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মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর এ উম্মনৈর 
ওপর লে‘আমনৈর তিষ োই। কৈ প্রকানরর কৈ 
ধরনের লে‘আমৈই ো লৈলে োে কনরনিে। তকানো 
মােুনষর পনক্ষ এক তর্ঠনক র্া অনেকগুনলা আসনর 
এসনর্র র্ণবো লেনয় তিষ করা সম্ভর্ েয়। আল্লাহ 
ৈা‘আলা সাধারণভানর্ মাের্ৈার ওপর এর্াং 
লর্নিষভানর্ এই উম্মনৈর ওপর সর্নচনয় র্ড় তয 
লে‘আমৈলি োে কনরনিে ৈা হনলা কুরআে 
োলযলকরণ। আল্লাহ ৈা‘আলা যানক সমগ্র মাের্ৈার 
জেয লে‘আমৈ লহনসনর্ োে কনরনিে। তকেো আল্লাহ 
সুর্হাোহু ওয়া ৈা‘আলা এ লকৈার্নক আসমােী 
লকৈার্সমূনহর পলরসমালি লহনসনর্ োলযল কনরনিে। 

এলিনক লেলখল সৃলির জেয প্রমাণ র্ালেনয়নিে। এলি 
ৈাই সকল ের্ীর লেেিবনের তেষ্ঠৈম। ের্ীগণ যৈ 
লকৈার্ এনেনিে ৈার মহােৈম। এ মহা গ্রন্থ এমে 
এক মু‘লজযা, মহা লেেিবে ও শ্বািৈ েমুো- যার প্রভার্ 
তকানো যুগ র্া স্থানে সীলমৈ েয়; র্রাং যৈকাল লেে-
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রানৈর গমোগমে অর্যাহৈ োকনর্ এলিও ৈৈলেে 
সমুজ্জ্বল োকনর্। এমেলক যখে মােুষ আর কুরআেনক 
গ্রহণ করনর্ ো, এ লকৈানর্র প্রলৈ আগ্রহ তেনক 
ৈানের অন্তর সনর যানর্ এর্াং এ তেনক উপকৃৈ 
হওয়ার প্রর্ণৈা র্ালৈল হনয় যানর্, ৈখে তিষ যামাোয় 
মােুষ এ তেনক উপকৃৈ ো হনল আল্লাহ ৈা‘আলা এনক 
উলঠনয় লেনর্ে। কারণ, কুরআেনক লকৈানর্র পৃষ্ঠা ও 
মােুনষর অন্তর তেনক ৈুনল তেওয়াই হনর্ ৈখে এর 
মযবাোরক্ষার োর্ী।  

আল্লাহ ৈা‘আলা এ প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ অর্ৈরনণর সুসাংর্াে 
লেনয়নিে। সাধারণভানর্ মাের্ জালৈর ওপর এ লকৈার্ 
োলযনলর সুসাংর্াে র্নলে,   

ب ُِكۡم وَِشَفآءٞ ل َِما ِِف ﴿ ِن رَّ وِۡعَظةٞ م  َها ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُدورِ وَُهٗدى َورَۡۡحَةٞ ل ِۡلُمۡؤِمنِ   [57]يونس:   ﴾٥٧نَي ٱلصُّ

“তহ মােুষ, তৈামানের রনর্র পক্ষ তেনক তৈামানের 
কানি এনসনি উপনেি এর্াং অন্তরসমূনহ যা োনক ৈার 
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লিফা, আর মুলমেনের জেয লহোয়াৈ ও রহমৈ।” [সূরা 
ইউেুস, আয়াৈ: ৫৭] 

এ সুসাংর্াে ও র্য়ানের পর আল্লাহ ৈা‘আলা পুেরায় 
র্লনিে,   

ِ َوبِرَۡۡحَتِ ﴿ ا قُۡل بَِفۡضِل ٱَّللَّ ِمَّ ْ ُهَو َخۡۡيٞ م  َٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحوا هِۦ فَبَِذ
 [58]يونس :  ﴾٥٨ََيَۡمُعوَن 

“র্ল, ‘আল্লাহর অেুগ্রহ ও রহমনৈ। সুৈরাাং এ লেনয়ই 
তযে ৈারা খুলি হয়’। এলি যা ৈারা জমা কনর ৈা তেনক 
উত্তম।” [সূরা ইউেুস, আয়াৈ: ৫৭] 

এ সুসাংর্াে লাভ কনরলিনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম। লৈলে ৈা গ্রহণ কনরলিনলে 
আেনের সনে। লকৈারু্ল্লাহ লানভর আেে লিল মূলৈ 
আল্লাহর লে‘আমৈ লানভরই আেে। আল্লাহ তয ৈাাঁনক 
লর্নিষ এ মহা অেুগ্রহ োে কনরলিনলে আেেলি লিল 
ৈারই র্লহিঃপ্রকাি। এর মাধযনম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর সাহার্ীরাও আনমালেৈ 
হনয়লিনলে। কারণ, লকৈার্ লিল ৈানের ওপর সর্নচনয় 
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র্ড় লে‘আমৈ। পক্ষান্তনর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর মৃৈুযর মধয লেনয় এ লে‘আমৈ অর্ৈরনণর 
ধারার পলরসমালি ঘিা লিল ৈানের জেয সর্নচনয় র্ড় 
মুসীর্ৈ। তকেো এর মাধযনম মূলৈ আসমােী সাহানযযর 
ধারা র্ন্ধ হনয় যায়। এই কলযাণ এর্াং এই লকৈানর্র 
ধারা র্ন্ধ হনয় যায়। যা লেনয় আহ্লালেৈ হনয়লিনলে 
ৈানর্‘ঈগণ এর্াং আহ্লালেৈ হনয়নিে ও হনর্ে লকয়ামৈ 
পযবন্ত আগৈ ৈানেরনক সুেরভানর্ অেুসরণকারীগণ। 
যখে ৈারা এ তেনক মহাে গুণার্ললনৈ ঋব্ধ হনর্ে, যা 
মােুনষর উভয় জগনৈর সাফলয- েুলেয়ার সফলৈা ও 
আলখরানৈর কালময়ার্ীর গযারালি তেয়। তকেো এ 
লকৈানর্র উপকালরৈা শুধু সুলস্থরৈার জগৈ ৈো 
আলখরাৈ জগনৈই সীমার্দ্ধ েয়, র্রাং আলখরানৈর 
আনগ েুলেয়ার জীর্নেও মুলমে এর সুফল পানর্। 
অৈএর্, ৈা এমে লকৈার্ যার মাধযনম মােুনষর সর্ 
লকিু সাংনিালধৈ হয়। এর দ্বারা ৈানের েুলেয়া ও 
আলখরানৈর যার্ৈীয় অর্স্থা সুসাংহৈ হয়। এ জেযই 
আল্লাহ সাধারণভানর্ সর্ মােুষনক এর সুসাংর্াে 
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লেনয়নিে। এলি লহোয়াৈ, রহমৈ ও লিফা। আল্লাহ 
ৈা‘আলা র্নলে,   

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡۡحَةٞ ل ِۡلُمۡؤِمننِيَ ﴿ ﴾ ]االرساء َوُنَن 
:82] 

“আর আমরা কুরআে োলযল কলর যা মুলমেনের জেয 
লিফা ও রহমৈ।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াৈ: ৮২] 
এখানে মুলমেনের খাস করা হনয়নি এজেয তয, 
সাধারণৈ ৈারাই এ কুরআে তেনক উপকৃৈ হয়। 
েয়নৈা কুরআে প্রনৈযনকর জেযই রহমৈস্বরূপ। 
অৈএর্ এনৈ রনয়নি লহোয়াৈ ও েূর। এনৈ আনি 
মাের্ জীর্নের যার্ৈীয় অেুষনের সুলর্েযাস, ৈানের 
পরকানলর সুপ্রলৈষ্ঠা এর্াং েুলেয়া ও আলখরানৈর 
কলযাণ। এ জেযই এ লকৈার্ এমে অনেক র্যলির 
জ্ঞােনকও োড়া তেয় যারা আজ অর্লধ ঈমাে আনে লে। 
কারণ, এর মনধয এমে র্ণবো, এমে অনলৌলককত্ব এর্াং 
এমে গূঢ় রহসয রনয়নি যানক তকানো জ্ঞাে পলরনর্িে 
করনৈ পানর ো। তকানো অলভর্যলি ৈানক প্রকাি 
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করনৈ পানর ো। তকানো ভাষা যার লর্র্রণ লেনয় তিষ 
করনৈ পানর ো। এমে লর্ষয় যা র্ণবোৈীৈ। এমে যা 
কল্পোৈীৈ। তকেই র্া েয়, এলি তৈা লেলখল জগনৈর 
রনর্র কালাম। আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাাঁর প্রজ্ঞাময় র্াণীনৈ 
র্নলে,  

ِميُع ٱۡۡلَِصُۡي ﴿ ۖٞ وَُهَو ٱلسَّ ءٞ  [11]الشورى :  ﴾١١لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

“ৈার অেুরূপ তকউ তেই এর্াং লৈলে সর্বনোৈা, 
সর্বদ্রিা।” [সূরা আি-িূরা, আয়াৈ: ১১] অৈএর্, 
আমানের রনর্র মনৈা তকউ তেই। ো ৈাাঁর গুণার্ললনৈ, 
ো ৈাাঁর সত্ত্বায় আর ো ৈাাঁর কাযবার্ললনৈ। ৈাাঁর জেয যা 
ওয়ালজর্ ৈানৈও েয়। আল্লাহ ৈা‘আলা লেনজর সম্পনকব 
যা লকিু লর্র্রণ লেনয়নিে ৈার অেযৈম এ কালাম। 
অৈএর্, আমানের মহাে রনর্র কালানমর অেুরূপ 
তকানো কালাম তেই। তযমে, ৈাাঁর মহাে গুণার্ললর 
অেুরূপ গুণার্লল তেই। একইভানর্ আল্লাহ ৈা‘আলা 
সাংলিি সর্লকিুরই তকানো েলজর র্া উপমা তেই।  
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পূনর্ব তযমে আলম র্নললি এ গ্রন্থলি তপনয় সালাফগণ মহা 
উৎফুল্ল হনয়নিে। এৈ অেুরাগ ও আনর্নগ ৈারা আপু্লৈ 
হনয়নিে তয, এর লৈলাওয়াৈ লকাংর্া অধযয়নে ৈারা 
পলরৈৃি হনৈ পানরে লে। ৈাই ৈানের অর্স্থালেনৈ, 
ৈানের লর্ষয়ািনয় ও ৈানের সম্পনকব যা উদৃ্ধৈ হনয়নি 
এর্াং সীরাৈ গ্রন্থগুনলা ৈানের কাযবালের যা ৈুনল 
ধনরনি, ৈা তেনক আমরা স্পি রু্ঝনৈ পালর এ মহাে 
লকৈার্ লেনয় ৈানের আেনের সীমা লিল ো। এ লর্ষনয় 
ৈানের আগ্রনহর অন্ত লিল ো। ৈানের হৃেনয় সম্মানের 
সর্িুকু জুনড় লিল এ মহাগ্রন্থ।  

এখানে সালানফ সানলহ র্নল প্রেমৈ রু্ঝানো হনে 
সাহার্ানয় লকরামনক। ৈারাই এর অর্ৈরণ প্রৈযক্ষ 
কনরনিে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 
তেনক ৈারাই সরাসলর এ লকৈানর্র পাঠ লেনয়নিে। 
আল্লাহ ৈা‘আলা ৈানেরনকই ৈাাঁর রাসূনলর সহচর 
লহনসনর্ লের্বাচে কনরলিনলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর সাহার্ী লহনসনর্ ৈারাই লিনলে 
লর্নিষালয়ৈ। হযাাঁ, ৈারাই হনলে প্রেম স্তনরর সালাফ। 
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মযবাোর লেক লেনয় ৈানের অর্যর্লহৈ পনরই অর্স্থাে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম যানের এ 
মযবাোয় ভূলষৈ কনরনিে। তযমে, আর্েুল্লাহ রালেয়াল্লাহু 
আেহু তেনক র্লণবৈ, ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 
র্নলে, 

ينَ  ثمَّ  قَْرن   انلَّاس   َخْير » مْ  اَّلَّ  ينَ  ثرمَّ  يَلروَنهر مْ  اَّلَّ   .«يَلروَنهر

“সনর্বাত্তম মােুষ হনলা আমার যুনগর তলানকরা। অৈিঃপর 
যারা ৈানের অর্যর্লহৈ পনর আসনর্, এরপর যারা 
ৈানের পনর আসনর্”।1  

সুৈরাাং ৈানর্য়ী ও ৈানর্ ৈানর্য়ীরাও সালানফ সানলনহর 
অন্তভুবি। কারণ, ৈারাও ৈানের মনধয িালমল- 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম উম্মনৈর 
সকল যুনগর ওপর যানের তেষ্ঠত্ব সার্যস্ত কনরনিে। 
আর এ উম্মনৈর মনধয তেষ্ঠত্ব তকানো স্থাে র্া কানলর 
                                                            

1 সহীহ রু্খারী, হােীস োং ৬৫১; সহীহ মুসললম, হােীস 
োং ২৫৩৫। 
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মনধয সীলমৈ েয়। র্রাং লচরকাল ৈার অর্কাি োকনর্। 
তকেো আল্লাহ জাল্লা িােুহূ মুহালজর ও আেসারীগনণর 
উত্তম অেুসারীনের জেযও তেষ্ঠনত্বর তঘাষণা লেনয়নিে। 
আল্লাহ জাল্লা িােুহূ র্নলে,  

َبُعوُهم ﴿ ِيَن ٱتَّ نَصارِ َوٱَّلَّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل وَّ

َ
َٰبُِقوَن ٱۡۡل َوٱلسَّ

َٰت   رَِِّضَ ٱبِإِۡحَسَٰن   َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ْ َعۡنُه َوأ ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا  ََتۡرِي َّللَّ

نَۡهَُٰر 
َ
بَدٗ ََتَۡتَها ٱۡۡل

َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱاۚ َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ ]اتلوبة   ﴾١٠٠ۡلَعِظيُم َذ

:100] 

“আর মুহালজর ও আেসারনের মনধয যারা প্রেম ও 
অগ্রগামী এর্াং যারা ৈানেরনক অেুসরণ কনরনি 
সুেরভানর্, আল্লাহ ৈানের প্রলৈ সন্তুি হনয়নিে আর 
ৈারাও আল্লাহর প্রলৈ সন্তুি হনয়নি। আর লৈলে ৈানের 
জেয প্রস্তুৈ কনরনিে জান্নাৈসমূহ, যার ৈলনেনি েেী 
প্রর্ালহৈ, ৈারা তসখানে লচরস্থায়ী হনর্। এিাই 
মহাসাফলয।” [সূরা আৈ-ৈাওর্াহ, আয়াৈ: ১০০] 

ৈাই উম্মনৈর সালানফর অেুসরণ-অেুর্ৈবে আমানের 
অন্তভুবি করনর্ ৈানের সূনৈায়, আমানের লমললৈ 
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করনর্ ৈানের েনল। যলেও আমরা ৈানের যুনগ ৈানের 
সেী ো হনৈ পালর। যলেও আমানের অর্স্থাে হয় 
ৈানের তচনয় অনেক েূনর। র্রাং আমরাও ৈানের 
ফযীলৈ ও মযবাোয় িালমল হনৈ পালর যলে আমরা 
ৈানের আমাল ও আখলানক িরীক হই।   

লেশ্চয় এ কুরআে তযমে আল্লাহ জাল্লা িােুহূ র্নলনিে- 
র্ণবো লহনসনর্ ৈাাঁর র্ণবোই যনেি আর লর্র্রণ লহনসনর্ 
ৈাাঁর লর্র্রণই যোেব- তকে েয়, লৈলে তৈা মহা 
প্রজ্ঞার্াে, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাৈা। ৈাাঁর কানি তকানো 
তগাপেই তগাপে েয়। আর ৈাাঁর লকৈানর্র লর্র্রণ 
প্রোনে সমগ্র সৃলি কখনো ৈাাঁর ধানর কানিও তপৌঁিনৈ 
পারনর্ ো, যৈই ৈারা জ্ঞােী তহাক। ৈারা যৈ জেই 
একলত্রৈ তহাক। লেনজর লকৈানর্র র্ণবো লেনৈ লগনয় 
আল্লাহ জাল্লা িােুহূ র্নলে,  

  [01]ق : ١َءاِن ٱلَۡمِجيِد ٓقۚ َوٱۡلُقرۡ 

“কাফ, মযবাোপূণব কুরআনের কসম।” [সূরা কাফ, 
আয়াৈ: ০১] আল্লাহ সুর্হােুহূ ওয়াৈা‘আলা এখানে 
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‘মাজে’ র্া মযবাো িব্দ র্যি কনরনিে।  আরর্নের 
ভাষায় ‘মাজে’ িব্দলি গুণার্ললর পূণবৈার র্যালি ও 
সুলর্সৃ্তলৈ রু্ঝায়। ৈাই যা-ই ৈার গুণার্ললর পূণবৈায় 
র্যাপকৈা ধারণ কনর ৈার জেযই এ লর্নিষণলি প্রনয়াগ 
করা হয়। ৈার তর্লায় এ িব্দলি র্যর্হার করা হয়। 
অৈএর্, ‘মাজীে’ অেব তসই লজলেস যা লর্নিষনণ পূণব, 
যার মযবাো ও তেষ্ঠনত্বর গুনণর র্যলি অন্তহীে। এমেলক 
ৈা সনর্বাচ্চ লিখনর উন্নীৈ এর্াং অভীষ্ঠ মযবাোয় লস্থৈ। 
তকে েয়, এলি তৈা রূহ। তকে েয়, এলি তৈা েূর। 
তকে েয়, এলি তৈা লহোয়াৈ। তকে েয়, এলি তৈা 
আলিক তরানগর লিফা। তযমে, আল্লাহ ৈা‘আলা র্নলে,   

