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আপবি কীভাবব কুরআি 
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ূবিপত্র 

কুরআন তেলাওয়াতের মাসনূন েররকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাতমর তেলাওয়াে

কুরআন তেলাওয়াতের তেতে তকান পদ্ধরেরি উত্তম

োদাবু্বতর কুরআন সম্পতকে সালাফতদর কতয়করি উরি

তেষ আতবদন

োদাবু্বর সম্পতকে বাাংলা ও আররব কতয়করি রকোব
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মুতারাম ভাইয়েরা, আমম মূত আপনায়ের খেেময়ত ামির য়েমি মিিু মে 

আমার এমন মিিু ভাইয়ের ায়ে িাটায়নার িনয, যায়েরয়ি আমম এিমাত্র 

আল্লার িনয ভায়াবাম। 

ًا ؤحبابي الىشام! إوي ؤحبىم في هللا وؤسجى هللا ؤن ًىفعني حبىم ًىم ال ًىفع ماٌ 

 . وال بىىن إال مً ؤحى هللا بللب ظليم

ভাইয়ের ায়ে খিাট এিমট মবে মনয়ে মিি ুিো মুযািারা িরব ইনলাআল্লা। 

মুতারাম ভাইয়েরা, আমরা আামেুমল্লা প্রমতমেনই িুরআন খতাওোত 

িমর। এমট আমায়ের আবলযিীে এিমট আম। খযব আম আমরা প্রমতমেন েুব 

ইমতমায়মর ায়ে িয়র োমি িুরআন খতাওোত তার ময়যয অনযতম। 

আিয়ি িুরআন খতাওোত মনয়ে মিি ু িো মুযািারা িরার ইচ্ছা িয়রমি। 

আল্লা ুবানাহু ওো তাআা ইো ও ইতিায়নর ায়ে িোগুয়া বার এবং 

আমায়ের বাইয়ি খ খমাতায়বি আম িরার তাওমিি োন িরুন, আমীন। 

মুতারাম ভাইয়েরা, প্রমতমেন আমরা খয িুরআন খতাওোত িমর আমায়ের 

খতাওোতটা িীভায়ব য় খই খতাওোত আল্লা ও তাাঁর রাু াল্লাল্লাহু 

আাইম ওো াল্লায়মর িায়ি পিন্দনীে খতাওোত য়ব? এবং খতাওোয়তর 

ি মিিুটা য়ও আোে য়ব?  

ংয়েয়প এর উত্তর , আমায়ের খতাওোতটা যমে মযন্দা খতাওোত ে। 

খতাওোতটা শুযু ‘খতাওোত’ না য়ে তা যমে তাোব্বুর ও তািাক্কুর িায়র 

ে। িুরআয়নর মবেবস্তু মনয়ে মিন্তা-ভাবনা ও যযানমগ্নতার ায়ে ে। আল্লার 

িোে প্রভামবত য়ে তা খেয়ি উপয়েল গ্রয়ের উয়েয়লয ে। তায়ই খই 

খতাওোত য়ব আল্লা ও তাাঁর রাু াল্লাল্লাহু আাইম ওো াল্লায়মর িায়ি 



 

 

পিন্দনীে খতাওোত এবং এভায়ব খতাওোত িরয়ই খতাওোয়তর ি 

মিিুটা য়ও আোে য়ব ইনলাআল্লা। 

তাোব্বুয়রর ায়ে খতাওোয়তর ামিিত এটাই, আল্লা ও তাাঁর িাায়মর প্রমত 

পূেণ ভমি-শ্রদ্ধা, মব্বত ও ভায়াবাা িায়র মবেবস্তু মনয়ে মিন্তা-ভাবনা ও 

যযানমগ্নতার ায়ে আল্লার িোে প্রভামবত য়ে তা খেয়ি উপয়েল গ্রয়ের 

উয়েয়লয খতাওোত িরা। 

কুরআি ততাওয়াবতর মািূি তবরকা 

মুতারাম ভাই, প্রমতমেন আমরা খয পমরমাে খতাওোত িমর তার বটা 

তাোব্বুয়রর ায়ে িরা ম্ভব না য়ও মিিু অংল য়ও তাোব্বুয়রর ায়ে িরার 

খিষ্টা িরব ইনলাআল্লা। এমটই  িুরআন খতাওোয়তর মানূন তমরিা। 

খতাওোত য়ব তাোব্বুর ও তািাক্কুর বা মিন্তা ভাবনা ও যযায়নর ায়ে এবং 

তাযাক্কুর বা উপয়েল গ্রয়ের উয়েয়লয। আর এমট তেনই ম্ভব য়ব যেন যীয়র 

যীয়র, খেয়ম খেয়ম, অয়েণর মেয়ি ে খরয়ে খতাওোত িরা য়ব।  

খতাওোত িরার মে তাবী মবেি খিায়না আোত এয় খতাওোত োমময়ে 

তাবী পড়া িাই, খোো মবেি খিায়না আোত এয় খোো িরা। িান্নায়তর 

আয়ািনা এয় িান্নায়তর খোো, িাান্নায়মর আয়ািনা এয় িাান্নাম খেয়ি 

পানা িাওো। খনিিারয়ের আয়ািনা এয় তায়ের ময়তা ওোর খোো িরা, 

বেিারয়ের আয়ািনা এয় আমম খযন তায়ের ময়তা না য়ে যাই খ িনয খোো 

িরা িাই। 

রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইব ওয়া াল্লাবমর ততাওয়াত 

যরত হুযাইিা রাময. খেয়ি বমেণত এিমট ামেয় রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম 

