
াদীসয ভমযাদা  াদী অভান্য কযায রযণরি: 

লরখক: াইখ আব্দলু্লা আর কাপী 

ম্পাদক: াইখ আব্দলু্লারর াদী 

াদী অস্বীকায প্রসে রৃরি কথা: 

সুরপ্রয় ফনু্ধগণ, ফিযভান মসুগ অগরণি রপিনায ভাসে একরি ফড় রপিনা র াদী অস্বীকায কযা রপিনা। এই াদী 
অস্বীকায কাযীয দর িাসদয লনাোংযা নখয লফয কসয যারয যারূ াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ এয স্বত্বা এফোং াদীস 
যাসূরয উয করিন বাসফ আক্রভণ রৄরু কসযসে। কাযণ, াদী লথসক ভুরভানসদয দূসয যাসি াযসর ভানুলসক ইরাভ 
লথসক দূসয যাসনা ারনয ভি লাজা।  এ জন্য িাযা লপফকু, সয়ফাইি  য়া ভারপর, বা ইিযারদয ভাধযসভ িাসদয 
এই জঘন্য অ িৎযিা চাররসয় মাসে। ভানুলসক িাযা াদীসয গ্রণসমাগযিা ম্পসকয রিান কসয িুরসে। াদীসয 
অফযাখযা কসয িায ভানারন কযসে। াদীসক িুে-িারেরয কযসে। িাযা ফরসি চায় রৄধ ুকুযআন মসথষ্ট। াদী ভানায 
প্রসয়াজন নাই। াদী ফা সুন্না ব্দরি িাযা রৄনসি চায় না। মায কাযসণ এযা রনসজসদযসক নাভ রদসয়সে আসর কুযআন ফা 
কুযআসনয অনুাযী। 

আল্লায যারূ াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ বরফলযৎ ফাণী কি িয বাসফ প্রকারি সয়সে!! রিরন ফসরসেন: 

 فّٛ ٔجدتى ٔيا فأحهِٕ حالل يٍ فّٛ ٔجدتى فًا انقسآٌ بٓرا عهٛكى ٚقٕل أزٚكتّ عهٗ شبعاٌ زجم ٕٚشك ال يعّ ٔيثهّ انكتاب أٔتٛت إَٙ أال(

 )فحسيِٕ حساو يٍ

“লজসন যাখ, আরভ কুযআন প্রাপ্ত সয়রে এফোং িায াসথ আয অনুরূ আসযকরি রজরন (িা র াদী)। অরচসযই লদখা 
মাসফ, এক লরাক বযা লসি িায খাসিয উয লথসক ফরসফ: লিাভযা  এই কুযআনসক আঁকসড় ধয। এসি লম কর ফস্তু 
ারার াসফ লগুসরাসক ারার ভসন কয, আয লম ফ ফস্তুসক াযাভ াসফ লগুসরাসক াযাভ ভসন কয।“ (আফ ুদাউদ, 

রভকদাদ ইফসন ভারদকাযাফ লথসক ফরণযি, নদ ী) 

উক্ত াদীরি আল্লায নফী াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ নফুয়াসিয িযিায প্রভাণ ফন কসয। কাযণ, নফুয়সিয মগু 
ায য়ায যযই রয়া  খাসযজী ম্প্রদাসয়য াি ধসয রফরবন্ন দর তিরয য় িাযা াদীসয উয আক্রভণ রৄরু কসয। 
িাযা ফসর কুযআনই মসথষ্ট এফোং াদী  সুু্ন্নাসক প্রিযাখযান কসয। 

উরন িসকয লল রদসক এফোং রফ িসকয প্রথভ রদসক বাযসিয াঞ্জাফ প্রসদস নিুন কসয এই ভ্রান্ত ভিফাসদয উৎরি 
য়। িাযয িা ারকস্তাসন জায়গা লনয়। এযসয ক্রভান্বসয় িা আয রফরবন্ন ভুররভ লদস োংক্ররভি সি থাসক। ফিযভাসন 
ফাোংরাসদ িাসদয জভজভাি কামযক্রভ যসয়সে। এভসিয অনুাযীসদয লকউ লকউ ইউসযা-আসভরযকায় ফস ইন্িাযসনসিয 
ভাধযসভ িাসদয এই রফলাক্ত ভিফাদ প্রচায কসয মাসে। লপফসুক গসড় িুসরসে ফড় একিা গ্রু। এই রযসপ্ররিসি ইরাসভ 
াদীসয ভমযাদা  াদীসয অস্বীকায কাযীসদয রযণরি ম্পসকয রনসমাক্ত প্রফন্ধরি লরখা সয়সে লমন, ফাোংরাবালী 
ভুরভানগণ াদীসয ভমযাদা ম্পসকয জ্ঞানাজযন কসয িায লপাজসিয জন্য ফয রক্ত রনসয়াগ কসয এফোং ফারিসরয লড়মন্ত্র 
ম্পসকয জাগ থাসক। আল্লা িায়ারা ভুরভানসদযসক িাপীক দান করুন। 

প্রফন্ধরি ররসখসেন রফরষ্ট করারভস্ট, দাঈ,  গসফলক াইখ আব্দলু্লা আর কাপী। আল্লা িায়ারা িাসক উিভ প্ররিদাসন 
বূরলি করুন। আভীন। 

লরখসকয বূরভকা: আর াভরৃররল্লাহ্ য়াস্ ারািু য়াস্ ারাভ ু আরা যারূরল্লাহ্ য়া আরা আররর য়া 
ারফর য়া ভান য়ারা। 



 

ভানফী ভুাম্মাদ রফন আফরৃল্লাহ্ ( াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) চরল্ল ফেয ফয়সয সূফয জারিয াধাযণ 
ভানুলসদয ভিই জীফন-মান কযসিন। আল্লা িাসক রনফযারচি কসয থভ্রষ্ট ভগ্র ভানফ জারিসক ( ৩৪:২৮) 
রিক সথ আহ্বাসনয জসন্য যারূ রসসফ লপ্রযণ কযসরন। রিা রদসরন কুযআন  ঈভান। িাযয দারয়ত্ব 
রদসরন লই সথ ভানুলসক আহ্বাসনয। আল্লা ফসরন: 

نِلكَو   رَو َُْٛوا َٔو َو حَو ْٔ ْٛكَو  أَو ٍْ  ُزًٔحا إِلنَو ْيسِلََوا يِل
ا أَو ُْتَو  يَو ا تَوْدزِل٘ ُ  الَو  اْنكِلتَوابُ  يَو ٌُ  َٔو ا ًَو ٚ ٍْ  اْاِل نَوكِل ْهَُواُِ  َٔو عَو ْٓدِل٘ ًَُٕزا جَو ِّل  ََو ٍْ  بِل ااُ  يَو ٍْ  ََو َو ََوا يِل بَوادِل َّنكَو  عِل إَِل  َٔو

