্ন নত নফ। শকন্তু 

দুুঃখজনক ফযাায নরা হরানকযা এয শতরাওয়াতনকই মথামথ ভূরযায়ননয জনয মনথষ্ট্ ভনন কযনে। এয হচনয়ও 
দুুঃখজনক নে-মাযা শতরাওয়াতনক মনথষ্ট্ ভনন কযনে তানদয অশধকাং এ শতরাওয়ানতয ফযাানয অফনরা-
উনক্ষা কযনে। 

 وال خٔل وال كٔة إال ةا اىػٌل اىػظيً.

ফৎয অশতিান্ত নয় মায় অথচ ূণয ফৎনয একফাযও কুযআন খতভ কযনত ানয না। একশিভাত্র ূযাও 
ভুখস্থ কনয না। যভমান ভা মখন কর ভুশরভ ূনণযােনভ কুযআন অধযয়ন কর ইরাভী কভযকাণ্ড নফযাচ্চ 
আন্তশযকতায ানথ ম্পাদন কনয তখনও শকেু ভুশরভনক আশন হদখনত ানফন মাযা এয শতরাওয়াত হথনক দূনয, 
এ ফযকতভয় ভানও এয খতভ ূণয কযায জনয হচষ্ট্া কনয না। 

কুযআনুর কাযীনভয ভূরযায়ননয শদকভূ: 

প্রথভত: শতরাওয়াত কযা 
শতরাওয়ানতয পশমরত: 

(১) কুযআনুর কাযীনভয মথামথ শতরাওয়াত ও অধযয়ন আল্লায ানথ একশি রাবজনক ফযফা। আল্লা 
তা‘আরা ফনরন 

ٌَۡۡإِنَۡ﴿ ْۡۡٱّلَلِۡۡلَِتىَبَۡۡحخ وُْنَۡۡٱََّلِي ْا قَاُم
َ
ةََۡۡوأ ْى ْۡۡٱلَصوَ ْا ٍَفُق

َ
اَۡوأ ًَ ىۡ ِۡم ُّ اَۡرزَق َجى ٢٩َُّۡۡۡتُتْرََۡۡهٌۡحَِخىَرةٗۡۡيَر ُجْنَۡۡوََغَلجَِيثِٗۡۡسّٗ َّْذَِي ىۡ ۡىۡ ِۡلُ ُِ ُجَْر

ُ
ىۡأ ُِ َۡوَيزِيَد

ّۡۡيٌِ وُِِۦٓ  ۥۡفَض  ُُ  [٢٣  ،٨٩/ فاطر] ﴾ۡ٪٢َۡشُمْر َۡۡدُفْر ۡۡإٍَِ

‚মাযা আল্লায শকতাফ াি কনয ারাত কানয়ভ কনয এফং আভযা মা শদনয়শে তা হথনক হগানন ও প্রকানয 
ফযয় কনয, তাযা এভন ফযফা আা কনয মানত কখনও হরাকান নফ না। শযণানভ তানদযনক আল্লা তানদয 
ওয়াফ ুনযাুশয হদনফন এফং শনজ অনুগ্রন আযও হফশ। শনশ্চয় শতশন ক্ষভাীর গুণগ্রাী।‛ [ূযা আর-পাশতয, 
আয়াত: ২৯-৩০] 

(২) কুযআন শতরাওয়াতকাযী প্রনতযক অক্ষনযয শযফনতয একশি কনয াওয়াফ রাব কনয। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
আরাইশ ওয়াাল্লাভ ফনরন, 
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وٌيً  والم خرف،  وىكَ أىف خرف،  ٌَ كرأ خرفا ٌَ نخاب ا فيّ خصِث، واحلصِث ةػرش أٌثاهلا، ال أكٔل/ )الً( خرف، »
 )رواه اىرتٌذي(  .«خرف

‚হম ফযশক্ত কুযআন ভাজীদ হথনক একশি অক্ষয শতরাওয়াত কযনফ তানক একশি াওয়াফ হদওয়া নফ। উক্ত 
এক াওয়াফ নফ দ াওয়ানফয ভতুরয। আশভ একথা ফশর না হম ًال একশি অক্ষয ফযং اىف একশি অক্ষয الم 
একশি অক্ষয ًٌي একশি অক্ষয।( ًال শতরাওয়াত কযনর নূযনতভ শত্রশি াওয়াফ প্রাপ্ত নফ)। (শতযশভমী) 

(৩) কুযআন শতরাওয়াতকাযী শবতয ফাশয উবয় শদক হথনক উ ভ-উৎকৃষ্ট্। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইশ 
ওয়াাল্লাভ ফনরন, 

