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কুরআেনর সে� পূবরসূররেের স�কর 

মুহা�ে সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর    �েতর  পর িনয়ামেতর 

েশষ নাা। কত �কােরর কত ধরেনর িনয়ামতা না িতিন োন 

কেরেছন। েকােনা মানুেষর পেক  ক ৈবৈেক বা ােনকনেলা আসের 

 সেবর বণরনা িেেয় েশষ করা সসব নয়। আ�াহ তা‘আলা সাধারণভােব 

মানবতার  পর  বং িবেশষভােব  া  �েতর  পর সবেচ বড় েয 

েনয়ামতিট োন কেরেছন তা হেলা কুরআন নািযলকরণ। আ�াহ 

তা‘আলা যােক সম� মানবতার জনয িনয়াতম িহেসেব োন কেরেছন 

েসা মহা�� াবতরণ করা। েকননা আ�াহ সুবহানাহ  য়াতা‘আলা   

িকতাবেক আসমানর িকতাবসমূেহর পিরসমাি� িহেসেব নািযল কেরেছন। 
এিটেক  ি িখক  স ি�ক  িনক ্ �মক ণ� িটনটয়িছক এিক ি� ক  েখক িণী�ক  িদশরটি�ক

ে��ি ছক িণী��ক যিক  েি�ণক এটিটয়িক ি��ক  হ�িি ছক এক  হ�ক ��ক এ ি  ক 

মু‘িজজা, মহা িনেশরন    াশত নমুনা- যার �ভাব েকােনা যুগ বা �ােন 

সরিমত নয়। বরং যতকাল িেন-রােতর গমনাগমন াবযাহত  াকেব 

 িট  ততিেন সমু�ল  াকেব।  মনিক যখন মানুষ আর কুরআনেক 

�হণ করেব না,   িকতােবর �িত আ�হ ে েক তােের া�র সের 

যােব  বং   ে েক  পকৃত হ য়ার �বণতা বািতল হেয় যােব, তখন 
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েশষ যামানায় মানুষ   ে েক  পকৃত না হেল আ�াহ তা‘আলা  েক 

 িৈেয় েনেবন। কারণ কুরআনেক িকতােবর পৃ�া   মানুেষর া�র 

ে েক তুেল েন য়াা হেব তখন  র মযরাোরকার োবর।  

আ�াহ তা‘আলা   �জাময় �� াবতরেণর সুসংবাে িেেয়েছন। 

সাধারণভােব মানব জািতর  পর   িকতাব নািযেলর সুসংবাে িেেয়েছন 

েখাে আ�াহ সুবহানুহ  য়াতা‘আলা। আ�াহ তা‘আলা ারশাে কেরন,   

﴿ َّ ن   ِّ   ٞ َة ِن ۡع ّّ م  ءَتة�عم  ء ّاّء   دة ع اة َا ة ة
ّ ُ ٗ ى َة وَن وةه  ُا   ِن ّص ء  َة ن ِ ءَت  ص َة ِن مع وة نم  ِّ

ّننن�ة  ؤع  َ ةٞ  ِلنلع َة�ع  ]٥٧ :يو�س[  ﴾٥وة

‘েহ মানুষ, েতামােের রেবর পক ে েক েতামােের কােছ  েসেছ 

 পেেশ  বং া�রসমূেহ যা  ােক তার িশফা, আর মুিমনেের জনয 

িহোয়াত   রহমত।’ {সূরা া নুস, আয়াত : ৫৭}  

  সুসংবাে   বয়ােনর পর আ�াহ তা‘আলা পুনরায় বলেছন,   

ۡنة ﴿ ع  َة ع ء �ة َّ ن ِّ ۡع   َة ۡة  ْۡ  ه   ُ َة َع َة َة َةلع ن لص َة ن ن  َِة ةِِن َة�ع ن ّ ن وة ّّ لع ن ّ َة ن يو�س [  ﴾٥د  ع ف

:٥٨[ 
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‘বল, ‘আ�াহর ানু�হ   রহমেত। সুতরাং   িনেয়া েযন তারা খুিশ 

হয়’।  িট যা তারা জমা কের তা ে েক  �ম।’ {সূরা া নুস, আয়াত 

: ৫৭}  

  সুসংবাে লাভ কেরিছেলন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম। 

িতিন তা �হণ কেরিছেলন আনে�র সে�। িকতাবু�াহ লােভর আন� 

িছল মূলত আ�াহর েনয়ামত লােভরা আন�। আ�াহ েয তাঁেক িবেশষ 

  মহা ানু�হ োন কেরিছেলন আন�িট িছল তারা বিহ�কাশ।  র 

মাধযেম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর সাহাবররা  

আেমািেত হেয়িছেলন। কারণ িকতাব িছল তাঁেের  পর সবেচ বড় 

েনয়ামত। পকা�ের রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর মৃতুযর 

মধয িেেয়   েনয়ামত াবতরেণর ধারার পিরসমাি�  টা িছল তােের 

জনয সবেচ বড় মুসরবত। েকননা  র মাধযেম মূলত আসমানর সাহােযযর 

ধারা ব� হেয় যায়।  া কলযাণ  বং  া িকতােবর ধারা ব� হেয় 

যায়। যা িনেয় আ�ািেত হেয়িছেলন তােবয়রগণ  বং আ�ািেত হেয়েছন 

  হেবন িকয়ামত পযর� আগত তাঁেেরেক সু�রভােব ানুসরণকাররগণ। 

যখন তারা   ে েক মহান নণাবিলেত ঋ� হেবন, যা মানুেষর  ভয় 

জগেতর সাফলয- েুিনয়ার সফলতা   আিখরােতর কািময়াবরর গযারািি 
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েেয়। েকননা   িকতােবর  পকািরতা শধু সুি�রতার জগত ত া 

আিখরাত জগেতা সরমাব� নয়, বরং আিখরােতর আেগ েুিনয়ার 

জরবেন  মুিমন  র সুফল পােব। াত ব তা  মন িকতাব যার মাধযেম 

মানুেষর সব িকছু সংেশািধত হয়।  র �ারা তােের েুিনয়া   

আিখরােতর যাবতরয় াব�া সুসংহত হয়।   জনযা আ�াহ   

সাধারণভােব সব মানুষেক  র সুসংবাে িেেয়েছন।  িট েহোেয়ত, 

রহমত   িশফা। আ�াহ তা‘আলা ারশাে কেরন,   

﴿ َ ء َة ِن ۡة  ء ه  ّة َعتةْنن  ّن ة ّلعق  نل   ِ � �ة ّننن�ة وة ؤع  َ ةٞ  ِلنلع َة�ع  ]٨٢:ارساء [ ﴾ت  وة

‘আর আিম কুরআন নািযল কির যা মুিমনেের জনয িশফা   রহমত।’ 

{সূরা আল-াসরা, আয়াত : ৮২}  খােন মুিমনেের খাস করা হেয়েছ 

 জনয েয সাধারণত তারাা   কুরআন ে েক  পকৃত হয়। নয়েতা 

কুরআন �েতযেকর জনযা রহমত ত প। াত ব  েত রেয়েছ 

িহোয়াত   নূর।  েত আেছ মানব জরবেনর যাবতরয় ানুষে�র 

সুিবনযাস, তােের পরকােলর সু�িত�া  বং েুিনয়া   আিখরােতর 

কলযাণ।   জনযা   িকতাব  মন ােনক বযি�র জানেক  নাড়া েেয় 

যারা আজ াবিধ ঈমান আেন িন। কারণ  র মেধয  মন বণরনা,  মন 

ােলৗিকক�  বং  মন গূঢ় রহসয রেয়েছ যােক েকােনা জান পিরেবেন 
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করেত পাের না। েকােনা ািভবযি� তােক �কাশ করেত পাের না। 

েকােনা ভাষা যার িববরণ িেেয় েশষ করেত পাের না।  মন িবষয় যা 

বণরনাতরত।  মন যা ককনাতরত। েকনা বা নয়,  িট েতা িনিখল 

জগেতর রেবর কালাম। আ�াহ তা‘আলা তাঁর �জাময় বাণরেত বেলন,  

﴿  ۡ ُن ة َنَع  ّ�ع َّ ۡة ّص ت   وةه  ع َة ن   ۡعلِن َن َة َة  ۡع  ]١١:الشورى [  ﴾١لة

    ‘তার ানু প েক  েনা  বং িতিন সবরে্াতা, সবর্ো।’ {সূরা আশ-

শূরা, আয়াত : ১১}  াত ব আমােের রেবর মেতা েক  েনা। না তাঁর 

নণাবিলেত, না তাঁর স�ায় আর না তাঁর কাযরাবিলেত। তারঁ জনয যা 

 য়ািজব তােত  নয়। আ�াহ তা‘আলা িনেজর স�েকর যা িকছু িববরণ 

িেেয়েছন তার ানযতম   কালাম। াত ব আমােের মহান রেবর 

কালােমর ানু প েকােনা কালাম েনা। েযমন তাঁর মহান নণাবিলর 

ানু প নণাবিল নাা।  কাভােব আ�াহ জা�া শানুহূ সংি�ে 

সবিকছুরা েকােনা নিজর বা  পমা েনা।  

পূেবর েযমন আিম বেলিছ   ��িট েপেয় সালাফগণ মহা  উফু� 

হেয়েছন।  ত ানুরাগ   আেবেগ তারা আ�ুত হেয়েছন েয  র 

িতলা য়াত িকংবা াধযয়েন তারা পিরতৃ� হেত পােরন িন। তাা তাঁেের 
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াব�ািেেত, তাঁেের িবষয়াশেয়   তাঁেের স�েকর যা  �ৃত হেয়েছ 

 বং সররাত ��নেলা তাঁেের কাযরািের যা তুেল ধেরেছ, তা ে েক 

আমরা �ে বুঝেত পাির   মহান িকতাব িনেয় তাঁেের আনে�র সরমা 

িছল না।   িবষেয় তাঁেের আ�েহর া� িছল না। তােঁের হেেয় 

স�ােনর সবটুকু জুেড় িছল   মহা��।  

 খােন সালােফ সােলহ বেল � মত বুঝােনা হে� সাহাবােয় 

িকরামেক। তাঁরাা  র াবতরণ �তযক কেরেছন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ  য়াসা�াম ে েক তাঁরাা সরাসির   িকতােবর পাৈ িনেয়েছন। 

আ�াহ তা ‘আলা তাঁেেরেকা তাঁর রাসূেলর সহচর িহেসেব িনবরাচন 

কেরিছেলন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর সাহাবর িহেসেব 

তাঁরাা িছেলন িবেশষািয়ত। হযা,  ঁরাা হেলন � ম �েরর সালাফ। 

মযরাোর িেক িেেয় তাঁেের াবযবিহত পেরা াব�ান রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম যােের   মযরাোয় ভূিষত কেরেছন। 

েযমন :  

ُ  رَِضَ  ، ا ِ  َ�دْ ِ  َ� ْ  َّ ّ  َبِ   ، َ�غْهُ  ا ِِ  اّييِس  َدْ�ُ «  : قَيل وسلم بليه ا  ص� اّي

ي َ  ممّ  قَْرِ�  ِ
ّ
ي َ  ُُمّ  يَلُوَ�ُهمْ  اَ ِ

ّ
 .»يَلُوَ�ُهمْ  اَ
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আবেু�াহ রািেআ�াহ আনহ ে েক বিণরত, নবর সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�াম  বেলন,   ‘সেবরা�ম মানুষ হেলা আমার যুেগর েলােকরা। 

াতপর যারা তােের াবযবিহত পের আসেব  রপর যারা তােের পের 

আসেব। [বুখারর : ৬৫১; মুসিলম : ২৫৩৫]  

সুতরাং তােবয়র   তােব তােবয়ররা  সালােফ সােলেহর া�ভুর�। কারণ 

তারা  তাঁেের মেধয শািমল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম 

 �েতর সকল যুেগর  পর যােের ে্�� সাবয� কেরেছন।   আর 

 �েতর মেধয ে্�� েকােনা �ান বা কােলর মেধয সরিমত নয়। বরং 

িচরকাল তার াবকাশ  াকেব। েকননা আ�াহ জা�া শানুহূ মুহািজর   

আনসাররগেণর  �ম ানুসাররেের জনয  ে্�ে�র ে াষণা িেেয়েছন। 

আ�াহ জা�া শানুহূ ারশাে কেরন,  

ّن ﴿ نة   ۡ ّوص
ة ۡع ۡنة ّ لِنق  ّّ ل ٖ وةّل ّة ُع م �نإن ۡه  ِةع  َّ نن ة ّ ّّ ءَن وةّ ُة َ

ة ۡع ّ ََن ة وة لرن ٰة  َ ع ة ّ  ة ّص ّّ  َّ�ن

لٖت  َّ مع اة ة   ّ  ص ِة ة
ع ِ  وة نع ْۡ  نة َةو  مع وة نع   َ   نة ل ٰة َع

ة ۡع ء ّ ِة ة ع عَني �ة فة ٗ �ة
ة
� َ ء نن ة �َن ة ل�ن َة �ۚ �ة ن لص �ة

َم   َن ز  ّلععة ۡع َة  ]١٠٠:الو�ة [  ﴾١ّلع

‘আর মুহািজর   আনসারেের মেধয যারা � ম   া�গামর  বং যারা 

তােেরেক ানুসরণ কেরেছ সু�রভােব, আ�াহ তােের �িত স�ে 
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হেয়েছন আর তারা  আ�াহর �িত স�ে হেয়েছ। আর িতিন তােের 

জনয ��ত কেরেছন জা�াতসমূহ, যার তলেেেশ নের �বািহত, তারা 

েসখােন িচর�ায়র হেব।  টাা মহাসাফলয।’ {সূরা আত-তা বা, আয়াত : 

১০০}  

তাা  �েতর সালােফর ানুসরণ-ানুবতরন আমােের া�ভুর� করেব 

তাঁেের সূেতায়, আমােের িমিলত করেব তাঁেের েেল। যিে  আমরা 

তাঁেের যুেগ তাঁেের স�র না হেত পাির। যিে  আমােের াব�ান হয় 

তাঁেের েচেয় ােনক েূের। বরং আমরা  তাঁেের ফযরলত   মযরাোয় 

শািমল হেত পাির যিে আমরা তাঁেের আমাল   আখলােক শররক হা।   

িন�য়   কুরআন েযমন আ�াহ জা�া শানুহূ বেলেছন- বণরনা িহেসেব 

তাঁর বণরনাা যে ে আর িববরণ িহেসেব তাঁর িববরণা য া র- েকন নয়, 

িতিন েতা মহা �জাবান, সবরজ   সবরজাতা। তারঁ কােছ েকােনা 

েগাপনা েগাপন নয়। আর তাঁর িকতােবর িববরণ �োেন সম� সৃিে 

কখেনা তাঁর ধাের কােছ  েপৗছেত পারেব না, যতা তারা জানর েহাক। 

তারা যত জনা  কি�ত েহাক। িনেজর িকতােবর বণরনা িেেত িগেয় 

আ�াহ জা�া শানুহূ বেলন,  
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َ ن  رن َة ع َعتةْنن ّص   ]٠١:ق [ ١َقۚ وةّلعق 