ْٓدِل٘ ااٍط  إِلنَٗو نَوتَو سَو ىٍط   ِل   ُيْ تَوقِٛل

"আয এইবাসফ আরভ আনায প্ররি ী কসযরে রূ (কুযআন) আভায রনসদযস; আরন লিা জানসিন না রকিাফ 
রক  ঈভান রক, িান্তসয আরভ এসক কসযরে আসরা মা দ্বাযা আরভ আভায ফািাসদয ভসধয মাসক ইো লদায়াি 
কসয লদই। আয আরন অফযই যর রিক সথ ভানুলসক আহ্বান কযসিই থাকসফন।”(যূা যূা: ৫২) আল্লাহ্  
যারূ াল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ লক আসদ কযসরন ভানুলসক লদায়াি কযায, আয ভানুলসক আসদ কযসরন 
রিরন মা ফসরন িা গ্রণ কযায।  

যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ) মা রদসয়সেন িাই সে াদীে।  আল্লা ফসরন: 

ا  يَو ُ ٕلُ  آتَواُ ىُ  َٔو ا فَوُ ُرُِٔ  انسَّن يَو َواُ ىْ  َٔو ُُّْ  ََٓو ُٕا عَو َْتَٓو   فَوا

“যারূ লিাভাসদয মা রদসয়সেন িা লিাভযা গ্রণ কয, আয রিরন মা রনসলধ কসযন িা লথসক রফযি থাক। (যূা 
ায: ৭) 

 এই যারূ আভাসদযসক লমভন কুযআন রদসয়সেন, লই াসথ কুযআনসক রকবাসফ ফাস্তফ জীফসন প্রসয়াগ কযসি 
, িা আল্লায রনসদয লভািাসকফ রদসয়সেন। আয ফাস্তফ জীফসনয ঐ প্রসয়াগিাই সে রফদগ্ধ রফদ্বানসদয 
বালায় াদীে। কুযআসন মা রনসলধ কযা সয়সে, িায ভরূনীরিয াসথ াভঞ্জয লযসখ যারূ রকেু রফলয় রনসলধ 
কসযসেন। মা লথসক রফযি থাকায রনসদয আল্লাহ্  রদসয়সেন। যাসূরয আসদ-রনসলসধয লকান দযকায না থাকসর, 
আল্লাহ্  িাঁয কথা উসল্লখ কযসিন না। ফরসিন এই কুযআসন মা আসে লিাভযা িা লভসন না, মা রনসলধ কযা 
সয়সে িা লথসক দূসয থাক। অথচ কুযআনসক লভসন লনয়ায ফযাাসয আল্লাহ্  ফহু জায়গায় রনসদয রদসয়সেন। এ 
স্থাসন রফসল বাসফ যাসূরয প্রদান এফোং রনসলসধয কথা উসল্লখ কযায় ফেুা মায় রিরন আসদ কসযন এফোং রনসলধ 
কসযন। িসফ অফযই িা আল্লায অনুভরিক্রসভ সয় থাসক। আয িাঁয এই আসদ-রনসলধই সে াদীে।  

১) ভিসবদ সর আল্লায কুযআন এফোং যাূর (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ)এয াদীে লথসক ভাধান রনসি 
সফ:  

অোংখয আয়াসি আল্লায কথা লভসন লনয়ায াসথ াসথ যাসূরয কথাসক ভানসি রনসদয লদয়া সয়সে। লমভন 
আল্লা ফসরন,  

َوا َٚوا ُّٓ ٍَو  أَٚو ٚ ُُٕا انَّنرِل ُٛعٕا آيَو َو  أَواِل ُٛعٕا  َّن أَواِل ُ ٕلَو  َٔو  انسَّن

“ল ঈভানদাযগণ! লিাভযা আল্লায আনুগিয কয এফোং যাসূরয আনুগিয কয..।" (ভুাম্মাদঃ ৩৩) আয যূা 

নযূ: ৫৪। যাসূরয লকান কথা না থাকসর আরাদাবাসফ িাঁয অনুগিয কযায জসন্য ُٛعٕا  ব্দ ফযফাসযয দযকায أَواِل

রের না।  



াথযকয রিয করুন, যূা রনায ৫৯নোং আয়াসি আল্লাহ্  িাঁয এফোং যাসূরয অনুগিয কযায াসথ াসথ উররু 
আভয িথা ভুররভ াসকয আনুগসিযয রনসদয রদসয়সেন। রিরন ফসরন: 

َوا َٚوا ُّٓ ٍَو  أَٚو ٚ ُُٕا انَّنرِل ُٛعٕا آيَو َو  أَواِل ُٛعٕا  َّن أَواِل ُ ٕلَو  َٔو أُٔنِٙل انسَّن ْيسِل  َٔو
ُُْكىْ  اْاَو  يِل

"ল ঈভানদাযগণ! লিাভযা আল্লায আনুগিয কয, যাসূরয আনুগিয কয এফোং লিাভাসদয াকফসগযয।" 

 এখাসন ُٛعٕا  ;ব্দরি লমভন আল্লায লিসে ফযফায কযা সয়সে একইবাসফ যাসূরয লিসে ফযফায সয়সে أَواِل
রকনু্ত উররু আভসযয আনুগসিযয লিসে ব্দরিসক ফযফায কযা য়রন। এ লথসক ফেুা মায় আল্লায আনুগিয লমভন 
রফনাফাকয ফযসয় কযসি সফ, অনুরূ যাসূরয আনুগিয। রকনু্ত উররু আভসযয আনুগিয কযায ভয় লখয়ার 
যাখসি সফ িায কথা আল্লা এফোং যাসূরয কথায াসথ রভর আসে রক না। অথযাৎ িাঁয অনুগিয িাঁসদয 
আনুগসিযয ভাকারিসি সি সফ।  

এই জসন্য ভিসবদ ফা ভযা সর ভাধান রকবাসফ কযসি সফ আয়াসিয সযয অোংস আল্লাহ্  িা ফসর 
রদসয়সেন:  

 ٌْ ْعتُىْ  فَو ِل َواشَو اٍط  فِٙل تَُو ْٙ ُِٔ  شَو ِل  إِلنَٗو فَوُسدُّ ُ ٕلِل   َّن انسَّن   َٔو