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡۡحَةٞ ل ِۡلُمۡؤِمننِيَ ﴿ ]االرساء   ﴾َوُنَن 
:82] 

“আর আমরা কুরআে োলযল কলর যা মুলমেনের জেয 
লিফা ও রহমৈ।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াৈ: ৮২] 
আল্লাহ সুর্হােুহূর র্াণী  িব্দ এখানে   ﴾ِمَن ٱۡلُقۡرَءانِ ﴿

‘ৈার্ঈ’য’ র্া ‘লকিু’ অেবনর্াধক েয়। র্রাং ৈা এখানে 
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‘লজেস’ র্া সমগ্রৈানক রু্ঝানোর জেয প্রনয়াগ করা 
হনয়নি। অেবাৎ সমগ্র কুরআেই মােুনষর অন্তনরর জেয 
লিফাস্বরূপ। এলি তযমে ইন্দ্রীয়গ্রাহয তরানগর আনরানগযর 
কারণ, তৈমলে ৈা র্স্তুৈ, তমৌললকভানর্ ও প্রধােৈ 
আিার র্যলধসমূহ তেনক, সাংিয় ও প্ররৃ্লত্তর লর্লর্ধ তরাগ 
তেনক আনরাগয োে কনর।  

উম্মনৈর পূর্বসূরীরা এ কুরআনের প্রলৈ লিনলে ৈীব্র 
মনোনযাগী। ৈানের এক ঝলক ঘিোই আমানের 
সামনে পলরষ্কার কনর লেনর্ কুরআনের সনে ৈানের 
সম্পকবিা কৈ চমৎকার লিল। এনৈ অর্িয লর্লিৈ 
হর্ার লকিু তেই। কারণ, পূর্বসূরীনের তয মযবাো ও 
তেষ্ঠনত্বর প্রলৈ লক্ষ কনর আমানের ললাি কুলিৈ হয়, 
ৈানের তয অগ্রসরৈা তেনখ আমানের তেত্রদ্বয় 
লর্নফালরৈ হয়, ৈা এ জেয তয, ৈারা তসই মযবাোয় 
উন্নীৈ হনয়লিনলে এর্াং তসই স্তনর তপৌঁনিলিনলে- 
তযখানে ৈারা আল্লাহ জাল্লা ওয়াআ‘লার র্াণী ও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর লেনেবিোনক 
পলরপূণবভানর্ লচলত্রৈ কনরলিনলে। ৈাই এ উম্মৈই তেষ্ঠ 
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উম্মৈ যানেরনক তর্র করা হনয়নি মােুনষর মেনলর 
জেয। ৈানের উদ্ভর্ ঘিানো হনয়নি মুসহানফ কারীনমর 
উভয় পাি তেনক, এই প্রজ্ঞাময় কুরআনের সামনে 
তেনক। পাঠানো হনয়নি এই কুরআে এর্াং এর সুস্পি 
এ আয়াৈগুনলার লেনেবিোর আনলানক। এই উম্মৈ 
সম্পনকব আনলাকপাৈ করনৈ লগনয় (যানৈ প্রেম 
অন্তভুবি হে সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম) 
আল্লাহ ৈা‘আলা র্নলে,    

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ُكنُتۡم خَ ﴿
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوَتۡنَهۡوَن  ۡۡيَ أ

ۡهُل ٱۡلِكَتَِٰب لَََكَن َخۡۡيٗ 
َ
ِِۗ َولَۡو َءاَمَن أ ا َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱَّللَّ

َُّهم   ۡكََثُُهُم ٱۡلَفَِٰسُقوَن ل
َ
ِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ ]آل عمران :  ﴾١١٠ م 

110] 

“তৈামরা হনল সনর্বাত্তম উম্মৈ, যানেরনক মােুনষর জেয 
তর্র করা হনয়নি। তৈামরা ভানলা কানজর আনেি লেনর্ 
এর্াং মে কাজ তেনক র্ারণ করনর্, আর আল্লাহর প্রলৈ 
ঈমাে আেনর্। আর যলে আহনল লকৈার্ ঈমাে আেৈ, 
ৈনর্ অর্িযই ৈা ৈানের জেয কলযাণকর হৈ। ৈানের 
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কৈক ঈমােোর। আর ৈানের অলধকাাংিই ফালসক।” 
[সূরা আনল-ইমরাে, আয়াৈ: ১১০] 

এ উম্মৈনক এ জেযই সৃলি করা হনয়নি। এ তর্লিিয ও 
কুরআনের এ পন্থায়ই এনের তর্র করা হনয়নি। এর 
পনর আর সীরাৈ ও হােীসগুনলা এর্াং গ্রন্থ ও 
লকৈার্গুনলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর 
সেীরৃ্ে ও ৈানের অেুসারী ৈানর্য়ী ও ৈানর্ 
ৈানর্য়ীনের কুরআে মাজীে তকলন্দ্রক উপহার তেওয়া 
লর্িয়কর ঘিোয় অর্াক হর্ার লকিু তেই।  

কুরআে আযীনমর সনে সাহার্ীনের আচরণ ও ৈানের 
সজীর্ অেুর্ৈবে  সাংক্রান্ত সীরানৈর লর্র্রনণর এক 
ঝলক অধযয়েও মােুষনক অলভভূৈ ও লর্লিৈ ো কনর 
পানর ো। তযমে, আরূ্ হুরায়রা রালেয়াল্লাহু আেহু তেনক 
সহীহ রু্খারী ও মুসললনম র্লণবৈ হনয়নি, লৈলে র্নলে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর ওপর 
আল্লাহ জাল্লা িােুহূ োলযল করনলে,  
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نُفِسُكۡم ﴿
َ
ْ َما ِِفٓ أ ۡرِضِۗ ِإَون ُتۡبُدوا

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسَّ َّ ِ َّلل 

 ٞۖ ُ ۡو ُُتُۡفوهُ ُُيَاِسۡبُكم بِهِ ٱَّللَّ
َ
ِۗ أ ُب َمن يََشآُء ِ  َفَيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َوُيَعذ 

ء   ِ ََشۡ
َٰ ُك  ُ لََعَ  [184]ابلقرة :  ﴾٢٨٤ قَِديٌر َوٱَّللَّ

“আল্লাহর জেযই যা রনয়নি আসমােসমূনহ এর্াং যা 
রনয়নি যমীনে। আর তৈামরা যলে প্রকাি কর যা 
তৈামানের অন্তনর রনয়নি অের্া তগাপে কর, আল্লাহ 
তস লর্ষনয় তৈামানের লহসার্ লেনর্ে। অৈিঃপর লৈলে 
যানক চাে ক্ষমা করনর্ে, আর যানক চাে আযার্ 
লেনর্ে। আর আল্লাহ সর্লকিুর ওপর ক্ষমৈার্াে।” 
[সূরা আল-র্াকারাহ, আয়াৈ: ১৮৪] 

এ আয়াৈলি আমানের অনেনকরই মুখস্থ। আমরা 
অনেনকই এ আয়াৈ পনড় োলক। লকন্তু আমরা 
অলধকাাংিই এখানে এনস েমনক োাঁড়াই ো। কারণ, 
আমরা কুরআনের অেব ও মমব অেুধার্নের মে লেনয় 
এনক লৈলাওয়াৈ কলর ো। র্রাং এর িব্দগুনলা পাঠ 
কনর ৈা তেনক তেকী অজবনের অলভপ্রানয় আমরা 
কুরআে লৈলাওয়াৈ কলর। এর মমব উপললব্ধর ৈাড়োয় 
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আমরা এনক অধযয়ে কলর ো। অেচ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর প্রলৈ যখে আল্লাহ 
জাল্লা িােুহূ এ আয়াৈ অর্ৈীণব করনলে, যানৈ যার্ৈীয় 
মাললকাো আল্লাহর, আসমাে ও যমীনের যার্ৈীয় কৈৃবত্ব 
মহাে রনর্র এর্াং লৈলে মােুনষর অন্তনরর কল্পো ও 
হৃেনয়র অর্যি কোরও লহনসর্ লেনর্ে (যলেও ৈা 
উচ্চারণ ো করা হয় এর্াং কনমব প্রলৈফললৈ ো হয়) 
যখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর 
সাহার্ীগণ এ আয়াৈ শুেনলে, ৈানের জেয লর্ষয়লি র্ড় 
লচন্তার কারণ হনয় োাঁড়াল। ৈারা সর্াই ের্ী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লানমরর কানি িুনি এনলে। তযমে, 
সহীহাইনে লর্র্রণ তেওয়া হনয়নি: অৈিঃপর ৈারা এ 
আয়ানৈর র্িনর্যর ভানর হাাঁিু তগনড় র্নস পড়নলে। 
ৈারা র্লনলে, তহ আল্লাহর রাসূল, (ইনৈাপূনর্ব) এমেসর্ 
আমল অলপবৈ হনয়নি আমরা যার সামেবয রালখ: সালাৈ, 
লসয়াম, লজহাে, সাোকা অেবাৎ এসর্ই আমরা করনৈ 
পালর। লকন্তু আজ আমানের ওপর এমে এক আয়াৈ 
োলযল হনলা যার সামেবয আমরা রালখ ো। ৈখে 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম ৈানেরনক 
লিিাচার লিলখনয়, কুরআেনক কীভানর্ গ্রহণ করনৈ, 
লেলখল জাহানের রনর্র কালামনক কীভানর্ হৃেয়ােম 
করনৈ হনর্ ৈা লিক্ষা লেনয় ৈানের উনেনি র্লনলে,  

ونَ » يدر ترر 
َ
نْ  أ

َ
روا أ ول ْهلر  قَاَل  َكَما َتقر

َ
تَاَبْي   أ نْ  الْك  مْ  م  ْعنَا َقبْل كر  َسم 

روا بَْل  وََعَصيْنَا ْعنَا قرول َطْعنَاوَ  َسم 
َ
ْفَرانََك  أ ير  َوإ ََلَْك  َربَّنَا غر  .« الَْمص 

“তৈামরা লক চাইনিা তৈামানের পূর্বর্ৈবী আহনল লকৈার্ 
েুই সম্প্রোনয়র মনৈা র্লনৈ ‘আমরা শুেলাম এর্াং 
অমােয করলাম’? তৈামরা র্ল, আমরা শুেলাম এর্াং 
মােলাম। তহ আমানের রর্! আমরা আপোরই ক্ষমা 
প্রােবো কলর, আর আপোর লেনকই প্রৈযার্ৈবেস্থল।”2,3 
                                                            

2 সহীহ মুসললম, হােীস োং ১৭৯। 
3 মূল হােীসলি এমে, 

ب   َعنْ  
َ
َريَْرةَ  أ ا : قَاَل  هر ول   ََعَ  نََزلَْت  لَمَّ ر  َصّلَّ  اّللَّ   رَسر َّ  }  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ  َما ّلل 

َمَوا ف   رْض   ف   َوَما ت  السَّ
َ
وا َوإ نْ  اْْل مْ  ف   َما تربْدر كر س  ْنفر

َ
وْ  أ

َ
وهر  أ ْفر مْ  ُتر بْكر َاس   ب ه   ُير

ر  رر  اّللَّ بر  يََشاءر  ل َمنْ  َفيَْغف  ر  يََشاءر  َمنْ  َويرَعذِّ ِّ  ََعَ  َواّللَّ ء   كر ير   ََشْ  فَاْشتَدَّ  قَاَل  { قَد 
ْصَحاب   ََعَ  َذل َك 

َ
ول   أ ر ا َصّلَّ  اّللَّ   رَسر تَْوا وََسلَّمَ  َعلَيْه   ّللَّ

َ
وَل  فَأ ر  َصّلَّ  اّللَّ   رَسر  اّللَّ
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ৈখে ৈানের মনধয রালেয়াল্লাহু আেহুম তকউই র্াে 
রইনলে ো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর 
লেনেবি সর্াই মাো তপনৈ লেনলে এর্াং র্নল উঠনলে, 
‘আমরা শুেলাম এর্াং মােলাম। তহ আমানের রর্! 
আমরা আপোরই ক্ষমা প্রােবো কলর, আর আপোর 

                                                                                              

وا ثرمَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   َكب   ََعَ  بََركر روا الرُّ يْ  َفَقال
َ
وَل  أ ِّْفنَا اّللَّ   رَسر نْ  ُكر ْعَمال   م 

َ
 َما اْْل

يقر  ََلةَ  نرط  يَامَ  الصَّ َهادَ  َوالصِّ َدقَةَ  َواْْل  لَْت  َوقَدْ  َوالصَّ نْز 
ر
ه   َعلَيَْك  أ  َواَل  اْْليَةر  َهذ 

َها يقر ولر  قَاَل  نرط  ر  َصّلَّ  اّللَّ   رَسر ونَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ يدر ترر 
َ
نْ  أ

َ
روا أ ول ْهلر  قَاَل  َكَما َتقر

َ
 أ

تَاَبْي   نْ  الْك  مْ  م  ْعنَا َقبْل كر روا بَْل  وََعَصيْنَا َسم  ْعنَا قرول َطْعنَا َسم 
َ
ْفَرانََك  َوأ  َربَّنَا غر

ير  َوإ ََلَْك  روا الَْمص  ْعنَا قَال َطْعنَا َسم 
َ
ْفَرانََك  َوأ ير  َوإ ََلَْك  َربَّنَا غر ا الَْمص  َها فَلَمَّ

َ
 اْقََتَأ

مْ  ب َها َذلَّْت  الَْقْومر  نَترهر لْس 
َ
نَْزَل  أ

َ
ر  فَأ ولر  آَمنَ }  إ ثْر َها ف   اّللَّ َل  ب َما الرَّسر نْز 

ر
نْ  إ ََلْه   أ  م 

ْؤم   َربِّه   ل  نرونَ َوالْمر ترب ه   َوَمََلئ َكت ه   ب اّللَّ   آَمنَ  كر
ل ه   َوكر قر  اَل  َوررسر َحد   َبْيَ  نرَفرِّ

َ
نْ  أ  م 

ل ه   روا ررسر ْعنَا َوقَال َطْعنَا َسم 
َ
ْفَرانََك  َوأ ير  َوإ ََلَْك  َربَّنَا غر ا { الَْمص   َذل َك  َفَعلروا فَلَمَّ

ر  نََسَخَها نَْزَل  َتَعاَل  اّللَّ
َ
ر  فَأ ر  يرَكلِّفر  اَل }  وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ  َما لََها ورْسَعَها إ الَّ  َنْفًسا اّللَّ

ْذنَا اَل  َربَّنَا اْكتََسبَْت  َما وََعلَيَْها َكَسبَْت  ينَا إ نْ  ترَؤاخ  وْ  نَس 
َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
}  َنَعمْ  قَاَل  { أ

ْل  َواَل  َربَّنَا ا َعلَيْنَا ََتْم  ي ََعَ  ََحَلْتَهر  َكَما إ ْْصً نْ  نَ اَّلَّ   َربَّنَا}  َنَعمْ  قَاَل  { َقبْل نَا م 
لْنَا َواَل  َمِّ رْ  َعنَّا َواْعفر }  َنَعمْ  قَاَل  { ب ه   نَلَا َطاقَةَ  اَل  َما َتر نَْت  َوارََْحْنَا نَلَا َواْغف 

َ
 أ

نَا َمْواَلنَا ْ ينَ  الَْقْوم   ََعَ  فَانُْصر  َنَعمْ  قَاَل  { الََْكف ر 
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লেনকই প্রৈযার্ৈবেস্থল।’ উপলস্থৈ সর্াই যখে এলি 
পড়নলে, লর্ো র্াকয র্যনয় ৈানের লজহ্বা এর অেুসরণ 
করল, র্াকযলি ৈারা উচ্চারণ করনলে, পড়নলে এর্াং 
এনক পলরপূণবভানর্ গ্রহণ করনলে, ৈখে রাবু্বল 
আলামীনের পক্ষ তেনক িাড় তঘালষৈ হনলা। আল্লাহ 
ৈা‘আলার পক্ষ তেনক অর্কাি তঘালষৈ হনলা, লযলে 
র্নলনিে,       

ا َيۡفَعُل ٱ﴿ ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم َوَءاَمنُتممَّ  [147]النساء :  ﴾َّللَّ

“যলে তৈামরা কৃৈজ্ঞৈা প্রকাি কর এর্াং ঈমাে আে 
ৈাহনল তৈামানেরনক আযার্ লেনয় আল্লাহ কী 
করনর্ে?” [সূরা আে-লেসা, আয়াৈ: ১৪৭] 