‘কাফ; মযরাোপূণর কুরআেনর কসম।’ {সূরা কাফ, আয়াত : ০১} আ�াহ 

সুবহানুহূ  য়াতা‘আলা  খােন ‘মাজে’ বা মযরাো শশ বয� কেরেছন।  

আরবেের ভাষায় ‘মাজে’ শশিট নণাবিলর পূণরতার বযাি�   সুিব�ৃিত 

বুঝায়। তাা যা-া তার নণাবিলর পূণরতায় বযাপকতা ধারণ কের তার 

জনযা   িবেশষণিট �েয়াগ করা হয়। তার েবলায়   শশিট বযবহার 

করা হয়। াত ব ‘মাজরে’ া র েসা িজিনস যা িবেশষেণ পূণর, যার 

মযরাো   ে্�ে�র নেণর বযি� া�হরন।  মনিক তা সেবরাা িশখের 

 �রত  বং াভর� মযরাোয় ি�ত। েকন নয়,  িট েতা  হ। েকন নয়, 

 িট েতা নূর। েকন নয়,  িট েতা িহোয়াত। েকন নয়,  িট েতা 

আি�ক েরােগর িশফা। আ�াহ জা�া  য়া আলা েযমন বেলন,   

ّننن�ة ﴿ ؤع  َ ةٞ  ِلنلع َة�ع ءَت  وة َة ِن ۡة  ء ه  ّة َعتةْنن  ّن ة ّلعق  نل   ِ � �ة  ]٨٢:ارساء [  ﴾وة

‘আর আিম কুরআন নািযল কির যা মুিমনেের জনয িশফা   রহমত।’ 

{সূরা আল-াসরা, আয়াত : ৮২} আ�াহ সুবহানুহূর বাণর َعتةْنن  ﴿    ﴾ّن ة ّلعق 

শশ  খােন ‘তাবঈ’য’ বা ‘িকছু’ া রেবাধক নয়। বরং তা  খােন 

‘িজনস’ বা সম�তােক বুঝােনার জনয �েয়াগ করা হেয়েছ। া রাউ সম� 
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কুরআনা মানুেষর া�েরর জনয িশফা ত প।  িট েযমন া�রয়�াহয 

েরােগর আেরােগযর কারণ, েতমিন তা ব�ত, েমৗিলকভােব   �ধানত 

আ�ার বযিধসমূহ ে েক, সংশয়   �বৃি�র িবিবধ েরাগ ে েক আেরাগয 

োন কের।  

 �েতর পূবরসূরররা   কুরআেনর �িত িছেলন তরী মেনােযাগর। তাঁেের 

 ক ঝলক  টনাা আমােের সামেন পির�ার কের েেেব কুরআেনর 

সে� তাঁেের স�করটা কত চমউকার িছল।  েত াবশয িবিিত হবার 

িকছু েনা। কারণ পূবরসূররেের েয মযরাো   ে্�ে�র �িত লক কের 

আমােের ললাট কুি�ত হয়, তাঁেের েয া�সরতা েেেখ আমােের 

েন��য় িবে�ািরত হয়, তা   জনয েয তাঁরা েসা মযরাোয়  �রত 

হেয়িছেলন  বং েসা �ের েপৗেছিছেলন- েযখােন তাঁরা আ�াহ জা�া 

 য়াআ‘লার বাণর   রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর 

িনেেরশনােক পিরপূণরভােব িচি�ত কেরিছেলন। তাা    �তা ে্� 

 �ত যােেরেক েবর করা হেয়েছ মানুেষর ম�েলর জনয। তােের  উব 

 টােনা হেয়েছ মুসহােফ কাররেমর  ভয় পাশ ে েক,  া �জাময় 

কুরআেনর সামেন ে েক। পাৈােনা হেয়েছ  া কুরআন  বং  র 

সু�ে   আয়াতনেলার িনেেরশনার আেলােক।  া  �ত স�েকর 
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আেলাকপাত করেত িগেয়- যােত � ম া�ভুর� হন সাহাবা রািেআ�াহ 

আনহম- আ�াহ জা�া  য়াআ‘লা বেলন,    

َن ﴿ َع  
ٍٞ ع ّّ  

ة ع ۡع َة ِ مع  ن وفن َ   َ عع َة ع نٱص ونة ف  َ  ّ ع
نلّنء ن �ةأ تع ص ّنن ۡنة  اة � ؤع َن وة

نكة  َ ع ِة ن ّص نة  ۡع َةنع ة وة
 ٗ ۡع َة نة  لبن لة�ة هع   ّلعكن�ة

ة
ّة ة ع ْ ۡع تة ة ص نۗ وة ّّ نٱ م� ف ۡنة    صّ   ق  َن ل م  ّلع�ة �ة ه  �ع

ة
ع ّنن ۡنة وة ؤع  َ ع م  ّص ننع   ِّ

 ]١١٠: آل بمران [   ﴾١

‘েতামরা হেল সেবরা�ম  �ত, যােেরেক মানুেষর জনয েবর করা 

হেয়েছ। েতামরা ভাল কােজর আেেশ েেেব  বং ম� কাজ ে েক 

বারণ করেব, আর আ�াহর �িত ঈমান আনেব। আর যিে আহেল 

িকতাব ঈমান আনত, তেব াবশযা তা তােের জনয কলযাণকর হত। 

তােের কতক ঈমানোর। আর তােের ািধকাংশা ফািসক।’ {সূরা 

আেল-ামরান, আয়াত : ১১০}  

   �তেক   জনযা সৃিে করা হেয়েছ।   ৈবিশেয   কুরআেনর   

প�ায়া  েের েবর করা হেয়েছ।  র পের আর সররাত   হােরসনেলা 

 বং ��   িকতাবনেলা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর 

স�রবৃ�   তাঁেের ানুসারর তােবয়র   তােব তােবয়রেের কুরআন 
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মাজরে েকি�ক  পহার েেয়া িবিয়কর  টনায় াবাক হবার িকছু 

েনা।  

কুরআন আযরেমর সে� সাহাবরেের আচরণ   তাঁেের সজরব ানুবতরন  

সং�া� সররােতর িববরেণর  ক ঝলক াধযয়ন  মানুষেক ািভভূত   

িবিিত না কের পাের না। েযমন আবূ হরায়রা রািেআ�াহ আনহ ে েক 

সহরহ বুখারর   মুসিলেম বিণরত হেয়েছ। িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর  পর আ�াহ জা�া শানুহূ নািযল 

করেলন,  

م ﴿ ِعم  ةءسن ۡه  �   َ ع وع � 
ة
مع ع م  َن  َ َ

ة
َ ع ِن ء  ّة وْ   ِع    َ � �ن  �ضن

ة ۡع ِن ّ ء  ّة لتن وة ل�ة �ة َّ ِن ّص ء  ّة ن  ّ ن ِّ

ن  َ  ص َن َةغع ّّ   �ة ن ّ ِن تٖ ف ع َة ن 
ِ ل �  ة ّّ  �ة ۗ وةّ ءَت  َة ة ّة  َ   ُ ن ِّ َ عة ءَت  وة َة ة ٌَ  َة  َ ن : انقرة [ ﴾٢دة ن

١٨٤[ 

‘আ�াহর জনযা যা রেয়েছ আসমানসমূেহ  বং যা রেয়েছ যমরেন। আর 

েতামরা যিে �কাশ কর যা েতামােের া�ের রেয়েছ া বা েগাপন 

কর, আ�াহ েস িবষেয় েতামােের িহসাব েনেবন। াতঃপর িতিন যােক 

চান কমা করেবন, আর যােক চান আযাব েেেবন। আর আ�াহ 

সবিকছুর  পর কমতাবান।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৪}  
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  আয়াতিট আমােের ােনেকরা মুখ�। আমরা ােনেকা   আয়াত 

পেড়  ািক। িক� আমরা ািধকাংশা  খােন  েস  মেক োঁড়াা না। 

কারণ, আমরা কুরআেনর া র   মমর ানুধাবেনর মন িনেয়  েক 

িতলা য়াত কির না। বরং  র শশনেলা পাৈ কের তা ে েক েনকর 

াজরেনর ািভ�ােয় আমরা কুরআন িতলা য়াত কির।  র মমর 

 পলি�র তাড়নায় আমরা  েক াধযয়ন কির না। া চ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর �িত যখন আ�াহ জা�া শানুহূ   

আয়াত াবতরণর করেলন, যােত যাবতরয় মািলকানা আ�াহর, আসমান   

যমরেনর যাবতরয় কতৃর� মহান রেবর  বং িতিন মানুেষর া�েরর 

ককনা   হেেয়র াবয� ক ার  িহেসব েনেবন- যিে  তা  াারণ না 

করা হয়  বং কেমর �িতফিলত না হয়- যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ  য়াসা�ােমর সাহাবরগণ   আয়াত শনেলন, তাঁেের জনয 

িবষয়িট বড় িচ�ার কারণ হেয় োঁড়াল। তাঁরা সবাা নবর সা�া�াহ 

আলাািহ  য়াসা�ােমরর কােছ ছুেট  েলন। েযমন সহরহাােন িববরণ 

েেয়া হেয়েছ : াতপর তাঁরা   আয়ােতর ব�েবযর ভাের হাঁটু েগেড় 

বেস পড়েলন। তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, (ােতাপূেবর)  মনসব 

আমল ািপরত হেয়েছ আমরা যার সাম রয রািখ : সালাত, িসয়াম, িজহাে, 

সাোকা- া রাউ  সবা আমরা করেত পাির। িক� আজ আমােের  পর 
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 মন  ক আয়াত নািযল হেলা যার সাম রয আমরা রািখ না। তখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম তাঁেেরেক িশোচার িশিখেয়, 

কুরআনেক করভােব �হণ করেত, িনিখল জাহােনর রেবর কালামেক 

করভােব হেয়া�ম করেত হেব তা িশকা িেেয় তাঁেের  ে েশ বলেলন,  

رُِر�ُ ونَ  «
َ
نْ  أ

َ
ْهُل  قَيَل  َكَمي َ�ُقولُوا أ

َ
ِكَتيَ�ْ�ِ  أ

ْ
 قُولُوا نَْل  وََبَصيْغَي َسِمْعغَي َ�دِْلُ�مْ  ِم ْ  ال

َطْعغَي َسِمْعغَي
َ
َْك  َرّ�غَي ُ�ْفَرانََك  َوأ

َ
َمِص�ُ  َوِِل

ْ
 .» ال

‘েতামরা িক চাােছা েতামােের পূবরবতরর আহেল িকতাব েুা স োেয়র 

মেতা বলেত ‘আমরা শনলাম  বং ামানয করলাম’? েতামরা বল, 

আমরা শনলাম  বং মানলাম। েহ আমােের রব! আমরা আপনারা 

কমা �া রনা কির, আর আপনার িেেকা �তযাবতরন�ল।’ [মুসিলম : 

১৭৯]০F

1 তখন তােঁের মেধয রািেআ�াহ আনহম েক া বাে রােলন না। 

                                                            
1 মূল হােরসিট  মন : 

ِب  َ� ْ  
َ
ِ  رَُسولِ  َعَ  نََزلَْت  لَّمي : قَيَل  ُهَر�َْرةَ  أ َّ ُ  َصّ�  ا َّ ِ {  وََسلّمَ  َبلَيْهِ  ا ّ  الّسَمَواِت  ِف  َمي َِ
رِْض  ِف  َوَمي

َ ْ
ْ�ُفِسُ�مْ  ِف  َمي ُ�دُْ وا َوِِنْ  األ

َ
وْ  أ

َ
ُْفوهُ  أ

ُ
ُ  نِهِ  يِسدُْ�مْ ُ�َ  ت َّ  �ََشيءُ  لَِم ْ  َ�يَْاِفرُ  ا

ُب  ِّ ُ  �ََشيءُ  َم ْ  َوُ�َع َّ ّ  َعَ  َوا ءٍ  ُُ تَ ّ  قَيَل  } قَِ يرٌ  َشْ ْْ ْصَحيِب  َعَ  َذلَِك  ََي
َ
ِ  رَُسولِ  أ َّ  َصّ�  ا

 ُ َّ رَْوا وََسلّمَ  َبلَيْهِ  ا
َ
ِ  رَُسوَل  ََأ َّ ُ  َصّ�  ا َّ يْ  َ�َقيلُوا الّرَكِب  َعَ  نََرُ�وا ُُمّ  َسلّمَ وَ  َبلَيْهِ  ا

َ
 رَُسوَل  أ

 ِ َّ ّْفغَي ا ْ�َميلِ  ِم ْ  ُُ
َ ْ
َهيدَ  َوالّصيَيمَ  الّصَالةَ  نُِطيُق  َمي األ ِ

ْ
نِْزلَْت  َوقَ ْ  َوالّصَ قَةَ  َوال

ُ
هِ  َبلَيَْك  أ ِِ  َه
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর িনেেরশ সবাা মা া েপেত 

িনেলন  বং বেল  ৈেলন, ‘আমরা শনলাম  বং মানলাম। েহ আমােের 

রব! আমরা আপনারা কমা �া রনা কির, আর আপনার িেেকা 

�তযাবতরন�ল।’  পি�ত সবাা যখন  িট পড়েলন, িবনা বাকয বযেয় 

তাঁেের িজ�া  র ানুসরণ করল, বাকযিট তাঁরা  াারণ করেলন, 

পড়েলন  বং  েক পিরপূণরভােব �হণ করেলন, তখন রা�ুল 

আলামরেনর পক ে েক ছাড় ে ািষত হল। আ�াহ জা�া  য়াআ‘লার 

পক ে েক াবকাশ ে ািষত হল, িযিন বেলেছন,       

عة   ّ﴿ َع َة ء  ِ مّّ ن ّة ْ َ مع وةتة َع كة ِة مع إنن  نم  ْف ّة نعة  ]١٤٧: النسيء [ ﴾ّّۡۚ  ف

                                                                                                               
يَةُ 
ْ
  اآل

َ
ِ  رَُسوُل  قَيَل  نُِطيُقَهي َور َّ ُ  َصّ�  ا َّ رُِر�ُ ونَ  وََسلّمَ  َبلَيْهِ  ا

َ
نْ  أ

َ
ْهُل  قَيَل  َكَمي َ�ُقولُوا أ

َ
 أ

ِكتَيَ�ْ�ِ 
ْ
َطْعغَي َسِمْعغَي قُولُوا نَْل  وََبَصيْغَي َسِمْعغَي َ�دِْلُ�مْ  ِم ْ  ال

َ
 الَْمِص�ُ  َوَِِلَْك  َرّ�غَي ُ�ْفَرانََك  َوأ

َطْعغَي َسِمْعغَي قَيلُوا
َ
َهي ََلَّمي الَْمِص�ُ  َلَْك َوِِ  َرّ�غَي ُ�ْفَرانََك  َوأ

َ
َقْومُ  اْ�َتَأ

ْ
لِْسنَتُُهمْ  نَِهي َذلّْت  ال

َ
نَْزَل  أ

َ
 ََأ

 ُ َّ نِْزَل  نَِمي الّرُسوُل  آَم َ {  إِمِْرَهي ِف  ا
ُ
ْهِ  أ ّ  َوالُْمْؤِمغُونَ  َرّ�هِ  ِم ْ  إِلَ ِ  آَم َ  ُُ َّ  َوُ�تُِدهِ  َوَمَالئَِ�ِتهِ  نِي