ওো াল্লায়মর খতাওোয়তর মববরেটা এভায়বই এয়য়ি। ামেমট ী মুময়ম 

এয়য়ি, পুয়রা ামেমট ,  

صليت مع الىبي صلى  ِ:ِض ي هللا عنهما، كاٌعً ؤبي عبذ هللا حزًفت بً اليمان، ِس

هللا عليه وظلم راث ليلت، فافخخح البلشة، فللت ًشهع عىذ اَلائت، جم مض ى؛ 

فللت ًصلي بها في سهعت، فمض ى؛ فللت ًشهع بها، جم افخخح اليعاء؛ فلشؤها، جم 



 

 

 إرا مش بأًت فيها حعبيح ظبح، وإرا مش 
ً
افخخح آٌ عمشان فلشؤها، ًلشؤ مترظَل

ٌِبع   ِظبحان سبي العظيم  ِ ِ:ِؤاٌ ظإٌ، وإرا مش بخعىر حعىر، جم سهع فجعل ًلى

 مً كيامه جم كاٌ
ً
جم  ِ ِظمع هللا َلً حمذه، سبىا لً الحمذ ِ ِ:ِفيان سوىعه هحىا

 مما سهع، جم سجذ فلاٌ
ً
 كشيبا

ً
 طىيَل

ً
فيان  ِ ِظبحان سبي ْلاعلى   ِ:ِكام كياما

 مً كيامه
ً
 سجىده كشيبا

খেেুন ভাই, এোয়ন যরত হুযাইিা মবন ইোমান রাময. রূুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইম ওোাল্লায়মর রায়তর নামায এবং খই নামায়য মতমন িীভায়ব িুরআন 

খতাওোত িরয়তন তার মববরে মেয়চ্ছন। এ ামেয় আমায়ের িনয প্রিুর মলো 

রয়েয়ি।  

যরত হুযাইিা রাময. বয়িন,  

 يه وظلم راث ليلت،صليت مع الىبي صلى هللا عل

এিরায়ত আমম রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর য়ে নামায পমড়।  

 فافخخح البلشة،

মতমন ূরা বািারা শুরু িয়রন।  

 فللت ًشهع عىذ اَلائت، جم مض ى؛

আমম (ময়ন ময়ন) বাম, মতমন (েয়তা) এিল আোত পয়ড় রুিুয়ত যায়বন। 

মিন্তু মতমন আরও পড়য়ত োয়িন।  

 لت ًصلي بها في سهعت، فمض ى؛فل

তেন ভাবাম, মতমন (েয়তা) এি রািায়ত পুয়রা ূরা পয়ড় খিয়বন। মিন্তু 

মতমন পড়য়তই োিয়ন।  

 فللت ًشهع بها،

আমম ভাবাম, এমট খল িয়র রুিুয়ত যায়বন।  



 

 

 جم افخخح اليعاء؛ فلشؤها، جم افخخح آٌ عمشان فلشؤها،

মিন্তু এরপর মতমন ূরা মনা শুরু িয়রন এবং ম্পূেণ খল িয়রন। এরপর ূরা 

আয় ইমরান শুরু িয়রন। খমটও ম্পূেণ খল িয়রন।   

নবীিী াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর এ আম খেয়ি আমরা খয মলো পাই 

তা , রায়তর নামায যোম্ভব ম্বা িয়র পড়া  মাননূ। 

এরপর যরত হুযাইিা রাময. নবীিীর খতাওোয়তর মববরে মেয়চ্ছন। এমটই 

এোয়ন আমার বা উয়েলয। 

খেেুন ভাই, মতমন বয়িন, 

،
ً
 ًلشؤ مترظَل

মতমন যীয়র যীয়র খতাওোত িরমিয়ন।  

আরমব ‘তারাু’ লয়ের অেণ , যীয়র যীয়র খতাওোত িরা। 

এরপর বয়ন,  

 إرا مش بأًت فيها حعبيح ظبح،

মতমন যেন এমন খিায়না আোয়ত খপ াঁিয়তন যায়ত তাবীয়র’র িো (আল্লার 

পমবত্রতার বেণনার িো) আয়ি তেন মতমন তাবী পড়য়তন।  

 وإرا مش بعؤاٌ ظإٌ،

যেন খোো ংক্রান্ত খিায়না আোয়ত খপ াঁিয়তন তেন খোো িরয়তন।  

 وإرا مش بخعىر حعىر،

যেন (য়িায়না মিিু খেয়ি) আশ্রে িাওো ংক্রান্ত খিায়না আোয়ত খপ াঁিয়তন 

তেন আশ্রে িাইয়তন।  

এরপর মতমন নবীিী াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর রুিু খিোর মববরে খেন।  

