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কুরআনে কারীনের হুকুক 

আোনের উপর আল্লাহ পানকর সবনেনে বড় এহসাে আর েো এটা যে তিতে আোনের কুরআনে কারীে োে কনরনেে। এটা এেে এক তিতেস 

ো সরাসতর আল্লাহ িা’আলার পক্ষ যেনক আোনের কানে যপ ৌঁনেনে। এবং এরই োধ্যনে আেরা আল্লাহ িা’আলার সবনেনে যবশী নেকটয লাভ 

করনি পাতর। আল্লাহ িা’আলা আোনের অেয েি যেোেি োে কনরনেে িা যকাে ো যকাে োধ্যে হনে এনসনে, সরাসতর ো। কুরআে 

সরাসতর আল্লাহ িা’আলার তসফাি। োঝখানে যকাে োধ্যে োই। হেরি েুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওো সাল্লাে, তিতে ও আোনের িেয 

বড় যেোেি। তকন্তু তিতে সরাসতর  আল্লাহ িা’আলার িাি যেনক আনসে তে। তিতে তপিা োিার োধ্যনে দুতেোনি এনসনেে। সরাসতর ো। 

তেশকাি শরীনফ একটা হােীস আনে,“বান্দা যকাে তকেু দ্বারা আল্লাহ িা’আলার এি যবশী নেকটয হাতসল করনি পারনব ো যেটা ঐ তিতেস 

তেনে পারনব ো সরাসতর আল্লাহ িা’আলার তেকট যেনক এনসনে।”ঐ হােীনসই এটা ও আনে “ইোতে কুরআে অেথাৎ কুরআে (ো সরাসতর 

আল্লাহ িা’আলার পক্ষ যেনক এনসনে)”।  

এই কুরআে সম্পনকথ হােীনস এনসনে ১. যে এই কুরআেনক সােনে রাখনলা, পে প্রেশথক বাোনলা এই কুরআে িানক পে যেখানে িান্নানি 

তেনে োনব। 

২. আর যে কুরআেনক তপনে রাখনলা, গুরুত্ব তেল ো এই কুরআে িানক িাহান্নানে যটনে তেনব। যপেনে রাখার অেথ বাতহযক ভানব শুধু্ যপেনে 

যরনখ যেো ো। েতেও যস যোনখর সােনে যরনখনে তকন্তু কুরআনে কারীনের যে হুক্বুক আনে িা যস আোে করনলা ো। যেেেঃ 

১. কুরআে সহী কনর পড়া। 

২. কুরআেনক েুহাব্বাি করা। 

৩. কুরআেনক শ্রদ্ধা করা। 

৪. কুরআনের উপর আেল করা। 

৫. কুরআনের তেনক োেুষনক োওোি যেো। 

৬. কুরআেনক আল্লাহর িেীনে কানেে করা। 

এসবই কুরআনের হুকুক অেথাৎ আোনের কানে পাওো। এই িেয কুরআনের যে হক আনে িা আোনের তেনল আসা েরকার। কুরআনে 

কারীেনক েুহাব্বাি করনি হনব। বনু্ধর সানে কো বলনি যিা েিাই লানে, যকে? েুহাব্বাি আনে িাই। তকন্তু কুরআে তিলাওোি করনি েিা 

লানে ো, যকে? েুহাব্বাি োই িাই। কুরআনের প্রতি যে আোনের শ্রদ্ধা োকনি হনব এটা যেই। তেলাব োড়া যরনখ তেনেনে, েেলা িনে 

আনে,কুরআনের উপর বই যরনখ তেনেনে। 

বাংলানেশ োিহুনলর যেশ। আোনের যেনশর তিলাওোি কুলনক কুল োিহুল। এক িোো পেথন্ত বুঝিাে ো। আোনের ১৯৮৮/১৯৯০ সাল 

যেনক হারদুই োত্রা হে। ‘৮৮ এর বেযার পর প্রাে প্রতি বের আল্লাহ হারদুই োওোর যি তফক তেনেনেে। যসখানে যিা যেিাে িােতকোর 