  َورُُسِلهِ 
َ
َح ٍ  َ�ْ�َ  ُق ُ�َفرّ  ر

َ
َطْعغَي َسِمْعغَي َوقَيلُوا رُُسِلهِ  ِم ْ  أ

َ
 ََلَّمي } الَْمِص�ُ  َوَِِلَْك  َرّ�غَي ُ�ْفَرانََك  َوأ

ُ  �ََسَخَهي َذلَِك  َ�َعلُوا َّ   ا
َ
نَْزَل  َ�َعيل

َ
ُ  ََأ َّ  {  وََجّل  َبزّ  ا

َ
ُ  يَُ�لُّف  ر َّ   َ�ْفًسي ا

ّ
 َمي لََهي وُْسَعَهي إِر

  َرّ�غَي اْكتََسدَْت  َمي وََبلَيَْهي دَْت َكسَ 
َ
نَي ر ِْ وْ  �َِسيغَي إِنْ  رَُؤاِد

َ
نَي أ

ْ
ْدَطأ

َ
  َرّ�غَي{  َ�َعمْ  قَيَل  } أ

َ
ِْمْل  َور

َ
 ت

ا َبلَيْغَي تَهُ  َكَمي إِْصً
ْ
ي َ  َعَ  َحَل ِ

ّ
  َرّ�غَي{  َ�َعمْ  قَيَل  } َ�دِْلغَي ِم ْ  اَ

َ
غَي َور

ْ
َّمل
ُ
  َمي ت

َ
 } نِهِ  َيَي َطيقَةَ  ر

نَْت  َوارَْحْغَي َيَي َواْغِفرْ  َ�ّغي َواْ�ُف {  َ�َعمْ  قَيَل 
َ
نَي أ

َ
نَي َمْور َقْومِ  َعَ  ََينُْصْ

ْ
َكَِِر� َ  ال

ْ
 َ�َعمْ  قَيَل  } ال
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‘যিে েতামরা কৃতজতা �কাশ কর  বং ঈমান আন তাহেল 

েতামােেরেক আযাব িেেয় আ�াহ কর করেবন?’ {সূরা আন-িনসা, 

আয়াত : ১৪৭}  

া রাউ েতামােের  পর েবাঝা চাপােনার মাধযেম েতামােের আযাব িেেয় 

আ�াহর কর ফায়ো যিে েতামরা কৃতজতা �কাশ কর  বং ঈমান 

আন? তখন আ�াহ তা‘আলার পক ে েক    �তেক তি� �োন করা 

হল। আ�াহর িকতােব    �েতর সাফাা নািযল হল। রাসূলু�াহ বিণরত 

হল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর সাহাবরেের ে্��। আ�াহ 

তা‘আলা ারশাে করেলন,  

عِن ﴿ َزنلة إن�ة
 
ءَ ع َة ن ۡل  ف َّس  ّة ة ّص ْ ن  تة ِ ِِن  � ن  وة ِِن نكة �ُ َة ّة ن وة ّّ نٱ ّة ة ف ْ ء تة  � ۚ ّنن ۡنة ؤع  َ ع ن  وةّص ِن ِّ َّ ّن  

ُة ٖ  ة
ة ع نق  �ة�ع َِ َة ن  �ة �  لِن َ س  ْۡ   وة دةءص  نۚ  وة لِن َاس  ن   َْة ِّ َة َع نةء  �  عع طة

ة
ع نةء وة َنعع َة سة ع ّّنةء ��ة َة َة 

  ۡ ُن َة ع ۗ  ٢ّص ِةتع َة تة ء ّ�ع ّة ء  َع ة لة ِة ِةتع وة َة َة ء  ّة ء  ة ة ۚ ص ء عة ة ء إنّ� و سع َا َع ّّ  �ة ِلن   ّ  ﴾�ة ن مة

 ]٢٨٦-٢٨٥: انقرة [

‘রাসূল তার িনকট তার রেবর পক ে েক নািযলকৃত িবষেয়র �িত 

ঈমান  েনেছ, আর মুিমনগণ । �েতযেক ঈমান  েনেছ আ�াহর  পর, 

তাঁর েফেরশতাকুল, িকতাবসমূহ   তাঁর রাসূলগেণর  পর, আমরা তাঁর 
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রাসূলগেণর কার  মেধয তারতময কির না। আর তারা বেল, আমরা 

শনলাম  বং মানলাম। েহ আমােের রব! আমরা আপনারা কমা 

�া রনা কির, আর আপনার িেেকা �তযাবতরন�ল। আ�াহ েকান 

বযি�েক তার সাম রযের বাাের োিয়� েেন না। েস যা াজরন কের তা 

তার জনযা  বং েস যা কামাা কের তা তার  পরা বতরােব।’ {সূরা 

আল-বাকারা, আয়াত : ২৮৫-২৮৬}  

আমরা েেখলাম,  খােন রা�ুল আলামরেনর পক ে েক ছাড়  েলা 

তাঁেের ঈমান �মািণত হবার পর। আ�াহ   তাঁর রাসূেলর পক ে েক 

আনরত িবষয় তাঁরা কবুল করার পর। হােরেস  ে�িখত    টনা �মাণ 

কের, সাহাবা রািেআ�াহ আনহম কুরআনেক  মন েকােনা ব� িহেসেব 

�হণ বা কবুল করেতন না যা শধু িতলা য়াত করা হয়, যা ে েক িবিধ-

িবধান  উাবন করা হয় আর তােত িনিহত মমরনেলার পিরচয় জানা 

যায়। তাঁরা বরং   কুরআন পড়েতন   মেন কের েয তােঁের সে�াধন 

কেরা  সব বলা হে�।  র মমরনেলায় তােঁের �িতা াি�ত করা 

হেয়েছ।   জনযা িবষয়িট তাঁেের জনয কিৈন হেয় েেখা িেেয়িছল। 

তাা তাঁরা   কুরআন   মহা সংবােের কিৈন িবষয়নেলা িনেয় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর শরণাপ� হেতন। হােরেসর 
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িকতােব বিণরত আ�াহর বাণরেত কিৈন, জিটল   কেৈার িবষয় েপেয় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর কােছ সাহাবরেের ধণরা 

েেবার  িটা  কমা�   াি�তরয়  টনা নয়। সহরহ বুখারর   মুসিলেম 

আবেু�াহ াবন মাসঊে রািেআ�াহ আনহ ে েক বিণরত হেয়েছ, যখন 

আ�াহ জা�া জালুহূ   আয়াত নািযল করেলন,   

ونة ﴿ ِة   ّا ع م  ّع   وةه  ة ۡع م  ّ ة   َة ص ن �ُ ٓة و 
 
لعٍ  ع  َ ن م ف لنة   َْۡ  إنن�ة  َ ةمع نةلعسن ص ْۡ  وة ن  ّة ْ نن ة تة ّّ ّ٨ ﴾ 

 ]٨٢: األنعيم [

‘যারা ঈমান  েনেছ  বং িনজ ঈমানেক যুলেমর সাে  সংিম্ণ কেরিন, 

তােের জনযা িনরাপ�া  বং তারাা িহোয়াত�া�।’ {সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত : ৮২} [বুখারর : ৩১১০; মুসিলম : ১৭৮]   আয়ােত 

আ�াহ রা�ুল আলামরেনর পক ে েক যারা তাঁেের ঈমানেক যুলম 

ে েক পিব�   িনরাপে রাখেত েপেরেছন তােঁের সুসংবাে �োন করা 

হেয়েছ। সুতরাং আ�াহর বাণর ﴿   َْۡ  َ ةمع نةلعسن ص لعٍ   وة  َ ن م ف لنة    া র যারা  ﴾ إنن�ة

তাঁেের ঈমানেক যুলেমর সে� েমলায় িন। ونة  ﴿ ِة   ّا ع م  ّع   وةه  ة ۡع م  ّ ة   َة ص ن �ُ ٓة و 
 
ع

 ﴾ তােের জনয রেয়েছ েুিনয়া   আিখরােতর িনরাপ�া  বং েুিনয়া   

আিখরােত তারঁাা িহোয়াত�া�। েকননা আহেল ঈমান ত া 
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ঈমান য়ােের জনয �মািণত   কাি�ত িহোয়াত শধু েুিনয়ােতা 

সরিমত নয়। বরং িহোয়াত েুিনয়া   আিখরােত। আর আিখরােতর 

িহোয়াত েুিনয়ার িহোয়ােতর েচেয় বড়। তেব তা েকবল তারা  াকেব 

যার  াকেব েুিনয়ার িহোয়াত। কারণ আিখরােতর িহোয়ােতর মাধযেমা 

েসা জিটল াব�ােনর িবভরিষকা ে েক পির�াণ িমলেব যা যুবােের 

পযর� বুেড়া বািনেয় ছাড়েব।  আ�াহ তা‘আলা েযমন বেলেছন,  

ن   ﴿ ِة ن ن  ّّ ُة ّ ْ ّة ِة   ّ لمن ٰة ىل وة َة ل ٰة  َ ن م س ء ه  ّة ىل وة َة ل ٰة ى ّاّء ة س  َة �ة الج [ ﴾٢ وة

:٠٢[ 

‘তুিম েেখেব মানুষেক মাতাল সেৃশ, া চ তারা মাতাল নয়। তেব 

আ�াহর আযাবা কিৈন।’ {সূরা আল-হা� : ০২}  

 া িেন মানুষ  মন িহোয়ােতর মুখােপকর হেব যা িেেয় তারা  া 

িবভরিষকা ে েক েবিরেয় আসেব, যা িেেয় তারা  া পা ফসকােনা 

াব�ান ে েক পির�াণ পােব, যা িেেয় তারা পুলিসরাত পািড় েেেব। 

কারণ, আ�াহ যিে তােক পুলিসরাত পািড় েেবার েহোয়াত োন না 

কেরন, তাহেল েস তা ািত�ম করেত পারেব না।  া পুল েস পািড় 
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িেেত সকম হেব না যার ৈবিশেয স�েকর বলা হেয়েছ েয তা চুেলর 

েচেয় সূ�  বং তরবািরর েচেয় ধারােলা। 

রাসূলু�াহর সাহাবরেের সামেন যখন আয়াতিট নািযল হেলা, তারঁা তখন 

িচ�াি�ত হেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর কােছ ছুেট 

 েলন। তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, আমােের মেধয েক আেছ েয 

েকােনা যুলেম িল� হয় িন? আমােের সবাা েতা কম-েবিশ যুলেম িল� 

হেয়েছ। আর   আয়ােতর ভাষয মেত িহোয়াত   িনরাপ�ার লােভর 

 কমা� পাে য়  মন ঈমান যার সে� মানুষ েকােনা যুলেমর �শর 

লাগায় িন। াত ব িনরাপ�া   িহোয়ােতর শতর হেলা মানুেষর েকােনা 

যুলেম িল� হ য়া চলেব না। সাহাবররা   ে েক বুঝেলন,  িট বুিঝ 

সূ�, েছাট, কু্ািতকু্   বড় ত া িশরক সবনেলােকা া�ভুর� 

করেব। তারঁা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর কােছ  েস 

ানুেযাগ করেলন, যুলম ে েক স�ূণর েূের  াকা েতা কােরা পেকা 

সসব নয়। �িতিট মানুষা েতা কম-েবিশ যুলম কের  ােক। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামা েযমন বেলেছন,  

»  ّ َّطيِ��َ  وََدْ�ُ  َدّطيءٌ  آَدمَ  انِْ   ُُ
ْ
  » اّلّوانُونَ  اْ
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‘�িতিট মানুষা ভুলকারর আর ভুলকাররেের মেধয তারাা  �ম যারা 

তা বাকারর।’ [িতরিমযর : ২৪২৩; আবেুর রাযযাক, মুসা�াফ : 

৩৫৩৫৭]  বং আ�াহ তা ‘আলা  েযমন  র আেগ বেলেছন,  

﴿ �ٗۡ ء اة   ّٗ لۡ  نة ظة ۥ �ة  ِ ّ ل    إَن ّة � ن
ۡع ء ّ ةلة ة  ]٧٢:األحزاب [ ﴾٧وة�ة

‘আর মানুষ তা বহন কেরেছ। িন�য় েস িছল ািতশয় যািলম,  কা�া 

াজ।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৭২} মানুষ তখনা  র �মাণ 

িেেয়েছ যখন তারা কুরআনেক বহন কেরেছ া চ আসমান, যমরন   

পাহাড়-পবরত  তা বহেন স�ত হয় িন। আ�াহ েযমন ারশাে কেরন,  

ِةءلن ﴿ ن
�ضن وةّ�ع

ة ۡع لتن وةّ ل�ة �ة َّ ة ّص ٞة �ة ءَة ّة ة ۡع نةء ّ َةوع ِة ّء  ء  إَن ّننع ة قع ة  َة ِع ة
ء وع َنلعنة ة ع ن �ة

ة
ة ع �ة�ع

ة
َةّ

 �ٗۡ ء اة   ّٗ لۡ  نة ظة ۥ �ة  ِ ّ ل    إَن ّة � ن
ۡع ء ّ ةلة ة  ]٧٢:األحزاب [ ﴾٢وة�ة

‘িন�য় আিম আসমানসমূহ, যমরন   পবরতমালার �িত   আমানত 

েপশ কেরিছ, াতঃপর তারা তা বহন করেত াতরকার কেরেছ  বং 

 েত ভরত হেয়েছ। আর মানুষ তা বহন কেরেছ। িন�য় েস িছল 

ািতশয় যািলম,  কা�া াজ।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৭২}  
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আর   নণিট মানুেষর েকােনা বযি� বা েেলর সে� সরমাব� নয়। বরং 

তা মানব জািত বা মানব স োয় িনিবরেশেষর জনয   সে�াধন। তাা 

েতা তারা �েতযেকা যুলমকারর বা জােলম, �েতযেকা াজ-ববরর। 

েকােনা মানুষা আ�াহর িকতাব   আ�াহ সুবহানুহূর পক ে েক 

রাসূলগণ যা  েনেছন তার িহোয়াত ছাড়া   িবেশষণ েুিট ে েক মু� 

 াকেত সকম নয়।  

সাহাবরগণ যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর কােছ   

আয়ােতর ব�বয িনেয় তাঁেের  ে�েগর ক া জানােত  েলন; তাঁেের 

কেের ক া বয� করেত  েলন, িতিন তাঁেের  ে েশ বলেলন, িবষয়িট 

েতামরা েযমন ভাবছ েতমন নয়। া রাউ েতামরা যা ধারণা কেরেছা 

যুলম িবষয়িট আয়ােত েতমন নয়।  িট বরং তা-া লুকমান আলাািহস 

সালাম তেরয় পু�েক  পেেশ িেেত িগেয় যার াি�ত কেরেছন :  

﴿ ّ َة  ِ ل َم   َة َن ِة لعٌم   َ كة لة ع ن  إنّن ّصِ�ن ّّ نٱ نكع ف   ]٧٢:لقمين [ ﴾١�ة � �ع

‘ি�য় বউস, আ�াহর সাে  িশরক কেরা না; িন�য় িশরক হল বড় যুলম’। 

{সূরা লুকমান, আয়াত : ১৩} াত ব আয়ােত েয যুলেমর ক া বলা 
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হেয়েছ তা হেলা িশরক। বযাস, িবষয়িট তখন সাহাবরেের জনয সহজ 

হেয় েগল।  

কুরআেনর সে� সাহাবরেের (রািেআ�াহ আনহম) শরতল স�কর িছল 

না। তাঁেের স�কর িছল বরং আমেলর স�কর। তাঁরা  েক িনেয়েছন 

িনেজেের �িত সে�াধন িহেসেব। াবন মাসঊে রািেআ�াহ আনহ 

বেলন,  

ن   ﴿ :إذا سمعت ا  جل وبال ف كتينه يقول ّة ْ نن ة تة ّّ ء ّ َا ة ة
ّ ُ َأربهي سمعك  ﴾ ْۡ  َة