মতমন বয়ন, 



 

 

ٌِ  مً كيامه،  ِظبحان سبي العظيم ِ ِ: ِجم سهع فجعل ًلى
ً
 فيان سوىعه هحىا

এত েীর্ণ খতাওোয়তর পর মতমন রুিুয়ত মিয়ে 

 ِظبحان سبي العظيم، ظبحان سبي العظيم 

বয়ত োয়িন। অনবরত বয়তই োয়িন। িয় তাাঁর রুিু মিোয়মর িািািামি 

ম্বা য়ে যাে।  

 مما سهع، ِ ِظمع هللا َلً حمذه، سبىا لً الحمذ ِ ِ:ِجم كاٌ
ً
 كشيبا

ً
 طىيَل

ً
 جم كام كياما

এরপর োাঁমড়য়ে 

 ظمع هللا َلً حمذه، سبىا لً الحمذ

বয়ন এবং রুিুর িািািামি মে েীর্ণেে োাঁমড়য়ে োয়িন। 

 مً كيامه. ِ ِظبحان سبي ْلاعلى   ِ:ِجم سجذ فلاٌ
ً
ِفيان سجىده كشيبا

এরপর খিোে মিয়ে 

 ِظبحان سبي ْلاعلى، ظبحان سبي ْلاعلى 

বয়ত োয়িন। অনবরত বয়তই োয়িন। িয় তাাঁর খিোও মিোয়মর 

িািািামি ম্বা য়ে যাে। (ী মুমম : ৭৭২) 

এোয়ন আমার মূ উয়েলয , রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর 

খতাওোয়তর পদ্ধমতটা খেোয়না।   

এ ামে খেয়ি আমরা খয মলো পাই তা , িুরআন খতাওোয়তর খেয়ত্র 

রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর ুন্না , অয়েণর প্রমত ে খরয়ে, 

মিন্তা ভাবনার ায়ে যীয়র যীয়র খতাওোত িরা। এবং আোয়তর মবেবস্তু দ্বারা 

প্রভামবত ওো। তাবী ংক্রান্ত আোত পড়য় য়ে য়ে তাবী পড়া। খোো 

ংক্রান্ত আোত পড়য় খোো িরা। খিায়না মিিু খেয়ি আশ্রে িাওো ংক্রান্ত 

আোত পড়য় তা খেয়ি আশ্রে িাওো। 



 

 

নামায়যর মভতয়রর খতাওোতই যমে এমন ে তায় বাইয়র খতা অবলযই এমন 

য়ব। 

রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর এ আম মূত িুরআন খতাওোত 

ম্পয়িণ আল্লা তাআা তাাঁয়ি খয মনয়েণল মেয়েয়িন তারই বাস্তবােন। 

আল্লা তাআা ইরলাে িয়রয়িন,  

.
ً

ْشِجيَل
َ
ُلْشآَن ج

ْ
ِل ال ِ

ّ
 َوَسج

আপমন যীয়র যীয়র স্পষ্ট ও ুন্দরভায়ব খতাওোত িরুন। ূরা মুযযামি (৭৩) : 

৪ 

 

ِ
ً
ْشآها

ُ
َىاهُِ َوك

ْ
َشك

َ
هُِ ف

َ
ى ِلَخْلَشؤ

َ
اِطِ َعل ى الىَّ

َ
ٍثِ َعل

ْ
َىاهُِ ُمى

ْ
ل ضَّ

َ
. َوه

ً
جِزًَل

َ
 ج

আমম মিিু মিিু িয়র িুরআন নাময িয়রমি খযন আপমন এয়ি মানুয়র াময়ন 

যীয়র যীয়র পাঠ িয়রন এবং আমম এয়ি যায়প যায়প নাময িয়রমি। ূরা বমন 

ইরাঈ (১৭) : ১০৬ 

খেেুন ভাই, এোয়নও খতাওোয়তর পদ্ধমত বা য়চ্ছ, আপমন মানুয়র াময়ন 

যীয়র যীয়র পাঠ িরয়বন। 

খতাওোয়তর মে িুরআয়নর মবেবস্তু মনয়ে মিন্তা ভাবনা িরা এবং তা দ্বারা 

প্রভামবত ওো, এ িািমট খতাওোয়তর িনয িরুমরও। এমন না খয, িরয় 

ভায়া, না িরয়ও খিায়না মযা খনই। না ভাই, বযাপারটা এমন না। এমন য় 

তাোব্বুর না িরার ওপর আল্লা তাআা যমমি মেয়তন না। 

َها
ُ
َفال

ْ
ك
َ
ىٍب ؤ

ُ
ل
ُ
ى ك

َ
ْم َعل

َ
َن ؤ

َ
ُلْشآ

ْ
ُشوَن ال َخَذبَّ ًَ  

َ
َل

َ
ف
َ
 ؤ

তারা মি িুরআন মনয়ে তাোব্বুর-মিন্তা ভাবনা িয়র না? না তায়ের অন্তয়র তাা 

রয়েয়ি। ূরা মুািাে (৪৭) : ২৪ 

খেেুন, এোয়ন আল্লা তাআা িীভায়ব িুরআয়নর মবেবস্তু মনয়ে মিন্তা ভাবনা 

িরা না িরার ওপর যমমি মেয়চ্ছন? যাাঁ, এমট মভন্ন িো খয, প্রয়তযয়ির তাোব্বুর 



 