অেবাৎ তৈামানের ওপর তর্াঝা চাপানোর মাধযনম 
তৈামানের আযার্ লেনয় আল্লাহর কী ফায়ো যলে 
তৈামরা কৃৈজ্ঞৈা প্রকাি কর এর্াং ঈমাে আে? ৈখে 
আল্লাহ ৈা‘আলার পক্ষ তেনক এ উম্মৈনক স্বলস্ত প্রোে 
করা হনলা। আল্লাহর লকৈানর্ এ উম্মনৈর সাফাই 
োলযল হনলা। রাসূলুল্লাহ র্লণবৈ হনলা সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
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ওয়াসাল্লানমর সাহার্ীনের তেষ্ঠত্ব। আল্লাহ ৈা‘আলা 
র্লনলে,  

نزَِل إََِلۡهِ ﴿
ُ
ِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱَّللَّ ِمن رَّ

َحد  
َ
ُِق َبنۡيَ أ ِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ ََل ُنَفر   م 

ۖٞ ُغۡفَرانََك َربََّنا ِإَوََلۡ  َطۡعَنا
َ
ُ  ٢٨٥َك ٱلَۡمِصُۡي َسِمۡعَنا َوأ ََل يَُكل ُِف ٱَّللَّ

]ابلقرة :  ﴾َنۡفًسا إَِلَّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتِۗ 
285-286] 

“রাসূল ৈার লেকি ৈার রনর্র পক্ষ তেনক োলযলকৃৈ 
লর্ষনয়র প্রলৈ ঈমাে এনেনি, আর মুলমেগণও। 
প্রনৈযনক ঈমাে এনেনি আল্লাহর ওপর, ৈাাঁর 
লফলরিৈাকুল, লকৈার্সমূহ ও ৈাাঁর রাসূলগনণর ওপর, 
আমরা ৈাাঁর রাসূলগনণর কারও মনধয ৈারৈময কলর ো। 
আর ৈারা র্নল, আমরা শুেলাম এর্াং মােলাম। তহ 
আমানের রর্! আমরা আপোরই ক্ষমা প্রােবো কলর, 
আর আপোর লেনকই প্রৈযার্ৈবেস্থল। আল্লাহ তকানো 
র্যলিনক ৈার সামেবযনর র্াইনর োলয়ত্ব তেে ো। তস যা 
অজবে কনর ৈা ৈার জেযই এর্াং তস যা কামাই কনর 



 

 

 
 23  

ৈা ৈার ওপরই র্ৈবানর্।” [সূরা আল-র্াকারাহ, আয়াৈ: 
২৮৫-২৮৬] 

আমরা তেখলাম, এখানে রাবু্বল আলামীনের পক্ষ তেনক 
িাড় এনলা ৈানের ঈমাে প্রমালণৈ হর্ার পর। আল্লাহ 
ও ৈাাঁর রাসূনলর পক্ষ তেনক আেীৈ লর্ষয় ৈারা করু্ল 
করার পর। হােীনস উলল্ললখৈ এ ঘিো প্রমাণ কনর, 
সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম কুরআেনক এমে 
তকানো র্স্তু লহনসনর্ গ্রহণ র্া করু্ল করনৈে ো যা শুধু 
লৈলাওয়াৈ করা হয়, যা তেনক লর্লধ-লর্ধাে উদ্ভার্ে 
করা হয় আর ৈানৈ লেলহৈ মমবগুনলার পলরচয় জাো 
যায়। ৈারা র্রাং এ কুরআে পড়নৈে এ মনে কনর তয 
ৈানের সনবাধে কনরই এসর্ র্লা হনে। এর 
মমবগুনলায় ৈানের প্রলৈই ইলেৈ করা হনয়নি। এ জেযই 
লর্ষয়লি ৈানের জেয কলঠে হনয় তেখা লেনয়লিল। ৈাই 
ৈারা এ কুরআে ও মহা সাংর্ানের কলঠে লর্ষয়গুনলা 
লেনয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর 
িরণাপন্ন হনৈে। হােীনসর লকৈানর্ র্লণবৈ আল্লাহর 
র্াণীনৈ কলঠে, জলিল ও কনঠার লর্ষয় তপনয় রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর কানি সাহার্ীনের ধণবা 
তের্ার এলিই একমাত্র ও অলদ্বৈীয় ঘিো েয়। সহীহ 
রু্খারী ও মুসললনম আর্েুল্লাহ ইর্ে মাসঊে রালেআল্লাহ 
আেহু তেনক র্লণবৈ হনয়নি, যখে আল্লাহ ৈা‘আলা এ 
আয়াৈ োলযল করনলে,   

ۡمُن وَُهم ﴿
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱۡۡل

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلٍم أ ٱَّلَّ

ۡهَتُدوَن   [82]اْلنعام :  ﴾ ٨٢مُّ

“যারা ঈমাে এনেনি এর্াং লেজ ঈমােনক যুলুনমর সানে 
সাংলমেণ কনর লে, ৈানের জেযই লেরাপত্তা এর্াং ৈারাই 
লহোয়াৈপ্রাি।” (সূরা আল-আে‘আম, আয়াৈ: ৮২] 
[সহীহ রু্খারী, হােীস োং ৩১১০; সহীহ মুসললম, হােীস 
োং ১৭৮) এ আয়ানৈ আল্লাহ রাবু্বল আলামীনের পক্ষ 
তেনক যারা ৈানের ঈমােনক যুলুম তেনক পলর্ত্র ও 
লেরাপে রাখনৈ তপনরনিে ৈানের সুসাংর্াে প্রোে করা 
হনয়নি। সুৈরাাং আল্লাহর র্াণী ﴾ اْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلمٍ ۡلبُِسوٓ َولَۡم يَ ﴿
অেব যারা ৈানের ঈমােনক যুলুনমর সনে তমলায় 
লে। ْوَلَٰٓئَِك لَهُ ﴿

ُ
ۡهَتُدونَ أ ۡمُن وَُهم مُّ

َ
﴾ ُم ٱۡۡل  ৈানের জেয রনয়নি 
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েুলেয়া ও আলখরানৈর লেরাপত্তা এর্াং েুলেয়া ও 
আলখরানৈ ৈারাই লহোয়াৈপ্রাি। তকেো আহনল ঈমাে 
ৈো ঈমােওয়ানের জেয প্রমালণৈ ও কালিৈ লহোয়াৈ 
শুধু েুলেয়ানৈই সীলমৈ েয়। র্রাং লহোয়াৈ েুলেয়া ও 
আলখরানৈ। আর আলখরানৈর লহোয়াৈ েুলেয়ার 
লহোয়ানৈর তচনয় র্ড়। ৈনর্ ৈা তকর্ল ৈারই োকনর্ 
যার োকনর্ েুলেয়ার লহোয়াৈ। কারণ, আলখরানৈর 
লহোয়ানৈর মাধযনমই তসই জলিল অর্স্থানের লর্ভীলষকা 
তেনক পলরত্রাণ লমলনর্ যা যুর্ানের পযবন্ত রু্নড়া র্ালেনয় 
িাড়নর্। তযমে, আল্লাহ ৈা‘আলা র্নলনিে,  

﴿ ِ ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنَّ َعَذاَب ٱَّللَّ ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك َوتََرى ٱنلَّاَس ُسَك
 [02﴾ ]احلج :٢ َشِديدٞ 

“ৈুলম তেখনর্ মােুষনক মাৈাল সেৃি, অেচ ৈারা 
মাৈাল েয়। ৈনর্ আল্লাহর আযার্ই কলঠে।” [সূরা 
আল-হাজ, আয়াৈ: ০২] 

ঐ লেে মােুষ এমে লহোয়ানৈর মুখানপক্ষী হনর্ যা লেনয় 
ৈারা ঐ লর্ভীলষকা তেনক তর্লরনয় আসনর্, যা লেনয় 
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ৈারা ঐ পা ফসকানো অর্স্থাে তেনক পলরত্রাণ পানর্, যা 
লেনয় ৈারা পুললসরাৈ পালড় লেনর্। কারণ, আল্লাহ যলে 
ৈানক পুললসরাৈ পালড় তেওয়ার লহোয়াৈ োে ো 
কনরে, ৈাহনল তস ৈা অলৈক্রম করনৈ পারনর্ ো। ঐ 
পুল তস পালড় লেনৈ সক্ষম হনর্ ো যার তর্লিিয সম্পনকব 
র্লা হনয়নি তয, ৈা চুনলর তচনয় সূক্ষ্ম এর্াং ৈরর্ালরর 
তচনয় ধারানলা। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর সাহার্ীনের 
সামনে যখে আয়াৈলি োলযল হনলা, ৈারা ৈখে 
লচন্তালিৈ হনয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর কানি িুনি এনলে। ৈারা র্লনলে, তহ 
আল্লাহর রাসূল, আমানের মনধয তক আনি তয তকানো 
যুলুনম ললি হয় লে? আমানের সর্াই তৈা কম-তর্লি 
যুলুনম ললি হনয়নি। আর এ আয়ানৈর ভাষয মনৈ 
লহোয়াৈ ও লেরাপত্তার লানভর একমাত্র পানেয় এমে 
ঈমাে যার সনে মােুষ তকানো যুলুনমর স্পিব লাগায় লে। 
অৈএর্, লেরাপত্তা ও লহোয়ানৈর িৈব হনলা মােুনষর 
তকানো যুলুনম ললি হওয়া চলনর্ ো। সাহার্ীরা এ 
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তেনক রু্ঝনলে, এলি রু্লঝ সূক্ষ্ম, তিাি, কু্ষদ্রালৈকু্ষদ্র ও 
র্ড় ৈো লিরক সর্গুনলানকই অন্তভুবি করনর্। ৈারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর কানি এনস 
অেুনযাগ করনলে, যুলুম তেনক সমূ্পণব েূনর োকা তৈা 
কানরা পনক্ষই সম্ভর্ েয়। প্রলৈলি মােুষই তৈা কম-তর্লি 
যুলুম কনর োনক। তযমে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লামই র্নলনিে,  

« ُّ اء   آَدمَ  ابْن   كر ائ يَ  وََخْير  َخطَّ ابرونَ  اْْلَطَّ   «اتلَّوَّ

“প্রলৈলি মােুষই ভুলকারী আর ভুলকারীনের মনধয 
ৈারাই উত্তম যারা ৈাওর্াকারী।”4 এর্াং আল্লাহ 
ৈা‘আলাও তযমে এর আনগ র্নলনিে,  

نَسَُٰنۖٞ إِنَُّهۥ ََكَن َظلُوٗما َجُهوَٗل ﴿ َها ٱۡۡلِ
 [72﴾ ]اْلحزاب :٧٢وََۡحَلَ

                                                            

4 লৈরলমযী, হােীস োং ২৪২৩; আর্েুর রাযযাক, 
মুসান্নাফ, হােীস োং ৩৫৩৫৭ 
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“আর মােুষ ৈা র্হে কনরনি। লেশ্চয় তস লিল অলৈিয় 
যাললম, একান্তই অজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযার্, আয়াৈ: 
৭২] মােুষ ৈখেই এর প্রমাণ লেনয়নি যখে ৈারা 
কুরআেনক র্হে কনরনি অেচ আসমাে, যমীে ও 
পাহাড়-পর্বৈও ৈা র্হনে সম্মৈ হয় লে। তযমে, আল্লাহ 
র্নলে,  

ن ﴿
َ
َبنۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡۡلِ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َمانََة لََعَ ٱلسَّ

َ
إِنَّا َعَرۡضَنا ٱۡۡل

نَسَُٰنۖٞ إِنَُّهۥ ََكَن َظلُوٗما َجُهوَٗل َُيِۡملۡ  َها ٱۡۡلِ
ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََۡحَلَ

َ
َنَها وأ

 [72]اْلحزاب : ﴾٢

“লেশ্চয় আমরা আসমােসমূহ, যমীে ও পর্বৈমালার 
প্রলৈ এ আমােৈ তপি কনরলি, অৈিঃপর ৈারা ৈা র্হে 
করনৈ অস্বীকার কনরনি এর্াং এনৈ ভীৈ হনয়নি। আর 
মােুষ ৈা র্হে কনরনি। লেশ্চয় তস লিল অলৈিয় 
যাললম, একান্তই অজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযার্, আয়াৈ: 
৭২]  

আর এ গুণলি মােুনষর তকানো র্যলি র্া েনলর সনে 
সীমার্দ্ধ েয়। র্রাং ৈা মাের্ জালৈ র্া মাের্ সম্প্রোয় 
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লেলর্বনিনষর জেয এ সনবাধে। ৈাই তৈা ৈারা 
প্রনৈযনকই যুলুমকারী র্া যাললম, প্রনৈযনকই অজ্ঞ-র্র্বর। 
তকানো মােুষই আল্লাহর লকৈার্ ও আল্লাহ সুর্হােুহূর 
পক্ষ তেনক রাসূলগণ যা এনেনিে ৈার লহোয়াৈ িাড়া 
এ লর্নিষণ েু’লি তেনক মুি োকনৈ সক্ষম েয়।  

সাহার্ীগণ যখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর কানি এ আয়ানৈর র্ির্য লেনয় ৈানের 
উনদ্বনগর কো জাোনৈ এনলে; ৈানের কনির কো 
র্যি করনৈ এনলে, লৈলে ৈানের উনেনি র্লনলে, 
লর্ষয়লি তৈামরা তযমে ভার্ি তৈমে েয়। অেবাৎ 
তৈামরা যা ধারণা কনরনিা যুলুম লর্ষয়লি আয়ানৈ 
তৈমে েয়। র্রাং এলি ৈা-ই লুকমাে আলাইলহস সালাম 
ৈেীয় পুত্রনক উপনেি লেনৈ লগনয় যার ইলেৈ 
কনরনিে, 

ِۖٞ إِ ﴿ َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم َيَُٰبََنَّ ََل تُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ ۡ ِ   [72]لقمان : ﴾١٣نَّ ٱلۡش 

“লপ্রয় র্ৎস, আল্লাহর সানে লিকব কনরা ো; লেশ্চয় লিকব 
হনলা র্ড় যুলুম”। [সূরা লুকমাে, আয়াৈ: ১৩] অৈএর্, 
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আয়ানৈ তয যুলুনমর কো র্লা হনয়নি ৈা হনলা লিকব। 
র্যাস, লর্ষয়লি ৈখে সাহার্ীনের জেয সহজ হনয় তগল।  

কুরআনের সনে সাহার্ীনের (রালেয়াল্লাহু আেহুম) 
িীৈল সম্পকব লিল ো। ৈানের সম্পকব লিল র্রাং 
আমনলর সম্পকব। ৈারা এনক লেনয়নিে লেনজনের প্রলৈ 
সনবাধে লহনসনর্। ইর্ে মাসঊে রালেয়াল্লাহু আেহু 
র্নলে,  

ِيَن ﴿ إذا سمعت اهلل جل وعَل ف كتابه يقول:» َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ْ إما   أصغ إَلها وأعطها أذنك فيهفأرعها سمعك يعين ﴾َءاَمُنوا
 .«خي تؤمر به أو رش تنىه عنه

“ৈুলম যখে আল্লাহ রাবু্বল আলামীেনক ৈাাঁর লকৈানর্ 
র্লনৈ তিাে: ‘তহ ঈমােোরগণ’ ৈখে তৈামার কণবনক 
সজাগ কনরা। অেবাৎ তস লেনক মনোনযাগ োও, কােনক 
উৎকণব কর। কারণ ৈা তকানো কলযাণ হনর্ যার লেনেবি 
তেওয়া হনে অের্া তকানো অকলযাণ হনর্ যা তেনক 
তৈামানক র্ারণ করা হনে।” 
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এলি এ জেয হনয়নি তয ৈারা কুরআেনক মাোর এর্াং 
আমনলর জেয র্রণ কনর লেনয়নিে। এনৈ যা সনবাধে 
করা হনয়নি ৈা প্রনৈযক তোৈার উনেনি, প্রনৈযনকর 
জেযই যার কানি তপৌঁনিনি। এর সনবালধৈরা তকানো 
অৈীৈ জালৈ েয়। আমানের জেয শুধু এর তভৈর যা 
িব্দ ও কালাম রনয়নি ৈার আমল করা এর্াং এর 
মাধযনম আল্লাহর তেকিয অজবেই র্ালক রনয়নি। 
সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম এর উত্তম েমুো 
প্রেিবে কনরনিে এর্াং ৈারা আল্লাহর লকৈানর্র পলরপূণব 
আেুগৈয প্রেিবে কনরনিে।  