ٌثو املؤٌَ اذلي يلرأ اىلرآن ٌثو األحرجث/ رحيٓا طيب، وطػٍٓا طيب، وٌثو املؤٌَ اذلي ال يلرأ اىلرآن نٍثو اتلٍرة/ ال ريح هلا »
وطػٍٓا مر، وٌثو املِافق اذلي ال يلرأ اىلرآن نٍثو وطػٍٓا خئ، وٌثو املِافق اذلي يلرأ اىلرآن نٍثو الرحياُث/ رحيٓا طيب 

 (متفق عليه) .«احلِظيث/ ىيس هلا ريح، وطػٍٓا مر

‚হম ভুশভন কুযআন শতরাওয়াত কনয হ জাভীয দৃ মায ুগশন্ধ ফড় চভৎকায এফং স্বাদও ুশভষ্ট্। আয হম 
ভুশভন কুযআন শতরাওয়াত কনয না হ হখজুয ভতুরয। মায গন্ধ হনই শকন্তু স্বাদ ফড় শভষ্ট্। আয হম ভুনাশপক 
কুযআন াি কনয হ যাইান পনরয ভত মায ুগশন্ধ চভৎকায শকন্তু স্বাদ ফড়ই শতক্ত। আয হম ভুনাশপক কুযআন 
নড় না হ ানমারা ফা হকদােঁ পনরয ভতুরয মায হকাননা ঘ্রাণ হনই এফং স্বাদও শতক্ত।‛ (ফুখাযী ও ভুশরভ) 

৪. কুযআন ানি াকীনা (শফনল যভত) অফতীণয য়। াাফী ফাযা ইফন ‘আশমফ যাশদয়াল্লাহু „আনহু ফণযনা 
কনযনেন, 

اكن رجو يلرأ شٔرة الهٓف وغِده فرس مربٔط بشطِني )حبتيني( فخغشخّ شداةث، فجػيج حدُٔ، وجػو فرشّ يِفر ٌِٓا، فيٍا »
 )ٌخفق غييّ(. «ليلرآن(أصتح أىت انليب صًل ا غييّ وشيً فذنر ذلم هل، فلال/ )حيم الصهيِث حِـزىج 

‚জননক াাফী ূযা কাাপ শতরাওয়াত কযশেনরন। তায শনকি যশ শদনয় ফােঁধা একশি হঘাড়া শের। অল্প 
ভনয়য ভনধযই একশি হভঘ তানক হেনক শনর এফং িনভই হশি কানে আশের আয হঘাড়া হোিােুশি কযশের। 
কার নর শতশন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লানভয দযফানয উশস্থত নয় ূণয ঘিনা খুনর ফরনরন। শুনন 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ ফরনরন হশি াকীনা (এক প্রকায শফনল যভত মা দ্বাযা অন্তনযয 
প্রাশন্ত রাব য়) কুযআনুর কাযীনভয শতরাওয়ানতয কাযনণ অফতীণয নয়নে।” (ফুখাযী, ভুশরভ)  

(৫) কুযআননয একশি আয়াত (াি কযা ফা শক্ষা হদওয়া) উনিয ভাশরক ওয়া অনক্ষা উ ভ। যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ ফনরন, 

َ ثالث، وأربع خري » َ ُاكخني، وثالث خري هل ٌ َ نخاب ا غز وجو خري هل ٌ ً أو يلرأ آيتني ٌ ً إىل املصجد فيػي أفال يغدو أخدك
 مصيً ()رواه  . «(هل ٌَ أربع، وٌَ أغدادَْ ٌَ اإلةو

“হতাভানদয হকউ হকন কানর ভশজনদ শগনয় আল্লায কুযআন নত দুশি আয়াত শনখ না ফা নড় না? 
তানর হশি তায জনয দুশি উি রাব কযায হচনয় উ ভ নতা। তিনটি আয়াি তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। 
চারটি আয়াাত চায উি অনক্ষা উ ভ নতা। অনুরূে আয়াপির সাংখ্যা অনুোপি উপটর সাংখ্যা অপেক্ষা 
উ ভ নতা।‛ (ভুশরভ) 

৬. কুযআনুর কাযীভ শনয়শভত শতরাওয়াতকাযী ও তদনুমায়ী আভরকাযীয নক্ষ হকয়াভনতয শদন ুাশয 
কযনফ। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ  ফনরন, 
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 )رواه مصيً(. «إكرؤوا اىلرآن، فإُّ يأيت ئم اىلياٌث شفيػا ألصداةّ»

‚হতাভযা কুযআন শতরাওয়াত কয; হকননা কুযআন শকয়াভনতয শদফন শতরাওয়াত ও আভরকাযীয জনয 
ুাশযকাযী শননফ আশফবূযত নফ।‛ (ভুশরভ) 

যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ ফনরন 

ّ شٔرة ابللرة وآل غٍران » ّ يف ادلُيا، حلدٌ َ اكُٔا يػٍئن ة ّ اذلي َ صاختٍٓايؤىت ئم اىليٍث ةاىلرآن وأْي  )رواه مصيً(. «حتاجان غ