 

এি রিম য়ব না। মবজ্ঞ আয়ম-ওামায়ের তাোব্বুর আর আমরা যারা শুযু 

অনুবাে ও খমাটামুমট মিিু তািীর িামন আমায়ের তাোব্বুর এি য়ব না। তয়ব এ 

িািমট িরয়ত য়ব আমায়ের বাইয়িই। 

িারে, অনয এি আোয়ত আল্লা তাআা এ মবেমট ুস্পষ্ট ভায়বই বয়য়িন,  

َباِبِ
ْ
ل
َ ْ
ىا ْلا

ُ
ْول

ُ
َش ؤ

َّ
ه

َ
اِجِه َوِلَيَخز ًَ ُشوا آ بَّ َيذَّ ِ

ّ
ًَ ُمَباَسٌن ل ْي

َ
َىاُه ِإل

ْ
هَضل

َ
 ِهَخاٌب ؤ

এমট এি বরিতমে মিতাব, যা আমম আপনার ওপর এ িনয নাময িয়রমি, যায়ত 

মানু এর আোতমূয় মিন্তা-ভাবনা িয়র এবং খবাযম্পন্ন বযমিিে খযন তা 

খেয়ি উপয়েল গ্রে িয়র। ূরা া’ে (৩৮) : ২৯ 

খেেুন, এোয়ন িুরআয়ন নাময িরার মূ উয়েলয বা য়চ্ছ েুমট; তাোব্বুর ও 

তাযাক্কুর অেণাৎ িুরআয়নর আোতমূ মনয়ে মিন্তা-ভাবনা িরা এবং তা খেয়ি 

উপয়েল গ্রে িরা।      

কুরআি ততাওয়াবতর তেবত্র তকাি পদ্ধবতটি উত্তম? 

ইমাম ইবনু িাইমেম র. তাাঁর ‘যােু মাআে মি ােমে োইমর ইবাে াল্লাল্লাহু 

আাইম ওো াল্লাম’ মিতায়ব এ প্রয়ে েুব ুন্দর এিমট আয়ািনা িয়রয়িন। 

প্রেমট , িুরআন খতাওোয়তর খেয়ত্র খিান পদ্ধমতমট উত্তম? যীয়র যীয়র 

অল্প খতাওোত িরা? না, তাড়াহুড়া িয়র খবমল খতাওোত িরা? 

মতমন বয়ন, এ বযাপায়র েুমট মত রয়েয়ি। যরত আেুল্লা মবন মাউে রাময., 

যরত আেুল্লা মবন আব্বা রাময. এবং তাাঁয়ের ময়তা আরও অয়নয়ির মত , 

তারমত ও তাোব্বুর অেণাৎ যীয়র যীয়র, মিন্তা-ভাবনা িায়র অল্প খতাওোত 

িরা, দ্রুততার ায়ে খবমল খতাওোত িরা অয়পো উত্তম। িারে, িুরআয়নর 

মবেবস্তু বুঝা এবং তা মনয়ে মিন্তা-ভাবনা িরা এরপর খ অনুযােী আম িরাই 

 মূ উয়েলয। িুরআয়নর খতাওোত ও তার লে মুেস্থ িরা মূ উয়েয়লযর 

িনয ােি মাত্র। 

তাই খতা াািয়ের ময়যয খিায়না এিিন বয়য়িন,  

ِ
ً
 هٌض اللشآن ِليعَمل به، فاجخزوا جَلوجه عمَل



 

 

িুরআন নাময য়েয়ি খ অনযুােী আম িরার িনয। মিন্তু মানু (শুয)ু এর 

খতাওোতয়ি আম বামনয়ে মনয়েয়ি।  

এ িারয়েই ‘আয় িুরআন বা িুরআয়নর বাি’ তাাঁরাই যারা িুরআয়নর 

মবেবস্তু ম্পয়িণ জ্ঞান রায়ে এবং খ অনুযােী আম িয়র। যমেও তারা পুয়রা 

িুরআন মুেস্থ িয়রমন। পোন্তয়র যারা পুয়রা িুরআন মুেস্থ ির মিন্তু বুঝ না 

এবং খ অনুযােী আম ির না, তারা খিানভায়বই ‘আয় িুরআন বা 

িুরআয়নর বাি’ নে। যমেও তারা িুরআয়নর রিগুয়ায়ি তীয়রর ময়তা খািা 

িয়র। 

মদ্বতীে িারে , মস্ত আময়র ময়যয ঈমানই  য়বণাত্তম আম। িুরআয়নর 

মবেবস্তু বুঝা এবং তা মনয়ে মিন্তাভাবনা িরার মাযযয়ম মমুময়নর ঈমান বৃমদ্ধ পাে। 

(তাই বুয়ঝ বুয়ঝ মিন্তা ভাবনার ায়ে খতাওোত িরাই য়ব উত্তম আম) 