এই তেখুে আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু আেহুনক। ৈার 
ৈেয়া আনয়িানক লযোর অপর্াে তেওয়া হনয়নি। 
আল্লাহ জাল্লা িােুহূ সূরা েূনরর ‘ইফক’-এর ঘিোয় 
ৈার পলর্ত্রৈা তঘাষণা কনরনিে। ৈার লেষ্কলুষৈার 
তঘাষণা লেনয়নিে। এলেনক তেখা তগল আনয়িা 
রালেয়াল্লাহু আেহার প্রলৈ যারা অপর্াে আনরাপ 
কনরলিল, ৈার শুভ্র চলরনত্র যারা মললেৈার িাপ লেনৈ 
তচনয়লিল ৈানের অেযৈম লমসৈাহ ইর্ে আিািা। লৈলে 
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লিনলে আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু ‘আেহুর লেকিভাজেনের 
একজে। অভার্ী  লিনলে লৈলে। আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু 
আেহু ৈানক আলেবকভানর্ সাহাযয করনৈে। অৈিঃপর 
যখে লর্ষয়লি পলরষ্কার হনয় তগল। আনয়িা রালেয়াল্লাহু 
আেহার চালরলত্রক লেষ্কলুষৈা সপ্রমাণ হনয় তগল। আরূ্ 
র্কর রালেয়াল্লাহু আেহু ৈখে িপে করনলে, এ 
েুষ্কনমবর পর লৈলে আর ৈানক সাহাযয করনর্ে ো। 
আল্লাহ জাল্লা িােুহূ ৈখে োলযল করনলে,  

ُ لَُكۡمۚ ﴿ ن َيۡغفَِر ٱَّللَّ
َ
ََل َُتِبُّوَن أ

َ
 [22]انلور : ﴾أ

“তৈামরা লক পিে কর ো তয, আল্লাহ তৈামানের ক্ষমা 
কনর তেে?” [সূরা আে-েূর, আয়াৈ: ২২] আরূ্ র্কর 
রালেয়াল্লাহু আেহু ৈখে র্লনলে, লঠক আনি, লঠক 
আনি। এরপর লৈলে আনয়িা রালেয়াল্লাহু আেহার সনে 
তর্য়াের্ীমূলক আচরণ তহৈু লমসৈানহর প্রলৈ ৈার োে-
োলক্ষণয র্নন্ধর প্রলৈজ্ঞা তেনক সনর এনলে।  

কুরআনের সনে সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু 
আেহুনমর আচরণ শুধু একলেক তেনক র্া এক 
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েৃলিনকাণ তেনক উন্নৈ লিল ো। োো লেক তেনক ৈারা 
কুরআনের সনে সম্পনকব উম্মৈনক িালড়নয় 
লগনয়লিনলে। এসনর্র মনধয রনয়নি ৈানের কুরআে 
লৈলাওয়াৈ। সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম এ 
কুরআনের লৈলাওয়াৈনক লেনজনের জেয অপলরহাযব 
কনর লেনয়লিনলে। ৈারা এনক অপরনক পনে তেখা হনল 
কুরআে লিক্ষার লেয়নৈ র্লনৈে, আমানের সনে র্সুে 
আমরা লকিুক্ষণ ঈমাে আলে। এ র্নল একজে 
আনরকজেনক সূরা আসর পনড় তিাোনৈে। ৈারা যখে 
একসনে হনৈে তযমে ৈানের সম্পনকব র্লণবৈ হনয়নি- 
একজে পড়নৈে আর র্ালকরা কুরআে শুেনৈে। 
ৈানের জীর্ে কুরআনের সনে একাকার হনয় 
লগনয়লিল। ৈানের আিায়, ওঠার্সায়, আনলাচো ও 
উপনেনি লমনি লগনয়লিল কুরআে। প্রলৈলি লর্ষনয় 
কুরআে ৈানের মনধয ঢুনক লগনয়লিল। ৈারা কুরআনের 
সনে একাত্ব হনয় লগনয়লিনলে। ৈারা এনৈ মনোনযাগ ও 
আগ্রহ লের্দ্ধ কনরলিনলে। এ লেনয় ৈারা অেয সর্ 
র্যস্তৈা তরনখ র্যস্ত হনয়লিনলে। এ জেযই ৈারা কুরআে 



 

 

 
 34  

অেুধার্নে ৈারা অেযনের িালড়নয় লগনয়লিনলে। আমনল 
ৈারা অেয সর্াইনক িালপনয় লগনয়লিনলে। অেযনের 
িালড়নয় লগনয়লিনলে ৈারা লজহানে। অেযনের িালপনয় 
লগনয়লিনলে আল্লাহ ৈানের হানৈ তযসর্ লর্জয় 
তরনখলিনলে ৈানৈ। এসর্ই লিল কুরআনের প্রলৈ 
ৈানের লেষ্ঠা, একাগ্রৈা, একাত্বৈা ও অলধক পানঠর 
ফসল।  

সাহার্ীগণ কুরআে লৈলাওয়াৈ করনৈে ৈানের তর্ঠনক, 
লৈলাওয়াৈ করনৈে ৈারা সালানৈ। আর ৈার তকানো 
সমসযা তেই তয ৈার পে চলায় কুরআেনক সনে রানখ। 
কুরআে লৈলাওয়াৈ কনর তস জীর্নের সকল অেুষনে। 
িহীে হওয়ার রানৈ উসমাে রালেয়াল্লাহু আেহু আল্লাহর 
লকৈার্ লৈলাওয়াৈ রৈ লিনলে। এমেলক ৈানক তয 
িহীে কনরনি (আল্লাহর কানি ৈার যা প্রাপয তস ৈা-ই 
পানর্) তস র্নলনি, লৈলে যখে িহীে হে ৈার হানৈ 
ধরা লিল পলর্ত্র কুরআে।  
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সাহার্ীনের পনর আমানের পূর্বসূরী পুণযর্াে ৈানর্য়ী ও 
ৈানর্ ৈানর্য়ীগণও ৈানের এ পোঙ্ক অেুসরণ কনরে। 
ৈারাও ৈানের মনৈা লৈলাওয়ানৈ ও কাজ-কনমব 
কুরআেনকই পানেয় লহনসনর্ ধারণ কনরে। তযমে, 
উসমাে ইর্ে আফ ফাে রালেয়াল্লাহু আেহু র্নলে, আলম 
হাম্মাে ইর্ে সালামার তচনয়ও র্ড় আনর্ে তেনখলি। 
লকন্তু ৈার তচনয় কলযাণপে যাত্রায়, কুরআনের 
লৈলাওয়ানৈ এর্াং আল্লাহর জেয আমনল র্ড় আর 
কাউনক তেলখলে। এলেনক আনরকজে র্নলে, আলম আরু্ 
সুহাইল ইর্ে লযয়াে তেনক আর কাউনক ৈার উনেযানগ 
এনৈািা সলক্রয় তেলখ লে। লৈলে আমানের প্রলৈনর্িী 
লিনলে। সর্ সময় লৈলে রানৈর সালানৈ এর্াং 
কুরআনের লৈলাওয়ানৈ লেয়লমৈ লিনলে। অলধক পড়ার 
কারনণ কুরআে তযে ৈার চাকু্ষস লর্ষনয় পলরণৈ 
হনয়লিল। কুরআনের লর্লধ-লর্ধাে পালনে, এ তেনক 
উপকৃৈ হওয়ার ফনল কুরআে তযে সর্বো ৈাাঁর তচানখর 
সামনেই োকৈ। ইমামু োলরল লহজরাহ মানলক ইর্ে 
আোস এর লর্র্রণ লেনৈ লগনয় একজে র্নলে, মানলক 
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ইর্ে আোনসর তর্ােনক লজনজ্ঞস করা হনলা, মানলক 
ইর্ে আোস ৈার গৃনহ কী লেনয় র্যস্ত োকনৈে? আর 
কী লেনয় কাজ করনৈে? লৈলে র্নলে, মাসহাফ িরীফ 
এর্াং লৈলাওয়াৈ। এই হনলা ইমাম মানলক রহ.-এর 
গৃহস্থ র্যস্তৈা। মাসহাফ ও লৈলাওয়াৈ। এ লর্ষনয় 
রনয়নি অনেক আিার। আরও লর্িনয়র র্যাপার হনলা, 
তকানো তকানো পূর্বসূরী এমেও লিনলে তয ৈার লিষযরা 
যখে ৈার কানি উপলস্থৈ হনৈে, লর্োয়কানল লৈলে 
ৈানের উপনেি লেনৈে ৈারা তযে ৈানের পে যাত্রায় 
একসানে ো চনলে। র্রাং প্রনৈযনক আলাো 
আলাোভানর্ পে চনলে। লৈলে ৈানের র্নলে, তৈামরা 
যখে আমার কাি তেনক চনল যানর্, ৈখে তৈামরা 
লর্লেন্ন হনয় যানর্। যানৈ তৈামরা প্রনৈযনক ৈার পনে 
কুরআে পড়নৈ পড়নৈ তযনৈ পানরা। অেযোয় তৈামরা 
একসানে যলে চনলা, ৈনর্ লর্লভন্ন কোর্াৈবায় কুরআে 
তেনক উোসীে হনয় পড়নর্।  

এমেই লিনলে পূর্বসূরীরা কুরআনের লৈলাওয়ানৈ, 
কুরআনের প্রলৈ লেমগ্নৈায় এর্াং কুরআে লৈলাওয়ানৈ 
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আগ্রনহ। লকন্তু এ লৈলাওয়াৈ শুধু িনব্দর লৈলাওয়াৈ 
লিল ো। তকেো আল্লাহ সুর্হােুহূ ওয়াৈা‘আলা ৈাাঁর 
লকৈানর্ কুরআে লৈলাওয়াৈকারীনের প্রিাংসা 
কনরনিে। পািাপালি এক তেলণর লৈলাওয়াৈকারীনক 
ভৎবসোও কনরনিে। যারা কুরআে পনড় অেচ 
কুরআনের আেিব ও লিক্ষাগুনলা অেুধার্ে কনর ো। 
র্েী ইসরাঈনলর একলি েনলর লর্র্রণ লেনৈ লগনয় 
আল্লাহ ৈা‘আলা র্নলে,   

َماِِنَّ ِإَوۡن ُهۡم إَِلَّ يَ ﴿
َ
ٓ أ ِيُّوَن ََل َيۡعلَُموَن ٱۡلِكَتََٰب إَِلَّ م 

ُ
ُظنُّوَن َوِمۡنُهۡم أ

 [78]ابلقرة : ﴾٧٨

“আর ৈানের মনধয আনি লেরক্ষর, ৈারা লমেযা 
আকািা িাড়া লকৈানর্র তকানো জ্ঞাে রানখ ো এর্াং 
ৈারা শুধুই ধারণা কনর োনক।” [সূরা আল-র্াকারাহ, 
আয়াৈ: ৭৮]  

অেবাৎ শুধু তসই পঠে, যানৈ আল্লাহর লকৈানর্র তকানো 
অেুধার্ে তেই। আল্লাহর গ্রনন্থর লকিুই তেই শুধু 
লৈলাওয়াৈ িাড়া। ৈানের কানি এর মনমবর অেুধার্ে, 
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উপললব্ধ র্া অেুভর্ তেই। এ লেনয় তকানো ভার্োও 
তেই। এ জেযই আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাাঁর গ্রনন্থ কুরআে 
আয়াৈসমূহ লেনয় লচন্তা-ভার্ো করনৈ উদু্বদ্ধ কনরনিে। 
এসর্ আয়ানৈর অেযৈম হনলা আল্লাহর র্াণী :   

نَزلَۡنَُٰه إََِلۡ ﴿
َ
ْولُواْ كَِتٌَٰب أ

ُ
َر أ ْ َءاَيَٰتِهِۦ َوَِلََتَذكَّ بَُّرٓوا َدَّ ِ َك ُمَبََٰرٞك َل 

ۡلَبَِٰب 
َ
 [29]ص : ﴾٢٩ٱۡۡل

“আমরা তৈামার প্রলৈ োলযল কনরলি এক র্রকৈময় 
লকৈার্, যানৈ ৈারা এর আয়াৈসমূহ লেনয় গভীরভানর্ 
লচন্তা কনর এর্াং যানৈ রু্লদ্ধমােগণ উপনেি গ্রহণ 
কনর।” [সূরা সে, আয়াৈ: ২৯} 

এ লকৈার্ যা আল্লাহ োলযল কনরনিে এর্াং এনক 
মুর্ারক লহনসনর্ আখযালয়ৈ কনরনিে। অৈিঃপর তকানো 
পন্থায় এ লকৈানর্র র্রকৈ লাভ হনর্, তকানো উপানয় 
এই লকৈানর্র কলযাণ আহরণ করা যানর্ ৈাও র্নল 
লেনয়নিে। আল্লাহ র্নলে,,  

نَزۡلَنَُٰه إََِلَۡك ُمَبََٰركٞ ﴿
َ
بَُّرٓواْ َءاَيَٰتِهِۦكَِتٌَٰب أ َدَّ ِ  [29]ص : ﴾ َل 
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“আমরা তৈামার প্রলৈ োলযল কনরলি এক র্রকৈময় 
লকৈার্, যানৈ ৈারা এর আয়াৈসমূহ লেনয় গভীরভানর্ 
লচন্তা কনর।” [সূরা সে, আয়াৈ: ২৯] 

অেবাৎ এর দ্বারা যানৈ ৈানের লচন্তা-ভার্োর উনদ্রক 
হয়। আর এ লকৈার্ তেনক র্রকৈ হালসল করার এ 
লভন্ন আর তকানো পে তেই। আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামনক প্রেম অহীনৈই 
রালত্র জাগরনণর লেনেবি লেনয়নিে। আল্লাহ ৈা‘আলা 
র্নলে,    

ُِل ﴿ َها ٱلُۡمزَّم  يُّ
َ
أ َۡل إَِلَّ قَلِيٗٗل  ١َيَٰٓ وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه  ٢قُِم ٱَلَّ

َ
ۥٓ أ ن ِۡصَفُه

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًٗل  ٣قَلِيًٗل 
َ
-01]املزمل : ﴾٤أ

04]  

“তহ চাের আরৃ্ৈ! রানৈ সালানৈ োাঁড়াও লকিু অাংি 
িাড়া। রানৈর অনধবক লকাংর্া ৈার তচনয় লকিুিা কম। 
অের্া ৈার তচনয় একিু র্াড়াও। আর স্পিভানর্ ধীনর 
ধীনর কুরআে আরৃ্লত্ত কর।” [সূরা আল-মুযযালম্মল, 
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আয়াৈ: ০১-০৪] অেবাৎ এর পানঠ ইরসাল করুে এর্াং 
কুরআেনক ৈারৈীনলর সনে ধীনর ধীনর পড়ুে।  

 [05]املزمل : ﴾٥إِنَّا َسُنۡلِِق َعلَۡيَك قَۡوَٗل ثَقِيًٗل ﴿

“লেশ্চয় আমরা তৈামার প্রলৈ এক অলৈ ভারী র্াণী 
োলযল করলি।” [সূরা আল-মুযযালম্মল, আয়াৈ: ০৫] 
আর ৈা হনলা কুরআে। অৈএর্, কুরআে হনলা ভারী 
কো যা আিস্থ করার জেয প্রস্তুলৈর প্রনয়াজে রনয়নি। 
আল্লাহ র্নলে, 

َشدُّ َوۡط  ٥إِنَّا َسُنلِِۡق َعلَۡيَك قَۡوَٗل ثَقِيًٗل ﴿
َ
ِۡل ِِهَ أ ا   ٗ إِنَّ نَاِشَئَة ٱَلَّ

ۡقَوُم قِيًٗل 
َ
  [06-05]املزمل : ﴾٦َوأ

“লেশ্চয় আমরা তৈামার প্রলৈ এক অলৈভারী র্াণী 
োলযল করলি। লেশ্চয় রাৈ-জাগরণ আিসাংযনমর জেয 
অলধকৈর প্রর্ল এর্াং স্পি র্লার জেয অলধকৈর 
উপনযাগী।” [সূরা আল-মুযযালম্মল, আয়াৈ: ০৫-০৬] 
ৈাাঁনক লৈলে রালত্র জাগরনণর লেনেবি লেনয়নিে এর্াং এর 
কারণ লহনসনর্ র্নলনিে,   
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َشدُّ َوۡط  ﴿
َ
ِۡل ِِهَ أ ۡقَوُم قِيًٗل   ٗ إِنَّ نَاِشَئَة ٱَلَّ

َ
  [06]املزمل : ﴾٦ا َوأ

“লেশ্চয় রাৈ-জাগরণ আিসাংযনমর জেয অলধকৈর 
প্রর্ল এর্াং স্পি র্লার জেয অলধকৈর উপনযাগী।” 
অেবাৎ এনৈ মুনখর উচ্চারনণ সনে আিার ভার্ো, লচন্তা, 
গনর্ষণা ও অেুসন্ধােও একাত্ব হনর্। তযমে, লৈলে 
র্নলে, 

َشدُّ َوۡط ﴿
َ
ِۡل ِِهَ أ ۡقَوُم قِيًٗل   ٗ إِنَّ نَاِشَئَة ٱَلَّ

َ
   [06]املزمل : ﴾٦ا َوأ

“লেশ্চয় রাৈ-জাগরণ আিসাংযনমর জেয অলধকৈর 
প্রর্ল এর্াং স্পি র্লার জেয অলধকৈর উপনযাগী।” 
[সূরা আল-মুযযালম্মল, আয়াৈ: ০৬] আর ‘োলিয়াৈুল 
লাইল’-এর র্যাখযায় র্লা হনয়নি: রানৈর মুহূৈবসমূহ। 
এর র্যাখযায় আরও র্লা হনয়নি: রানৈর আমল। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর পযবনর্ক্ষণ 
উভয় মৈনকই সমেবে কনরে। কারণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামনক আল্লাহ যা লেনেবি 
লেনয়নিে ৈা তৈা লেনয়নিেই, ৈা তযে হয় রালত্রনৈ। 
কারণ, লজহ্বার সনে আিার সাংনযানগর তক্ষনত্র এলিই 
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অলধক সহায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ৈা‘আলার এ লেনেবি পলরপূণব 
র্াস্তর্ায়ে কনরলিনলে। সহীহ মুসললনম আরূ্ হুযায়ফা 
ইর্ে ইয়ামাে রালেয়াল্লাহু আেহু তেনক র্লণবৈ হনয়নি,   