"লিাভযা লকান রফলসয় ভিরফসযাধ কযসর িায ভাধাসন জসন্য আল্লাহ্  এফোং যাসূরয যণান্ন সফ।" এখাসন আয 
উররু আভসযয কথা ফরা য়রন। লকননা িাসদয ভাধান গ্রণসমাগয নয়। ভাধান আল্লা এফোং িাঁয যারূ 
রদসফন। অথযাৎ আল্লায কুযআন এফোং যারূ ( াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) রনসজ। রিরন জীফদ্দায় রনসজ 
ভাধান রদসয়সেন, আয িাঁয ভিুৃযয য কুযআন এফোং লই াসথ িাঁয লযসখ মায়া ভাধান ভূ মায অয নাভ 
াদীে।  

২) আল্লা লমভন পায়ারা কসযন যাূর (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ) লিভন কসযন:  

কুযআসনয অসনক স্থাসন যারূ রনসদয লদন পায়ারা কসযন ফসর উসল্লখ কযা সয়সে। লমভন আল্লাহ্  ফসরন:  

ا يَو ٌَو  َٔو ا ٍٍط   َو ْ يِل ًُ الَو  نِل َُو ٍط  َٔو ا ُيْ يِل ٗ إِلذَو ُ  قَوضَو ُ ٕنُُّ   َّن زَو ٌْ  أَوْيًسا َٔو ٌَو  أَو ُىُ  َٚوُكٕ َٛوسَو ُ  نَٓو ٍْ  اْن ِل ِْلىْ  يِل ْيسِل
ٍْ  أَو يَو َو  َٚوْع ِل  َٔو ُ   َّن ُ ٕنَّو زَو مَّن  فَوقَودْ  َٔو اًل   َو الَو   َو

ًُا  ُيبِٛل

 “আল্লাহ্  এফোং িাঁয যারূ লকান রফলয় পায়ারা কযসর লকান ইভানদায রুুল  ইভানদায নাযীয ল রফলসয় 
রবন্নভি লালণ কযায লকান অরধকায লনই। লম ফযরক্ত আল্লাহ্   িাঁয যাসূরয আসদ অভান্য কযসফ, ল প্রকায 
থভ্রষ্টিায় রিি সফ।" (যূা আমাফঃ ৩৬) 

এখাসন, আল্লায পায়ারা লমভন রঙ্ঘন কযায কাসযা অরধকায লনই, লিভরন যাসূরয আসদ রঙ্ঘসনয লকান 
অরধকায কাসযা লনই। আল্লায আসদ অভান্য কযসর লমভন থভ্রষ্ট সি সফ লিভরন যাসূরয আসদ রঙ্ঘন 
কযসর একই রযণরি সফ। যাসূরয লকান আসদ রনসলধ না থাকসর িাঁয কথা আরাদাবাসফ উসল্লখ কযা 
অনথযক সয় মায়।  

৩) যাূর (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ) এয পায়ারা না ভানসর ঈভান থাকসফ না:  

যাসূরয পায়ারা  আসদ-রনসলসধয গুরুত্ব কি লফী লম িা না ভানসর ভানুল ভরুভনই থাকসফ না। আল্লাহ্  
ফসরন,  



بِّبكَو  فَوالَو  زَو ٌَو  الَو  َٔو ُُٕ تَّٗن ُْٚ يِل ًُٕوَو  حَو كِّب ا ُٚحَو ًَو سَو  فِٛل ُىْ  شَو َو َُْٛٓو ُدٔا الَو   ُىَّن  بَو ِٓلىْ  فِٙل َٚو ِل َْ ُ ِل ًجا أَو سَو ا حَو ًَّن ْٛتَو  يِل ٕا قَوضَو ًُ هِّب ُٚ َو ا َٔو ًً  تَوْ هِٛل

 “আনায ারনকিযায থ িাযা ইভানদায সি াযসফ লম মযন্ত িাযা যস্পয রফসযাসধয রফলসয়য ভাধাসনয 
জসন্য আনাসক রফচাযক ফা পায়ারা কাযী রসসফ লভসন না রনসফ, িাযয আরন লম পায়ারা কযসফন িা 
রদ্বধাীন অন্তসয গ্রণ না এফোং িায প্ররি ণূয আত্মভযণ না কযসফ।"  (যূা রনা: ৬৫)  

এখাসন বালায প্রসয়াগ রূিা লদখনু রকবাসফ িাঁসক সবাধন কসয ' উরস্থি একফচন' ব্দ  ًُٕوَو كِّب  আনাসক" ُٚحَو
রফচাযক ভানসফ" এফোং  ْٛتَو আরন পায়ারা কসযন।" আয যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ" قَوضَو ) মা রফচায 
ফা পায়ারা কসযসেন িাই সে াদীে। যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয মরদ লকান পায়ারা না 
থাসক ফা িাঁয কথায লকান দযকায না থাসক, িসফ িাঁসক রফসলবাসফ সবাধন কসয এবাসফ কথা ফরা অনথযক সয় 
মায়।  

৪) আল্লায ন্যায় যাূর াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ  ারার  াযাভ কসযন:  

আল্লায যারূ ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) ারার কসযন এফোং াযাভ কসযন- আল্লা িাঁসক এই 

অনুভরি রদসয়সেন । আল্লাহ্  ফসরন: 

ٍَو  ٚ ٌَو  انَّنرِل ُ ٕلَو  َٚوتَّنبِلُعٕ َّٙن  انسَّن َّٙن  انَُّنبِل ُ  انَّنرِل٘ اْاُيِّب ُدََّٔو ْكتُٕبًا َٚو ِل ُْىْ  يَو ُْدَو ا ِل  فِٙل عِل زَو ْٕ ٛمِل  انتَّن َْ ِل اْاِل ْعُسٔوِل  َٚوأُْيُسُْىْ  َٔو ًَو َُْٓواُْىْ  بِلاْن َٚو ٍِل  َٔو سِل  عَو ُْكَو ًُ مُّ  اْن ُٚحِل  َٔو

ُىُ  ِّببَوااِل  نَٓو وُ  انلَّٛن سِّب ُٚحَو ِٓلىُ  َٔو ْٛ هَو بَوااِل َو  عَو َٚوضَو ُ  اْن َو ُُْٓىْ  َٔو ُْىْ  عَو لَو  إِلْ سَو اْاَوْ الَو اََوتْ  انَّنتِٙل َٔو ِٓلىْ   َو ْٛ هَو ٍَو  عَو ٚ ُُٕا فَوانَّنرِل ِّل  آيَو ُزُِٔ  بِل صَّن عَو ُسُِٔ  َٔو ََو َو اتَّنبَوُعٕا َٔو  َٔو

زَو  َْصِللَو  انَّنرِل٘ انُُّٕ
ُّ  أُ عَو ٌَو  ُْىُ  أُٔنَو ِلكَو  يَو ْ هِلُحٕ ًُ  اْن