খিননা, মবেবস্তু বুঝা এবং মিন্তা ভাবনা িাড়া িুরআন খতাওোত খতা ভায়া-

মন্দ, মুমমন-মুনামিি বাই িয়র। খযমন রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম ওো াল্লাম 

বয়য়িন,  

 .مش وطعمها طيب، سيحها : الشيحاهت همثل اللشان ًلشؤ الزي اَلىافم مثل

খয মনুামিি িুরআন খতাওোত িয়র তার েৃষ্টান্ত ওই িুয়র ময়তা, যার ঘ্রাে 

ুন্দর মিন্তু স্বাে মততা। 

এ বযাপায়র মানু খমাট িার যরয়নর। এি. যার মায়ঝ ঈমান আয়ি এবং িুরআন 

খতাওোতও আয়ি। েুই. যার মায়ঝ ঈমান আয়ি। মিন্তু িুরআন খতাওোত খনই। 

মতন. যার মায়ঝ িুরআন খতাওোত আয়ি মিন্তু ঈমান খনই। িার. যার মায়ঝ 

ঈমানও খনই। িুরআন খতাওোতও খনই। 

ওামায়ে খিরাম বয়য়িন,  

 بَل إًمان، فىزلً مً 
ً
 بَل كشآن ؤفضُل ممً ؤوحي كشآها

ً
فىما ؤن مً ؤوحي إًماها

 في الخَلوة ؤفضل ممً ؤوحي هثرة كشاءة وظشعتها بَل جذبش
ً
، وفهما

ً
 . ؤوحي جذبشا

যার মায়ঝ ঈমান আয়ি তয়ব িুরআন খতাওোত খনই খ খযমন ওই বযমি 

অয়পো উত্তম, যার মায়ঝ িুরআন খতাওোত আয়ি মিন্তু ঈমান খনই, 



 

 

খতমমনভায়ব খয বযমি বুয়ঝ বুয়ঝ, মিন্তা-ভাবনার ায়ে খতাওোত িয়র খ ওই 

বযমি অয়পো উত্তম খয মিন্তা ভাবনা িাড়া দ্রুততার ায়ে খবমল পমরমায়ে 

খতাওোত িয়র।   

তািাড়া যীয়র যীয়র মিন্তা ভাবনা িায়র খতাওোত িরা রূুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইম ওো াল্লায়মর ুন্নত। ামেয় এয়য়ি, মতমন েুব যীয়র যীয়র খতাওোত 

িরয়তন। িয় এিমট ূরা েীর্ণ খেয়ি েীর্ণ য়ে খযত। িেয়না মতমন এিমট মাত্র 

আোত ারা রাত খতাওোত িরয়ত োিয়তন। 

(খতাওোয়তর খেয়ত্র) মদ্বতীে মতমট ইমাম লায়িেী র.-এর অনুারীয়ের। তাাঁরা 

বয়ন, খবমল পমরমায়ে খতাওোত িরা যীয়র যীয়র অল্প খতাওোত িরা অয়পো 

উত্তম। িারে, (এর মাযযয়ম ওোয়বর পমরমাে অয়নি খবমল ে) যরত আেুল্লা 

মবন মাউে রাময. খেয়ি বমেণত এি ামেয় এয়য়ি, রূুল্লা াল্লাল্লাহু ওো 

াল্লাম বয়য়িন, 

ٌُ الم  ى
ُ
ك
َ
 ؤ

َ
اِلَها، ال

َ
ْمث

َ
ِش ؤ

ْ
 ِبَعش

ُ
َحَعَىت

ْ
، َوال

ٌ
ُه ِبِه َحَعَىت

َ
ل
َ
ًْ ِهَخاِب هللِا، ف  ِم

ً
 َحْشفا

َ
َشؤ

َ
ًْ ك َم

ِ
ٌ

، َوِميٌم َحْشف
ٌ

ٌم َحْشف
َ
، َوال

ٌ
ِلف َحْشف

َ
ًْ ؤ ِى

َ
 . َحْشف، َول

খয বযমি িুরআয়নর এিমট রি খতাওোত িরয়ব খ এর মবমনময়ে এিমট খনমি 

পায়ব আর এিমট খনমি েলমট খনমির মান। আমম এ িো বম না খয, الم – 

‘আমি াম মীম’ এিমট রি। বরং ‘আমি’ এিমট রি, ‘াম’ এিমট রি 

এবং ‘মীম’ এিমট রি। (িায়ম মতরমমযী : ২৯১০; ামেমট ী) 

মদ্বতীে িারে , ামেয় এয়য়ি, যরত উমান রাময. (য়িান খিান রায়ত) এি 

রািায়ত পুয়রা িুরআন খতাওোত িয়র খিয়তন। পূবণবতণী অয়নি বুিুিণয়ের 

বযাপায়র এ যরয়নর বেণনা এয়য়ি। 

(ইমাম ইবনু িাইমেম র. বয়ন,) এ বযাপায়র মঠি িো , যীয়র যীয়র, 

মিন্তাভাবনা িায়র খতাওোয়তর ওোব মায়নর মেি মেয়ে ঊয়বণ। পোন্তয়র 

তাড়াতামড় খবমল পমরমায়ে খতাওোয়তর ওোব ংেযার মেি মেয়ে খবমল। এর 

েৃষ্টান্ত , খযমন এিিন অয়নি মেরাম েিা ির। আয়রিিন অমত মূযবান 

এিমট মাত্র মুিা েিা ির। 



 