 "يعأ أصإ إلهي وأبطهي أذنك َ  إمي د� رؤمر نه أو ش رغ� بغه

‘তুিম যখন আ�াহ রা�ুল আলামরনেক তাঁর িকতােব বলেত েশান : ‘েহ 

ঈমানোরগণ’ তখন েতামার কণরেক সজাগ কেরা। া রাউ েস িেেক 

মেনােযাগ ো , কানেক  উকণর কর। কারণ তা েকােনা কলযাণ হেব 

যার িনেেরশ েেয়া হে� া বা েকােনা াকলযাণ হেব যা ে েক েতামােক 

বারণ করা হে�।’  

 িট   জনয হেয়েছ েয তাঁরা কুরআনেক মানার  বং আমেলর জনয 

বরণ কের িনেয়েছন।  েত যা সে�াধন করা হেয়েছ তা �েতযক 

ে্াতার  ে েশ, �েতযেকর জনযা যার কােছ েপৗেছেছ।  র 
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সে�ািধতরা েকােনা াতরত জািত নয়। আমােের জনয শধু  র েভতর 

যা শশ   কালাম রেয়েছ তার আমল করা  বং  র মাধযেম আ�াহর 

ৈনকটয াজরনা বািক রেয়েছ। সাহাবা রািেআ�াহ আনহম  র  �ম 

নমুনা �েশরন কেরেছন  বং তাঁরা আ�াহর িকতােবর পিরপূণর আনুগতয 

�েশরন কেরেছন।  

 া েেখুন আবূ বকর রািেআ�াহ আনহেক। তাঁর তনয়া আেয়শােক 

িযনার াপবাে েে য়া হেয়েছ। আ�াহ জা�া শানুহূ সূরা নূেরর ‘াফক’-

 র  টনায় তাঁর পিব�তা ে াষণা কেরেছন। তাঁর িন�লুষতার ে াষণা 

িেেয়েছন।  িেেক েেখা েগল আেয়শা রািেআ�াহ আনহার �িত যারা 

াপবাে আেরাপ কেরিছল, তাঁর শু চিরে� যারা মিলনতার ছাপ িেেত 

েচেয়িছল তােের ানযতম িমসতাহ িবন আছাছা। িতিন িছেলন আবূ 

বকর রািেআ�াহর িনকটভাজনেের  কজন। াভাবর  িছেলন িতিন। 

আবূ বকর রািেআ�াহ আনহ তাঁেক আি রকভােব সাহাযয করেতন। 

াতপর যখন িবষয়িট পির�ার হেয় েগল। আেয়শা রািেআ�াহ আনহার 

চািরি�ক িন�লুষতা স�মাণ হেয় েগল। আবূ বকর রািেআ�াহ আনহ 

তখন শপ  করেলন   েু�েমরর পর িতিন  আর তাঁেক সাহাযয করেবন 

না। আ�াহ জা�া শানুহূ তখন নািযল করেলন,  
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﴿ ۚ مع ّّ  لةم  َة ّ َن غع َة ن 
ة
ِاۡنة ع ن �ة � 

ة
 ]٢٢: ايور[ ﴾�

‘েতামরা িক পছ� কর না েয, আ�াহ েতামােের কমা কের েেন?’ 

{সূরা আন-নূর, আয়াত : ২২} আবূ বকর রািেআ�াহ আনহ তখন 

বলেলন, িৈক আেছ, িৈক আেছ।  রপর িতিন আেয়শা রািেআ�াহ 

আনহার সে� েবয়ােবরমূলক আচরণ েহতু িমসতােহর �িত তাঁর োন-

োিকণয বে�র �িতজা ে েক সের  েলন।  

কুরআেনর সে� সাহাবা রািেআ�াহ আনহেমর আচরণ শধু  কিেক 

ে েক বা  ক েৃিেেকাণ ে েক  �ত িছল না। নানা িেক ে েক তাঁরা 

কুরআেনর সে� স�েকর  �তেক ছািড়েয় িগেয়িছেলন।  সেবর মেধয 

রেয়েছ তাঁেের কুরআন িতলা য়াত। সাহাবা রািেআ�াহ আনহম   

কুরআেনর িতলা য়াতেক িনেজেের জনয াপিরহাযর কের িনেয়িছেলন। 

তারঁা  েক াপরেক পে  েেখা হেল কুরআন িশকার িনয়েত বলেতন, 

আমােের সে� বসুন আমরা িকছুকণ ঈমান আিন।   বেল  কজন 

আেরকজনেক সূরা আসর পেড় েশানােতন। তাঁরা যখন  কসে� হেতন 

েযমন তাঁেের স�েকর বিণরত হেয়েছ-  কজন পড়েতন আর বািকরা 

কুরআন শনেতন। তাঁেের জরবন কুরআেনর সে�  কাকার হেয় 

িগেয়িছল। তাঁেের আ�ায়,  ৈাবসায়, আেলাচনা    পেেেশ িমেশ 



28 

 

িগেয়িছল কুরআন। �িতিট িবষেয় কুরআন তাঁেের মেধয  ুেক িগেয়িছল। 

তাঁরা রািেআ�াহ আনহম কুরআেনর সে�  কা� হেয় িগেয়িছেলন। 

তাঁরা  েত মেনােযাগ   আ�হ িনব� কেরিছেলন।   িনেয় তাঁরা ানয 

সব বয�তা েরেখ বয� হেয়িছেলন।   জনযা তাঁরা কুরআন ানুধাবেন 

তাঁরা ানযেের ছািড়েয় িগেয়িছেলন। আমেল তারঁা ানয সবাােক ছািপেয় 

িগেয়িছেলন। ানযেের ছািড়েয় িগেয়িছেলন তাঁরা িজহােে। ানযেের 

ছািপেয় িগেয়িছেলন আ�াহ তাঁেের হােত েযসব িবজয় েরেখিছেলন 

তােত।  সবা িছল কুরআেনর �িত তাঁেের িন�া,  কা�তা,  কা�তা 

  ািধক পােৈর ফসল।  

সাহাবররা কুরআন িতলা য়াত করেতন তাঁেের ৈবৈেক, িতলা য়াত 

করেতন তাঁরা সালােত। আর তার েকােনা সমসযা েনা েয তার 

প চলায় কুরআনেক সে� রােখ। কুরআন িতলা য়াত কের েস জরবেনর 

সকল ানুষে�। শহরে হ য়ার রােত  সমান রািেআ�াহ আনহ 

আ�াহর িকতাব িতলা য়াত রত িছেলন।  মনিক তাঁেক েয শহরে 

কেরেছ- আ�াহর কােছ তার যা �াপয েস তা-া পােব- েস বেলেছ, 

িতিন যখন শহরে হন তাঁর হােত ধরা িছল পিব� কুরআন।  
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সাহাবরেের পের আমােের পূবরসূরর পুণযবান তােবয়র   তােব 

তােবয়রগণ  তাঁেের   পো� ানুসরণ কেরন। তাঁরা  তাঁেের মেতা 

িতলা য়ােত   কাজ-কেমর কুরআনেকা পাে য় িহেসেব ধারণ কেরন। 

েযমন  সমান িবন আফফান রািেআ�াহ আনহ বেলন, আিম হা�াে 

িবন সালামার েচেয়  বড় আেবে েেেখিছ। িক� তাঁর েচেয় কলযাণপ  

যা�ায়, কুরআেনর িতলা য়ােত  বং আ�াহর জনয আমেল বড় আর 

কা েক েেিখিন।  িেেক আেরকজন বেলন, আিম আবু সুহাাল িবন 

িযয়াে ে েক আর কা েক তার  েেযােগ  েতাটা সি�য় েেিখিন। িতিন 

আমােের �িতেবিশ িছেলন। সব সময় িতিন রােতর সালােত  বং 

কুরআেনর িতলা য়ােত িনয়িমত িছেলন। ািধক পড়ার কারেণ কুরআন 

েযন তাঁর চাকুস িবষেয় পিরণত হেয়িছল। কুরআেনর িবিধ-িবধান 

পালেন,   ে েক  পকৃত হ য়ার ফেল কুরআন েযন সবরো তাঁর 

েচােখর সামেনা  াকত। ামামু োিরল িহজরাহ মােলক িবন আনাস  র 

িববরণ িেেত িগেয়  কজন বেলন, মােলক িবন আনােসর েবানেক 

িজেজস করা হেলা, মােলক িবন আনাস তাঁর গৃেহ কর িনেয় বয� 

 াকেতন? আর কর িনেয় কাজ করেতন? িতিন বেলন, মাসহাফ শররফ 

 বং িতলা য়াত।  া হেলা ামাম মােলক রািহমাহ�াহর গৃহ� বয�তা। 

মাসহাফ   িতলা য়াত।   িবষেয় রেয়েছ ােনক আছার। আর  
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িবিেয়র বযাপার হেলা, েকােনা েকােনা পূবরসূরর  মন  িছেলন েয তাঁর 

িশষযরা যখন তাঁর কােছ  পি�ত হেতন, িবোয়কােল িতিন তােঁের 

 পেেশ িেেতন তাঁরা েযন তাঁেের প  যা�ায়  কসাে  না চেলন। বরং 

�েতযেক আলাো আলাোভােব প  চেলন। িতিন তাঁেের বেলন, েতামরা 

যখন আমার কাছ ে েক চেল যােব, তখন েতামরা িবি�� হেয় যােব। 

যােত েতামরা �েতযেক তার পে  কুরআন পড়েত পড়েত েযেত পােরা। 

ানয ায় েতামরা  কসাে  যিে চেলা, তেব িবিভ� ক াবাতরায় কুরআন 

ে েক  োসরন হেয় পড়েব।  

 মনা িছেলন পূবরসূরররা কুরআেনর িতলা য়ােত, কুরআেনর �িত 

িনম�তায়  বং কুরআন িতলা য়ােত আ�েহ। িক�   িতলা য়াত শধু 

শেশর িতলা য়াত িছল না। েকননা আ�াহ সুবহানুহূ  য়াতাআলা তাঁর 

িকতােব কুরআন িতলা য়াতকাররেের �শংসা কেরেছন। পাশাপািশ  ক 

ে্ণরর িতলা য়াতকাররেক ভউরসনা  কেরেছন। যারা কুরআন পেড় 

া চ কুরআেনর আেশর   িশকানেলা ানুধাবন কের না। বনর 

াসরাঈেলর  কিট েেলর িববরণ িেেত িগেয় আ�াহ তা’আলা বেলন,   

لبة ﴿ �ة ۡنة ّلعكن  َ لة عع َة َاۡنة �ة  ن ِّ  
مع ع ّننع   ناۡنة  وة  َ َة مع إنّ�  ّ �نع ه  ّن ء ّة ة

 ]٧٨: انقرة[ ﴾٧إنّ�َ ع
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‘আর তােের মেধয আেছ িনরকর, তারা িম যা আকা�া ছাড়া িকতােবর 

েকান জান রােখ না  বং তারা শধুা ধারণা কের  ােক।’ {সূরা আল-

বাকারা, আয়াত : ৭৮}  

া রাউ শধু েসা পৈন, যােত আ�াহর িকতােবর েকােনা ানুধাবন েনা। 

আ�াহর �ে�র িকছুা েনা শধু িতলা য়াত ছাড়া। তােের কােছ  র 

মেমরর ানুধাবন,  পলি� বা ানুভব েনা।   িনেয় েকােনা ভাবনা  

েনা।   জনযা আ�াহ   তা ‘আলা তাঁর �ে� কুরআন আয়াতসমূহ িনেয় 

িচ�া-ভাবনা করেত  �ু� কেরেছন।  সব আয়ােতর ানযতম হেলা 

আ�াহর বাণর :   

لبن ﴿ لع�ة
ة ۡع ّ  ْۡ ص  و 

 
َة ع َّ ّة ِة ة �ن ن  وة ِن ِل َة ْ َوْ  تة  َ ةّ فّ َةك  ِ�ن ل �ة  ّ َة  ع ِ  إن�ة ل َة لع َزة

ة
لٌب ع  ]٢٩: ص[ ﴾٢َن�ة

‘আিম েতামার �িত নািযল কেরিছ  ক বরকতময় িকতাব, যােত তারা 

 র আয়াতসমূহ িনেয় গভররভােব িচ�া কের  বং যােত বুি�মানগণ 

 পেেশ �হণ কের।’ {সূরা সে, আয়াত : ২৯} 

  িকতাব যা আ�াহ নািযল কেরেছন  বং  েক মুবারক িহেসেব 

আখযািয়ত কেরেছন। াতপর েকান প�ায়   িকতােবর বরকত লাভ 
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হেব, েকান  পােয়  া িকতােবর কলযাণ আহরণ করা যােব তা  বেল 

িেেয়েছন। আ�াহ ারশাে কেরন,  

ل ﴿ �ة  ّ َة  ع ِ  إن�ة ل َة لع َزة
ة
لٌب ع ن  َن�ة ِن ِل َة ْ َوْ  تة  َ ةّ فّ  ]٢٩: ص[ ﴾َةك  ِ�ن

‘আিম েতামার �িত নািযল কেরিছ  ক বরকতময় িকতাব, যােত তারা 

 র আয়াতসমূহ িনেয় গভররভােব িচ�া কের।’ {সূরা সে, আয়াত : ২৯} 

া রাউ  র �ারা যােত তােের িচ�া-ভাবনার  ে্ক হয়। আর   

িকতাব ে েক বরকত হািসল করার   িভ� আর েকােনা প  েনা। 

আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামেক � ম 

াহরেতা রাি� জাগরেণর িনেেরশ িেেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,    

ن   ﴿ ِّ ّز  َ ع ء ّص َا ة ة
ّ ُ ٗ�  ١َة �ا  ٢د من ّّ�ع ة إنّ� دةلَن ِ  دةلَن ّننع صع  ون َّق 

ة
ۥَ ع  ِ َة ُع ن وع زندع  ٣َِ

ة
ع

�ا  ََن َع َعتةْنة �ة ن ن ّلعق  ِ� َة َعِن وة لة   ]٠٤-٠١:الزمل [ ﴾٤ِة

‘েহ চাের আবৃত! রােত সালােত োঁড়া  িকছু াংশ ছাড়া। রােতর 

ােধরক িকংবা তার েচেয় িকছুটা কম। া বা তার েচেয়  কটু বাড়া । 

আর �েভােব ধরের ধরের কুরআন আবৃি� কর। {সূরা আল-মুযযাি�ল, 
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আয়াত : ০১-০৪} া রাউ  র পােৈ ারসাল ককন  বং কুরআনেক 

তারতরেলর সে� ধরের ধরের পড়ুন।  

ٗ� ثةقنَ�ا ﴿ ۡع َة دة َع لة ِة ن لع�ن  ّء سة  ]٠٥:الزمل [ ﴾٥إَن

‘িন�য় আিম েতামার �িত  ক ািত ভারর বাণর নািযল করিছ।’ {সূরা 

আল-মুযযাি�ল, আয়াত : ০৫} আর তা হেলা কুরআন। াত ব কুরআন 

হেলা ভারর ক া যা আ�� করার জনয ��িতর �েয়াজন রেয়েছ। 

আ�াহ বেলন, 

ٗ� ثةقنَ�ا ﴿ ۡع َة دة َع لة ِة ن لع�ن  ّء سة �ع  ٥إَن ِة ا وة ة
ة ع ِن ٞة ّّ�ع ن  ةة ِن �ا  ٔٗ إنّن َةء ۡةم  �َن دع