‚হকয়াভনতয শদন কুযআন এফং ৃশথফীনত কুযআননয ভভযানুমায়ী আভরকাযীনদযনক এভতাফস্থায় উশস্থত কযা 
নফ ূযা ফাকাযা ও ূযা আনর ইভযান আনগ আনগ চরনফ এফং এনদয শতরাওয়াত ও আভরকাযীনদয জনয 
ুাশয কযনত থাকনফ।‛ (ভুশরভ) 

৭. কুযআননয ািক ও আভরকাযী দুশনয়া ও আনখযাত উবয় জগনত হশ্রষ্ঠত্ব রাব কযনফ। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু 
আরাইশ ওয়াাল্লাভ ফনরন, 

 (ابلخاري رواه). «وغيٍّ اىلرآن حػيً ٌَ خريكً»

‚হম কুযআন শনখ ও অনযনক শক্ষা হদয় হ হতাভানদয হশ্রষ্ঠতয।‛ (হফাখাযী) 

কুযআন শতরাওয়ানতয প্রশত াাফীনদয আগ্র শের ঈলযণীয়। শতরাওয়ানতয ভমযাদা জানায য তানদয হকউ 
হকউ ফ ভনয়য জনয াযাযাত না ঘুশভনয় কুযআন শতরাওয়ানত কাশিনয় হদওয়ায ংকল্প কনযশেনরন। যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু আরাইশ ওয়াাল্লাভ উক্ত ংকল্প ম্পনকয হজনন এরূ না কযায যাভয শদনয় ফরনরন ফযং প্রশত াত 
শদনন একফায কনয খতভ কযনত ায। তাইনতা হদখা মায় তানদয অশধকাংই প্রশত াত শদনন একফায কনয খতভ 
কযনতন। 

শতরাওয়ানতয প্রশত তানদয এরূ মত্নীর ওয়া নত্ত্বও মশদ কখননা হকউ অনয কানজ ফযস্ততা হতু ফা ঘুনভয 
কাযনণ যানত ড়নত না াযনতন তানর যশদন হ অংিুকু অফযই নড় শননতন। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইশ 
ওয়াাল্লাভ ফনরন, 

 )رواه مصيً(. «ٌَ ُام غَ خزبّ أو غَ يشء ٌِّ ، فلرأه فيٍا ةني صالة اىفجر وصالة اىظٓر نخب هل نأٍُا كرأه ٌَ الييو»

‚হম ফযশক্ত স্বীয় শনধযাশযত অং ফা তায অং শফনল যানত না নড়ই ঘুশভনয় মায় অতুঃয যশদন পজয ও 
হজানযয ভধযফতযী ভনয় নড় হনয়। তানর যানত ড়া নয়নে ধনযই আল্লায শনকি ধতযফয নফ।‛ (ভুশরভ) 

আফায তানদয হকউ হকউ প্রশত শদনন একফায কনয খতভ কযনতন। যভমান ভা আনর কুযআন 
শতরাওয়ানতয প্রশত তানদয হচষ্ট্া ও শযশ্রভ আনযা হফনড় হমনতা। যভমানন ারানতয ভনধয এফং অনয ভয় 
শতরাওয়ানতয জনয তাযা কনিায শযশ্রভ কযনতন।  

ইভাভ ফুখাযী য. ফরনতন: 

 إذا دخو رمضان فإٍُا ْٔ حالوة اىلرآن وإطػام اىطػام.

‚মখন যভমান আনফ তখন হশি নফ একভাত্র কুযআন শতরাওয়াত ও অযনক খাওয়াননায ভা।‛ 

ইভাভ ভানরক য. যভমান আনর াশদনয অধযয়ন ইরভ শক্ষায আয মাফতীয় কাজ হেনড় শদনয় 
(যাতশদন শুধু) ভাাপ হথনক কুযআন শতরাওয়ানতয প্রশত হফশ ভননানমাগী নতন। এয অথয এই নয় হম, শুধু শচন্তা 
ও গনফলণায শদক ও শতরাওয়ানতয ক প্রদাননক জরাঞ্জশর শদনয় শুধু শতরাওয়ানতয প্রশতই গুরুত্ব হদওয়া নফ; ফযং 
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অথয শযফতযন নয় মায় ফা অক্ষয অস্পষ্ট্ থানক এভন কনয খুফ দ্রুত হফনগ শতরাওয়াত কযায অনুভশত হনই। 
কারাভুল্লা শতরাওয়ানতয অননক আদফ আনে শতরাওয়াতকানর হগুনরায প্রশত শফনল রক্ষয যাখা খুফই জরুযী।  

(ফাকী অং যফতযী প্রফনন্ধ আনফ) 
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