نَّ »
َ
َّ  أ   وسلم عليه اهلل صّل انلَّب 

َ
ْمَرانَ  َوآَل  ، ابْلََقَرةَ  قََرأ  َوالنَِّساءَ  ، ع 

رُّ  الَ  َرْكَعة   ف   َل  إ الَّ  رََْحَة   ب آيَة   َيمر
َ
 .«اْستََجارَ  إ الَّ  َعَذاب   ب آيَة   َوالَ  ، َسأ

“ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানম এক রাকানৈ সূরা 
আল-র্াকারা, সূরা আনল ইমরাে ও সূরা আে-লেসা 
পনড়ে। তয রহমনৈর আয়াৈই লৈলে অলৈক্রম তসখানে 
প্রােবো কনরে, আর তয আযানর্র আয়াৈই অলৈক্রম 
লৈলে ৈা তেনক পাোহ চাে।”5 

আমানের ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম এসর্ই 
এক রানৈ এক রাকানৈ পনড়নিে। আর ৈাাঁর পড়া লক 
তযেনৈে লিল? সাধারণ পেয র্া গেয পানঠর মনৈা 
লিল? যার তকানো অেবই রু্ঝা যায় ো? যার তকানো 
                                                            

5 সুোে োসায়ী, হােীস োং ১০০৯। 
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লক্ষযই তেই? ো, আল্লাহর িপে। ৈাাঁর লৈলাওয়াৈ 
পদ্ধলৈর লর্র্রণ লেনৈ লগনয় হুযায়ফা রালেয়াল্লাহু আেহু 
র্নলে,  

َؤال   َمرَّ  َوإ َذا َسبَّحَ  تَْسب يح   ف يَها ب آيَة   َمرَّ  إ َذا» َل  ب سر
َ
 ب تََعوُّذ   َمرَّ  َوإ َذا َسأ

 .«َتَعوَّذَ 

“যখে লৈলে তকানো পড়নৈে যানৈ ৈাসর্ীহ োকৈ, 
লৈলে সুর্হাোল্লাহ পড়নৈে অের্া তকানো প্রােবো 
োকনল লৈলে প্রােবো করনৈে লকাংর্া তকানো আেয় 
প্রােবো োকনল আেয় চাইনৈে।”6  

এমেই লিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর 
লৈলাওয়াৈ। লৈলাওয়াৈ লিল লচন্তা-ভার্ো ও ধযাে-
গনর্ষণার তর্লিনিয সমুজ্জ্বল। পেয পানঠর মনৈা 
লৈলাওয়াৈ লিল ো। তযমে ইর্ে মাসঊে রালেয়াল্লাহু 
আেহু মুলমনের লৈলাওয়াৈ তকমে হওয়া উলচৈ সম্পনকব 
র্লনৈ লগনয় র্নলে, 
                                                            

6 সহীহ মুসললম, হােীস োং ১২৯১। 
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روهر  الَ » قْل َنُْثَ  تَنُْثر وهر  َوالَ  ادلَّ ذُّ ، َكَهذِّ  َتهر ْعر  وا الشِّ نْدَ  ق فر ، ع   َعَجائ ب ه 
وا كر لروَب، ب ه   وََحرِّ ونر  َوالَ  الْقر مْ  َهمُّ  يَكر كر َحد 

َ
رَ  أ وَرة   آخ   .«السُّ

“তৈামরা এনক (কুরআে) েি তখজুনরর মনৈা িলড়নয় 
লিলিনয় পনড়া ো লকাংর্া কলর্ৈার মনৈা গলৈময় িনেও 
পনড়া ো। র্রাং এর তযখানে লর্িনয়র কো আনি 
তসখানে োনমা এর্াং ৈা লেনয় হৃেয়নক আনোললৈ 
কনরা। আর সূরার সমালিনৈ তপৌঁিা তযে তৈামানের 
কানরা লক্ষয ো হয়।”7   

এ কুরআনে রনয়নি োো আশ্চযব ও োো রহসয। যা 
তকউ দ্রুৈ লৈলাওয়াৈ কনর লকাংর্া লচন্তা-ভার্োহীেভানর্ 
পনড় উদ্ধার করনৈ পারনর্ ো। আল্লাহ ৈা‘আলা 
কুরআেনক মনোনযাগহীে পড়নৈ লেনষধ কনরনিে। 
র্ারণ কনরনিে এর হক ো আোয় কনর লৈলাওয়াৈ 
করনৈ। তয লক-ো এর লর্িনয়র কানি এনস োনম ো। 
সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম ও  ৈানের 

                                                            

7 মুসান্নানফ ইর্ে আর্ী িাইর্া, হােীস োং ৮৭৩৩। 
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পরর্ৈবী মেীষীগণ কুরআনের একলি সূরা লিক্ষায় েীঘব 
কনয়ক র্ির পযবন্ত র্সনৈে। ইর্ে উমার রালেয়াল্লাহু 
আেহুমা সূরা আল-র্াকারাহ লিক্ষা কনরে আি র্িনর। 
র্লা হনয় োনক: লৈলে সূরা আল-র্াকারাহ তিখায় র্ানরা 
র্ির সময় র্যয় কনরে। তযমে র্নলনিে আরূ্ আর্েুর 
রহমাে সুলামী, ৈানর্য়ীনের মনধয যারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর সাহার্ীনের তেনক 
তযমে উসমাে, উর্াই ইর্ে কা‘র্ প্রমুনখর কানি 
কুরআে লিনখনিে ৈারা র্নলে, ‘আমরা ের্ী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর যুনগ েি আয়াৈ লিনখ আর 
সামনে এগুৈাম ো, যার্ৈ আমরা ৈানৈ কী ইলম 
রনয়নি, কী আমল রনয়নি ৈা লিখৈাম। ফনল আমরা 
কুরআে লিনখলি, ইলম লিনখলি এর্াং আমল লিনখলি।’ 
এমেই করনৈে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর সাহার্ীগণ। ইর্ে মাসঊে রালেয়াল্লাহু 
আেহু র্নলে,   
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نَّا» نْ  َتَعلَّْمنَا إَذا كر ِّ  م  ر  َصّلَّ  انلَّب   لَمْ  آيَات   َعْشَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ
َاو زَْها نْ  ف يَها َما َنتََعلَّمَ  َحّتَّ  ُنر لْم   م  روا"  َوالَْعَمل   الْع   َفتََعلَّْمنَا: "  قَال
ْرآنَ  لْمَ  الْقر يًعا َوالَْعَمَل  َوالْع   .«ََج 

“আমরা যখে ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম তেনক 
েি আয়াৈ লিখৈাম, তসখাে তেনক সামনে র্াড়ৈাম ো 
যার্ৎ ো এর মনধয যৈ লর্ধাে আনি, মমব ও আমল 
আনি ৈা ো তিখা হৈ।’ ৈারা র্নলে, ‘ৈাইনৈা আমরা 
কুরআে লিনখলি এর্াং ইলম ও আমল উভয়ই 
লিনখলি।”8 

মানলক রহ. র্নলে, ইর্ে উমার রালেয়াল্লাহু আেহুমা 
র্ানরা র্িনর সূরা আল-র্াকারাহ লিনখে। যখে লৈলে 
সূরা আল-র্াকারাহ খৈম কনরে, একলি উি জর্াই 
কনরে। আর এ সময় শুধু লৈলে সূরালি মুখস্ত করায় র্া 
িালব্দকভানর্ আিস্থ করায় র্যয় কনরে লে। র্রাং ধারণা 
করা যায় ৈারা তৈা পরর্ৈবীনের তচনয় দ্রুৈই মুখস্ত 

                                                            

8 র্াইহাকী, শুআরু্ল ঈমাে, হােীস োং ১৪০১। 
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করনৈ পারনৈে। লকন্তু ৈারা এ আসমােী মহা র্াণীনৈ 
ৈানের জেয কী র্াৈবা রনয়নি, কী মমব ও লর্ধাে রনয়নি 
ৈা অেুধার্নে এ সময় র্যয় করনৈে। এ জেযই ৈানের 
কো কম হৈ লকন্তু ৈা র্রকনৈ তর্লি হৈ। কারণ, ৈা 
ৈত্ত্ব, মমব, লচন্তা ও লর্েগ্ধৈার লেযবাস হৈ। পক্ষান্তনর 
পরর্ৈবীনের কো পলরমানণ তর্লি হৈ লকন্তু র্রকনৈ হৈ 
কম।  

সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুনমর অনেনক একলি 
আয়াৈ পড়নৈ পড়নৈ সারা রাৈ কালিনয় লেনৈে। 
এমেলি ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম সম্পনকবও 
র্লণবৈ হনয়নি, তযমে র্ণবো কনরনিে আরূ্ যর 
রালেয়াল্লাহু আেহু। লৈলে র্নলে,  

ُّ  قَامَ » ْصبَحَ  َحّتَّ  ب آيَة   وَسلَّمَ  َعليْه   اهلل َصّلَّ  انلَّب 
َ
َها أ در  : َواْليَةر  يرَردِّ

ۡبُهۡم فَإِنَُّهۡم ِعَباُدَكۖٞ  ِ نَت ٱۡلعَ إِن ُتَعذ 
َ
زِيُز  ِإَون َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ

 .«ٱۡۡلَِكيمُ 

“ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম একলি আয়াৈ 
লেনয় োাঁলড়নয় তগনলে। এমেলক ৈা র্ারর্ার আরৃ্লত্ত 
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করনৈ করনৈ সকাল কনর তফলনলে। আর তস 
আয়াৈলি লিল আল্লাহর র্াণী:  

ۡبُهۡم فَإِنَُّهۡم ِعَباُدَكۖٞ ﴿ ِ نَت ٱۡلَعزِيُز إِن ُتَعذ 
َ
ِإَون َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ

 [118]املائدة : ﴾١١٨ٱۡۡلَِكيُم 

“যলে ৈুলম ৈানের আযার্ োও ৈনর্ ৈারা তৈা তৈামারই 
র্াো। আর যলে ৈানের ক্ষমা কনর োও ৈনর্ তৈা 
ৈুলমই প্রৈাপিালী প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-মালয়ো, 
আয়াৈ: ১১৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 
এ আয়াৈ পড়নৈ পড়নৈ পুনরা একলি রাৈই 
অলৈর্ালহৈ কনর তেে।”9 

একেল সাহার্ী রালেয়াল্লাহু আেহুম তেনকও এমেলি 
র্লণবৈ হনয়নি। তযমে, ৈামীম োরী রালেয়াল্লাহু আেহু 
তেনক র্লণবৈ হনয়নি, লৈলে লেনচর আয়াৈলি পড়নৈ 
োনকে: 

                                                            

9 সুোে োসায়ী, হােীস োং ১৩৫০। 
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﴿ ِ ي  ْ ٱلسَّ ِيَن ٱۡجََتَُحوا ۡم َحِسَب ٱَّلَّ
َ
   َ أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ اِت أ َۡعلَُهۡم َكٱَّلَّ ن َّنَّ

َٰلَِحَِٰت   [21]اْلاثية : ﴾وََعِملُواْ ٱلصَّ

“যারা েুষ্কমব কনরনি ৈারা লক মনে কনর তয, আমরা 
ৈানেরনক এ সর্ তলানকর সমাে গণয করর্, যারা 
ঈমাে আনে এর্াং সৎকমব কনর?’ [সূরা আল-জালিয়া, 
আয়াৈ: ২১] লৈলে এ আয়াৈ আওড়ানৈ আওড়ানৈ 
সকাল হনয় যায়। আসমা রালেয়াল্লাহু আেহা তেনকও 
এমে ঘিো র্লণবৈ হনয়নি। লৈলে পড়লিনলে:   

ُموِم ﴿ ََٰنا َعَذاَب ٱلسَّ ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى  [27]الطور : ﴾٢٧َفَمنَّ ٱَّللَّ

“অৈিঃপর আল্লাহ আমানের প্রলৈ েয়া কনরনিে এর্াং 
আগুনের আযার্ তেনক আমানেরনক রক্ষা কনরনিে।” 
[সূরা আৈ-ৈূর, আয়াৈ: ২৭] লৈলে এ আয়ানৈ এনস 
তেনম যাে। এখানে এনস লৈলে র্ারর্ার আওড়ানৈ 
োনকে আর তো‘আ করনৈ োনকে। এ ঘিোর 
র্ণবোকারী র্নলে, আমার কানি লর্ষয়লি অনেক েীঘব 
মনে হনলা। আলম ৈখে র্াজানর তগলাম। তসখানে 
আমার যার্ৈীয় প্রনয়াজে সারলাম। ৈারপর ৈাাঁর কানি 
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লফনর এলাম। লৈলে ৈখনো আয়াৈলি আরৃ্লত্ত কনর 
যানেে আর তো‘আ কনর যানেে। ৈারা এমে 
কনরলিনলে আয়ানৈ লচন্তা করার জেয। হরফ আোয় 
কনর তর্লি তর্লি তেকী প্রালির ইোয় ৈারা এমে 
কনরে লে। ৈা লিল র্রাং আয়ানৈ লেলহৈ অেব ও মমব 
এর্াং ৈানৈ লুলকৈ কলযাণ আহরনণর লেলমনত্ত। র্লণবৈ 
হনয়নি ইর্ে মাসঊে রালেয়াল্লাহু আেহু আল্লাহর এ 
র্াণীলি আওড়ানৈ োনকে: 

ِ زِۡدِِن ِعۡلمٗ ﴿  [114]طه : ﴾١١٤ا َوقُل رَّب 

“তহ আমার রর্, আমার জ্ঞাে রৃ্লদ্ধ কনর লেে।” [সূরা 
ত্ব-হা, আয়াৈ: ১১৪] সাঈে ইর্ে জুর্াইর রালহমাহুল্লাহ 
এ আয়াৈলি র্ারর্ার পড়নৈে :  

ِۖٞ ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إََِل َوٱتَُّقواْ يَۡومٗ ﴿  [281]ابلقرة : ﴾ٱَّللَّ

“আর তৈামরা তস লেনের ভয় কর, তয লেে 
তৈামানেরনক আল্লাহর লেনক লফলরনয় তেওয়া হনর্।” 
[সূরা আল-র্াকারাহ, আয়াৈ: ২৮১]     
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এভানর্ একেল সাহার্ী ও ৈানর্য়ী তেনক এমে র্লণবৈ 
হনয়নি। আর আয়ানৈ এমে পুেরারৃ্লত্ত ফরয সালানৈ 
অেুনমালেৈ েয়। কারণ, ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম ৈা কনরে লে। ৈাাঁর তেনক এমেলি 
প্রমালণৈও েয়। লৈলে এমে কনরনিে তকর্ল েফল 
সালাৈগুনলায়। তযমেলি জাো যায় ইমাম োসায়ী ও 
প্রমূখ র্লণবৈ আরূ্ যর রালেয়াল্লাহু আেহুর আির তেনক। 
একই আয়াৈ র্ারর্ার পড়ার এই ঘিোগুনলাই প্রমাণ 
কনর সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম কুরআে 
লেনয় লচন্তা করনৈে। কারণ, র্ারর্ার এসর্ আয়ানৈর 
পঠে ও পুেরারৃ্লত্ত লিল মূলৈ এর মমব ও ৈাৎপযব লেনয় 
লচন্তার খালৈনর। তৈমলে সাহার্ানয় তকরাম এ মহাগ্রন্থ 
লৈলাওয়াৈকানল েীঘবক্ষণ পযবন্ত কান্নাকালি করনৈে। 
র্লার্াহুলয ৈারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লামনক এমে করনৈ তেনখনিে র্নলই ৈাাঁর 
অেুকরণ কনরনিে। তকেো আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাাঁর 
লকৈানর্ আলবয়া লকরাম ও সাজোয় মস্তক অর্েৈকারী 
ইলমওয়ালানের এর্াং এ লকৈানর্র উপনেিার্লল ের্নণ 
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কান্নায় েুনয় পড়ানের প্রিাংসা কনরনিে। একেল ের্ীর 
লর্র্রনণ আল্লাহ ৈা‘আলা র্নলে,   

ۡنَعَم ﴿
َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ

ُ
ُ َعلَۡيِهمأ ِ  ٱَّللَّ َِن ٱنلَّبِي  ِيَّةِ َءاَدَم  ۧم  َن ِمن ُذر 

ۡن َۡحَۡلَنا َمَع نُوح   ۡن َهَدۡيَنا  َوِمن َوِممَّ َٰٓءِيَل َوِممَّ ِيَّةِ إِبَۡرَٰهِيَم ِإَوۡسَر ُذر 
ٓۚ إَِذا ُتۡتََلَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰت ٱلرَِّنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ا۩ َوُبِكي ٗ  ۤاٗدَّجُس َوٱۡجَتبَۡيَنا