ة
ع  ﴾٦ء وة

  ]٠٦-٠٥:الزمل [

‘িন�য় আিম েতামার �িত  ক ািতভারর বাণর নািযল করিছ। িন�য় 

রাত-জাগরণ আ�সংযেমর জনয ািধকতর �বল  বং �ে বলার জনয 

ািধকতর  পেযাগর।’ {সূরা আল-মুযযাি�ল, আয়াত : ০৫-০৬} তাঁেক 

িতিন রাি� জাগরেণর িনেেরশ িেেয়েছন  বং  র কারণ িহেসেব 

বেলেছন,   

�ع  ﴿ ِة ا وة ة
ة ع ِن ٞة ّّ�ع ن  ةة ِن �ا  ٔٗ إنّن َةء ۡةم  �َن دع

ة
ع   ]٠٦:الزمل [ ﴾٦ء وة
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‘িন�য় রাত-জাগরণ আ�সংযেমর জনয ািধকতর �বল  বং �ে 

বলার জনয ািধকতর  পেযাগর।’ া রাউ  েত মুেখর  াারেণ সে� 

আ�ার ভাবনা, িচ�া, গেবষণা   ানুস�ান   কা� হেব। েযমন িতিন 

বেলন, 

�ع  ﴿ ِة ا وة ة
ة ع ِن ٞة ّّ�ع ن  ةة ِن �ا  ٔٗ إنّن َةء ۡةم  �َن دع

ة
ع    ]٠٦:الزمل [ ﴾٦ ء وة

‘িন�য় রাত-জাগরণ আ�সংযেমর জনয ািধকতর �বল  বং �ে 

বলার জনয ািধকতর  পেযাগর।’ {সূরা আল-মুযযাি�ল, আয়াত : ০৬} 

আর ‘নািশয়াতুল লাাল’-  র বযাখযায় বলা হেয়েছ : রােতর মুহূতরসমূহ। 

 র বযাখযায় আর  বলা হেয়েছ : রােতর আমল। আর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর পযরেবকণ  ভয় মতেকা সম রন 

কেরন। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামেক আ�াহ যা 

িনেেরশ িেেয়েছন তা েতা িেেয়েছনা। তা েযন হয় রাি�েত। কারণ 

িজ�ার সে� আ�ার সংেযােগর েকে�  িটা ািধক সহায়ক। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম আ�াহ তাআ‘লার   িনেেরশ 

পিরপূণর বা�বায়ন কেরিছেলন। সহরহ মুসিলেম আবূ হযাাফা িবন 

ায়ামান রািেআ�াহ আনহ ে েক বিণরত হেয়েছ,   
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نّ 
َ
ّ  أ ِِ   وسلم بليه ا  ص� اّي

َ
ََقَرةَ  قََرأ

ْ
َعةٍ  ِف  َوالنَّسيءَ  ، ِبْمَرانَ  َوآَل  ، ان

ْ
ُمرّ  رَ  َر�  نِآيَةِ  ََ

  رَْحَةٍ 
ّ
َل  إِر

َ
اٍب  نِآيَةِ  َورَ  ، َسأ َِ   َب

ّ
 .اْستََجيرَ  إِر

‘নবর সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােম  ক রাকােত বাকারা, আেল 

ামরান   িনসা পেড়ন। েয রহমেতর আয়াতা িতিন ািত�ম েসখােন 

�া রনা কেরন আর েয আযােবর আয়াতা ািত�ম িতিন তা ে েক 

পানাহ চান।’ [নাসায়র : ১০০৯] 

আমােের নবর সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম  সবা  ক রােত  ক 

রাকােত পেড়েছন। আর তারঁ পড়া িক েযনেতন িছল? সাধারণ পেয বা 

গেয পােৈর মত িছল? যার েকােনা া রা বুঝা যায় না? যার েকােনা 

লকযা েনা? না, আ�াহর শপ । তাঁর িতলা য়াত প�িতর িববরণ 

িেেত িগেয় হযায়ফা রািেআ�াহ আনহ বেলন,  

َل  �ُِسَؤالٍ  َمرّ  َوَِِذا َسّدحَ  �َْسِبيحٌ  ِ�يَهي نِآيَةٍ  َمرّ  إَِذا
َ
 َ�َعوّذَ  نِتََعوّذٍ  َمرّ  َوَِِذا َسأ

‘যখন িতিন েকােনা পড়েতন যােত তাসবরহ  াকত, িতিন সুবহানা�াহ 

পড়েতন া বা েকােনা �া রনা  াকেল িতিন �া রনা করেতন িকংবা 

েকােনা আ্য় �া রনা  াকেল আ্য় চাােতন।’ [মুসিলম : ১২৯১]  
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 মনা িছল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর িতলা য়াত। 

িতলা য়াত িছল িচ�া-ভাবনা   ধযান-গেবষণার ৈবিশেেয সমু�ল। পেয 

পােৈর মত িতলা য়াত িছল না। েযমন াবন মাসঊে রািেআ�াহ আনহ 

মুিমেনর িতলা য়াত েকমন হ য়া  িচত স�েকর বলেত িগেয় বেলন :  

وهُ  َورَ  اّ قْل َ�ْثَ  نُْثُوهُ رَ  رَ  ِّ ِّ  َ�ُه ُقلُوَب  نِهِ  وََحّرُكوا ، َبَجيئِِدهِ  ِبغْ َ  قُِفوا ، الّشْعرِ  َكَه
ْ
 ، ال

َحِ ُ�مْ  َهمّ  يَُ�ونُ  َورَ 
َ
 . الّسوَرةِ  آِدرَ  أ

‘েতামরা  েক (কুরআন) নে েখজুেরর মেতা ছিড়েয় িছিটেয় পেড়া না 

িকংবা কিবতার মেতা গিতময় ছে�  পেড়া না। বরং  র েযখােন 

িবিেয়র ক া আেছ েসখােন  ােমা  বং তা িেেয় হেয়েক আে�ািলত 

কেরা। আর সূরার সমাি�েত েপৗছা েযন েতামােের কােরা লকয না 

হয়।’ [াবন আবর শাাবা, মুসা�াফ : ৮৭৩৩]   

  কুরআেন রেয়েছ নানা আ�যর   নানা রহসয। যা েক  উত 

িতলা য়াত কের িকংবা িচ�া-ভাবনাহরনভােব পেড়  �ার করেত পারেব 

না। আ�াহ তাআ‘লা কুরআনেক মেনােযাগহরন পড়েত িনেষধ কেরেছন। 

বারণ কেরেছন  র হক না আোয় কের িতলা য়াত করেত। েয িক-না 

 র িবিেয়র কােছ  েস  ােম না। সাহাবা রািেআ�াহ আনহম    
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তাঁেের পরবতরর মনরষরগণ কুরআেনর  কিট সূরা িশকায় ের র কেয়ক 

বছর পযর� বসেতন। াবন  মর রািেআ�াহ আনহ সূরা বাকারা িশকা 

কেরন আট বছের। বলা হেয়  ােক : িতিন সূরা বাকারা েশখায় বােরা 

বছর সময় বযয় কেরন। েযমন বেলেছন আবূ আবেুর রহমান সুলামর, 

তােবয়রেের মেধয যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর 

সাহাবরেের ে েক েযমন  সমান,  বাা িবন কা‘ ব �মুেখর কােছ 

কুরআন িশেখেছন তারঁা বেলন, ‘আমরা নবর সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�ােমর যুেগ েশ আয়াত িশেখ আর সামেন  নতাম না, যাবত 

আমরা তােত কর  েলম রেয়েছ, কর আমল রেয়েছ তা িশখতাম। ফেল 

আমরা কুরআন িশেখিছ,  েলম িশেখিছ  বং আমল িশেখিছ।’  মনা 

করেতন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর সাহাবররা। াবন 

মাসঊে রািেআ�াহ আনহ বেলন,   

ّ  ِم ْ  َ�َعلّْمغَي إَذا ُكّغي ِِ ُ  َصّ�  اّي َّ َيِوزَْهي لَمْ  آيَيٍت  َبْشَ  وََسلّمَ  َبلَيْهِ  ا
ُ
�  َّ  َمي َ�تََعلّمَ  َح

  ِم ْ  ِ�يَهي
ْ
ِعل
ْ
َعَمِل  مِ ال

ْ
ُقْرآنَ  َ�َتَعلّْمغَي: "  قَيلُوا"  َوال

ْ
مَ  ال

ْ
ِعل
ْ
َعَمَل  َوال

ْ
يًعي َوال  َجِ

‘আমরা যখন নবর সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম ে েক েশ আয়াত 

িশখতাম, েসখান ে েক সামেন বাড়তাম না যাবউ না  র মেধয যত 

িবধান আেছ, মমর   আমল আেছ তা না েশখা হত।’ তাঁরা বেলন, 
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‘তাােতা আমরা কুরআন িশেখিছ  বং ালম   আমল  ভয়া িশেখিছ।’ 

[বাাহাকর, শআবুল ঈমান : ১৪০১] 

মােলক রািহমাহ�াহ বেলন, াবন  মর রািেআ�াহ আনহ বােরা বছের 

সূরা বাকারা িশেখন। যখন িতিন সূরা বাকারা খতম কেরন,  কিট  ট 

জবাা কেরন। আর   সময় শধু িতিন সূরািট মুখ� করায় বা 

শািশকভােব আ�� করায় বযয় কেরন িন। বরং ধারণা করা যায় তাঁরা 

েতা পরবতররেের েচেয় উতা মুখ� করেত পারেতন। িক� তারা   

আসমানর মহা বাণরেত তাঁেের জনয কর বাতরা রেয়েছ, কর মমর   িবধান 

রেয়েছ তা ানুধাবেন   সময় বযয় করেতন।   জনযা তাঁেের 

রািেআ�াহ আনহম ক া কম হত িক� তা বরকেত েবিশ হত। কারণ 

তা ত�, মমর, িচ�া   িবে�তার িনযরাস হত। পকা�ের পরবতররেের 

ক া পিরমােণ েবিশ হত িক� বরকেত হত কম।  

সাহাবা রািেআ�াহ আনহমেের ােনেক  কিট আয়াত পড়েত পড়েত 

সারা রাত কািটেয় িেেতন।  মনিট নবর সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম 

স�েকর  বিণরত হেয়েছ, েযমন বণরনা কেরেছন আবূ যর রািেআ�াহ 

আনহ। িতিন বেলন,  
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ّ  قَيمَ  ِِ َّ  نِآيَةٍ  وَسلّمَ  َبليْهِ  ا  َصّ�  اّي ْصدَحَ  َح
َ
ْ�ُهمْ  إِنْ {:  َواآليَةُ  يَُرّدُدَهي أ ِّ ِِّ�ُهمْ  ُ�َع

ََ 
ِِنّ  لَُهمْ  َ�ْاِفرْ  َوِِنْ  ِبدَيُدكَ 

نَْت  َك ََ
َ
َعِز�زُ  أ

ْ
َِكيمُ  ال

ْ
 .}ال

‘নবর সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম  কিট আয়াত িনেয় োঁিড়েয় 

েগেলন।  মনিক তা বারবার আবৃি� করেত করেত সকাল কের 

েফলেলন। আর েস আয়াতিট িছল আ�াহর বাণর :  

﴿ ّ مع َةإَن ة   َع ص َن َةغع كة  �ن  ِةءد  ِن مع  مع َةإنّ�   �ع   ن ِّ َ عة ةكنَم  إنن  زنَز  ّ�ع َتة ّلععة
ة
يئ ة ال[ ﴾١َة ع

:١١٨[ 

‘যিে তুিম তােের আযাব ো  তেব তারা েতা েতামারা বা�া। আর 

যিে তােের কমা কের ো  তেব েতা তুিমা �তাপশালর �জাময়।’ 

{সূরা আল-মািয়ো, আয়াত : ১১৮} রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�াম   আয়াত পড়েত পড়েত পুেরা  কিট রাতা ািতবািহত 

কের েেন। [নাসায়র : ১৩৫০]  

 কেল সাহাবর রািেআ�াহ আনহম ে েক   মনিট বিণরত হেয়েছ। 

েযমন তামরম োরর রািেআ�াহ আনহ ে েক বিণরত হেয়েছ, িতিন িনেচর 

আয়াতিট পড়েত  ােকন : 
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ِ�ن ﴿ َّ ْۡ  ّص  ُ ة َة نن ة ّاع ّّ بة ّ َن ُة مع 
ة
مع  ٔة ع لة   ععة َّ ن 

ة
ْۡ   ءتن ع ل  َن ِة ْۡ  وة ن  ّة ْ نن ة تة ّّ ٱ َة

لتن  للن�ة َّ  ]٢١: يميةال[ ﴾ّل

‘যারা েু�মর কেরেছ তারা িক মেন কের েয, আিম তােেরেক   সব 

েলােকর সমান গণয করব, যারা ঈমান আেন  বং সউকমর কের?’ {সূরা 

আল-জািছয়া, আয়াত : ২১} িতিন   আয়াত আ ড়ােত আ ড়ােত 

সকাল হেয় যায়। আসমা রািেআ�াহ আনহা ে েক   মন  টনা বিণরত 

হেয়েছ। িতিন পড়িছেলন :   

ۡمن ﴿  َ َّ ُة ّص ْ ّة ِة لنةء  دٰة وة َعنةء وة لة ِة   ّّ ّ  ّ َة  ]٢٧: طورال[ ﴾٢�ة

‘াতঃপর আ�াহ আমােের �িত েয়া কেরেছন  বং আনেনর আযাব 

ে েক আমােেরেক রকা কেরেছন।’ {সূরা আত-তূর, আয়াত : ২৭} 

িতিন রািেআ�াহ আনহা   আয়ােত  েস ে েম যান।  খােন  েস 

িতিন বারবার আ ড়ােত  ােকন আর েু ‘আ করেত  ােকন।    টনার 

বণরনাকারর বেলন, আমার কােছ িবষয়িট ােনক ের র মেন হেলা। আিম 

তখন বাজাের েগলাম। েসখােন আমার যাবতরয় �েয়াজন সারলাম। 

তারপর তাঁর কােছ িফের  লাম। িতিন তখেনা আয়াতিট আবৃি� কের 

যাে�ন আর েুআ কের যাে�ন। তাঁরা  মন কেরিছেলন আয়ােত িচ�া 
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করার জনয। হরফ আোয় কের েবিশ েবিশ েনকর �াি�র া�ায় তাঁরা 

 মন কেরন িন। তা িছল বরং আয়ােত িনিহত া র   মমর  বং তােত 

লুিকত কলযাণ আহরেণর িনিমে�। বিণরত হেয়েছ াবন মাসঊে 

রািেআ�াহ আনহ আ�াহর   বাণরিট আ ড়ােত  ােকন : 

﴿ َٗ لع ِن ّن  ن زندع ُِ َّ د     ]١١٤:طه [ ﴾١ء وة

‘েহ আমার রব, আমার জান বৃি� কের িেন।’ {সূরা �-হা, আয়াত : 

১১৪} সাঈে িবন জুবাার রািহমাহ�াহ   আয়াতিট বারবার পড়েতন :  

﴿ ّٗ ۡع ْۡ  نة ق  َّ ِن إن�ة وةّ ۡنة �َن ع  َعاة ن  ء �  ّّ  ]٢٨١:انقرة [ ﴾ّ

‘আর েতামরা েস িেেনর ভয় কর, েয িেন েতামােেরেক আ�াহর িেেক 

িফিরেয় েনয়া হেব।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৮১}     

 ভােব  কেল সাহাবর   তােবয়র ে েক  মন বিণরত হেয়েছ। আর 

আয়ােত  মন পুনরাবৃি� ফরয সালােত ানুেমািেত নয়। কারণ নবর 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম তা কেরন িন। তাঁর ে েক  মনিট 