িেয। আর হারদুই হুিুর িােতকো শুরু কনরে েূরােী যেতেং তেনে। িােতকো অেথ তেনিনক তেতটনে যেো। তেনির অহংকার তেটানো। এটা তিতে 

করনিে েূরােী কােো তেনে। বড় বড় শাইখুল হােীস, েুহিাতেে সানহব, েুফিী-এ আিেনের তেনে এই আতলফ,বা,িা,ো পড়নি হনেনে। 

এবার তেন্তার তবষে যে উোর অহংকার যকাোে োকনব। এই বড় বড় উলাোনে যকরােেে শুধ্ ুঅবাক হনে যেখনে এি তেে এি তকেু পনড় 

আসলাে, বুখারী পড়ানে আসলাে আর এখানে এনস েূরােী কােো পড়নি হনে ! আেরা যিা েূরােী কােো পড়নি োই তে আেরা তেনেতে 

আত্মশুতদ্ধ করনি। তেনে যেতখ এই অবস্থা। আর এই কানি হেরি খুশী। এটানি আবার হেরনির অেুেতি লানে। আেরা িাই একটা েূরােী 

কােো আর একটা খািা তকনে হেরনির কানে অেুেতির িেয যেলাে। বললাে, হেরি আেরা েূরােী কােো পড়নবা অেুেতি োতে। হেরি 

খুব খুশী হনলে। অেুেতি তেনলে আর বলনলে “বহুি আতে বাি ! ” 

আেরা আতলফ,বা,িা, শুরু করলাে। িখে আোনের বুনঝ আসনে আোনের তিলাওোনির কী হাল। আেরা যে তিলাওোি কতর িা বাংলাে 

হে বা োহুবী হে। োহুবী তিলাওোি হনলা–“ইে কাোি ইল্লা সইহািাে ওোতহ োিাে।”যকাে গুন্নাহ যেই, ইখফা যেই, ইেহার যেই। 

ইে(ংং) বলনি এখানে ইখফা গুন্নাহ হনব। সইহািাউ এখানে ইেোে গুন্নাহ হনব। োই যহাক হারদুইনি আোনের হাল বুনঝ আসনলা। 

কুরআনের বযাপানর আেরা শুধু্ বোেই কতর তকন্তু এর যে হুকুক আনে িা িাো ও যেই আোল ও হে ো। োদ্রাসা যিা নিরী হনেনে কুরআে 

কানেে করার িেয। আোনের োত্ররা োওরা পনড় েুফিী, েুহাদ্দীস হনে োনে । অেে তিলাওোি েলে। এর কারণ হনলা যোটকানল কুরআে 

যকাে গ্রানের েুতির কানে পনড়নে আর ঢাকাে এনস বড় আনলে হনে োনে। বুখারী শরীনফ োম্বার পানে ৯০, েুসলীে শরীনফ ৯১ তকন্তু 

যকরানি োত্র ১৩/১৭। হােীনস এি এি োম্বার অেে কুরআনে কি তেম্ম োনের োম্বার। কুরআনের যপেনে একটু ও যেহেি কনরতে। 
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আোনের হেরনির (হারদুই হুিুর রহ.) োলফুোনি আনে- হারদুই হুিুর ফানরে হওোর পর যকাে একতেে িার এক বনু্ধর সানে যেখা করনি 

যেনলে। এবং োোনি উোর বনু্ধর যপেনে ইনেো করনলে। োোি যশনষ উোর বনু্ধনক তিনেস করনলে–“ভাই িুতে কী কুরআে যকাে 

েতহলার কানে তশনখে ? যিাোর তিলাওোি যিা অনেক তেম্ম োনের।”েতহলার কো যকে বলনলে? কারণ েতহলানের প্রতিটা কাি 

অপতরপূণথ, োনকস। এটাই আল্লাহর কুেরি। এই হনলা আোনের হাল। িাই হারদুই হেরি রহ. বনলে, “আনর ভাই, যিােহারা পাে বাড়তহো, 