 “মাযা রনযিয নফী যারূ (ভুাম্মাদ) এয অনুযণ কসয, মায কথা িাযা িাসদয রনকি যরিি িাযাি  ইরঞ্জসর 
রররখি ায় ( লই রনযিয নফী (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) ভানুলসক ৎ কাসজয রনসদয লদন  অন্যায় 
কযসি রনসলধ কসযন। রিরন িাসদয জসন্য রফে ফস্তু ভূ ারার কসয লদন এফোং অরফে ফস্তু ভূসক িাসদয 
জসন্য াযাভ কসয লদন। আয িাসদয উয চাাসনা লফাো  ফন্ধন সি িাসদয ভকু্ত কসযন। অিএফ লমফ লরাক 
িাঁয প্ররি ঈভান এসনসে, িাঁয াচময রাব কসযসে, িাঁসক াাময কসযসে এফোং লই নসূযয (কুযআসনয) অনুযণ 
কসযসে মা িাঁয রনকি নারমর সয়সে, রৄধভুাে িাযাই পরিা রাব কসযসে। (যূা আযাপ: ১৫৭) 

এই আয়াি সুস্পষ্টবাসফ প্রভাণ কযসে লম, ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) আল্লায রনসদযক্রসভ 
রকেু রফলয় ারার কসযসেন এফোং রকেু াযাভ কসযসেন। অরচসযই আভযা িায উদাযণ উসল্লখ কযফ ইনাআল্লা। 
এই আয়াসি রিয করুন প্রথভ রদসক নফীজীয অনুযসণয কথা ফরায য আফায িাঁয রনকি নারমর কৃি নযূ 
িথা কুযআসনয অনুযসণয কথা আরাদাবাসফ ফরা সয়সে। এ লথসক ফেুা মায় কুযআসনয অনুযণ লমভন দযকায, 
লিভরন কুযআন প্রচাযকাযী ভুাম্মাদ ( াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয অনুযণ দযকায। আয লই 
অনুযণই সে িাঁয ীযাসিয অনুযণ িাঁয জীফনীয অনুযণ অন্য কথায় িাঁয াদীসেয অনুযণ।    

৫) াদীে না ভানসর কুযআন ভানা সফ না: 

যারূলু্লা (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয অনুযণই সে প্রকৃিসি কুযআসনয অনুযণ, লকননা রিরন 
কুযআনসক রকবাসফ অনুযণ কযসি সফ িা রনসজয জীফসন লমভন ফাস্তফায়ন কসযসেন, অনুরূ িায মথামথ 
িা'রীভ াাফাসয় লকযাভসক রদসয় লগসেন। এজসন্য আল্লাহ্  ফসরসেন: 

  ٍْ ُ ٕلَو  ُٚلِل ِل  يَو َو  أَواَوااَو  فَوقَودْ  انسَّن    َّن



“লম যাসূরয অনুযণ কযসফ ল প্রকৃি অসথয আল্লাযই অনুযণ কযসফ।” (যূা রনাল্লাল্লাহু আরাইর য়া 
াল্লাভ ৮০) আয িাঁয সুন্নাি ফা জীফনীয অনুযণ না কযসর কুযআসনয অনুযণ ম্ভফ নয়। মরদ কুযআসনয 
অনুযণই মসথষ্ট ি, িসফ আরাদাবাসফ নফী (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয অনুযসণয প্ররি িারগদ লদয়া 
ি না। ফযোং আল্লায বারফাা লসি চাইসর, িাঁয ভাগরপযাি কাভনা কযসর যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া 
াল্লাভ)এয অনুযণ োড়া গিযন্তয লনই। আল্লা ফসরন, 

ٌْ  قُمْ   ُْتُىْ  إِل ٌَو  ُ  بُّٕ َو  تُحِل ُ  ُْٚحبِلْبُكىُ  فَواتَّنبِلُعَِٕٙل  َّن َٚوْ  ِلسْ   َّن ُ  ُذَُٕبَوُكىْ  نَوُكىْ  َٔو ٛىٌر   َو ُٕزٌر  َٔو َّن حِل   زَو

“ফরনু, লিাভযা মরদ আল্লাসক বারসফস থাক, িসফ আভায অনুযণ কয। িাসর আল্লা লিাভাসদযসক 
বারফাসফন এফোং লিাভাসদয ভদুয় া ভাজযনা কযসফন। আয আল্লাহ্  িভাীর করুণাভয়।” (যূা আসর 
ইভযানঃ ৩১)  

আরাদাবাসফ যাসূরয অনুযসণয দযকায না থাকসর এখাসন ٘ (আভায) ফযনাভ দ্বাযা ফাকযরিসক উসল্লখ কযায 
দযকায রের না। অিএফ কুযআন অনুযণ কযসি চাইসর যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয অনুযণ 
দযকায। অন্যকথায় যাসূরয িথা িাঁয াদীসেয অনুযণ না কযসর আল্লায কুযআসনয অনুযণ সফ না, িাঁয 
বারফাা ায়া মাসফ না এফোং িাঁয ভাগরপযাি রাব কযা মাসফ না।  

৬) প্রশ্ন: কুযআন থাকসি যাূর ( াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) লকন আসদ-রনসলধ কযসফন? আয িায 
অনুযণই ফা আভযা কযফ লকন? িাসর রক কুযআন রযণূয গ্রন্থ নয়?  

লকন িাঁয অনুযণ কযসি সফ? িায জফাফ লিা সূফযয আয়ািগুসরা লথসকই রফস্তারযি বাসফ ায়া মাসে। ফাকী 
থাকর কুযআন থাকসি লকন রিরন আসদ-রনসলধ কযসফন? এয জফাফ সে ইরাভসক রযণূয কযায দারয়ত্ব 
আল্লায এফোং রিরন িা কসযসেন। রিরন ইরাসভয ফরকেু রফস্তারযি ফণযনা কসযসেন। আয িা ভানুসলয কাসে 
ল ঁসে লদয়ায দারয়ত্ব রদসয়সেন িাঁয যারূ ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ)লক। রিরন ফসরন: 

َوا َٚوا  ُّٓ ُ ٕلُ  أَٚو ا بَوهِّب ْ  انسَّن َْصِللَو  يَو
ْٛكَو  أُ   إِلنَو

“ল যারূ! আনায রনকি মা নারমর কযা সয়সে িা ল ঁরেসয় রদন।" (ভাসয়দাঃ ৬৭) াসথ াসথ এই ল ঁসে 
লদয়ায ভয় লমন রফদবাসফ িা ফযাখযা কসয লদন। িাই আল্লাহ্  ফসরন: 

ْنَُوا  َْصَو أَو ْٛكَو  َٔو ْ سَو  إِلنَو ٍَو  انرِّب ِّب ا نِلهَُّناضِل  نِلتُبَٛو لَو  يَو ِٓلىْ  َُصِّب ْٛ   إِلنَو

