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এটা কি িুরআন শরীফের প্রকি জুলমু নয়? 

মকিউস সুন্নাি িযরি মাওলানা আবরারুল িি সাফিব িারদুঈ রি. বফলন, 

১. কনফজর ঘর বাকি, দ ািান-পাট, খাওয়া- াওয়া উত্তম দেফি অকি উত্তম ও  ামী িওয়ার কেকির িরা িয়। অেচ িুরআন শরীে িাজবীফ র 

সাফে উত্তমরূফপ কিলাওয়াফির কেকির িরা িয় না। 

২. কনফজর স্ত্রী কিিংবা বনু্ধজফনর কচকি আসফল দস কচকি পিাফনার জনয অকির িফয় পিফি জানা দলাি িালাশ িরা িয়। অেচ আল্লাির িালাম 

িুরআন শরীে জানবার জনয অকিজ্ঞ আফলফমর কনিট িােসীর দশানার কেকির িরা িয় না। 

৩.  ারুল িা ীস িো িা ীফসর পািিক্ষফি সম্মাফনর  ৃকিফি দ খা িয় অেচ  ারুল িুরআন িো িুরআন শরীে কশখার জনয স্বিন্ত্র জায়গার 

বযবিা িরা িয় না। স্বিন্ত্র বযবিা োিফলও িাফি সম্মাফনর  ৃকিফি দ খা িয় না এবিং উন্নি িরা িয় না।  

৪. ধমমীয় অনুষ্ঠাফন বক্তাফ রফি দচয়াফর বসাফনা িয় । অেচ িুরআন শরীে কিলাওয়ািিারীফি দচয়াফর বসাফনা িয় না। 

৫. কবকিন্ন সিা সকমকির শুরুফি দলাি জমা িরার জনয িুরআন শরীে কিলাওয়াি িরাফনা িয়। অেচ মূল বক্তবয ও আফলাচনা দলািজন এফস 

বসার পর িরা িয়। িখন আর কিলাওয়াি িরা িয় না। 

৬.  ারুল িা ীফস  ামী মযাট-িাফপমট কবছাফনা িয় । অেচ  ারুল িুরআন িো কিেজ, নাফজরা, িাজবী  ও কিরাআি কবিাফগর িামরায় দছেঁিা 

চট ও চাটাই কবছাফনা িয়। 

৭. কনফজর শরীর দিফট দগফল কিিংবা ক্ষি িফল িিক্ষণাৎ মলম, পকি, বযাফেফজর বযবিা িরা িয়। অেচ িুরআন শরীে কছেঁফি ও বাধাই কবিীন 

অবিায় অনা ফর ও অবফিলায় দেফল রাখা িয়। 

৮. কনফজর আত্মীয়-স্বজফনর মৃিুয িফল িােন পকরফয় িৎক্ষণাি  ােফনর বযবিা িরা িয়, অেচ আল্লাির িালাম িো িুরআন শরীফের পািা 

কছেঁফি দগফল এবিং পিার িাফজ না আসফল িা অন্ধিার িূফপ দেফল দ য়া িয়, কিিংবা মসকজফ  দরফখ আসা িয়, অেবা পাকনর দরাফি িাকসফয় 

দ য়া িয়। স্মরণ রাখা উকচি িুরআন শরীে পিার অনুপফযাগী িফয় দগফল িা নিুন িাপফির দমািফি সুগকন্ধ মাকখফয় দযখাফন সাধারণ মানুফের 

চলাচফলর সম্ভাবনা দনই এমন িাফন  ােন িরা উকচি। 

৯. দটকবল,  রজা-জানালা আলমারীর উপর প মা লাগাফনা িয়, অেচ িুরআন শরীেফি িাপি কবিীন খাকল রাখা িয়। 

১০. কনফজর িাপি-দচাপি রাখার জনয দশল্ফ, আলমাকর এবিং ওয়ারড্রব ইিযাক  বানাফনা িয়। অেচ িুরআন শরীে কগলাে কবিীন অবিায় 

অযফে অনা ফর রাখা িয়। 

১১. কনফজ দিা দপাশাি পকরধান িফর অেচ িুরআন শরীে বস্ত্রিীন-কগলাে কবিীন রাখা িয়। 

১২. কনফজর এবিং দছফল-দমফয়র দপাশাি ক্রফয়র উফেফশয ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় বাজাফর বযয় িরা িয়, অেচ িুরআন শরীফের কগলাে 

দসলওয়ার-িাকমফজর উদ্বৃত্ত িাপি ক ফয় তিরী িরা িয়। 

১৩. কনফজর িাপি-দচাপি সপ্তাফি দুই-কিনবার দধৌি িরা িয়, অেচ িুরআন শরীফের কগলাে কযফেগীির দধৌি িরা িয় না। 

১৪. কনফজর বযবহৃি িাপি-দচাপি দধায়া পাকনর নযায় িুরআন শরীফের কগলাে দধায়ার পাকন বােরুফমর দড্রফন দেফল দ য়া িয়। স্মরণ রাখা 

উকচি িুরআন শরীফের কগলাে দধায়া পাকন বরিফির উফেফশয ঘফরর দ য়াফল কছকটফয় ক ফব, কিিংবা েুফলর টফব সম্মাফনর সাফে দেফল ক ফব।  

১৫. কনফজর দচয়ার, খাট-পালফের পায়া দিফে দগফল িা উকিফয় বযবিার িরা িয় না, অেচ িুরআন শরীফের দচয়ার-করিাল দিফে দগফল 

উকিফয় বযবিার িরা িয়। 

১৬. দপ্রকসফেন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রমুফখর জনয স্বিন্ত্র দচয়াফরর বযবিা িরা িয়, অেচ িুরআন শরীে এবিং িা ীফসর দচয়ার কিন্ন কিন্ন িয় না বরিং দয 

করিাল বা দি-পায়ার উপর আল্লাির িালাম পাি িরা িয় িার উপফরই িা ীফসর কিিাফব দরফখ পাি িরা িয়। 

িািীমুল উম্মি, মুজাকেফ  কমল্লাি িযরি মাওলানা আশরাে আলী োনিী রি. বফলন, িুরআন শরীেফি সম্মান ির, িুরআন শরীে সিী-শুদ্ধ 

িফর পি, িুরআন শরীফের বািিফি সম্মান ির, দিামাফ র অিাব োিফব না। 

 