োে বাড়তহো, োকাে বাড়তহো, যোকাে বাড়তহো, যলতকে কুরআে ঘাতটো।”বাড়তহো োনে উন্নিোনের। আর ঘাতটো োনে তেম্ম োনের। 

অেথাৎ িুতে পাে তকেনল একেে ভানলাটা। রুতট তকেনল একেে োে রুতট, এক তপনসর োে ১০ টাকা। বাতড় বাোনল একেে আকষথণীে বাতড়, 

োেুষ যেনে োনক। যোকাে বাোনল েনে হে তসঙ্গাোপুনরর যোকাে। বাংলানেনশ যোকাে তকন্তু েনে হে তসঙ্গাোপুনরর। অেে কুরআে 

তিলাওোি করনি তেনল বাংলাে তিলাওোি কনর। বাংলা ভাষাে কুরআে পনড়। হারদুই তেনে আোনের বুনঝ আসনে যে কুরআনের যপেনে 

আোনের আনরা যেহেি েরকার। সহী যেনক আনরা সহী করার বযবস্থা করা েরকার। বুঝলাে োোি িানেি হনে োে। যেতি োনে তেনে 

োোি পড়নল োোি িানেে হনে োে িাই বনল কী িাো পরনব ো। িাোোি তশতবররা যিা একটা একটা কনর সব বাে তেনে তেনে। িারা 

বনল, টুতপ োড়া কী োোি হে ো ? োৌঁতড় ো রাখনল কী ইসলাে হে ো ? এভানব সব বাে তেনে তেনে ?  

েেব যেনক তেনে একিে োত্র আোনের কানে ১৫/১৬ বের োনক। এর েনধ্য দু-এক বের কুরআনের যপেনে তকেুটা যেহেি কনর পনর আর 

করা হে ো। ১৫/১৬ বের পর িানক েখে ইোেতি করনি যেো হে িখে যেখা োে িার কনেক িােোে ভুল। িাই উতেৎ হনলা োওরানি, 

যেশকানি কুরআনের যেহেি োকা েরকার। েুফিী হনে োনে অেে কুরআনের তিলাওোি সহী ো। তবষেটা গুরত্ব যেো েরকার। হাতকেুল 

উম্মি হেরি োওলাো আশরাফ আলী োেবী রহ. এর তেকট এনস অনেক োদ্রাসাওোলারা এই বলনিা যে “হুিুর োত্র আনস ো, তশক্ষনকর 

যবিে তেনি পাতর ো, যে সকল োত্ররা আনস িানের খাবার তেনি পাতর ো।”োদ্রাসার এই েূরবস্থা বনল েূআ োইনিে। হেরি োেবী রহ. 

সবাইনক একই উত্তর তেনিে। উতে তিেতট কাি করার িেয বলনিে। তিতে বলনিে এর পর েতে অভাব োনক যিা িাোও। আতে োতেত্ব 

তেতে। 

১. িাতলনে কুরআে। 

২. িাতিনে কুরআে। 

৩. িাকতরনে হানেলীনে কুরআে। 

১. িাতলনে করুআেঃ  সহী ভানব কুরআে তশক্ষা তেনি হনব। সাধ্ারণি যেখা োে তকিাব খাোে তশক্ষক রাখা হে ৫,০০০ টাকা তেনে। আর 

েেনব  তশক্ষক রাখা হে ১৫০০ টাকা তেনে। ১৫০০ টাকার ক্বারী যিা ভানলা কুরআে তশখানি পারনব ো। এই রকে ক্বারী যিা বাংলাে কুরআে 

তশখানব। অেে তবষেতট উল্টা হওোর কো তেল। েতে তকিাব খাোে তশক্ষক রাখা  ৩,০০০ টাকা তেনে। িাহনল েেনব তশক্ষক রাখা উতেৎ  