“রনশ্চয় আরভ আনায রনকি রজরকয ( কুযআন) নারমর কসযরে, মাসি কসয আরন রফদবাসফ ভানুসলয রনকি 
ফণযনা কসয লদন মা িাসদয রনকি নারমর কযা সয়সে।” (যূা নাার: ৪৪) 

িাঁয এই ফণযনা রৃরি দ্ধরিসি সয়সে। একরি ভানুলসক যারয কুযআন লিরায়াি কসয রৄরনসয় লদয়ায ভাধযসভ। 
লম কুযআন আল্লাহ্  রজফযীর (আঃ) কিৃযক যারয নারমর কসযসেন। এিাসক ফরা য় ী ভািুর। অথযাৎ এয বাফ 
 বালা উবয়রি আল্লায রনকি লথসক যারয এসসে। আসযকরি দ্ধরি কুযআসনয ফযাখযায ভাধযসভ। অথযাৎ ব্দ 
ফা ফাসকযয ফযাখযা উম্মিসক জারনসয় লদয়ায ভাধযসভ। মা রিরন সযাি অরয ভাধযসভ আল্লায রনকি লথসক রাব 
কসযসেন। অথযাৎ কুযআসনয োংসি  াধাযণ আয়াি ভূসক রফস্তিৃবাসফ ফণযনা কসযসেন। লকান লকান লিসে 
াধাযণ আয়ািসক ীভাফদ্ধ কসযসেন। আফায িযমকু্ত আয়ািসক াধাযণ কসযসেন। ফযাক অথযসফাধক 
আয়ািসক রফসল অসথয ফযফায কসযসেন ইিযারদ। আয িা সয়সে িাঁয কথা, কাজ  ভথযসনয ভাধযসভ। মায 
অয নাভ সে াদীে। 



রিরন এফ কযায অরধকায রকবাসফ লসরন? এই অরধকায আল্লাই িাসক রদসয়সেন লমভনরি যূা নাাসরয ৪৪ 
নোং আয়াসি ফরা সয়সে। অনুরূবাসফ রিরন রনসজয ি লথসক এিা কসযনরন; সযািবাসফ আল্লায রনকি ী 
ফা রনসদযনা রাব কসযই রিরন কসযসেন। লমভন আল্লাহ্  ফসরন: 

ا  يَو ُْلِل ُ  َٔو ٍِل  َٚو ٖ عَو َٕو ٌْ ( 3 )اْنَٓو َٕو  إِل ٌٙر  إِلالَّن  ُْ ْح ٗ َٔو   ُٕٚحَو

“রিরন রনসজয ি লথসক প্রফরৃি িারড়ি সয় লকান কথা ফসরন না, রিরন মা ফসরন িা ী, মা িাঁয রনকি লপ্রযণ 
কযা সয়সে।” (যূা নাজভঃ ৩-৪)  

এখাসন ী ফরসি লমভন কুযআন উসদ্দয, লিভরন কুযআন ফেুাসনায জসন্য নফী ( াল্লাল্লাহু আরাইর য়া 
াল্লাভ)এয ফযাখযা উসদ্দয। মায প্রভাণ আভযা অরচসযই ল কযরে।  

৭) ীয রনয়ভ:  

আল্লা রিনরি রনয়সভ ভানুসলয কাসে িথা নফী-যারূসদয কাসে ী লপ্রযণ কসযসেন। রিরন ফসরন: 

ا  يَو ٌَو  َٔو ا سٍط   َو ٌْ  نِلبَو َو ُّ  أَو ًَو هِّب ُ  ُٚكَو ْحًٛا إِلالَّن   َّن ْٔ  َٔو ٍْ  أَو ااِل  يِل زَو ابٍط  َٔو ْٔ  حِل َو مَو  أَو ُ ٕاًل  ُْٚس ِل َٙو  زَو ُٕحِل ِّل  فَٛو ا بِل ِلْذَِل ااُ  يَو  َٚو َو

 “লকান ভানুসলয জসন্য ভীচীন নয় লম, আল্লা িায াসথ কথা ফরসফন; রকনু্ত (১) ীয ভাধযসভ অথফা (২) দযায 
অন্তযার লথসক অথফা (৩) রিরন লকান দূি লপ্রযণ কযসফন, অিঃয আল্লাহ্  মা চান, ল িা িাঁয অনুভরিক্রসভ 
ল ঁসে লদসফ। (যূা যূা: ৫১) অথযাৎ আল্লা রনসজই ী কসযন। 

লভািকথা, আল্লা িায়ারা রিনবাসফ নফী-যারূসদয প্ররি ী কসযন:  

১) এরাভ:  

নফী াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ এয য অন্তসয লম রফলয়সক জাগ্রি কযসিন লিাই র এরাভ। লিাই র 
সযাি ী ফা ী গাইয ভািুর। এিা লকান লপসযিায ভাধযসভ রের না। রফলয়রি লমভন জাগ্রি অফস্থায় ি 
লিভরন স্বপ্ন লমাসগ ি। এভিাফস্থায় াধাযণি: আল্লাহ্  িাআরায ি লথসক ব্দ ফা ফাকয অফিীণয য় না; 
লকফর রফলয়ফস্তু অন্তসয জাগ্রি য়, মা য়গবযগণ রনসজয বালায় ফযক্ত কসযন। আয লিাই সে ভুাসদ্দেীনসদয 
রযবালায় াদীে ফা সুন্নাহ্।  

২) দযায অন্তযার লথসক যারয কথা ফরা: 

আল্লা িায়ারা ভুা (আঃ)এয াসথ িূয ফযসি দযায অন্তযার লথসক যারয কথা ফসররেসরন । আয আভাসদয 
নফী (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয াসথ লভযাসজ রগসয় আযস াসক সয়রের। আল্লা দযন না রদসয় 
দযায অন্তযার লথসক িাঁসদয াসথ কথা ফসরসেন এফোং ী কসযসেন আয ল ভয় াঁচ য়াক্ত নাভাম পযম 
কসযসেন। 

৩) রজফযাঈর (আঃ) এয ভাযপলি: 

িিৃীয় দ্ধরিরিই ফসচসয় লফী ফযফায সয়সে আল্লায ী ফা রনসদযনা নারমসরয লিসে। আয িা সয়সে 
রজফযাঈর (আঃ)এয ভাযপি। িাঁসক আভীনুর ী ফরা য়। কুযআসন রূহুর আভীন ফরা সয়সে। যারূ কাযীভ 
(ম্মারনি দূি) ফরা সয়সে। আল্লা ফসরন: 