�মািণত  নয়। িতিন  মন কেরেছন েকবল নফল সালাতনেলায়। 

েযমনিট জানা যায় ামাম নাসায়র   �মূখ বিণরত আবূ যর রািেআ�াহ 
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আনহর আছর ে েক।  কা আয়াত বারবার পড়ার  া  টনানেলাা 

�মাণ কের সাহাবােয় িকরাম রািেআ�াহ আনহম কুরআন িনেয় িচ�া 

করেতন। কারণ বারবার  সব আয়ােতর পৈন   পুনরাবৃি� িছল মূলত 

 র মমর   তাউপযর িনেয় িচ�ার খািতের। েতমিন সাহাবােয় িকরাম   

মহা �� িতলা য়াকােল ের রকণ পযর� কা�াকািট করেতন। বলাবাহলয 

তাঁরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামেক  মন করেত 

েেেখেছন বেলা তাঁর ানুকরণ কেরেছন। েকননা আ�াহ তাআ‘লা তাঁর 

িকতােব আি�য়া িকরাম   িসজোয় ম�ক াবনতকারর ালম য়ালােের 

 বং   িকতােবর  পেেশাবিল ্বেণ কা�ায় নুেয় পড়ােের �শংসা 

কেরেছন।  কেল নবরর িববরেণ আ�াহ তাআলা বেলন,   

مة ﴿ �ععة
ة
نن ة � ّّ َة ّ ن �ُ ٓة و 

 
َع نمع لة ِة   ّّ ن ة ّاِّنِ�ن  ّ حٖ  ِّۧ عة َۡ  ّة ةلعنةء  َّ ع �ة ّن مة وة ٞن تةْدة َّ ن َِ ّن  ر    ة 

ّن   � وة َّ لت  ّص َة ْ َع نمع تة لة ِة ل  َة ِع  َ َۚ إنرةْ  َعنةء ِةسة نةء وةّاع َع َّ ع هة ة ّن ُتنن ة وة ٰة مة �سع لهَن َّٞن إنفعهة ن َِ ر 
� �  َِٗ ّ من   ]٥٨: مر�م[ ﴾٥ء۩ وة

‘ রাা েস সব নবর, আেম স�ােনর মধয ে েক যােের  পর আ�াহ 

ানু�হ কেরেছন  বং যােের আিম নূেহর সাে  েনৗকায় আেরাহণ 

কিরেয়িছলাম। আর াবরাহরম   াসরাঈেলর বংেশাউূত  বং যােেরেক 

আিম প  �েশরন কেরিছলাম   মেনানরত কেরিছলাম। যখন তােের 
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কােছ পরম ককণামেয়র আয়াতসমূহ পাৈ করা হত, তারা কাঁেেত 

কাঁেেত িসজোয় লুিটেয় পড়ত।’ {সূরা মারায়াম, আয়াত : ৫৮} 

 খােন আ�াহর বাণর ﴾َدّروا﴿ শশিটর �িত লকয ককন।  িট 

সু�েভােব িসজোয় া�সরতার �মাণ িেে�। আর  সব হেলা িবনয়, 

ন�তা, আপন হরনতা   েরনতা �কােশর িসজো  । ﴾﴿َدّروا ُسّج اً َو�ُِ�ّييً 

 ছাড়া আ�াহ তাআলা আহেল িকতাবেের  কিট েেলর �শংসা কের 

বেলন,  

﴿ � ِقن ة ّن ة ّ�ع   ْۡ  َ َة ِة ء  َّ ّن عن  ّع ّّ ّن ة ّ نَ    مع �َة َ نة   نع
ة
ُى ع َة ۡلن �ة َّس  َزنلة إن�ة ّص

 
ءَ ع ّة   ْۡ َنع  �رةْ سة

ن ة  ل ن ن َّ عة ّل ّة ِ سعنةء  ّنء َةٱ�ع ّة ْ ّّنةءَ تة َة نة   ۡ ۡص ق   ]٨٣:اليئ ة [ ﴾٨َة

‘আর রাসূেলর �িত যা নািযল করা হেয়েছ যখন তারা তা শেন, তুিম 

েেখেব তােের চকু া েত েভেস যাে�, কারণ তারা সতয েজেনেছ। 

তারা বেল, ‘েহ আমােের রব, আমরা ঈমান  েনিছ। সুতরাং আপিন 

আমােেরেক সাকয োনকাররেের সে� িলিপব� ককন।’ {সূরা আল-

মােয়ো, আয়াত : ৮৩}  

 ভােব কুরআন পাৈকােল কা�ার জনয আ�াহর �শংসার আর  ােনক 

 পমা রেয়েছ।  িট েসা নণাবিলর  কিট আ�াহ যার �শংসা 
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কেরেছন তা নবরগণ   ালম য়ালােের মেধয  াকায়, যারা   িকতাব 

িনেয় িচ�া-ভাবনা কেরেছন  বং   িনেয় আ�ম� হেয়েছন।   জনযা 

আমরা সবরে্� মানব  বং সেবরা�ম চির�বান মনরষর মুহা�ােুর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামেক আমরা কুরআন িতলা য়াত 

করেত িগেয় কা�ায় েভে� পড়েত েেিখ। েযমন আবেু�াহ াবন 

িশখখরর হেত বিণরত, তাঁর িপতা বেলন,  

يُْت 
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ َّ ُ  َصّ�  ا َّ ِّ  وََسلّمَ  َبلَيْهِ  ا ِز�زٌ  َصْ رِهِ  َوِ�  يَُص

َ
ِز�زِ  أ

َ
ِمرَْجِل  َكأ

ْ
 ِم َ  ال

َُكءِ 
ْ
 .ان

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামেক আিম সালাত আোয় করেত 

েেেখিছ, তাঁর বক ে েক  নুেনর ফুট� পািতেলর মেতা কা�ার 

আ য়াজ আসেছ। [আবূ ো ে : ৯০৪, সহরহ াবন িহ�ান : ৭৫৩] 

কুরআনুল হাকরম িনেয় িচ�া   তার �ভােবা তাঁর   হেক�ন   

��েনর সৃিে।  কাভােব বুখারর   মুসিলেম আবেু�াহ াবন মাসঊে 

রািেআ�াহ আনহ ে েক বিণরত হেয়েছ, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম আমােক বলেলন, 
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ُت يَي رَ 
ْ
ّ قُل  َعَ

ْ
ُت ُسوَرَة النَّسيِء اقَْرأ

ْ
نِْزَل َقيَل َ�َعْم َ�َقَرأ

ُ
 َبلَيَْك وََبلَيَْك أ

ُ
ُسوَل اِ  آقَْرأ

هِ اآليَِة  ِِ  َه
َ
َ�يُْت إِل

َ
َّ أ ّمٍة �َِشِهيٍ  وَِجنَْغي نَِك َعَ َهُؤرَِء {َح

ُ
ّ أ ُُ َََكيَْف إَِذا ِجنْغَي ِمْ  

ِهيً ا ََفّت } َْ
ْ
ِرََينِ  قَيَل َحْسُدَك اآلَن ََيل ِْ َِِذا َ�يْغَيُه رَ

ِْه ََ
َ
 ِإل

‘আমােক তুিম িতলা য়াত কের শনা ।’ বললাম, আিম আপনােক 

িতলা য়াত েশানাব া চ আপনার  পরা  িট াবতরণর হেয়েছ? িতিন 

বলেলন, ‘আিম ােনযর িতলা য়াত শনেত পছ� কির’। াতপর আিম 

তাঁেক সূরা িনসা পেড় শনােত লাগলাম। যখন আিম- } َِذا ِجنْغَي ِمْ  َََكيَْف إ

ِهيً ا َْ ّمٍة �َِشِهيٍ  وَِجنْغَي نَِك َعَ َهُؤرَِء 
ُ
ّ أ ُُ{  (াত ব েকমন হেব যখন আিম 

�েতযক  �ত ে েক  কজন সাকর  পি�ত করব  বং েতামােক 

 পি�ত করব তােের  পর সাকর েপ? আয়াত : ৪১)-  েপৗছলাম, 

িতিন বলেলন, বযস, যে ে হেয়েছ। তখন আিম তাঁর িেেক তািকেয় 

েেখলাম তাঁর েচাখ ে েক ােঝার ধারায় া  �বািহত হে�।’ [বুখারর 

: ৫০৫০; মুসিলম : ১৯০৩]  

শধু   েুিটা নয়; রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর কা�ার 

 মন ােনক  োহরণ রেয়েছ। িতিন িছেলন   কুরআন ্বেণ  বং 

কুরআেনর িহকমতবহল, িশকা    পমবহল আয়াত পােৈ ািধক 
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��নকারর। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর সাহাবরবৃ�  

তাঁর   পো� ানুসরণ কেরন।  

আবূ বকর িস রক রািেআ�াহ আনহ ম ায়  কিট গৃহ িনমরাণ কেরন। 

 েরর পােশ িনমরাণ কেরন  কিট মসিজে। িতিন েসখােন সালাত 

আোয় করেতন। পিব� কুরআন িতলা য়াত করেতন। েসখােন 

মুশিরকেের �ররা জমােয়ত হত। আর তােের বাাারা সমেবত হেয় 

িবিয়ভরা েচােখ তাঁেক েেখত। আবূ বকর রািেআ�াহ আনহ িছেলন 

ািধক ��নকারর েকামল�াণ মানুষ। কুরআন িতলা য়াতকােল িতিন 

তাঁর া  সংবরণ করেত পারেতন না। শধু আবূ বকর রািেআ�াহ 

আনহা  মন িছেলন না। বরং  মর রািেআ�াহ আনহ িযিন কেৈারতা 

  শি�ম�ায় �িস� িছেলন িতিন  কুরআন পাৈকােল কা�ায় নুেয় 

পড়েতন। সাহাবরেের  ক জরবনরকার বেলন,  মর রািেআ�াহ আনহ 

 কো ফজেরর জামােত সালাত আোয় কেরন।  েত িতিন সূরা 

া সুফ পড়েত িগেয় কা�ায় েভে� পেড়ন।  মনিক তাঁর গ�েেশ 

া েত েভেস যায়। আেরক বণরনায় পা য়া যায়, িতিন াশার সালােত 

  সূরা পড়েতন।  িট �মাণ কের িতিন বারবার   সূরা িতলা য়াত 

করেতন আর েবিশ েবিশ কা�াকািট করেতন। আবেু�াহ াবন শা াে 
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াবন হাে বেলন, আিম সকােলর সালােত েশষ কাতাের িছলাম। েসখান 

ে েক  মর াবন খা�ােবর কা�া শনেত েপলাম। সূরা া সুেফর   

আয়াত পেড় িতিন েকঁেে যাে�ন :  

ن ﴿ ّّ َ إن�ة ّ ِن زع  ُ ِّن وة ْۡ  �ة ك  ِع ة
ءَ ع َة   ]٨٦:يوسف [ ﴾دةءلة إنّ�

‘েস বলল, ‘আিম আ�াহর কােছা আমার েুঃখ েবেনার ািভেযাগ 

জানাি�।’ {সূরা া সুফ, আয়াত : ৮৬} কুরআন িতলা য়ােত �ভািবত 

হেয় কা�ায় েভে� পড়া সং�া� সাহাবােয় িকরাম   তাঁেের 

পরবতররেের ােনক বণরনা রেয়েছ। িক�  খােন পূবরসূররেের কুরআন 

পেড় কা�ার পেয়েি  েস  কটু োঁড়ােনা েরকার। আর তা   ক া 

জানেত েয, কুরআন িতলা য়ােত কা�ার েু’িট �কার রেয়েছ :  ক  া 

কা�া যা েলৗিককতা ছাড়া তত�ূতরভােব  েস  ােক।  িট আেস মূলত 

তভাবজাত �ভাব ে েক। যা মানুষ েচো কের আেন না।  িট 

কুরআেনর আয়াতসমূেহর ভয়   আশা া বা আ�াহ তাআ‘লার বড়� 

  মহে�র িববরণ পােৈ সৃিে হেয়  ােক। সে�হ েনা  িট েস কা�া 

পুনযবান পূবরসূরররা যােত েভে� পড়েতন।  িট হেেয়র সু�তা, 

েকামলতা   সজরবতার �মাণ েেয়। কা�ার ি�তরয় �কার েসা কা�া 

যা কে কের আনেত হয়। তেব তা মানুষেক েেখােনার জনয নয়। বরং 
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আয়ােতর মমর ানুধাবন কের তােত �ভািবত হ য়ার জনয।  র নমুনা 

হেলা  মর রািেআ�াহ আনহর ক া : নবর সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�াম   আবূ বকর রািেআ�াহ আনহেক কাঁেেত েেেখ িতিন 

বেলন, েহ আ�াহর রাসূল, আমােক বলুন েকান িজিনস আপনােক   

আপনার সা রেক কাঁিেেয়েছ? তা শেন যিে পাির আপনােের সে� 

তত�ূতরভােব কাঁেব না পারেল কা�ার ভান করব।  খােন  ে শয 

কৃি�ম কা�া নয়। বরং  ে শয কা�ার কারণ তালাশ করা যা সিতযকার 

কা�ার  ে্ক করেব। েযমন কেরেছ নবর সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�াম   আবূ বকর রািেআ�াহ আনহর।   ক াা �মাণ কের 

নবর সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর বাণর :  

ا إِنّ « َِ ُقْرآنَ  َه
ْ
َِِذا ، ِبُْزنٍ  نََزَل  ال

ُ�ُموهُ  ََ
ْ
 .»َ�َتدَيَكْوا َ�دُْكوا لَمْ  ََِِنْ  ، ََينُْ�وا قََرأ

‘িন�য়   কুরআন নািযল হেয়েছ িবষ�তা িনেয়। াত ব েতামরা যখন 

তা পড়েব তখন কাঁেেব। যিে কােঁেত না পােরা তাহেল কা�ার কসরত 

চালােব।’ [াবন মাজা : ১৩৩৭; আবেুর রাযযাক, মুসা�াফ : ১৮৯১] 

 া হােরসিট কা�ার ভােণর ৈবধতা �মাণ কের। তেব তা  া েলৗিকক 

কা�া যােত কৃি�মতা েনা। েলাক েেখােনা বা �শংসা লােভর সু� 
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ািভলাষ  েনা।  র লকয শধু আ�াহর বাণর ে েক �ভািবত হেত 

েচো করা। যখন েকােনা া�রায় বা �িতব�ক কলবেক কা�া ে েক 

বাধা েেয় বা হেয়   কা�ার মােঝ েেয়াল হেয় োঁিড়েয় যায়। তখন 

আমােের কতরবয িনেজেের া�রেক পিব�   পিরশ� করা। যােত তা 

েলৗিককতা ছাড়াা সরাসির কুরআন ে েক �ভািবত হেত পাের।  

কুরআন পাৈকােল  া ভাবনা,  া পুনরাবৃি�    া কা�া কিণেকর 

েকােনা সরিমত েকােনা আেবগ িছল না, পাৈ পরবতরর জরবেন যার েকােনা 

�ভাব বা ফলাফল পিরলিকত হত না। বরং   িছল সাহাবর রািেআ�াহ 

আনহমেের সুের রািয়ত �ভাি�ত হ য়ার াব�া, াবযাহত �িতি�য়ার 

হালত।   জনযা তাঁেের আমলনেলা হত সেবরা�ম সমেয়  বং সেবরা�ম 

  কাি�ত  পােয়। কারণ, তাঁরা   �ভাব ে েক তাঁেের জরবেনর জনয  

সুফল াজরন কেরিছেলন। পকা�ের বতরমােনর মানুষেের বা�ব াব�া 

হেলা, আপিন িকছু মানুষেক সালােত কুরআন িতলা য়াতকােল আ�াহর 

ভেয় কাঁেেত েেখেবন িৈক। িক�  া �ভাব েস মসিজেের গি� 

ািত�ম কের না, েযখােন েস �ভািবত হেয়েছ  বং েযখােন েস 

আ�াহর ভেয় েকেঁেেছ। ফেল   কা�ার েকােনা �ভাব তার আচরেণ বা 

তার আখলােক িকংবা তার ননাহ বজরেন বা তার েনকর াজরেন 
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পিরলিকত হয় না। সে�হ েনা কুরআন ে েক �ভািবত হ য়ার েকে� 