৫,০০০ টাকা তেনে। অনেক োদ্রাসােনিা কুরআনের বযবস্থাই রাখা হে ো। যকে রাখা হে োই তিনেস করনল বনল,“হুিুর বাচ্চারা েযান্িাে 

কনর।”হেরি অবাক হনে বনলে, আনর বাচ্চারা েযান্িাে কনর যিা োদ্রাসা যেনক কুরআে বাে! োদ্রাসাে কুরআে রাখা হনলা ো! আনর এই 

বাচ্চানের এই েযান্িাে যিা কুরআনের েুহাব্বানি বরোস্ত করনি হনব। অনেনক রানখই োই আর অনেনক যরনখনে তকন্তু সহী তিলাওোনির 

বযবস্থা রানখ োই। আোড়ী ক্বারী যরনখনে। 

২. িাতিনে করুআেঃ কুরআেনক সন্মাে যেখানো। কুরআনের তেলাব োকনি হনব। তকিানবর যে িাক আনে ঐ িানকর সবার উপনর োকনব 

কুরআে শরীফ িার তেনে িাফসীর িার তেনে হােীস িার তেনে তফক্বাহ িার তেনে োেনিক, োহু, সরফ। অনেনকই রানখ তিক িার উল্টা। 

সবার উপনর োেনিক, োহু, সরফ সবার তেনে কুরআে (োউেুতল্লাহ)। হারদুইনি এগুনলা সব যেক করা হনিা। হারদুই এর যেহোে খাোে 

তকিানবর িাক আনে। যেহোেরা তকিানবর িানক তিক েি সব তকেু যরনখনে তক ো িা হারদুই হেরি রহ. যখোল করনিে। হারদুই হেরি 

এটাও যখোল করনিে যে উপনরর িানক যে কুরআে রাখা হনেনে িা তক খাতল রাখা হনেনে ো কুরআে শরীনফর তেনে যকাে পতরস্কার যিাোনল 

যেো হনেনে। তকিানবর িানক সরাসতর কুরআে রাখা হনল িার িাতিে হে ো। কুরআে তেলাব তেনে ভাৌঁি কনর যরহানল রাখনি হনব। ঐ 

যরহানল অেয যকাে তকিাব রাখা োনব ো। কারণ বােশাহর তসংহাসনে বােশা বনস। বােশাহ অেুপতস্থি োকনলও ঐ যেোর খাতল োনক িানি 

যকউ বসার সাহস কনর ো। যকাে েতি ও ো। যরহাল হনলা বােশাহর তসংহাসে। কুরআে আল্লাহর কালাে। আল্লাহ সকল বােশাহর বােশাহ। 

আল্লাহর কোও বােশাহর বােশাহ। িার আসে যরহাল। যহোো শরীফ ও রাখা োনব ো। ঐ তকিাব রাখনি হনব টুনল। টুনলর উপর আবার 

কুরআে রাখা োনব ো। যকেো বােশাহনক যেোরেযাে সানহনবর আসনে রাখা অপোে। িনব হযাৌঁ যকউ েতে েিবুর হে, কুরআেনক টুনল 

রাখনি বাধ্য োনক যসই যক্ষনত্র একটা পতরষ্কার যিাোনল আনে তবতেনে িারপর রাখা োই। ঐ যিাোনল কুরআনের িেয খাস রাখনি হনব। েতে 

কুরআে পড়ার অনোেয হনে োে বা এেে ভানব তেৌঁনড় োে যে পড়া োনে ো যিা ঐ কুরআে কাপনড় যপৌঁতেনে োফে করনি হনব। িানক রাখা 

োনব ো। েতে উনড় উনড় পনর োে যিা িা িানেে হনব ো। আতে িাতিনের তকেু উোহরণ তেলাে বুঝার িেয। িাতিে করা েরকার। যেেেঃ  



 www.islamijindegi.com  

 তেলাব লাোনি হনব। 

 যরহানল বা উৌঁেু োেোে রাখনি হনব। 

 টুনল রাখনল যিাোনল তবোনি হনব। 

 কুরআনের তেনক পা কনর বসা বা যশাো োনব ো। 

 কুরআেনক তেনে যরনখ উপনর বসা োনব ো। ইিযাতে। 

এই সব তকেু কুরআেনক িাতিে করার েনধ্য োতখল। 

৩. িাকরীনে হানেলীনে করুআেঃ িাকরীনে হানেলীনে কুরআে এর অেথ োদ্রাসার যে অংশ সরাসতর কুরআনের সানে সমৃ্পে। যেেেঃ েেব, 