  [58]مريم : ﴾٥٨

“এরাই তস সর্ ের্ী, আেম সন্তানের মধয তেনক যানের 
ওপর আল্লাহ অেুগ্রহ কনরনিে এর্াং যানের আমরা 
েূনহর সানে তেৌকায় আনরাহণ কলরনয়লিলাম। আর 
ইর্রাহীম ও ইসরাঈনলর র্াংনিাদূ্ভৈ এর্াং যানেরনক 
আমরা পেপ্রেিবে কনরলিলাম ও মনোেীৈ কনরলিলাম। 
যখে ৈানের কানি পরম করুণামনয়র আয়াৈসমূহ পাঠ 
করা হৈ, ৈারা কাাঁেনৈ কাাঁেনৈ সাজোয় লুলিনয় 
পড়ৈ।” [সূরা মারইয়াম, আয়াৈ: ৫৮] 

এখানে আল্লাহর র্াণী ﴾وا  িব্দলির প্রলৈ লক্ষয ﴿َخرُّ

করুে। এলি সুস্পিভানর্ সাজোয় অগ্রসরৈার প্রমাণ 
লেনে। আর এসর্ হনলা লর্েয়, েম্রৈা, আপে হীেৈা 
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ও েীেৈা প্রকানির সাজোহ ي   داً َوبرك  جَّ وا سر  । ﴾اً ﴿َخرُّ

এিাড়া আল্লাহ ৈা‘আলা আহনল লকৈার্নের একলি 
েনলর প্রিাংসা কনর র্নলে,  

ۡمِع ﴿ ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن ٱدلَّ
َ
نزَِل إََِل ٱلرَُّسوِل تََرىَٰٓ أ

ُ
ِإَوَذا َسِمُعواْ َمآ أ

َِٰهِدينَ  ٓ َءاَمنَّا فَٱۡكُتبَۡنا َمَع ٱلشَّ ِّۖ َيُقولُوَن َربََّنا ِ  ِمَن ٱۡۡلَق 
ْ ا َعَرفُوا  ِممَّ

 [83]املائدة : ﴾٨٣

‘আর রাসূনলর প্রলৈ যা োলযল করা হনয়নি যখে ৈারা 
ৈা শুনে, ৈুলম তেখনর্ ৈানের চকু্ষ অশ্রুনৈ তভনস 
যানে, কারণ ৈারা সৈয তজনেনি। ৈারা র্নল, ‘তহ 
আমানের রর্, আমরা ঈমাে এনেলি। সুৈরাাং আপলে 
আমানেরনক সাক্ষয োেকারীনের সনে লললপর্দ্ধ করুে।’ 
[সূরা আল-মানয়ো, আয়াৈ: ৮৩]  

এভানর্ কুরআে পাঠকানল কান্নার জেয আল্লাহর 
প্রিাংসার আরও অনেক উপমা রনয়নি। এলি তসই 
গুণার্ললর একলি আল্লাহ যার প্রিাংসা কনরনিে ৈা 
ের্ীগণ ও ইলমওয়ালানের মনধয োকায়, যারা এ 
লকৈার্ লেনয় লচন্তা-ভার্ো কনরনিে এর্াং এ লেনয় 
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আিমগ্ন হনয়নিে। এ জেযই আমরা সর্বনেষ্ঠ মাের্ 
এর্াং সনর্বাত্তম চলরত্রর্াে মেীষী মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামনক আমরা কুরআে 
লৈলাওয়াৈ করনৈ লগনয় কান্নায় তভনে পড়নৈ তেলখ। 
তযমে, আর্েুল্লাহ ইর্ে লিখখীর তেনক র্লণবৈ, ৈার 
লপৈা র্নলে,  

يْتر »
َ
وَل  َرأ ر  َصّلَّ  اّللَّ   رَسر يز   َصْدر ه   َوف   يرَصّلِّ  وََسلَّمَ  يْه  َعلَ  اّللَّ ز 

َ
 أ

يز   ز 
َ
رَْجل   َكأ نَ  الْم   .«ابْلرََكء   م 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামনক আলম 
সালাৈ আোয় করনৈ তেনখলি, ৈাাঁর র্ক্ষ তেনক উেুনের 
ফুিন্ত পালৈনলর মনৈা কান্নার আওয়াজ আসনি।”10 
কুরআেুল হাকীম লেনয় লচন্তা ও ৈার প্রভানর্ই ৈাাঁর এ 
হৃেকম্পে ও ক্রেনের সৃলি। একইভানর্ সহীহ রু্খারী 
ও মুসললনম আর্েুল্লাহ ইর্ে মাসঊে রালেয়াল্লাহু আেহু 

                                                            

10 সুোে আরূ্ োউে, হােীস োং ৯০৪; সহীহ ইর্ে 
লহব্বাে, হােীস োং ৭৫৩। 
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তেনক র্লণবৈ হনয়নি, লৈলে র্নলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম আমানক র্লনলে, 

 َعلَيَْك »
ر
وَل اهلل  آقَْرأ َّ قرلْتر يَا رَسر  لََعَ

ْ
َل قَاَل َنَعْم اقَْرأ نْز 

ر
 وََعلَيَْك أ

ه  اْليَة   َتيْتر إ َل َهذ 
َ
وَرَة النَِّساء  َحّتَّ أ تر سر

ْ
 ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف ﴿َفَقَرأ
ة   ُك ِ  ِمن مَّ

ُ
َٰ  بَِك  وَِجۡئَنا بَِشِهيد   أ ُؤََلٓءِ  لََعَ قَاَل َحْسبرَك  ﴾َشِهيدٗ  َهَٰٓ

إ َذا َعيْنَ 
فَان  اْلَن فَاتْلََفتُّ إ ََلْه  فَ  .«اهر تَْذر 

“আমানক ৈুলম লৈলাওয়াৈ কনর শুোও। র্ললাম, আলম 
আপোনক লৈলাওয়াৈ তিাোর্ অেচ আপোর ওপরই 
এলি অর্ৈীণব হনয়নি? লৈলে র্লনলে, ‘আলম অনেযর 
লৈলাওয়াৈ শুেনৈ পিে কলর’। অৈপর আলম ৈাাঁনক 
সূরা লেসা পনড় শুোনৈ লাগলাম। যখে আলম- ﴿ فََكۡيَف 

  ُك ِ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا
ُ
ة  أ َٰ  بَِك  وَِجۡئَنا بَِشِهيد   مَّ ُؤََلٓءِ  لََعَ   ﴾َشِهيدٗ  َهَٰٓ

(অৈএর্, তকমে হনর্ যখে আমরা প্রনৈযক উম্মৈ 
তেনক একজে সাক্ষী উপলস্থৈ করর্ এর্াং তৈামানক 
উপলস্থৈ করর্ ৈানের ওপর সাক্ষীরূনপ?)-এ তপৌঁিলাম, 
লৈলে র্লনলে, র্যাস, যনেি হনয়নি। ৈখে আলম ৈাাঁর 
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লেনক ৈালকনয় তেখলাম ৈাাঁর তচাখ তেনক অনঝার ধারায় 
অশ্রু প্রর্ালহৈ হনে”।11  

শুধু এ েুলিই েয়; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর কান্নার এমে অনেক উোহরণ রনয়নি। 
লৈলে লিনলে এ কুরআে ের্নণ এর্াং কুরআনের 
লহকমৈর্হুল, লিক্ষা ও উপমর্হুল আয়াৈ পানঠ অলধক 
ক্রেেকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর সাহার্ীরৃ্েও ৈাাঁর এ পোঙ্ক অেুসরণ 
কনরে।  

আরূ্ র্কর লসেীক রালেয়াল্লাহু আেহু মক্কায় একলি গৃহ 
লেমবাণ কনরে। ঘনরর পানি লেমবাণ কনরে একলি 
মসলজে। লৈলে তসখানে সালাৈ আোয় করনৈে। পলর্ত্র 
কুরআে লৈলাওয়াৈ করনৈে। তসখানে মুিলরকনের 
স্ত্রীরা জমানয়ৈ হৈ। আর ৈানের র্াচ্চারা সমনর্ৈ হনয় 

                                                            

11 সহীহ রু্খারী, হােীস োং ৫০৫০; সহীহ মুসললম, 
হােীস োং ১৯০৩। 
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লর্িয়ভরা তচানখ ৈাাঁনক তেখৈ। আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু 
আেহু লিনলে অলধক ক্রেেকারী তকামলপ্রাণ মােুষ। 
কুরআে লৈলাওয়াৈকানল লৈলে ৈাাঁর অশ্রু সাংর্রণ 
করনৈ পারনৈে ো। শুধু আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু 
আেহুই এমে লিনলে ো, র্রাং উমার রালেয়াল্লাহু আেহু 
লযলে কনঠারৈা ও িলিমত্তায় প্রলসদ্ধ লিনলে লৈলেও 
কুরআে পাঠকানল কান্নায় েুনয় পড়নৈে। সাহার্ীনের 
এক জীর্েীকার র্নলে, উমার রালেয়াল্লাহু আেহু একো 
ফজনরর জামা‘আনৈ সালাৈ আোয় কনরে। এনৈ লৈলে 
সূরা ইউসুফ পড়নৈ লগনয় কান্নায় তভনে পনড়ে। 
এমেলক ৈাাঁর গণ্ডনেি অশ্রুনৈ তভনস যায়। আনরক 
র্ণবোয় পাওয়া যায়, লৈলে ইিার সালানৈ এ সূরা 
পড়নৈে। এলি প্রমাণ কনর লৈলে র্ারর্ার এ সূরা 
লৈলাওয়াৈ করনৈে আর তর্লি তর্লি কান্নাকালি 
করনৈে। আর্েুল্লাহ ইর্ে িাোে ইর্ে হাে র্নলে, 
আলম সকানলর সালানৈ তিষ কাৈানর লিলাম। তসখাে 
তেনক উমার ইর্েুল খাত্তানর্র কান্না শুেনৈ তপলাম। 
সূরা ইউসুনফর এ আয়াৈ পনড় লৈলে তকাঁনে যানেে :  
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﴿ ِ ۡشُكواْ َبّث ِ وَُحۡزِِنٓ إََِل ٱَّللَّ
َ
َمآ أ   [86]يوسف :﴾ قَاَل إِنَّ

“তস র্লল, ‘আলম আল্লাহর কানিই আমার েুিঃখ তর্েোর 
অলভনযাগ জাোলে।” [সূরা ইউসুফ, আয়াৈ: ৮৬] 
কুরআে লৈলাওয়ানৈ প্রভালর্ৈ হনয় কান্নায় তভনে পড়া 
সাংক্রান্ত সাহার্ানয় তকরাম ও ৈানের পরর্ৈবীনের 
অনেক র্ণবো রনয়নি। লকন্তু এখানে পূর্বসূরীনের 
কুরআে পনড় কান্নার পনয়নি এনস একিু োাঁড়ানো 
েরকার। আর ৈা এ কো জােনৈ তয, কুরআে 
লৈলাওয়ানৈ কান্নার েু’লি প্রকার রনয়নি: এক ঐ কান্না 
যা তলৌলককৈা িাড়া স্বৈফূৈবভানর্ এনস োনক। এলি 
আনস মূলৈ স্বভার্জাৈ প্রভার্ তেনক। যা মােুষ তচিা 
কনর আনে ো। এলি কুরআনের আয়াৈসমূনহর ভয় ও 
আিা অের্া আল্লাহ ৈা‘আলার র্ড়ত্ব ও মহনত্বর লর্র্রণ 
পানঠ সৃলি হনয় োনক। সনেহ তেই এলি তস কান্না 
পুেযর্াে পূর্বসূরীরা যানৈ তভনে পড়নৈে। এলি হৃেনয়র 
সুস্থৈা, তকামলৈা ও সজীর্ৈার প্রমাণ তেয়। কান্নার 
লদ্বৈীয় প্রকার তসই কান্না যা কি কনর আেনৈ হয়। 
ৈনর্ ৈা মােুষনক তেখানোর জেয েয়। র্রাং আয়ানৈর 
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মমব অেুধার্ে কনর ৈানৈ প্রভালর্ৈ হওয়ার জেয। এর 
েমুো হনলা উমার রালেয়াল্লাহু আেহুর কো: ের্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম ও আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু 
আেহুনক কাাঁেনৈ তেনখ লৈলে র্নলে, তহ আল্লাহর 
রাসূল, আমানক র্লুে তকাে লজলেস আপোনক ও 
আপোর সােীনক কাাঁলেনয়নি? ৈা শুনে যলে পালর 
আপোনের সনে স্বৈফূৈবভানর্ কাাঁের্ ো পারনল কান্নার 
ভাে করর্। এখানে উনেিয কৃলত্রম কান্না েয়। র্রাং 
উনেিয কান্নার কারণ ৈালাি করা যা সলৈযকার কান্নার 
উনদ্রক করনর্ তযমে কনরনি ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম ও আরূ্ র্কর রালেয়াল্লাহু আেহুর। এ কোই 
প্রমাণ কনর ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর র্াণী:  

ْرآنَ  َهَذا إ نَّ » رْزن   نََزَل  الْقر إ َذا ، ِب 
وهر  فَ ترمر

ْ
وا قََرأ إ نْ  ، فَابْكر

َ  فَ وا مْ ل  َتبْكر
 .«َفتَبَاَكْوا
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“লেশ্চয় এ কুরআে োলযল হনয়নি লর্ষণ্নৈা লেনয়। 
অৈএর্, তৈামরা যখে ৈা পড়নর্ ৈখে কাাঁেনর্। যলে 
কাাঁেনৈ ো পানরা ৈাহনল কান্নার কসরৈ চালানর্।”12 

এই হােীসলি কান্নার ভানণর তর্ধৈা প্রমাণ কনর। ৈনর্ 
ৈা ঐ তলৌলকক কান্না যানৈ কৃলত্রমৈা তেই। তলাক 
তেখানো র্া প্রিাংসা লানভর সুি অলভলাষও তেই। এর 
লক্ষয শুধু আল্লাহর র্াণী তেনক প্রভালর্ৈ হনৈ তচিা 
করা। যখে তকানো অন্তরায় র্া প্রলৈর্ন্ধক কলর্নক 
কান্না তেনক র্াধা তেয় র্া হৃেয় ও কান্নার মানঝ 
তেওয়াল হনয় োাঁলড়নয় যায়। ৈখে আমানের কৈবর্য 
লেনজনের অন্তরনক পলর্ত্র ও পলরশুদ্ধ করা। যানৈ ৈা 
তলৌলককৈা িাড়াই সরাসলর কুরআে তেনক প্রভালর্ৈ 
হনৈ পানর।  

                                                            

12 ইর্ে মাজাহ, হােীস োং ১৩৩৭; আর্েুর রাযযাক, 
মুসান্নাফ, হােীস োং ১৮৯১। 
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কুরআে পাঠকানল এই ভার্ো, এই পুেরারৃ্লত্ত ও এই 
কান্না ক্ষলণনকর তকানো সীলমৈ তকানো আনর্গ লিল ো, 
পাঠ পরর্ৈবী জীর্নে যার তকানো প্রভার্ র্া ফলাফল 
পলরললক্ষৈ হৈ ো। র্রাং এ লিল সাহার্ী রালেয়াল্লাহু 
আেহুমনের সুেীঘবালয়ৈ প্রভালিৈ হওয়ার অর্স্থা, 
অর্যাহৈ প্রলৈলক্রয়ার হালৈ। এ জেযই ৈানের 
আমলগুনলা হৈ সনর্বাত্তম সমনয় এর্াং সনর্বাত্তম ও 
কালিৈ উপানয়। কারণ, ৈারা এ প্রভার্ তেনক ৈানের 
জীর্নের জেয  সুফল অজবে কনরলিনলে। পক্ষান্তনর 
র্ৈবমানের মােুষনের র্াস্তর্ অর্স্থা হনলা, আপলে লকিু 
মােুষনক সালানৈ কুরআে লৈলাওয়াৈকানল আল্লাহর 
ভনয় কাাঁেনৈ তেখনর্ে লঠক। লকন্তু ঐ প্রভার্ তস 
মসলজনের গলণ্ড অলৈক্রম কনর ো, তযখানে তস প্রভালর্ৈ 
হনয়নি এর্াং তযখানে তস আল্লাহর ভনয় তকাঁনেনি। ফনল 
এ কান্নার তকানো প্রভার্ ৈার আচরনণ র্া ৈার 
আখলানক লকাংর্া ৈার গুোহ র্জবনে র্া ৈার তেকী 
অজবনে পলরললক্ষৈ হয় ো। সনেহ তেই কুরআে তেনক 
প্রভালর্ৈ হওয়ার তক্ষনত্র এর্াং পলর্ত্র কালানমর আনলায় 
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লেনজনক আনলালকৈ করার তক্ষনত্র এলি একলি ত্রুলি 
এর্াং এলি এক ধরনের সমসযা। কুরআে অেুসরণকারী 
এর্াং এনক আেিব লহনসনর্ গ্রহণকারীর কুরআেী 
লর্র্রনণর সনে যা খাপ খায় ো। পলর্ত্র কুরআনে 
আল্লাহ ৈা‘আলা র্নলে,  