 বং পিব� কালােমর আেলায় িনেজেক আেলািকত করার েকে�  িট 

 কিট �িট  বং  িট  ক ধরেনর সমসযা। কুরআন ানুসরণকারর 

 বং  েক আেশর িহেসেব �হণকাররর কুরআনর িববরেণর সে� যা খাপ 

খায় না। পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ٗ ى ﴿ َِن ه  ن ِّ م  ۡةّنم  ن �
ع
ء نةأ ّّ ل َةإن �ة َع ة �ة َ ْية َة�ة نةلن ا وة ِةعة ه  ة َّ َة ن ّ  ]١٢٣:طه [ ﴾١�ة

‘াতঃপর যখন েতামােের কােছ আমার পক ে েক িহোয়াত আসেব, 

তখন েয আমার িহোয়ােতর ানুসরণ করেব েস িবপ গামর হেব না 

 বং েুভরাগা  হেব না।’ {সূরা �-হা, আয়াত : ১২৩}  

া রাউ েস তার আমেল িবপ গামর হেব না  বং ভিবষযেত িকংবা তার 

হাল-াব�ায় েুভরাগা হেব না। েস প ুেতা ে েক মু�  বং হতভাগয 

ে েক িনরাপে। তাা কুরআেনর পাৈক   ে্াতার  িচত   কুরআন 

ে েক তার আচার-আচরেণ   আমল-আখলােক �ভািবত হ য়া। 

আবেু�াহ াবন মাসঊে রািেআ�াহ আনহ বেলন,  

ُقْرآنِ  ِلَيِمِل  يَنْدَِغ 
ْ
نْ  ال

َ
ْعَرَف  أ ْفرُ  اّييُس  إِذِ  َو�ِغََهيرِهِ  نَيئُِموَن، اّييُس  إِذِ  نِلَيِْلهِ  َُ  ُطوَن،ََ

 اّييُس  إِذِ  َو�َِصْمِتهِ  يَْضَحُكوَن، اّييُس  إِذِ  َوُ�َ�يئِهِ  ََرُِحوَن، اّييُس  إِذِ  َوِبُْزنِهِ 
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ُقْرآنِ  ِلَيِمِل  َوَ�نْدَِغ  َ�ْتَيلُوَن، اّييُس  إِذِ  َوِبُُشوِبهِ  َ�ِْلُطوَن،
ْ
نْ  ال

َ
 َ�ُْزونًي، يَُ�ونَ  أ

ُقْرآنِ  ِلَيِمِل  يَنْدَِغ  َورَ  َبِليًمي، َحِكيًمي
ْ
نْ  ال

َ
 َصّييًحي َورَ  َغًَِال، َورَ  َجيِ�يًي يَُ�ونَ  أ

 .َحِ يً ا
‘কুরআেনর বাহেকর  িচত ( খােন বাহক বলেত শধু হােফযগণা 

 ে শয নন, বরং  র �িতিট বাহেকরা চাা িতিন যত াক াংেশর 

বাহকা েহান না েকন) আপন রজনরেক েচনা যখন েলােকরা  ুিমেয় 

 ােক, আপন িেবসেক েচনা যখন েলােকরা সরমা ল�ন কের, আপন  

েুি��ােক েচনা যখন েলােকরা আনে�  ােক, আপন কা�ােক েচনা 

যখন েলােকরা হােস, আপন িনরবতােক েচনা যখন েলােকরা েমলােমশা 

কের, আপন িবনয়েক েচনা যখন েলােকরা াহংকার কের। কুরআেনর 

বাহেকর  িচত িচ�াি�ত, �জাবান   জানর হ য়া। কুরআেনর 

বাহেকর  িচত নয় িনেরয়,  োসরন িকংবা িচউকারকারর বা েলৗহকিৈন 

হ য়া।’ [শয়াবুল ঈমান : ১৬৬৮; আবেুর রাযযাক, মুসা�াফ : ৩৬৭৩৪] 

কুরআন পাৈকাররর  পর কুরআেনর সু�ভাব   মহউ ি�য়ার স�েকর 

 মন আর  ােনক বাণর  �ৃত করা যায়।  মন বযাখযা স�িলত 

 কািধক ব�বয পা য়া যায় সাহাবােয় িকরাম রািেআ�াহম ে েক। 

েযমন আলর িবন আবর তােলব রািেআ�াহ আনহ ে েক বিণরত হেয়েছ, 

িতিন বেলন, েহ কুরআেনর বাহকগণ, া বা িতিন বেলেছন,  
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مِ  َحَلَةَ  يَي
ْ
ِعل
ْ
ِِّ�َمي نِهِ  اْ�َملُوا ال

َعيلِمُ  ََ
ْ
ُمهُ  َق َوَوا�َ  َبِلمَ  نَِمي َبِمَل  َم ْ  ال

ْ
،  َ�َملَهُ  ِبل

قَْوامٌ  وََسيَُكونُ 
َ
مَ  َ�ِْملُونَ  أ

ْ
ِعل
ْ
 رََراِ�يَُهمْ  ُ�َيِوزُ  رَ  ال

‘েহ  েলেমর বাহকরা, েতামরা ালম ানুযায়র আমল কেরা। কারণ, 

েসা �কৃত আেলম েয েজেন েস ানুযায়র আমল কের  বং তার ালম 

তার আমেলর ানু প হয়। ািচেরা  মন জািতসমূেহর আিবভরাব 

 টেব যারা  েলেমর বাহক হেব, িক� তা তােের গলা ািত�ম করেব 

না।’ [মুসনাে োেরমর : ৩৯৪] া রাউ তা তােের মা া ািত�ম করেব 

না। তােের গলা ািত�ম করেব না। বরং তা শধু তােের মুেখর বুিল। 

া�ের যার েকােনা �ভাব েনা। সে�হ েনা  া �িতব�ক  বং  া 

া�রায় তােের কুরআন ে েক �ভািবত হ য়া বা  পকৃত হবার পে  

বাধা হেয় োঁড়ায়।  

সাহাবা রািেআ�াহ আনহেমর েরাগ-েশােকর  পশেম  বং তােঁের মেধয 

 েট যা য়া িবষেয়র সমাধানকেক কুরআন নািযল হেয়েছ। তাা তাঁরা 

কুরআেনর আয়াত নািযেলর �তযাশায়  াকেতন, তা পযরেবকণ, তােক 

মূলযায়ন করেতন  বং তােের েগাপনরয় িবষয় �কাশ কের েেেব িকংবা 

ানিভে�ত িকছু  ে�ািচত হেয় যােব বা কার  �ংেসর কারণ হেব- 

 মন আশ�ায় স��  াকেতন। সাহাবােয় িকরাম রািেআ�াহ আনহম 
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েসেহতু কুরআন নািযল স�েকর  বং তার ানুসরেণর েকে� াতযিধক 

সতকর   স��  াকেতন।   জনয তাঁেের াব�া িছল ি�র   ািবচল।  

যখন কুরআেনর েকােনা আয়াত নািযল হত, সাহাবােয় িকরাম তা পূেবরর 

িববরণ মেতা তা িশখেতন। াতপর আমল করেতন  বং যাবতরয় সউ 

কােজর �িত ধািবত হেতন। আ�াহ তা‘আলা যখন তাঁেের ভউরসনা 

করেতন তাঁরা  াবেড় েযেতন। েযমন আ�াহ জা�া শানুহূ বেলন,  

ةِقن ﴿ ّن ة ّ�ع لة  ء َةزة ّة ن وة ّّ َن ّ
ن�ع ّن مع     ّ عة د لۡ  َة ع ن �ة

ة
َْۡ  ع ن  ّة ْ نن ة تة ّّ ن نن ص

ع
ةمع نةأ ص

ة
ال ي  [ ﴾�

:١٦[ 

‘যারা ঈমান  েনেছ তােের হেয় িক আ�াহর িরেণ  বং েয সতয 

নািযল হেয়েছ তার কারেণ িবগিলত হ য়ার সময় হয়িন ?’ {সূরা আল-

হােরে, আয়াত : ১৬}  

কুরআেন েকােনা �সে� সাহাবা রািেআ�াহ আনহমেক িতর�ার করা 

হেল তাঁরা স�� হেতন। জলিে তাঁরা িনেজেের ভুল শধের িনেতন। 

েকােনা িবপে বা িবপযরয় েনেম  েল তাঁরা আ�াহেক স�ে করেত 

চাােতন। েযমন  হেের যুে�  েটিছল। সাহাবরগণ  হে িবপযরেয়র 
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কারণ জানেত চাােলন, ﴾ا َِ َّ َه
َ
َ﴿ আমােের  পর   আপে  েনেম 

 েলা েকাে�েক?  র জবােব আ�াহ তা‘আলা বলেলন,  

﴿ ۗ مع م  َن  َ َ
ة
ِنن ن ع ّن ع  ۡة    ]١٦٥: آل بمران[ ﴾د  ع ه 

‘বল, ‘তা েতামােের িনজেের ে েক’। {সূরা আেল-ামরান, আয়াত : 

১৬৫}   কারেণ সাহাবরেের জরবেন কুরআন স�ূণর িভ� িছল ানযেের 

জরবেনর তুলনায়।   জনযা তাঁরা ানযেের ে েক সু�ে বযবধােন 

 িগেয় েগেছন।  মযরাোয় েক  তাঁেের সমকক হেত পারেব না। েক   

পারেব না তাঁেের ে্��েক �শর করেত। তেব হযা, যারা তাঁেের 

সিৈকভােব ানুসরণ করেব  বং তাঁেের ানুসৃত পে  চলেব, তারা  

তাঁেের মত বা তাঁেের কাছাকািছ মযরাো   কলযাণ লাভ করেত পারেব।  

সাহাবােয় িকরাম রািেআ�াহ আনহম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�ামেক প  �েশরক িহেসেব �হণ কেরেছন কুরআেনর পাৈ   

িতলা য়ােত, কুরআন ানুযায়র আমেল  বং তােক জরবনপ�িত িহেসেব 

�হেণ। তাঁেক জরবনােশর মানেত িগেয়া আেয়শা রািেআ�াহ আনহােক 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর চির� স�েকর িজেজস করা 

হয়- েকমন িছল তাঁর আখলাক-চির�? �� শেন িতিন িবিিত   
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হকচিকত হন। িজেজস কেরন, তুিম িক কুরআন পেড়া না? িতিন 

বলেলন, জর। িতিন সংিক� শশ বযবহার কের যা িছল নববর প�িতর 

সারাউসার, তাঁর আেশর   িশকার সারসংেকপ। িতিন বলেলন, তাঁর 

চির� িছল হবহ কুরআন। কুরআনা িছল তাঁর চির�। িনেজর িেবেস 

তা ানুযায়র িতিন আমল করেতন। তা িনেয় িতিন রাি� জাগরণ 

করেতন। িতিন  েত ািবচল  াকেতন  বং আমল করেতন রােতর 

�হরনেলায়, িেেনর মুহূতরনেলায়। েকােনা মুহূতর  তাঁর কুরআন ছাড়া 

কাটত না। বরং িতিন তাঁর ক া   কােজর মাধযেম মানুেষর কােছ 

কুরআেনর �িতিনিধ� করেতন  বং কুরআেনর ক া বযাখযা করেতন।  

সাহাবােয় িকরাম রািেআ�াহ আনহম    পে  েহঁেটেছন। সবরাব�ায় 

তােঁের েৃিে িনব�  াকত কুরআেনর �িত- সব াব�ায়  বং সব  

কােজ।   জনয যখন াবন  মর রািেআ�াহেক হেজর 

মাস’আলাসমূেহর  কিট িজেজস করা হল, িতিন তাঁেের  ে েশ 

বলেলন, 

ۡلن ّ لةقة   ﴿ َةس  ِن  مع  نة لةم  نةٞ  �ة َة ُة ۡةةٌ  سع
 
ن ع  ]٢١:األحزاب [ ﴾ّّ
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‘াবশযা েতামােের জনয রাসূলু�াহর মেধয রেয়েছ  �ম আেশর।’ {সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত : ২১} তাঁরা যখন কাজনেলার মধয ে েক েকােনা 

 কিট কােজর েলরল তলব করেলন, িতিন তাঁেের   বেল জবাব েেন 

িন েয িতিন তা কেরেছন বা কেরন িন। বরং িতিন তাঁেের সবেচ বড় 

েলরেলর �িত েৃিে আকষরণ কেরন, যা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�ােমর করা �িতিট কাজ  বং তাঁর বলা ক ােকা সম রন কের। 

িতিন তাঁেের  ে েশ বলেলন,  

ۡلن ّ لةقة   ﴿ َةس  ِن  مع  نة لةم  نةٞ  �ة َة ُة ۡةةٌ  سع
 
ن ع   ]٢١:األحزاب [ ﴾ّّ

‘াবশযা েতামােের জনয রাসূলু�াহর মেধয রেয়েছ  �ম আেশর।’ {সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত : ২১}  

পুণযবান পূবরসূররেের কােছ কুরআেনর মযরাো িছল সব  েলেমর আেগ। 

  জনয তাঁরা কুরআেনর বয�তার সে� ানয েকােনা বয�তায় জড়ােতন 

না।  টা �মািণত সতয েয রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম 

কুরআন সবার কােছ �ে হ য়া, ানযসব ে েক আলাো হ য়া  বং 

ানয সব ে েক তা সুরিকত হ য়া াবিধ হােরস িলখেত বারণ 

কেরিছেলন। বলা হয়, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম তাঁর 
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সমেয় কুরআন ছাড়া ানয িকছু িলখেত িনেষধ কেরিছেলন যােত ানয 