োনিরা, যহফিখাো ইিযাতে। িানের আলাো েৃতিনি যেখনি হনব। আলাো েৃতিনি যেখার অেথ হনলাঃ 

ক.উোহরণ সরূপ োদ্রাসার তবতডং আনে আবার তটনের ঘর ও আনে। সব োেোে োত্ররা োনক। যিা তবতডং এ তেনি হনব েেব, োনিরা, 

যহফিখাো ইিযাতে আর তকিাব খাো হনব তটনের ঘনর। িাোড়া তকিাব খাোর োত্ররা সাধ্ারণি একট ু বড় হনে োনক। েেব, োনিরা, 

যহফিখাো ইিযাতেনি বাচ্চারা সনব োত্র োনের আেল যেনক যবর হনেনে। িানেরনক তটনের ঘনর পািানল কি সহয করা কিকর হনব। বরং 

যহফিখাো যেনক ফানরে হনল পনর িানের তটনের ঘনর তেনল ঐ কি সহয করনি পারনব (ইেশাআল্লহ)। যেনহিু তবতডং আনে িাই কুরআনের 

সানে সরাসতর সমৃ্পেনের তবতডং এ তেনি হনব আর েতে পুনরা োদ্রাসাই তটনের হে িা হনল যকাে আপতত্ত তেল ো। এর োে িাকরীনে 

হানেলীনে কুরআে।  

খ. েতে োদ্রাসাে যকাে ভাল কানপথট হাতেো সরূপ পাওো োে যিা িা েেনব তেনি হনব। আোনের যেনশ োরুল হােীনস যেে। েেনব েট 

তেনে োনক। এটা ভুল। এটানিা কুরআনের িাকরীে হনলা ো। ঐ কানপথট েেব আর যহফিখাোে তেনি হনব। ঐ কানপথনট বনস েখে িারা 

২/৪ বের কুরআে পড়নব িখে ঐ কানপথনট কুরআনের েূর আসনব। িারপর ঐ কানপথনট োরুল হােীনসর োত্ররা বসনব িখে কুরআনের েূনরর 

কারনণ হােীস বুনঝ আসনব। োরা কুরআে পড়াে িানের অিীফা/যবিে তকিাব পড়হানেওোলানের যেনে যবশী োকনি হনব বা কেপনক্ষ 

সোে হনি হনব, কে হনি পারনব ো। 

হাতকেুল উম্মি হেরি োওলাো আশরাফ আলী োেবী রহ. বনলে, এই তিেটা কাি কনরা আতে আশরাফ আলী এর োতেত্ব তেলাে। োরা 

কনরনে িানের োত্র ও অনেক, আতেথক যকাে সেসযা ও োই। আর োরা কনর োই িারা সবসেেই যপনরশাে োনক। োত্র যেই, টাকা যেই। 

“েুে আেনি, পােিা ফুরাে।”  

করুআনের তসহািঃ আোনের যেনশ কুরআনে কারীনের তকেু হরফ েলে উচ্চারণ কনর। হারদুই যেনক তশনখ আসার পর আোনের েিনর যে 

েলেগুনলা ধ্রা পনরনে িা একটা পরো আকানর নিরী করা হনেনে । ‘আোলুস সুন্নাহ’তকিানব ঐ পরোটা ও আনে। আোর েিনর যেই ভুল 

ধ্রা পনরনে যসই ভুল বাংলানেনশর বহু উলাো সহ যরতিও তট.তভ যি কুরআে পড়নেওোলার ও হনে। 