 

ী বুোরীয়ত বমেণত এি ামেয় এয়য়ি, যরত িাতাো রাময. বয়ন, আমম 

যরত আনা রাময.য়ি রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইম ওোাল্লায়মর খতাওোত 

ম্পয়িণ মিয়জ্ঞ িরাম। উত্তয়র যরত আনা রাময. বয়ন,  

 .مذا ًمذ وان

মতমন যীয়র যীয়র খতাওোত িরয়তন। (ী বুোরী : ৫০৪৫) 

যরত আবু িামরা র. বয়ন, আমম এিবার যরত আেুল্লা মবন আব্বা 

রাময. খি বাম, আমম েুব দ্রুত খতাওোত িরয়ত পামর। িেয়না এি রায়ত 

এিবার মিংবা েু’বার পুয়রা িুরআন খতাওোত িয়র খিম। আমার িো শুয়ন 

মতমন বয়ন,   

 وال فاعَل هىت فئن جفعل، الزي رلً ؤفعل ؤن مً إلي ؤعجب واحذة ظىسة ؤكشؤ ألن

 . كلبً ويعيها ؤرهيً، حعمع كشاءة فاكشؤ بذ

এভায়ব খতাওোত িরা অয়পো আমার িায়ি যীয়র যীয়র এিমট মাত্র ূরা 

খতাওোত িরা অমযি উত্তম। তুমম যমে িরয়ত িাও তায় এমনভায়ব 

খতাওোত ির খযন খতামার খতাওোত তুমম শুনয়ত পাও এবং অন্তর মেয়ে তার 

মমণও উপমি িরয়ত পায়রা। 

যরত ইবরাীম নাোেী র. বয়ন, এিবার যরত আিামা র. যরত 

আেুল্লা মবন মাউে রাময.-এর াময়ন িুরআন খতাওোত িরয়ন। তার 

িণ্ঠস্বর মি েুব ুন্দর। যরত আেুল্লা মবন মাউে রাময. বয়ন, 

ِفئهه صيً اللشآن -فذان ؤبي وؤمي  -سجل 

যীয়র যীয়র পড় -আমার মা বাবা খতামার িনয খিারবান খাি- এটাই িুরআয়নর 

খ ন্দযণ। 

যরত আেুল্লা মবন মাউে রাময. বয়তন, 

 الشعش، وال جىثروه هثر الذكل ، وكفىا عىذ عجائبه ، وحشوىا 
َّ
وا اللشآن هز

ُّ
ال تهز

 . به الللىب، وال ًىً هم ؤحذهم آخش العىسة



 

 

খতামরা িুরআনয়ি িমবতা পড়ার ময়তা দ্রুত পয়ড়া না এবং পুরাতন খেিুয়রর 

নযাে এমেি ওমেি িমড়য়ে মিমটয়ে মেও না। িুরআয়নর মবস্মেির মবেগুয়া 

াময়ন এয় এিটু োয়মা এবং অন্তরয়ি নাড়া োও। ূরার খল পযণন্ত খপ াঁিাটাই 

খযন খতামায়ের মূ েয না ে। 

মতমন এও বয়তন, 

إرا ظمعت هللا ًلٌى : ًإيها الزًً آمىىا فإصغ لها ظمعً ، فئهه خحر جؤمش به ، 

 . ؤو شش جصشف عىه

(িুরআয়ন) যেন খলায়না, আল্লা বয়িন,  ؤيها الزًً آمىىا ًا  - খ ঈমানোরিে! 

তেন (পরবতণী িো খলানার িনয) ময়নায়যািী ও, িারে, এরপর েয়তা খিায়না 

ভায়া িায়ির মনয়েণল খেো য়ব মিংবা খিায়না মন্দ িাি খেয়ি মবরত োিয়ত 

বা য়ব।-যােু মা’আে : ১/৩৩৭-৩৪০ 

তাদাব্ববুর কুরআি ম্পবকে  াাফবদর কবয়কটি উবি 

তাোব্বুয়র িরুআন ম্পয়িণ াািয়ের মূযবান িয়েিমট উমি বয় িো খল 

িরমি, 

যরত াান বরী র. বয়তন, 

إن مً واهىا كبلىم سؤوا اللشآن سظائل مً سبهم، فياهىا ًخذبشونها بالليل، 

 . ويىفزونها في النهاس

খতামায়ের পূয়বণ যাাঁরা মিয়ন (অেণাৎ াাবায়ে খিরাম রাময.) তাাঁরা িুরআনয়ি 

আল্লার পে খেয়ি আা গুরুত্বপূেণ বাতণা বা মিমঠ ময়ন িরয়তন। তাাঁরা রায়তর 

খবা িভীর মিন্তা ভাবনার ায়ে খতাওোত িরয়তন আর মেয়নর খবা খ 

খমাতায়বি আম িরয়তন। 

লাইেু ইাম ইমাম ইবয়ন তাইমমো র. বয়য়িন, 

 . مً جذبش اللشآن طالبا الهذي مىه جبحن له طشيم الحم



 