সব ে েক কুরআন আলাো হেয় যায়। েলােকরা যােত কুরআন ছাড়া 

ানয িকছু  মনিক তাঁর বাণর িনেয়  বয� না হেয় পেড়। সাহাবররা    

বযাপাের যে ে সেচতন িছেলন। তাঁেের কােছ কুরআন িছল � ম 

�ের।  মনিক তাঁরা বলেতন, ‘আমােের েক  যখন সূরা বাকারা মুখ� 

কের েফলেতন আমােের মােঝ তার মযরাো েবেড় েযত।’ া রাউ তার 

স�ান   মযরাো েবেড় েযত। িতিন  মন মযরাোয় ািধি�ত হেতন যা 

ানযরা হত না। েকননা তা  মন সূরা যােত রেয়েছ ােনক িবিধ-িবধান, 

যােত রেয়েছ রা�ুল আলামরেনর মহান নণাবিল  বং কুরআেনর সবেচ 

মযরাোন আয়াত ত া আয়াতুল কুরসর। লকণরয় হেলা, সাহাবােয় িকরাম 

েকােনা িকছুেকা কুরআেনর সমকক ভাবেতন না। া চ   যুেগ ালেম 

িনেয়ািজত ােনক বযি�েক েেখা যায় কুরআন ে েক স�ূণর িবমুখ 

 াকেত।   ে েক  েকবাের বজরন করার াে র িবমুখ নন তারা, বরং 

তািলবুল ালেমর া�ািধকার িবনযােসর েকে� তাঁেের   িবমুখতা। 

ালম াজরেন িনেয়ািজত বযি� সবরে্�   সব েচেয় নক�পূণর েয িবষেয় 

িল� হন তা হেলা আল-কুরআনু আযরম। েহাক তার িতলা য়াত, 

মুখ�করণ বা  র া র   মমর িবষেয় িচ�া-গেবষণা  বং   �জাময় 

�� স�েকর আেলমেের বলা ভাাার িনেয় িল� হ য়া।  
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সালােফ সােলহ বা পুনযা�া পূবরসূররগণ   প া াবল�ন কেরিছেলন। 

তাঁরা সবার  পর কুরআনেক �ান িেেতন। ামামুল আা�াহ খযাত 

াবন খুযাামা কর বেলন তা শনুন। িতিন  ে�খ কেরন, কুতাাবার 

কােছ ালম িশকার জনয েযেত আিম আমার িপতার কােছ ানুমিত 

চাালাম। িতিন বলেলন, � েম তুিম কুরআন পড় যতিেন না আিম 

েতামােক ানুমিত েো। আিম কুরআন মুখ� কের েফললাম। িতিন 

বলেলন, ােপকা কর যাবউ না তুিম খতেম সালাত পড় ত া আমােের 

িনেয় সালােত কুরআন খতম কর। িতিন বেলন, আিম তাা করলাম। 

যখন রমযান েশষ হেয় েগল  বং তােের িনেয় আিম কুরআন খতম 

করলাম, তখন িতিন আমােক ানুমিত িেেলন। আিম মার য়ার  ে েশ 

  মুহাি েসর কােছ হােরস িশকার জনয যা�া করলাম। মার য়ায় ামুক 

ামুক ে েক হােরস শনলাম। ােতামেধযা আমার কােছ কুতাাবার মৃতুয 

সংবাে েপৗছল। ফেল িতিন তাঁেক েপেলন না  বং তাঁর কােছ আর 

হােরস েশখা  হেলা না।    টনাা সাকয েেয় সালাফ ত া পূবরসূরর 

পুণযবান  বং তাঁেের প�র   ানুসাররগণ িশকার েকে� কুরআনেকা 

� ম �ের রাখেতন। আর বতরমােন মানুষ কুরআন েরেখ ানয িবেযা 

িনেয় বয� হেয় পেড়েছ। সহায়ক নানা ালেমর েপছেন পেড় েগেছ। 

ফেল তারা তাফসরেরর িকছুা জােন না, কুরআেনর ালেমর  বং  েত 



59 

 

যা আহকাম আেছ তার েকােনা াংশা জােন না।   মনিক বরং যারা 

কুরআেনর তাফসরর িনেয় মশনল তাঁরা  কুরআন ে েক িবিধ-িবধান 

 উাবেনর িকছু জােনন না। পিব� কুরআন েতা নানা িবিধ-িবধান   

�জাময় বাণরেত ভরপুর। যা াসিত�াত   িবধান  উাবেনর ােপকা 

রােখ। যা িনেয় িচ�া   গেবষণার �েয়াজন হয়। আর গভরর েৃিে, 

িনম� িচ�া, আেলমেের ব�বয াধযয়ন  বং   �জাময় �ে�র 

আয়াতসমূহ সং�া� আহেল ালমেের নানামুখর  ি�   বযাখযার 

সংকলন ছাড়া কুরআন ে েক াসিত�াত, তা াজরন িকংবা জানা সসব 

নয়। যােত কের মানুেষর কলযাণ ািজরত হয়  বং কুরআন িবষেয় 

�াজতা   কুরআেন হাকরম স�েকর পিরচয় লাভ হয়।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম আমােের সামেন ে্�ে�র 

বযাপাের সূ� মানে�   সু�ে িনি� োঁড় কের িেেয়েছন। িতিন 

বেলেছন,  

ُ�مْ « ُقْرآنَ  َ�َعّلمَ  َم ْ  َدْ�ُ
ْ
 .»وََبلَّمهُ  ال

‘েতামােের মেধয সেবরা�ম  া বযি� েয (িনেজ) কুরআন  েশেখ  বং 

(াপরেক) িশকা েেয়।’ [বুখারর : ৪৬৩৯; আবূ ো ে : ১৪৫৪] পিব� 
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কুরআন েশখা   েশখােনার মযরাো স�েকর   েসা নবরর �তযক সাকয 

িযিন মনগড়া িকছু বেলন না।  া  �েতর মেধয তারাা ে্� যারা 

কুরআন িশকা কের।  খােন িশকার া র শধু শশ িশকা করা নয়, 

শেশর সে� তার া র   মমর িশকা করা। সুতরাং কুরআেনর �িত 

মানুেষর ধািবত হ য়া তার ে্�ে�র সু�ে �মাণ। ধািবত হ য়ার 

ধরণ   ৈবিশেয ানুপােত িনধরািরত হেব তােের ে্��। াত ব েয শধু 

কুরআন িহফেযর িেেক ধািবত হেব তার জনয  া েচো ানুপােতা 

ে্�� রেয়েছ। েয  েক মুখ� করেব,  র া র বুঝেব,  েক িনেয় 

িচ�া-ভাবনা করেব  বং   ে েক িবিধ-িবধান  উাবন করেব তার জনয 

েয ে্�� ােনযর মযরাো তার সমান নয়। েয মুখ�, ানুধাবন, 

গেবষণার পাশাপািশ আমল  করেব েস েতা  মন মযরাোয়  �রত যা 

কার  সমান নয়।  ভােবা �মা�েয় মযরাো   ে্�� িনণররত হেব। 

 ক ক ায় কুরআেনর ালম   তার আমল ানুপােতা আমােের ে্��  

িনধরািরত হেব। াজরন হােরা মযরাো �াি�  টেব। যখন িশকার �র পূণর 

কের েশখােনার �ের  �রত হেব তখন েতা সেবরা�ম আমল কুরআেনর 

িশকাোেনর মযরাোা হািসল হেব। কারণ  র �ারাা শররয়ত সুরিকত 

 াকেব। শধু শশা েশখােনা নয় আমরা েযমন বললাম বরং শেশর সে� 

মমর  েশখােনার মাধযেম। মজার িবষয় হেলা, আপিন যখন িবিভ� যুেগর 
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ালম   মানুেষর  পকার ানুপােত নানা �েরর আেলমেের জরবনরর 

�িত লকয করেল েেখেবন তাঁরা তাঁেের জরবেনর পড়�েবলায়  েস 

কুরআন িনেয় িল� না  াকায়, কুরআেনর বয�তায় ডুেব না  াকায় 

আফেসাস করেছন। হায় তারা যিে কুরআেন আর  েবিশ নজর িেেতন, 

আর  েবিশ কুরআন পড়েতন, গেবষণা   ানুস�ান করেতন  বং 

আর  ািধক সংকলন করেতন, যতটা ানযরা কেরন িন! আর তা   

জনয েয তাঁরা কুরআেন সু�ভাব, সুফল   �ায়র� খঁুেজ েপেয়েছন। 

কারণ কুরআেন যত ালম রেয়েছ ানয েকা া  েনা ততটা। কুরআেনর 

বণরনায় আ�াহর   বাণরা যে ে। িতিন বেলন,  

لت  ﴿ َة ن َِ ۢ �ة لت  َة ْ ۡة تة نن ة  فة ع ه  ّّ وَن ّ    ُ ْۡ  ّلععنلعمةۚ ِن  و� 
 
 ]٤٩: عغكدوتال[ ﴾ع

‘বরং যােেরেক জান েেয়া হেয়েছ, তােের া�ের তা সু�ে িনেশরন।’ 

{আল-আনকাবূত, আয়াত : ৪৯} কােফররা কখেনা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ  য়াসা�ােমর কােছ িনেশরন   মু‘িজজা তলব কেরেছ, আ�াহ 

তা‘আলা তখন তােের জবাব িেেয়েছন তাঁর বাণরেত :   

ةمع نةمع ﴿ وة ص
ة
َع نمعۚ ع لة ِة ل  َة ِع  َ لبة  �ة َة ّلعكن َع لة ِة ةء  اع َزة

ة
ّ�ءَ ع

ة
 ]51:العغكدوت [ ﴾َن نمع �
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‘ টা িক তােের জনয যে ে নয় েয, িন�য় আিম েতামার �িত িকতাব 

নািযল কেরিছ, যা তােের িনকট িতলা য়াত করা হয়?’ {আল-

আনকাবূত, আয়াত : ৪৯} াত ব িকতাব হেলা নবরেের সবেচ বড় 

িনেশরন, সবেচ শি�শালর �মাণ  বং সবেচ বড় েলরল। তেব তা 

তােের জনযা েলরল, �মাণ   িনেশরন যারা তা িনেয় িচ�া-ভাবনা কের 

 বং তা �হণ কের।  

  কুরআেনর বেৌলেত আ�াহ েকােনা জািতেক স�ািনত কেরন 

আবার েকােনা জািতেক কেরন লাি�ত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

 য়াসা�াম েযমন বেলেছন।  �েতর াব�ার েকে�   হােরেসর েচেয় 

আর েকােনা হােরস  ত সতয    ত বা�বতায় পযরবিসত হয় িন। 

কুরআনেক ধারণ করার কারেণ আ�াহ তা‘আলা    �েতর 

পূবরসূররেেরেক স�ািনত কেরেছন।  েলেম   আমেল  বং িশকা   

ো য়াতসহ নানাভােব আল-কুরআনুল হাকরম ে েক  পকৃত হবার ফেল 

আ�াহ তা‘আলা ে্� যুগেক স�ািনত কেরেছন। আর   েশষ যুেগ 

 েস  �ত নানা িবপোপে   সমসযায় জজরিরত। আ�াহর সাে  

স�েকর, সৃিের সাে  স�েকর  বং েরেনর সাে  স�েকর আেখরর 
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যামানার    �েতর �েয়াজন  খন   িকতােবর কােছ িফের আসা। 

েয িকতাব স�েকর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম বেলন, 

» ِّ ُت  قَ ْ  َوِِ
ْ
 .»ا ِ  ِكتَيَب :  نِهِ  اْ�تََصْمتُمْ  إِنِ  َ�ْعَ هُ  رَِضلّوا لَ ْ  َمي ِ�يُ�مْ  رََر�

‘আিম েতামােের মােঝ  মন িজিনস েরেখ যাি� যা আঁকেড় ধরেল 

পরবতররেত েতামরা প হারা হেব না। আর তা হেলা, আ�াহর িকতাব 

(ত া কুরআন মাজরে)।’ [আবূ ো ে : ১৯০৫] 

াত ব বযি�গত   েলগতভােব সব মুসিলেমর কতরবয   পির�ার 

সাহাযযকাররর কােছ িফের আসা।  া পির�ার ঝণরার কােছ �তযাবতরন 

করা যার  পকার ফুরায় না, যার িবিয় েশষ হয় না, যার রহসয   

মুি�র প  পুরেনা হয় না।   িকতােবর িেেক আমােের  িগেয় আসা 

 িচত যােত রেয়েছ নানা  টনা,  পেেশ   িশকা, আেলা   নূর। 

আ�াহ তা‘আলা েযমন  র িববরেণ বেলেছন,  

ل   ﴿ ن�ة ن
ۡع �ة ّ لب  وة ء ّلعكن�ة ّة َني  نتة �ة ع  َ ء  ّة  ۚ َنَةء ّع ة

ن ع ع ِّ ء  ُٗ و  َ َة  ع َ إن�ة َعنةء ُة وع
ة
َة ع ن لص َة �ة وة

ِةءدنَةءۚ  ِن ّن ع  ءَت   َة ّ ّة  � ن   ِن ي ف َٗ  ّ� ع ن  َۡ  ِ ل َة لع عة لمن  اة ٰة  ]٥٢:الشورى [ ﴾وة
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‘ানু পভােব (পূেবর  ে�িখত িতনিট প�িতেত) আিম েতামার কােছ 

আমার িনেেরশ ে েক ‘ হ’েক  হর েযােগ ে�রণ কেরিছ। তুিম জানেত 

না িকতাব কর  বং ঈমান কর? িক� আিম  েক আেলা বািনেয়িছ। 

যােের মেধয আিম যােক া�া িহোয়াত োন কির।’ {সূরা আশ-শূরা, 

আয়াত : ৫২}  

াত ব   কুরআন নূর    হ।  নেলা  মন যা বযি�র মেধয েযমন 

েেলর মেধয  েতমন �াণ স�ার কের।  কাভােব তা  �েতর মেধয 

�াণ স�ািরত কের। কারণ  �ত যখন িকতােবর কােছ আসেব তখন 

তােক   েু’িট ত া নূর    হ �োেনর মাধযেম সুসংবাে েেয়া হেব। 

 েহর মাধযেম জরবন িফের পােব আর নূেরর মাধযেম হক   বািতল 

ত া সতয   িম যার �েভে জানেত পারেব। া�কােরর  া েবড়াজাল 

ে েক েবিরেয় আসেব যা  �তেক ি ের ধেরেছ  বং সবরিেক ে েক 

তােক েবেন কের িনেয়েছ।   ে েক েবকেনার েকােনা প  েনা সু�ে 

িকতাব ছাড়া  বং কুরআেন আযরম ছাড়া। আ�াহ তা‘আলা বেলন,     

ّة ﴿ نة  ّة  �ة وة 
ة
ِٗ ع ُع َع ة

َٗ ء َةأ ۥ َۡ  لعنةء �ة  عة ِ  وةاة ل َة َع ن  َة ِن �ن ف َع َة ِن    ۥ   ِ ۡةل  ّّ َة   َة ِن ّاّء ن 
ةءَنجٖ  َة �ن ۡع لتن لة ل �ة َا ءۚ  ّل ننع ة  ]١٢٢:األنعيم [ ﴾ِّ
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‘েয িছল মৃত, াতঃপর আিম তােক জরবন িেেয়িছ  বং তার জনয 

িনধরারণ কেরিছ আেলা, যার মাধযেম েস মানুেষর মেধয চেল, েস িক তার 

মত েয ে ার া�কাের রেয়েছ, েযখান ে েক েস েবর ে েক পাের না?’ 

{সূরা আল-আনআম, আয়াত : ১২২}   

আ�াহর জা�া শানুহূর কােছ তাঁর সু�র নামসমূহ   সু া নণাবিলর 

মাধযেম �া রনা করিছ, িতিন মুসিলমেের াব�া শধের িেন  বং 

আমােেরেক আহেল কুরআন বািনেয় িেন যারা আ�াহর আহল   তারঁ 

িবেশষ বা�া। তাঁরা আহলু�াহ তাঁর নণাবিলর মেধয ানযতম িসফােতর 

�িত ধািবত হবার কারেণ আর তাঁরা খাস তাঁেের মহা মযরাো   

কুরআনমুখরতার বেৌলেত। আ�াহ কােছ �া রনা িতিন আমােেরেক 

তাঁেের মেধয শািমল ককন যারা কুরআন িশেখেছ  বং ানযেেরেক  র 

িশকা িেেয়েছন। 