ِ ُهٗدى ﴿ َِن  تِيَنَُّكم م 
ۡ
ا يَأ َبَع ُهَداَي فََٗل يَِضلُّ َوََل يَۡشَِقَٰ فَإِمَّ َفَمِن ٱتَّ

 [123]طه : ﴾١٢٣

‘অৈিঃপর যখে তৈামানের কানি আমার পক্ষ তেনক 
লহোয়াৈ আসনর্, ৈখে তয আমার লহোয়ানৈর অেুসরণ 
করনর্ তস লর্পেগামী হনর্ ো এর্াং েুভবাগাও হনর্ 
ো।’ [সূরা ত্ব-হা, আয়াৈ: ১২৩]  

অেবাৎ তস ৈার আমনল লর্পেগামী হনর্ ো এর্াং 
ভলর্ষযনৈ লকাংর্া ৈার হাল-অর্স্থায় েুভবাগা হনর্ ো। তস 
পেভ্রিৈা তেনক মুি এর্াং হৈভাগয তেনক লেরাপে। 
ৈাই কুরআনের পাঠক ও তোৈার উলচৈ এ কুরআে 
তেনক ৈার আচার-আচরনণ ও আমল-আখলানক 
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প্রভালর্ৈ হওয়া। আর্েুল্লাহ ইর্ে মাসঊে রালেয়াল্লাহু 
আেহু র্নলে,  

ل   يَنْبَغ  » َام  ْرآن   حل  نْ  الْقر
َ
ْعَرَف  أ وَن، انلَّاسر  إ ذ   ب لَيْل ه   ير  َوب نََهار ه   نَائ مر

وَن، انلَّاسر  إ ذ   رْزن ه   َيْفررطر وَن، انلَّاسر  إ ذ   َوِب  ر حر
 انلَّاسر  إ ذ   َوبرَكائ ه   فَ

وَن، وَن، انلَّاسر  إ ذ   َوب َصْمت ه   يَْضَحكر ه   ََيْل طر وع  رشر  انلَّاسر  إ ذ   َوِب 
روَن، ل   َوَينْبَغ   ََيْتَال َام  ْرآن   حل  نْ  الْقر

َ
ونَ  أ ونًا، يَكر يًما ََمْزر  َعل يًما، َحك 

ل   يَنْبَغ   َوالَ » َام  ْرآن   حل  نْ  الْقر
َ
ونَ  أ يًا يَكر  َوالَ  ََغف ًَل، َوالَ  َجاف 

يًدا َصيَّاًحا  .«َحد 

“কুরআনের র্াহনকর উলচৎ (এখানে র্াহক র্লনৈ শুধু 
হানফযগণই উনেিয েে, র্রাং এর প্রলৈলি র্াহনকরই 
চাই লৈলে যৈ অল্প অাংনির র্াহকই তহাে ো তকে) 
আপে রজেীনক তচো যখে তলানকরা ঘুলমনয় োনক, 
আপে লের্সনক তচো যখে তলানকরা সীমালঙ্ঘে কনর, 
আপে  েুলশ্চন্তানক তচো যখে তলানকরা আেনে োনক, 
আপে কান্নানক তচো যখে তলানকরা হানস, আপে 
েীরর্ৈানক তচো যখে তলানকরা তমলানমিা কনর, আপে 
লর্েয়নক তচো যখে তলানকরা অহাংকার কনর। 
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কুরআনের র্াহনকর উলচৎ লচন্তালিৈ, প্রজ্ঞার্াে ও জ্ঞােী 
হওয়া। কুরআনের র্াহনকর উলচৎ েয় লেেবয়, উোসীে 
লকাংর্া লচৎকারকারী র্া তলৌহকলঠে হওয়া।”13 কুরআে 
পাঠকারীর ওপর কুরআনের সুপ্রভার্ ও মহৎ লক্রয়ার 
সম্পনকব এমে আরও অনেক র্াণী উদৃ্ধৈ করা যায়। 
এমে র্যাখযা সবললৈ একালধক র্ির্য পাওয়া যায় 
সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম তেনক। তযমে, 
আলী ইর্ে আর্ী ৈাললর্ রালেয়াল্লাহু আেহু তেনক 
র্লণবৈ, লৈলে র্নলে, তহ কুরআনের র্াহকগণ অের্া 
লৈলে র্নলনিে,  

لْم   ََحَلَةَ  يَا» َما ب ه   اْعَملروا الْع  إ نَّ
َل  َمنْ  الَْعال مر  فَ  َوَواَفَق  َعل مَ  ب َما َعم 

هر  لْمر ونر ,  َعَملَهر  ع  قَْوام   وََسيَكر
َ
لرونَ  أ لْمَ  َُيْم  َاو زر  الَ  الْع  مْ  ُير يَهر  .«تََراق 

“তহ ইলনমর র্াহকরা, তৈামরা ইলম অেুযায়ী আমল 
কনরা। কারণ, তসই প্রকৃৈ আনলম তয তজনে তস 

                                                            

13 শুয়ারু্ল ঈমাে, হােীস োং ১৬৬৮; আর্েুর রাযযাক, 
মুসান্নাফ, হােীস োং ৩৬৭৩৪। 
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অেুযায়ী আমল কনর এর্াং ৈার ইলম ৈার আমনলর 
অেুরূপ হয়। অলচনরই এমে জালৈসমূনহর আলর্ভবার্ 
ঘিনর্ যারা এনলনমর র্াহক হনর্, লকন্তু ৈা ৈানের গলা 
অলৈক্রম করনর্ ো।”14 অেবাৎ ৈা ৈানের মাো 
অলৈক্রম করনর্ ো। ৈানের গলা অলৈক্রম করনর্ ো। 
র্রাং ৈা শুধু ৈানের মুনখর রু্লল। অন্তনর যার তকানো 
প্রভার্ তেই। সনেহ তেই এই প্রলৈর্ন্ধক এর্াং এই 
অন্তরায় ৈানের কুরআে তেনক প্রভালর্ৈ হওয়া র্া 
উপকৃৈ হর্ার পনে র্াধা হনয় োাঁড়ায়।  

সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুনমর তরাগ-তিানকর 
উপিনম এর্াং ৈানের মনধয ঘনি যাওয়া লর্ষনয়র 
সমাধােকনল্প কুরআে োলযল হনয়নি। ৈাই ৈারা 
কুরআনের আয়াৈ োলযনলর প্রৈযািায় োকনৈে, ৈা 
পযবনর্ক্ষণ, ৈানক মূলযায়ে করনৈে এর্াং ৈানের 
তগাপেীয় লর্ষয় প্রকাি কনর তেনর্ লকাংর্া অেলভনপ্রৈ 

                                                            

14 মুসোে োনরমী, হােীস োং ৩৯৪। 
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লকিু উনমালচৈ হনয় যানর্ র্া কারও ধ্বাংনসর কারণ 
হনর্- এমে আিঙ্কায় সন্ত্রস্ত োকনৈে। সাহার্ানয় তকরাম 
রালেয়াল্লাহু আেহুম তসনহৈু কুরআে োলযল সম্পনকব 
এর্াং ৈার অেুসরনণর তক্ষনত্র অৈযলধক সৈকব ও সন্ত্রস্ত 
োকনৈে। এ জেয ৈানের অর্স্থা লিল লস্থর ও অলর্চল।  

যখে কুরআনের তকানো আয়াৈ োলযল হৈ, সাহার্ানয় 
তকরাম ৈা পূনর্বর লর্র্রণ মনৈা ৈা লিখনৈে। অৈিঃপর 
আমল করনৈে এর্াং যার্ৈীয় সৎ কানজর প্রলৈ ধালর্ৈ 
হনৈে। আল্লাহ ৈা‘আলা যখে ৈানের ভৎবসো করনৈে 
ৈারা ঘার্নড় তযনৈে। তযমে, আল্লাহ জাল্লা িােুহূ 
র্নলে,  

ِ َوَما نََزَل ِمَن ﴿ وُبُهۡم َِّلِۡكرِ ٱَّللَّ
ن َُتَۡشَع قُلُ

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لَِّلَّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

 [16]احلديد : ﴾ٱۡۡلَق ِ 

“যারা ঈমাে এনেনি ৈানের হৃেয় লক আল্লাহর িরনণ 
এর্াং তয সৈয োলযল হনয়নি ৈার কারনণ লর্গললৈ 
হওয়ার সময় হয় লে ?” [সূরা আল-হােীে, আয়াৈ: 
১৬]  
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কুরআনে তকানো প্রসনে সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু 
আেহুমনক লৈরস্কার করা হনল ৈারা সন্ত্রস্ত হনৈে। 
জললে ৈারা লেনজনের ভুল শুধনর লেনৈে। তকানো 
লর্পে র্া লর্পযবয় তেনম এনল ৈারা আল্লাহনক সন্তুি 
করনৈ চাইনৈে তযমে উহুনের যুনদ্ধ ঘনিলিল। 
সাহার্ীগণ উহুে লর্পযবনয়র কারণ জােনৈ চাইনলে, 
َّنَّ َهَذا﴾

َ
 আমানের ওপর এ আপে  তেনম এনলা ﴿أ

তকানেনক? এর জর্ানর্ আল্লাহ ৈা‘আলা র্লনলে,  

نُفِسُكۡمِۗ ﴿
َ
  [165]آل عمران : ﴾قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

‘র্ল, ‘ৈা তৈামানের লেজনের তেনক”। [সূরা আনল 
ইমরাে, আয়াৈ: ১৬৫] এ কারনণ সাহার্ীনের জীর্নে 
কুরআে সমূ্পণব লভন্ন লিল অেযনের জীর্নের ৈুলোয়। 
এ জেযই ৈারা অেযনের তেনক সুস্পি র্যর্ধানে এলগনয় 
তগনিে।  মযবাোয় তকউ ৈানের সমকক্ষ হনৈ পারনর্ 
ো। তকউ  পারনর্ ো ৈানের তেষ্ঠত্বনক স্পিব করনৈ। 
ৈনর্ হযাাঁ, যারা ৈানের সলঠকভানর্ অেুসরণ করনর্ এর্াং 
ৈানের অেুসৃৈ পনে চলনর্, ৈারাও ৈানের মৈ র্া 
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ৈানের কািাকালি মযবাো ও কলযাণ লাভ করনৈ 
পারনর্।  

সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামনক পেপ্রেিবক লহনসনর্ 
গ্রহণ কনরনিে কুরআনের পাঠ ও লৈলাওয়ানৈ, কুরআে 
অেুযায়ী আমনল এর্াং ৈানক জীর্েপদ্ধলৈ লহনসনর্ 
গ্রহনণ। ৈাাঁনক জীর্োেিব মােনৈ লগনয়ই আনয়িা 
রালেয়াল্লাহু আেহানক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর চলরত্র সম্পনকব লজনজ্ঞস করা হয়- তকমে 
লিল ৈাাঁর আখলাক-চলরত্র? প্রশ্ন শুনে লৈলে লর্লিৈ ও 
হকচলকৈ হে। লজনজ্ঞস কনরে, ৈুলম লক কুরআে পনড়া 
ো? লৈলে র্লনলে, জী। লৈলে সাংলক্ষি িব্দ র্যর্হার 
কনর যা লিল ের্র্ী পদ্ধলৈর সারকো, ৈাাঁর আেিব ও 
লিক্ষার সারসাংনক্ষপ। লৈলে র্লনলে, ৈাাঁর চলরত্র লিল 
হুর্হু কুরআে। কুরআেই লিল ৈাাঁর চলরত্র। লেনজর 
লের্নস ৈা অেুযায়ী লৈলে আমল করনৈে। ৈা লেনয় 
লৈলে রালত্র জাগরণ করনৈে। লৈলে এনৈ অলর্চল 
োকনৈে এর্াং আমল করনৈে রানৈর প্রহরগুনলায়, 
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লেনের মুহূৈবগুনলায়। তকানো মুহূৈবও ৈাাঁর কুরআে িাড়া 
কািৈ ো। র্রাং লৈলে ৈাাঁর কো ও কানজর মাধযনম 
মােুনষর কানি কুরআনের প্রলৈলেলধত্ব করনৈে এর্াং 
কুরআনের কো র্যাখযা করনৈে।  

সাহার্ানয় তকরাম রালেয়াল্লাহু আেহুমও এ পনে 
তহাঁনিনিে। সর্বার্স্থায় ৈানের েৃলি লের্দ্ধ োকৈ 
কুরআনের প্রলৈ- সর্ অর্স্থায় এর্াং সর্  কানজ। এ 
জেয যখে ইর্ে তউার রালেয়াল্লাহু আেহুনক হনজর 
মাসআলাসমূনহর একলি লজনজ্ঞস করা হনলা, লৈলে 
ৈানের উনেনি র্লনলে, 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ِِف رَُسوِل ٱََكَن لَُكمۡ  لََقدْ ﴿
ُ
ِ أ  [21]اْلحزاب : ﴾َّللَّ

“অর্িযই তৈামানের জেয রাসূলুল্লাহর মনধয রনয়নি 
উত্তম আেিব।” [সূরা আল-আহযার্, আয়াৈ: ২১] ৈারা 
যখে কাজগুনলার মধয তেনক তকানো একলি কানজর 
েলীল ৈলর্ করনলে, লৈলে ৈানের এ র্নল জর্ার্ তেে 
লে তয, লৈলে ৈা কনরনিে র্া কনরে লে। র্রাং লৈলে 
ৈানের সর্নচনয় র্ড় েলীনলর প্রলৈ েৃলি আকষবণ 
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কনরে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লানমর 
করা প্রলৈলি কাজ এর্াং ৈাাঁর র্লা কোনকই সমেবে 
কনর। লৈলে ৈানের উনেনি র্লনলে,  

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ٱ لََقدْ ﴿
ُ
ِ أ   [21]اْلحزاب : ﴾َّللَّ

“অর্িযই তৈামানের জেয রাসূলুল্লাহর মনধয রনয়নি 
উত্তম আেিব।” [সূরা আল-আহযার্, আয়াৈ: ২১]  

পুণযর্াে পূর্বসূরীনের কানি কুরআনের মযবাো লিল সর্ 
ইলনমর আনগ। এ জেয ৈারা কুরআনের র্যস্তৈার সনে 
অেয তকানো র্যস্তৈায় জড়ানৈে ো। এিা প্রমালণৈ সৈয 
তয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম কুরআে 
সর্ার কানি স্পি হওয়া, অেযসর্ তেনক আলাো হওয়া 
এর্াং অেয সর্ তেনক ৈা সুরলক্ষৈ হওয়া অর্লধ হােীস 
ললখনৈ র্ারণ কনরলিনলে। র্লা হয়, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম ৈাাঁর সমনয় কুরআে 
িাড়া অেয লকিু ললখনৈ লেনষধ কনরলিনলে যানৈ অেয 
সর্ তেনক কুরআে আলাো হনয় যায়। তলানকরা যানৈ 
কুরআে িাড়া অেয লকিু এমেলক ৈাাঁর র্াণী লেনয়ও র্যস্ত 
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ো হনয় পনড়। সাহার্ীগণও এ র্যাপানর যনেি সনচৈে 
লিনলে। ৈানের কানি কুরআে লিল প্রেম স্তনর। 
এমেলক ৈারা র্লনৈে, ‘আমানের তকউ যখে সূরা 
আল-র্াকারাহ মুখস্ত কনর তফলনৈে আমানের মানঝ 
ৈার মযবাো তর্নড় তযৈ।’ অেবাৎ ৈার সম্মাে ও মযবাো 
তর্নড় তযৈ। লৈলে এমে মযবাোয় অলধলষ্ঠৈ হনৈে যা 
অেযরা হৈ ো। তকেো ৈা এমে সূরা যানৈ রনয়নি 
অনেক লর্লধ-লর্ধাে, যানৈ রনয়নি রাবু্বল আলামীনের 
মহাে গুণার্লল এর্াং কুরআনের সর্নচনয় মযবাোে 
আয়াৈ ৈো আয়াৈুল কুরসী। লক্ষণীয় হনলা, সাহার্ানয় 
তকরাম তকানো লকিুনকই কুরআনের সমকক্ষ ভার্নৈে 
ো। অেচ এ যুনগ ইলনম লেনয়ালজৈ অনেক র্যলিনক 
তেখা যায় কুরআে তেনক সমূ্পণব লর্মুখ োকনৈ। এ 
তেনক এনকর্ানর র্জবে করার অনেব লর্মুখ েে ৈারা, 
র্রাং ৈাললরু্ল ইলনমর অগ্রালধকার লর্েযানসর তক্ষনত্র 
ৈানের এ লর্মুখৈা। ইলম অজবনে লেনয়ালজৈ র্যলি 
সর্বনেষ্ঠ ও সর্ তচনয় গুরুত্বপূণব তয লর্ষনয় ললি হে ৈা 
হনলা আল-কুরআেু আযীম। তহাক ৈার লৈলাওয়াৈ, 
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মুখস্তকরণ র্া এর অেব ও মমব লর্ষনয় লচন্তা-গনর্ষণা 
এর্াং এ প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ সম্পনকব আনলমনের র্লা ভাণ্ডার 
লেনয় ললি হওয়া।  