لَو   ِّل  ََوصَو ٔوُ  بِل ٍُ  انسُّ ٛ   اْاَويِل

“রফশ্বস্ত রূ (রজফযীর লপসযিা) উা (কুযআন) রনসয় অফিযণ কসযসেন।”(যূা রৄআযাঃ ১৯৩) আল্লাহ্  আয 
ফসরন: 

 ُ َّّن لُ  إَِل ْٕ ُ ٕلٍط  نَوقَو سِلٚىٍط  زَو َّٕن ٍط  ذِل٘( 19 ) َو ُْدَو  قُ ْس ِل  ذِل٘ عِل ٍٍط  اْنعَو كِلٛ ٍٍط   َوىَّن  ُيلَوااٍط ( 20 )يَو ٛ   أَويِل

“রনশ্চয় উা (কুযআন) ম্মারনি যারূ (দূি রজফযীর (আঃ)এয আরনি ফাণী। রমরন রক্তারী, আযসয ভাররসকয 
রনকি ভমযাদাারী, লপসযিাগসণয ভান্যফয এফোং আল্লায রফশ্বাবাজন।” (যূা িাকবীযঃ ১৯-২১) আল্লা 
আয ফসরন, 

  ُ َّّن لُ  إَِل ْٕ ُ ٕلٍط  نَوقَو سِلٚىٍط  زَو    َو

“রনশ্চয় এই কুযআন একজন ম্মারনি যাসূরয আরনি ফাণী।" (যূা াক্কাঃ ৪০) 

াদীে অস্বীকাযকাযীযা এই আয়ািগুসরাসি ‘যারূ' ফরসি ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )লক ফেুাসি 
চায়। অথচ আয়াসিয প্রেসিই ফেুা মায় এখাসন রজফযীর (আঃ)লক ফেুাসনা সয়সে।  

৮) আল্লাহ্  াদীে নারমর কসযসেন:  

এখাসন উসল্লরখি প্রথভ দ্ধরিরি সে এভন ী মা আল্লা লকান লপসযিায ভাধযভ োড়া নারমর কসযসেন। আয 
লিায ভথযসন কুযআসন আয অসনক আয়াি ায়া মায়। ইফযাীভ (আ) কাফা গৃ রনভযাণ কযায য ইভাঈর 
(আ)এয ফোংসয জসন্য রৃআ কসযরেসরন। ল ম্পসকয আল্লাহ্  ফসরন, 

َوا  بَُّن اْبعَو ْ  زَو ِٓلىْ  َٔو ُ ٕاًل  فِٛل ُُْٓىْ  زَو ِٓلىْ  َٚوْتهُٕ يِل ْٛ هَو ُٓىُ  آَٚواتِلكَو  عَو ًُ هِّب ُٚعَو ًَو َو  اْنكِلتَوابَو  َٔو ْك اْنحِل ِٓلىْ  َٔو ٛ ُٚصَو ِّب َّنكَو  َٔو َْتَو  إَِل صِلٚصُ  أَو كِلٛىُ  اْنعَو   اْنحَو

“ল আভাসদয ারনকিযা! িাসদয ভসধয লথসক িাসদয ভসধয এভন একজন যারূ লপ্রযণ করুন, লম িাসদয রনকি 
আনায আয়াি ভূ লিরায়াি কসয লানাসফ, িাসদযসক রকিাফ  রকভি রিা প্রদান কযসফ এফোং 
িাসদযসক রযক  াাচাসযয রিরিা লথসক রফে কযসফ। রনশ্চয় আরন ভা যাক্রভারী  রফজ্ঞ।" (যূা 
ফাকাযাঃ ১২৯)  

আল্লাহ্  এই রৃআ কফরু কসয িাসদয ভসধয িথা ইভাঈসরয ফোংধয আযফ জারিয ভসধয লই যারূ লপ্রযণ 
কসযসেন। ল ম্পসকয আল্লা ফসরন: 

ٍَّن  نَوقَودْ   ُ  يَو هَٗو  َّن ٍَو  عَو ُِٛل ْ يِل ًُ ِٓلىْ  بَوعَو َو  إِلذْ  اْن ُ ٕاًل  فِٛل ٍْ  زَو ِٓلىْ  يِل َْ ُ ِل ِٓلىْ  َٚوْتهُٕ أَو ْٛ هَو ِّل  عَو ِٓلىْ  آَٚواتِل ٛ ُٚصَو ِّب ُٓىُ  َٔو ًُ هِّب ُٚعَو ًَو َو  اْنكِلتَوابَو  َٔو ْك اْنحِل ٌْ  َٔو إِل إَُا َٔو ٍْ   َو  قَوْبمُ  يِل

لٍط  نَو ِٙل الَو ٍٍط   َو   ُيبِٛل

“আল্লাহ্  ভরুভনসদয প্ররি অনুগ্র কসযসেন মখন রিরন িাসদযই রবিয লথসক িাসদয ভসধয একজন যারূ লপ্রযণ 
কসযসেন। লম িাসদযসক িাঁয আয়াি ভূ লিরায়াি কসয লানাসফ, িাসদযসক রফে কযসফ এফোং িাসদযসক 
রকিাফ  রকভি রিা রদসফ। মরদ িাযা ইসিাসূফয সুস্পষ্ট গুভযাীসি রনভরিি রের।” (যূা আর ইভযান: 
১৬৪) 

এ রৃ'রি আয়াসি রকভি সে যারূ ( াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয াদীে, রিরন মা ভানুলসক রিা 
রদসয়সেন। 

 আল্লাহ্  লমভন কুযআন নারমর কসযসেন লিভরন রকভি িথা াদীে নারমর কসযসেন। আল্লাহ্  ফসরন, 



اْذُ ُسٔا  تَو  َٔو ًَو ِل  َِلْع ُْٛكىْ   َّن هَو ا عَو يَو لَو  َٔو َْصَو ُْٛكىْ  أَو هَو ٍَو  عَو ًَو ِل  اْنكِلتَوابِل  يِل ْك اْنحِل ِّل  َٚوعِل ُُكىْ  َٔو   بِل

“লিাভাসদয উয আল্লায লনয়াভসিয কথা স্মযণ কয, আয লম রকিাফ  রকভি লিাভাসদয রনকি নারমর 
কসযসেন, মা দ্বাযা রিরন লিাভাসদয উসদ প্রদান কসযন।" (যূা ফাকাযাঃ ২৩১)  

এখাসন রকভি অথয সুন্নাি ফা যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) এয াদীে মা আল্লাহ্  সযািবাসফ লকান 
লপসযিায ভাধযভ ফযিীি িাঁয নফীয কাসে নারমর কসযসেন। 

ইভাভ াসপয়ী (যঃ)ফসরন, “আল্লাহ্  এই আয়াসি  اْنكِلتَوابِل উসল্লখ কসযসেন িায অথয সে কুযআন। আয উসল্লখ 