 

খয বযমি িুরআন খেয়ি খোয়েত গ্রয়ের উয়েয়লয মিন্তা ভাবনার ায়ে 

খতাওোত িয়র তার াময়ন অবলযই ‘য়ির রাস্তা’ স্পষ্ট য়ে যাে।  

মতমন আরও বয়য়িন,  

ِليًىا  ًَ  الللب إلاًَمان الَعِظيم جضيذه 
ُ

ىِسث
ُ
إُمىِس بِه ج

َ
 الُلشآِن َعلى الىَجِه اَل

ُ
ِكشاَءة

ا
َ
 وِشف

ً
َمإِهيَىت

ُ
 ًء .وط

যোযেভায়ব িুরআন খতাওোত িরা য় এর দ্বারা অন্তয়র ঈমান, এমিন এবং 

প্রলামন্ত বমৃদ্ধ পাে এবং এর মাযযয়ম অন্তয়রর বযামযমূ খেয়ি ুস্থতা াভ ে। 

মািমূউ িাতাওো : ৭/২৮৩ 

যরত ইবয়ন হুরাইরা র. বয়য়িন,  

لعلمه ؤن الهذي واكع عىذ مً ميائذ الشيطان جىفحره عباد هللا مً جذبش اللشآن 

 الخذبش.

িুরআয়ন িারীয়মর তাোব্বুর (মবেবস্তু মনয়ে মিন্তাভাবনা) িরা খেয়ি আল্লার 

বান্দায়েরয়ি েূয়র মরয়ে রাো লেতায়নর এিমট িক্রান্ত। িারে, খ িায়ন 

িুরআয়নর মবেবস্তু মনয়ে মিন্তা-ভাবনা িরয় তারা খোয়েত খপয়ে যায়ব। যাইু 

তাবািামত ানায়বা। 

ইমাম ইবয়ন রিব াম্বী র. বয়য়িন, 

 .  ؤعظم ما جحصل به محبت هللا مً الىىافل : جَلوة اللشآن، خصىصا مع الخذبش

নি আময়র ময়যয খয আম দ্বারা আল্লার মব্বত বয়ি’ খবমল াভ ে তা 

, িুরআন খতাওোত। মবয়ল িয়র যেন তা ে িভীর মিন্তা ভাবনার ায়ে। 

মািমুউর রাায়ে : ৪/৮৭ 

ইমাম ইবনু িাইমেম র. বয়য়িন, 

 . ال ش يء ؤهفع للللب مً كشاءة اللشآن بالخذبش والخفىش

আত্মার (পমরশুমদ্ধর) িনয তাোব্বুর ও তািাক্কুর বা মিন্তা ভাবনার ায়ে িুরআন 

খতাওোত অয়পো অমযি উপিারী আর মিি ুখনই। 



 

 