সালানফ সানলহ র্া পুেযািা পূর্বসূরীগণ এ পেই 
অর্লবে কনরলিনলে। ৈারা সর্ার ওপর কুরআেনক 
স্থাে লেনৈে। ইমামুল আইম্মাহ খযাৈ ইর্ে খুযাইমা কী 
র্নলে ৈা শুেুে। লৈলে উনল্লখ কনরে, কুৈাইর্ার কানি 
ইলম লিক্ষার জেয তযনৈ আলম আমার লপৈার কানি 
অেুমলৈ চাইলাম। লৈলে র্লনলে, প্রেনম ৈুলম কুরআে 
পড় যৈলেে ো আলম তৈামানক অেুমলৈ লেই। আলম 
কুরআে মুখস্ত কনর তফললাম। লৈলে র্লনলে, অনপক্ষা 
কর যার্ৎ ো ৈুলম খৈনম সালাৈ পড় ৈো আমানের 
লেনয় সালানৈ কুরআে খৈম কর। লৈলে র্নলে, আলম 
ৈাই করলাম। যখে রমযাে তিষ হনয় তগল এর্াং 
ৈানের লেনয় আলম কুরআে খৈম করলাম, ৈখে লৈলে 
আমানক অেুমলৈ লেনলে। আলম মারওয়ার উনেনি এ 
মুহালেনসর কানি হােীস লিক্ষার জেয যাত্রা করলাম। 
মারওয়ায় অমুক অমুক তেনক হােীস শুেলাম। 
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ইনৈামনধযই আমার কানি কুৈাইর্ার মৃৈুয সাংর্াে 
তপৌঁিল। ফনল লৈলে ৈাাঁনক তপনলে ো এর্াং ৈাাঁর কানি 
আর হােীস তিখাও হনলা ো। এ ঘিোই সাক্ষয তেয় 
সালাফ ৈো পূর্বসূরী পুণযর্াে এর্াং ৈানের পন্থী ও 
অেুসারীগণ লিক্ষার তক্ষনত্র কুরআেনকই প্রেম স্তনর 
রাখনৈে। আর র্ৈবমানে মােুষ কুরআে তরনখ অেয 
লর্েযা লেনয় র্যস্ত হনয় পনড়নি। সহায়ক োো ইলনমর 
তপিনে পনড় তগনি। ফনল ৈারা ৈাফসীনরর লকিুই 
জানে ো, কুরআনের ইলনমর এর্াং এনৈ যা আহকাম 
আনি ৈার তকানো অাংিই জানে ো। এমেলক র্রাং যারা 
কুরআনের ৈাফসীর লেনয় মিগুল ৈারাও কুরআে 
তেনক লর্লধ-লর্ধাে উদ্ভার্নের লকিু জানেে ো। পলর্ত্র 
কুরআে তৈা োো লর্লধ-লর্ধাে ও প্রজ্ঞাময় র্াণীনৈ 
ভরপুর। যা ইসলৈবাৈ ও লর্ধাে উদ্ভার্নের অনপক্ষা 
রানখ। যা লেনয় লচন্তা ও গনর্ষণার প্রনয়াজে হয়। আর 
গভীর েৃলি, লেমগ্ন লচন্তা, আনলমনের র্ির্য অধযয়ে 
এর্াং এ প্রজ্ঞাময় গ্রনন্থর আয়াৈসমূহ সাংক্রান্ত আহনল 
ইলমনের োোমুখী উলি ও র্যাখযার সাংকলে িাড়া 
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কুরআে তেনক ইসলৈবাৈ, ৈা অজবে লকাংর্া জাো সম্ভর্ 
েয়। যানৈ কনর মােুনষর কলযাণ অলজবৈ হয় এর্াং 
কুরআে লর্ষনয় প্রাজ্ঞৈা ও কুরআনে হাকীম সম্পনকব 
পলরচয় লাভ হয়।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম আমানের 
সামনে তেষ্ঠনত্বর র্যাপানর সূক্ষ্ম মােেণ্ড ও সুস্পি লেলি 
োাঁড় কনর লেনয়নিে। লৈলে র্নলনিে,  

مْ » ْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َخْيركر  .«وََعلََّمهر  الْقر

“তৈামানের মনধয সনর্বাত্তম ঐ র্যলি তয (লেনজ) কুরআে  
তিনখ এর্াং (অপরনক) লিক্ষা তেয়।”15 পলর্ত্র কুরআে 
তিখা ও তিখানোর মযবাো সম্পনকব এ তসই ের্ীর 
প্রৈযক্ষ সাক্ষয লযলে মেগড়া লকিু র্নলে ো। এই 
উম্মনৈর মনধয ৈারাই তেষ্ঠ যারা কুরআে লিক্ষা কনর। 
এখানে লিক্ষার অেব শুধু িব্দ লিক্ষা করা েয়, িনব্দর 
                                                            

15 সহীহ রু্খারী, হােীস োং ৪৬৩৯; সুোে আরূ্ োউে, 
হােীস োং ১৪৫৪। 
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সনে ৈার অেব ও মমব লিক্ষা করা। সুৈরাাং কুরআনের 
প্রলৈ মােুনষর ধালর্ৈ হওয়া ৈার তেষ্ঠনত্বর সুস্পি 
প্রমাণ। ধালর্ৈ হওয়ার ধরণ ও তর্লিিয অেুপানৈ 
লেধবালরৈ হনর্ ৈানের তেষ্ঠত্ব। অৈএর্, তয শুধু কুরআে 
লহফনযর লেনক ধালর্ৈ হনর্ ৈার জেয এই তচিা 
অেুপানৈই তেষ্ঠত্ব রনয়নি। তয এনক মুখস্থ করনর্, এর 
অেব রু্ঝনর্, এনক লেনয় লচন্তা-ভার্ো করনর্ এর্াং এ 
তেনক লর্লধ-লর্ধাে উদ্ভার্ে করনর্ ৈার জেয তয তেষ্ঠত্ব 
অনেযর মযবাো ৈার সমাে েয়। তয মুখস্থ, অেুধার্ে, 
গনর্ষণার পািাপালি আমলও করনর্ তস তৈা এমে 
মযবাোয় উন্নীৈ যা কারও সমাে েয়। এভানর্ই 
ক্রমািনয় মযবাো ও তেষ্ঠত্ব লেণবীৈ হনর্। এক কোয় 
কুরআনের ইলম ও ৈার আমল অেুপানৈই আমানের 
তেষ্ঠত্ব লেধবালরৈ হনর্। অজবে হানরই মযবাো প্রালি 
ঘিনর্। যখে লিক্ষার স্তর পূণব কনর তিখানোর স্তনর 
উন্নীৈ হনর্ ৈখে তৈা সনর্বাত্তম আমল কুরআনের 
লিক্ষাোনের মযবাোই হালসল হনর্। কারণ, এর দ্বারাই 
িরীয়ৈ সুরলক্ষৈ োকনর্। শুধু িব্দই তিখানো েয় 
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আমরা তযমে র্ললাম র্রাং িনব্দর সনে মমবও 
তিখানোর মাধযনম। মজার লর্ষয় হনলা, আপলে যখে 
লর্লভন্ন যুনগর ইলম ও মােুনষর উপকার অেুপানৈ োো 
স্তনরর আনলমনের জীর্েীর প্রলৈ লক্ষয করনল তেখনর্ে 
ৈারা ৈানের জীর্নের পড়ন্তনর্লায় এনস কুরআে লেনয় 
ললি ো োকায়, কুরআনের র্যস্তৈায় ডুনর্ ো োকায় 
আফনসাস করনিে। হায় ৈারা যলে কুরআনে আরও 
তর্লি েজর লেনৈে, আরও তর্লি কুরআে পড়নৈে, 
গনর্ষণা ও অেুসন্ধাে করনৈে এর্াং আরও অলধক 
সাংকলে করনৈে, যৈিা অেযরা কনরে লে! আর ৈা এ 
জেয তয ৈারা কুরআনে সুপ্রভার্, সুফল ও স্থায়ীত্ব খুাঁনজ 
তপনয়নিে। কারণ কুরআনে যৈ ইলম রনয়নি অেয 
তকাোও তেই ৈৈিা। কুরআনের র্ণবোয় আল্লাহর এ 
র্াণীই যনেি। লৈলে র্নলে,  

ِيَن بَۡل ُهَو َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰتٞ ﴿ وتُواْ ٱۡلعِۡلمَۚ  ِِف ُصُدورِ ٱَّلَّ
ُ
]العنكبوت  ﴾أ

:49] 
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“র্রাং যানেরনক জ্ঞাে তেওয়া হনয়নি, ৈানের অন্তনর ৈা 
সুস্পি লেেিবে।” [সূরা আল-আেকারূ্ৈ, আয়াৈ: ৪৯] 
কানফররা কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লানমর কানি লেেিবে ও মু‘লজযা ৈলর্ কনরনি, 
আল্লাহ ৈা‘আলা ৈখে ৈানের জর্ার্ লেনয়নিে ৈাাঁর 
র্াণীনৈ:   

َو لَۡم يَكۡ ﴿
َ
نأ

َ
ٓ أ ا نَّ

َ
 ﴾َزنۡلَا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ُيۡتََلَٰ َعلَۡيِهمۚۡ فِِهۡم أ

 [51]العنكبوت :

“এিা লক ৈানের জেয যনেি েয় তয, লেশ্চয় আমরা 
তৈামার প্রলৈ লকৈার্ োলযল কনরলি, যা ৈানের লেকি 
লৈলাওয়াৈ করা হয়?” [সূরা আল-আেকারূ্ৈ, আয়াৈ: 
৪৯] অৈএর্, লকৈার্ হনলা ের্ীনের সর্নচনয় র্ড় 
লেেিবে, সর্নচনয় িলিিালী প্রমাণ এর্াং সর্নচনয় র্ড় 
েলীল। ৈনর্ ৈা ৈানের জেযই েলীল, প্রমাণ ও লেেিবে 
যারা ৈা লেনয় লচন্তা-ভার্ো কনর এর্াং ৈা গ্রহণ কনর।  

এ কুরআনের র্নেৌলনৈ আল্লাহ তকানো জালৈনক 
সম্মালেৈ কনরে আর্ার তকানো জালৈনক কনরে 
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লালিৈ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 
তযমে র্নলনিে। উম্মনৈর অর্স্থার তক্ষনত্র এ হােীনসর 
তচনয় আর তকানো হােীস এৈ সৈয ও এৈ র্াস্তর্ৈায় 
পযবর্লসৈ হয় লে। কুরআেনক ধারণ করার কারনণ 
আল্লাহ ৈা‘আলা এ উম্মনৈর পূর্বসূরীনেরনক সম্মালেৈ 
কনরনিে। ইলনম ও আমনল এর্াং লিক্ষা ও োওয়াৈসহ 
োোভানর্ আল-কুরআেুল হাকীম তেনক উপকৃৈ হর্ার 
ফনল আল্লাহ ৈা‘আলা তেষ্ঠ যুগনক সম্মালেৈ কনরনিে। 
আর এ তিষ যুনগ এনস উম্মৈ োো লর্পোপে ও 
সমসযায় জজবলরৈ। আল্লাহর সানে সম্পনকব, সৃলির সানে 
সম্পনকব এর্াং েীনের সানে সম্পনকব আনখরী যামাোর 
এ উম্মনৈর প্রনয়াজে এখে এ লকৈানর্র কানি লফনর 
আসা। তয লকৈার্ সম্পনকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম র্নলে, 

مْ  تََرْكتر  قَدْ  َوإ ّنِّ » لُّوا لَنْ  َما ف يكر :  ب ه   اْعتََصْمترمْ  إ ن   َبْعَدهر  تَض 
 .«اهلل   ك تَاَب 
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“আলম তৈামানের মানঝ এমে লজলেস তরনখ যালে যা 
আাঁকনড় ধরনল পরর্ৈবীনৈ তৈামরা পেহারা হনর্ ো। 
আর ৈা হনলা, আল্লাহর লকৈার্ (ৈো কুরআে 
মাজীে)।”16 

অৈএর্, র্যলিগৈ ও েলগৈভানর্ সর্ মুসললনমর কৈবর্য 
এ পলরষ্কার সাহাযযকারীর কানি লফনর আসা। এই 
পলরষ্কার ঝণবার কানি প্রৈযার্ৈবে করা যার উপকার 
ফুরায় ো, যার লর্িয় তিষ হয় ো, যার রহসয ও মুলির 
পে পুরনো হয় ো। এ লকৈানর্র লেনক আমানের 
এলগনয় আসা উলচৎ যানৈ রনয়নি োো ঘিো, উপনেি 
ও লিক্ষা, আনলা ও েূর। তযমে, আল্লাহ ৈা‘আলা এর 
লর্র্রনণ র্নলনিে,  

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿ ۡمرِنَا
َ
ِۡن أ ٓ إََِلَۡك ُروٗحا م  وَۡحۡيَنا

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

 ٓ ََّشا يَمَُٰن َوَلَِٰكن َجَعۡلَنَُٰه نُوٗرا نَّۡهِدي بِهِۦ َمن ن ُء ٱۡلِكَتَُٰب َوََل ٱۡۡلِ
 [52]الشورى : ﴾ِمۡن ِعَبادِنَاۚ 

                                                            

16 সুোে আরূ্ োউে, হােীস োং ১৯০৫। 
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“অেুরূপভানর্ (পূনর্ব উলল্ললখৈ লৈেলি পদ্ধলৈনৈ) আমরা 
তৈামার কানি আমার লেনেবি তেনক ‘রূহ’তক ওহী তযানগ 
তপ্ররণ কনরলি। ৈুলম জােনৈ ো লকৈার্ কী এর্াং ঈমাে 
কী? লকন্তু আমরা এনক আনলা র্ালেনয়লি। যানের মনধয 
আমরা যানক ইো লহোয়াৈ োে কলর।” [সূরা আি-
িূরা, আয়াৈ: ৫২]  

অৈএর্, এ কুরআে েূর ও রূহ। এগুনলা এমে যা 
র্যলির মনধয তযমে েনলর মনধযও তৈমে প্রাণ সিার 
কনর। একইভানর্ ৈা উম্মনৈর মনধয প্রাণ সিালরৈ 
কনর। কারণ উম্মৈ যখে লকৈানর্র কানি আসনর্ ৈখে 
ৈানক এ েু’লি ৈো েূর ও রূহ প্রোনের মাধযনম 
সুসাংর্াে তেওয়া হনর্। রূনহর মাধযনম জীর্ে লফনর 
পানর্ আর েূনরর মাধযনম হক ও র্ালৈল ৈো সৈয ও 
লমেযার প্রনভে জােনৈ পারনর্। অন্ধকানরর ওই 
তর্ড়াজাল তেনক তর্লরনয় আসনর্ যা উম্মৈনক লঘনর 
ধনরনি এর্াং সর্বলেক তেনক ৈানক তর্িে কনর লেনয়নি। 
এ তেনক তর্রুনোর তকানো পে তেই সুস্পি লকৈার্ 
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িাড়া এর্াং কুরআনে আযীম িাড়া। আল্লাহ ৈা‘আলা 
র্নলে,  

َو َمن ََكَن َمۡيتٗ ﴿
َ
حۡ أ

َ
ِِف ٱنلَّاِس ا َيۡمِِش بِهِۦ َيۡيَنَُٰه وََجَعلَۡنا ََلُۥ نُورٗ ا فَأ

لَُمَِٰت لَۡيَس ِِبَارِج   َثلُُهۥ ِِف ٱلظُّ ِۡنَهاۚ َكَمن مَّ  [122]اْلنعام : ﴾ م 

“তয লিল মৃৈ, অৈিঃপর আমরা ৈানক জীর্ে লেনয়লি 
এর্াং ৈার জেয লেধবারণ কনরলি আনলা, যার মাধযনম তস 
মােুনষর মনধয চনল, তস লক ৈার মনৈা তয তঘার 
অন্ধকানর রনয়নি, তযখাে তেনক তস তর্র তেনক পানর 
ো?” [সূরা আল-আে‘আম, আয়াৈ: ১২২]   

আল্লাহর জাল্লা িােুহূর কানি ৈাাঁর সুের োমসমূহ ও সুউচ্চ 
গুণার্ললর মাধযনম প্রােবো করলি, লৈলে মুসললমনের অর্স্থা 
শুধনর লেে এর্াং আমানেরনক আহনল কুরআে র্ালেনয় লেে 
যারা আল্লাহর আহল ও ৈাাঁর লর্নিষ র্াো। ৈারা আহলুল্লাহ 
ৈাাঁর গুণার্ললর মনধয অেযৈম লসফানৈর প্রলৈ ধালর্ৈ হর্ার 
কারনণ আর ৈারা খাস ৈানের মহা মযবাো ও 
কুরআেমুখীৈার র্নেৌলনৈ। আল্লাহ কানি প্রােবো লৈলে 
আমানেরনক ৈানের মনধয িালমল করুে যারা কুরআে 
লিনখনি এর্াং অেযনেরনক এর লিক্ষা লেনয়নিে। 
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এলি একলি সাংলক্ষি অেচ অলৈ গুরুত্বপূণব 
আরর্ী গ্রনন্থর অেুর্াে। তলখক এনৈ পলর্ত্র 
কুরআনের সনে পূর্বসূরী তেককারনের লিক্ষণীয় 
ঘিো এর্াং কুরআনের সনে আমানের সম্পকব 
তকমে হওয়া উলচৎ ৈা ৈুনল ধনরনিে। 
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