কসযসেন  ًَو ِل ْك اْنحِل َٔو । আরভ কুযআসনয রিিসদয রনকি রৄসনরে িাঁযা ফসরসেন এখাসন রকভি সে যারূ 

(াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয সুন্নাি। রিরন ফসরন, এখাসন রকভি অথয যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া 
াল্লাভ)এয সুন্নাি ফযিীি অন্য রকেু কযা জাসয়জ সফ না। লকননা উা রকিাসফয কথা উসল্লখ কযায াসথ াসথই 
উসল্লখ কযা সয়সে। লকননা আল্লাহ্  িাঁয রনসজয আনুগসিযয াসথ াসথ িাঁয যাসূরয আনুগিয  অনুযণ কযা 
ভানুসলয উয পযম কসয রদসয়সেন 

৯) াদীে ফযিীি কুযআসনয প্ররি আভর কযা অম্ভফ:  

কুযআন আল্লায ফাণী। আল্লা ইা নারমর কসযসেন ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয উয। রিরন 
রনসজ কুযআসনয প্ররি আভর কসযসেন এফোং রকবাসফ আভর কযসি সফ িা িাঁয াাফাসয় লকযাভসক 
ররখসয়সেন। সুিযাোং কুযআসনয প্ররি আভর কযসি চাইসর নফী ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )এয 
রনকি লথসকই জানসি সফ রিরন রকবাসফ এই কুযআসনয প্ররি আভর কসযসেন। িাঁয অনুযণ না কযসর কখনই 
কুযআন যুারুয রূস ফেুা মাসফ না এফোং আভর কযা মাসফ না। লকননা কুযআসনয প্ররিরি কথায রফফযণ  
ফযাখযায দারয়ত্ব আল্লাহ্  িাআরা িাঁয যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ)লক রদসয়সেন। রিরন ফসরন, 

ْنَُوا  َْصَو أَو ْٛكَو  َٔو ْ سَو  إِلنَو ٍَو  انرِّب ِّب ا نِلهَُّناضِل  نِلتُبَٛو لَو  يَو ِٓلىْ  َُصِّب ْٛ  إِلنَو

 “রনশ্চয় আরভ আনায রনকি রজরকয (কুযআন) নারমর কসযরে, মাসি কসয আরন রফদবাসফ ভানুসলয রনকি 
ফণযনা কসয লদন মা িাসদয রনকি নারমর কযা সয়সে।" (যূা নাার: ৪৪)  

আসয়া রদ্দীকা (যা:) ফসরন, “িাঁয চরযে  জীফনী রের কুযআন।" অথযাৎ কুযআন াি কযায াসথ িাঁয জীফনী 
াি কযসর এফোং িাঁয াদীে াি কযসর রকবাসফ রিরন কুযআসনয প্ররি আভর কসযসেন িা ফাস্তফ বাসফ ফেুা 
মাসফ।  

আইয়ফু সুখরিয়ানী লথসক ফরণযি। জননক ফযরক্ত ভিুাযসযপ রফন আফরৃল্লা রফন রখ্খীযসক ফরর, কুযআন ফযিীি 
অন্য রকেু আভাসদয রনকি ফণযনা কযসফন না। িখন রিরন ফরসরন, আল্লায থ আভযা কুযআসনয রফযীসি 
রকেু চাই না। রকনু্ত আভযা িাঁসক চাই রমরন কুযআন ম্পসকয আভাসদয লচসয় লফী জ্ঞান যাখসিন।” (ইফসন 
আফরৃর ফার্ জাসভ ফায়ানুর ইরভ ২/১১৯৩)  

অিএফ যারূলু্লাহ্ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) এয ম্পণূয জীফনীয অনুযণ না কসয ফারিকবাসফ কুযআন 
ভানায দাফী কযা সর, ভরূি: িা অভান্য কযাযই ারভর। লকননা িাঁয জীফনী আভাসদয আদয। (আমাফ: ৩২) 
িাঁসক অনুযণ কযসরই আভযা রিক লদায়াি রাব কযফ। (ফাকাযা: ১৩৫) িাঁসক অনুযণ কযসর আল্লাসকই 
অনুযণ কযা য়। (রনাল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ: ৮০) িাঁসক অনুযণ কযসর আল্লাহ্  আভাসদয বারফাসফন 
এফোং আভাসদয গুনা ভাপ কসয রদসফন। (আর ইভযান: ৩১)  



১০) াদীে না ভানসর কুযআনসক মথামথবাসফ ভানা য় না:  

(১) ারাি:  ভুরভাসনয উয ফসচসয় ফড় পযম ইফাদি। এই ইফাদি কায উয, লকান লকান ভয়, রদসন-
যাসি কিফায, কি যাকাি, রক দ্ধরিসি আদায় কযসি সফ, রুকু-রজদায রনয়ভ ইিযারদ লকান রকেুই কুযআসন 
উসল্লখ য় রন। ারাসিয জসন্য রক দ্ধরিসি রক ব্দ উচ্চাযণ কসয আহ্বান কযসি সফ? ভানুল ভিুৃয ফযণ কযসর 
িায জানামা ারাি রক ড়সি সফ? রৃ’ঈসদয ারাি ফরসি রক রকেু আসে? এগুসরা নফী (াল্লাল্লাহু আরাইর 
য়া াল্লাভ)এয াদীে লথসকই জানসি সফ। 

(২) মাকাি: ইরাসভয রদ্বিীয় স্তম্ভ। লকান ধযসণয ম্পদ,রক রযভাণ, কি রদন কাসে থাকসর, রক রযভাণ 
মাকাি লফয কযসি সফ। উি, গরু, োগর, য, স্বণয-লয য ইিযারদ ম্পসদয মাকাসিয রফস্তারযি রফফযণ রক? 
যভামান লসল মাকািুর রপিয রদসি সফ রক না? ইিযারদ াদীে লথসক জানসি সফ।  

(৩) রফেিা: রফেিায লিসে কুযআসন রকেুিা রফস্তারযি থাকসর নাযীসদয ঋিু অফস্থায় িায াসথ রক আচযণ 
কযসি সফ িায রফফযণ াদীে লথসক রনসি সফ। কুযআসনয ফারিক অথয অনুমায়ী ঐ অফস্থায় ঋিুফিীয াসথ 

উিা-ফা, ানাায, কথা ফরা, রৄসয় থাকা, স্পয কযা লকান রকেুই কযা মাসফ না (২:২২২)। রকনু্ত াদীে ফসরসে, 