মতমন আরও বয়য়িন, 

خحر مً كشاءة خخمت بغحر جذبش وجفهم وؤهفع للللب وؤدعي كشاءه آًت  بخفىش وجفهم 

 . إلى حصٌى إلاًمان وروق حَلوة اللشآن

মিন্তা ভাবনার ায়ে এিমট মাত্র আোত খতাওোত িরা মিন্তা ভাবনা িাড়া পুয়রা 

িুরআন েতম িরা অয়পো অমযি উত্তম এবং আত্মার (পমরশুমদ্ধর) িনয খবমল 

উপিারী। এমট ঈমান ও িুরআয়নর প্রিৃত স্বাে ায়ভর িনযও অমযি ােি। 

তল আববদি 

বয়লয় ভাইয়ের খেেময়ত আয়বেন িরব, মুতারাম ভাইয়েরা, আমায়ের 

িুরআন খতাওোয়তর পমরমাে িম য়ও তা খযন ি আোে িয়র ে। 

খতাওোতটা খযন শুযু ‘খতাওোত’ না ে। তা খযন তাোব্বুর খতাওোত 

ে। এ িনয আমরা প্রমতমেন িতটুিু খতাওোত িরব, তা মনযণারে না িয়র 

িতেে খতাওোত িরব, তা মনযণারে িরয়ত পামর। 

আমরা িাইয় আয়রিমট িাি িরয়ত পামর। এি ায়ে আমরা েুমট েতম িাু 

িরয়ত পামর। এিমট য়ব তাোব্বুর খতাওোত। আয়রিমট য়ব শুযুই 

‘খতাওোত’। প্রেমমট য়ব েুব যীয়র যীয়র, খতাওোয়তর পূেণ ি আোে িয়র। 

আর মদ্বতীেমট য়ব আমরা াযারেত খযভায়ব খতাওোত িয়র োমি। আমায়ের 

ময়যয যারা ায়িয তাাঁয়ের িনয এভায়ব খতাওোত িরার প্রয়োিনও পয়ড়। তয়ব 

এমটও খযন যীয়র যীয়র প্রেমমটর ময়তা য়ে যাে এ খিষ্টাও খযন আমায়ের োয়ি। 

ভাই, মিিুমেন পরই রমযান। রমযায়নর প্রস্তুমত ময়য়ব এেন খেয়িই আমরা 

আমায়ের তাোব্বুর খতাওোয়তর পমরমাে বাড়াই।  

তাদাব্বরু ম্পবকে  বাাংা ও আরবব কবয়কটি বকতাব  

ুয়যাি য় তাোব্বুর ম্পয়িণ মিিু মিতাব মুতাাআ িয়র মনয় ভায়া য়ব।  

বাংায়তও মিিু মিতাব আয়ি, যা পড়য় এ মবয়ে আমরা মিিু মেিমনয়েণলনা 

পায়বা ইনলাআল্লা। খযমন, িুরআন আপনায়ি িী বয়? মাওানা মনযূর নূমানী 

র.  



 

 

দ্বীমিমে িুরআন- াইয়েে আবু াান আী নেভী র. 

আ িাউযু িাবীর- যা তািীয়র িাাাইয়নর ায়ে পড়ায়না ে। এর মনবণামিত 

মিিু অংল। 

তাওযীহু িুরআন’ এর শুরুয়ত তাোব্বুয়রর িুরআন ম্পয়িণ মাওানা আেু 

মায়ি ায়ব ামি.-এর ভূমমিা।  

আরবীয়ত খতা এ মবয়ে প্রিুর মিতাব আয়ি আামেমুল্লা। 

িয়েিটার নাম বমি, খনয়ট এগুয়ার মপমডএি পায়বন। েুাঁিয় েয়তা বািায়রও 

খপয়ত পায়রন ইনলাআল্লা। 

ِؤٌو مشة ؤجذبش اللشآن

 اللشآن جذبش وعمل

   ١١ - ١اَلجمىعت  - ليذبشوا آًاجه

  الىشيم لخالذ بً عثمان العبتالخَلصت في جذبش اللشآن 

 جَلجىن مجلعا في الخذبش للشيخ لعمش اَللبل

  كىاعذ كشآهيت لعمش اَللبل

এ তারতীয়ব মিতাবগুয়া পড়য় ইনলাআল্লা অয়নি িায়েো য়ব, যা আপমন 

মনয়িই বুঝয়ত পারয়বন ইনলাআল্লা।  

ভাইয়ের খেেময়ত আয়রিমট আয়বেন িরব, আপমন খয খিান এিমট তািীর - 

আরমব, উেূণ, বাংা খযমনই খাি - শুরু খেয়ি এিেম খল পযণন্ত পয়ড় মনন। 

পড়াটা আি খেয়িই শুরু িরুন। এরপর যত মেয়ন খল ে খাি। 

তািীয়র ইবয়ন িাীর, মাআয়রিু িুরআন, মাওানা লাব্বীর আমে উমানী 

র.র তািীয়র উমানী, তাওযীহু িুরআন, লাইে আেুর রমান া’েী র.র 

তািীয়র া’েী (আরমব), লাইে আবু বির িায়বর িাযায়েরী র.র আইারুত 



 

 

তািাীর (আরমব), এয়বর খয খিায়নামট পড়য়ত পায়রন। যার িনয খযটা ি 

ে।  

খযব ূরা আমরা মনেমমত খতাওোত িমর, খযমন ূরা মুি, ূরা ািো 

ইতযামে এগুয়ার তািীর শুরুয়ত পয়ড় মনয় ভায়া। এরপর মবেবস্তুর মেি 

মেয়ে খবমল গুরুত্বপূেণ ূরাগুয়া খযমন, ূরা আনিা, ূরা তাওবা, ূরা মুািাে, 

ূরা িাাি ইতযামে, এরপর মত্রলপারার ূরাগুয়া পয়ড় মনয়ত পায়রন। এভায়ব 

যীয়র যীয়র পুয়রা িুরআয়নর তািীর পয়ড় মনয়ন। এয়ত িুরআয়নর ায়ে 

আমায়ের এিটা িভীর ম্পিণ ততমর য়ে যায়ব, যা আমরা মনয়িরাই বুঝয়ত পারব 

ইনলাআল্লা। আল্লা তাআা আমায়ের বাইয়ি তাওিীি োন িরুন, আমীন। 

আিয়ি মুেতাার এ িয়েিমট িোই আরি িরাম। আল্লা তাআা আমায়ের 

বাইয়ি তাোব্বুয়রর ায়ে িুরআন খতাওোত িরার এবং লাাোত পযণন্ত 

মিাে ও মিতায়র পয়ে অমবি োিার তাওিীি োন িরুন এবং আমায়ের 

বাইয়ি য়বণাচ্চ িান্নাত িান্নাতু মিরোউ নীব িরুন, আমীন। 

 

 وصلى هللا حعالى على خحر خلله محمذ وآله وؤصحابه ؤجمعحن

 وآخشدعىاها ؤن الحمذ هلل سب العاَلحن

 

*********** 