ঐ অফস্থায় রৄধভুাে ফা ফযিীি ফরকেু কযা মাসফ। 

(৪) ি: ইরাসভয ঞ্চভ স্তম্ভ। জীফসন কয়ফায ি পযম? ইযাভ রকবাসফ কযসি সফ, কাফা ঘসযয িয়াপ 
রকবাসফ, কয়ফায কযসি সফ? রকবাসফ কিফায াপা-ভাযয়া াঈ কযসি সফ, রভনা, আযাপাি, ভমুদাররপা, 
কুযফানী কযসি সফ? ইিযারদয রফস্তারযি রফফযণ াদীে লথসকই রনসি সফ। 

(৫) রয়াভ: এ ম্পসকয রকেু ভাআরা কুযআসন থাকসর রফস্তারযি রফফযণ াদীে লথসকই রনসি সফ। 

 (৬) চুরযয ারস্ত: লচাসযয াি কযসি সফ কুযআসন আসে। রকনু্ত রক রযভাণ ম্পদ চুরয কযসর াি কািা মাসফ 
আয রক রযভাসণ াি কািা মাসফ না িায রফফযণ াদীে লথসক রনসি সফ। লকননা ১িাকা চুরয কযা আয ১ রি 
িাকা চুরয কযায অযাধ রকনু্ত একই। উবয় লিসে ফযরক্ত লচায াফযস্ত সফ। রকনু্ত ারস্তয লিসে অফযই এক 
ভান সফ না। িাোড়া াি কািসর রক রযভাণ কািসি সফ? করি লথসক না কনুই লথসক না ম্পণূয াি কািসি 
সফ?  

(৭) ভীযাে: ভা অনুরস্থি থাকসর দাদী ভীযাে াসফ রক না?  

(৮) রফফা: স্ত্রীয পুপু  অথফা খারাসক রফফা কযা রক তফধ? রৃগ্ধ ম্পরকযি লকান্ লকান্ নাযীসক রফফা কযা াযাভ 
ইিযারদ রফফযণ কুযআসন লনই। আসে াদীসে।  

(৯) ভদান: কুযআসন ভদযান াযাভ কযা সয়সে। এখন লসযাইন, আরপভ, গাঁজা ইিযারদ ভাদকদ্রফয কুযআসনয 
লকান আয়াসিয ভাধযসভ াযাভ কযসফন? াদীসেয ভরূনীরিয ভাধযসভ িা াযাভ সফ। “মা লফী লখসর ফা লফন 
কযসর ভাদকিা আস, িায অল্পিা াযাভ।” (আফ ুদাউদ) 

 (১০) ভিৃ প্রাণী খয়া: কুযআন ফরসে ভিৃ প্রাণী খয়া াযাভ। রকনু্ত াদীে ফরসে ারনয ভাে ভিৃ সর িা 
খায়া ারার। কুযআসন রৄকুসরয ভসধয রৄধ ুরৄকযসকই রনরলদ্ধ কযা সয়সে। কুকুয-রয়ার, রফড়ার, ফাঁদয, ফাঘ-
বল্লকু, া-রফেু, লাকা-ভাকড়, রকি-িে, ঈগর, রচর, ফাজ, রৄকন… ইিযারদ াযাভ য়ায ফযাাসয াদীসে 



ভরূনীরি লফসঁধ লদয়া সয়সে। িা সে, “দািঁ দ্বাযা রকায কসয এযকভ কর রোংস্র রৄ াযাভ। আয থাফা রদসয় 
রকায কসয এভন প্রসিযক ারখ াযাভ।” (ফখুাযী  ভুররভ)  

(১১) ারাি কয কযা: কুযআসন যূা রনায় (আয়াি ১০১) পয অফস্থায় ত্রুয বয় থাকসর ারািসক কয 
কযসি ফরা সয়সে; অথচ যারূলু্লাহ্ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ ) বয় থাকুক আয না থাকুক উবয় অফস্থায় 
ারাি কয কসয ফসরসেন, “ারাি কয কযা আল্লায ি লথসক একরি দকা, অিএফ লিাভযা আল্লায 
দকা গ্রণ কয।” (ভুররভ) 
 (১২) রুুলসদয জন্য স্বণয  লযভ ফযাফায কযা:  কুযআন ফসর, “লক আল্লায ল িমযসক াযাভ কসযসে, মা 
রিরন িায ফািাসদয জসন্য ারিসয়সেন? (আযাপ: ৩২) অথচ াদীসে যারূুু্ল্লাহ্ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ) 
রুুলসদয জসন্য স্বণয  লযভ ফযফাযসক াযাভ কসযসেন। (াসকভ)  

এধযসণসয আয অোংখয অগরণি রফলয় আসে মা কুযআনসক াভসন লযসখ িায ফযাখযা াদীে লথসকই লজসন 
রনসি সফ।  

জননক ভররা ইফসন ভাউদ (যা:)লক ফরর, আনাযা নারক ফসরন, “লম নাযীযা (াসি ফা ভখুভিসর) লখাদাই 
কসয নকা কসয এফোং মাযা নকা করযসয় লনয়, লম নাযীযা ভ্রযু চুর উরিসয় লনয় এফোং লম নাযীযা দািঁ সুিয কযায 
জসন্য িাসি পাঁক রৃষ্ট কসয এসদয ফাইসক আল্লাহ্  রানি কসযসেন? রিরন ফরসরন, িাঁ, িয কথা। ভররারি 
ফরর, আরভ আল্লায রকিাফ প্রথভ লথসক লল মযন্ত াি কসযরে, রকনু্ত লকাথা লিা একথা াই রন? ইফসন 
ভাউদ (যা:) ফরসরন, িুরভ মরদ কুযআন ড়সি িসফ িা লসি। িুরভ রক ড়রন আল্লায ফাণী: 

ا  ُ ٕلُ  آتَواُ ىُ  ٔيَو ا فَوُ ُرُِٔ  انسَّن يَو َواُ ىْ  َٔو ُُّْ  ََٓو ُٕا عَو َْتَٓو اتَّنقُٕا فَوا   َٔو

“যারূ লিাভাসদয মা লদন িা গ্রণ কয এফোং মা লথসক রনসলধ কসযন িা লথসক রফযি থাক।” (াযঃ ৭) ল 
ফরর,একথা লিা কুযআসন আসে। রিরন ফরসরন, আরভ যারূলু্লাহ্ (াল্লাল্লাহু আরাইর য়া াল্লাভ )লক উক্ত কথা 
ফরসি রৄসনরে। (ফখুাযী  ভুররভ) 

অিএফ মাযা কুযআন ভানায দাফী কযসফ,িাসদয াদীে না লভসন উায় লনই। াদীে ভানসরই কুযআন ভানা সফ 
এফোং রিযকায অসথয িাযা কুযআসনয অনুাযী সফ এফোং প্রকৃি ভুরভান সফ। 

(চরসফ ইনাআল্লা) 

 


