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আিরা বিভাবি িুরআি িুঝবিা? 
ড. লিািাম্মদ িািজুবর ইলািী 

ভূবিিা : 
আল-িুরআিুল িারীি িিািিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাবির উপর আল্লাি 
সুিিািাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ লেবি িাবযলিৃত সিববেষ্ঠ ও বিরন্তি িু‘বজযা, বিশ্ব 
িািিতার িুবিসিদ। এবত রবয়বে িািি জীিবির সিল বদি ও বিভাগ সম্পবিব 
সুস্পষ্ট বিদায়াত ও বদি-বিবদবশিা, রবয়বে আবলািিবতবিা, উপবদশ, রিিত ও অন্তবরর 
যািতীয় িযাবির উপশি। আল্লাি সুিিািাহু িবলি, 

ُدوِر َوُهدًى َورَْْحٌَة لِلُْمْؤمِ ﴿ َها انلَّاُس قَْد َجاَءتُْكْم َموِْعَظٌة ِمْن َربُِّكْم وَِشَفاٌء لَِما ِِف الصُّ يُّ
َ
 ِنيَ يَا أ

ا( 57) ِ َوبِرَْْحَِتِه فَِبَذلَِك فَلَْيْفرَُحوا ُهَو َخْْيٌ ِممَّ ْل بَِفْضِل اَّللَّ
 ﴾ََيَْمُعونَ   قُ

‘‘লি িািুষ! লতািাবদর রবির পক্ষ লেবি লতািাবদর িাবে এবসবে উপবদশ এিাং 
অন্তরসিূবি যা োবি তার বশফা, আর িুবিিবদর জিয বিদায়াত ও রিিাত। িবলা, 
‘আল্লাির অিুগ্রবি ও রিিাবত’। সুতরাাং এ বিবয়ই লযবিা তারা খুশী িয়। এবি যা তারা 
জিা িবর তার লিবয় উত্তি।’’1  

 
বতবি আবরা িবলি, 

ي اْخَتلَُفوا ِفيِه َوُهدًى َورَْْحًَة ِلَقْوٍم يُْؤِمُن ﴿ ِ َ لَُهُم اَّلَّ نَْزنْلَا َعلَيَْك الِْكتَاَب إَِّلَّ ِِلَُبيِّ
َ
 ﴾ونَ َوَما أ

 ‘‘আর আবি লতািার উপর বিতাি িাবযল িবরবে, শুিু এজিয লয, লয বিষবয় তারা 
বিতিব িরবে, তাবদর জিয তা তুবি স্পষ্ট িবর লদবি এিাং এবি বিদায়াত ও রিিাত 
লস িওবির জিয যারা ঈিাি আবি।’’2  
 
বিয়ািাত পযবন্ত আল-িুরআি বিফাযবতর দাবয়ত্ব আল্লাি তা‘আলা বিবজই বিবয়বেি। 
আল-িুরআি সাংরক্ষবের বিষয়বি িূলতঃ আল্লাির িিাি িুদরবতর বিশাল বিদশবি। লয 
প্রজবের িবিয িুরআি সরাসবর িাবযল িবয়বে তাবদর জিয এ গ্রন্থ লযিি উপবযাগী ও 
বির আিুবিি বেল, তাবদর পরিতবী আগত অিাগত সিল প্রজবের জিযও তা বিরন্তি 
ও শাশ্বত জীিিাদশব। অতএি সবেি লিই লয, আল-িুরআবির লশখি ও বশক্ষাদাি, 
বিয়বিত অিযয়বির িািযবি এবি সবিিভাবি িুঝা, উপলবি িরা ও যোযে গুরুবত্বর 
সাবে লস অিুযায়ী আিল িরা লস সি ললািবদরই অিুসৃত িীবত যারা সিবযুবগই বেবলি 
সৎ ও পূেযিাি। িরাং এ িবে লস বিিািা লযখাবি দুবিয়া ও আবখরাবতর যািতীয় 
িলযাে ও সফলতা বিবিত। 
 

 
1 সূরা ইউিুস : ৫৭-৫৮ 

2 সূরা আি-িািল : ৬৪ 
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সিযুবগই িুসবলি জিসািারে িুরআবির প্রবত সিবাবিি গুরুত্ব প্রদাি িবরবে। িিাি 
আল্লাি ততবদি পযবন্ত িুসবলি উম্মািবি সবিবাত্তি ও লেষ্ঠ জাবতর স্বীিৃবত লদবিি 
যতবদি তারা এ গ্রন্থবি অিযয়ি িরবি, বিফয িরবি, বিফাযত িরবি, এর অেব বিবয় 
বিন্তা-গবিষো িরবি, এর গূঢ় তত্ত্বি উপলবি িরবি, এর বিবদবশ লিবি িলবি এিাং 
এর বিবষিিৃত সিল বিেু পবরিার িরবি। িিব, িেব ও লগাত্র বিবিববশবষ সিল জাবতর 
জীিবি এ গ্রবন্থর প্রবয়াজিীয়তা লযবিতু অপবরসীি, লসবিতু িুসলিািগে এ গ্রবন্থর প্রবত 
সিবাবিি যত্ন ও গুরুত্ব বদবয়বে, পৃবেিীর ইবতিাবস আর লিাি জাবতর গ্রন্থ এ রিি 
গুরুত্ব পাওয়ার লসৌভাগয লাভ িবরবি। িুরআি িারীবির এ অপবরসীি গুরুবত্বর 
িারবে সারা বিবশ্বর িুসবলি িািবস িুরআবির পিি-পািি, অিযয়ি ও িুরআি িুঝার 
এি অভূতপূিব সাড়া ও বিপুল উদ্দীপিা সৃবষ্ট িবয়বে, লযি িুরআি িারীবির এ বিশাল 
িিবা লেবি জীিবির প্রবতবি লক্ষবত্রই বিষ্ঠািাি িুসবলি িাত্রই উপিৃত িবত পাবর। বিন্তু 
প্রশ্ন লেবি যায় - বিভাবি আিরা িুরআবির সবিি িুঝ ও উপলবি অজবি িরি? এ 
প্রিবে আিরা লস প্রশ্নবির সবিি উত্তর পাওয়ারই লিষ্টা িরি এিাং পাশাপাবশ এিি 
বিেু বিষয় উপস্থাপি িরি যা পািবির িি ও িািস লেবি অবিািগিযতার সিল 
লদয়াল তুবল লদবি এিাং িুরআিবি সবিিভাবি িুবঝ বিবত সিায়তা িরবি। 
 
িুরআি লিবিা আিাবদর িুঝবত িবি? 
িুরআি িুঝার পন্থা সম্পবিব আবলািপাত িরার আবগ আিাবদর িুঝবত িবি িুরআি 
িুঝার লিবিা এত গুরুত্ব। লসবিই বিবি তুবল িরা িল : 
1. িুরআি িবে দ্বীবির সিল জ্ঞাবির উৎস এিাং লিৌলবভবত্তর আিার। দ্বীি, দুবিয়া ও 

আবখরাবতর সিল িলযাে এর িািযবিই শুিু অবজবত িয়। িুরআি িাবযল িবয়বে 
এর বিিাি অিুযায়ী আিল িরার জিয। আিবলর জিয লিাঝা ও উপলবির 
প্রবয়াজি। িা িুবঝ আিল িরা িািুবষর পবক্ষ সম্ভি িয়। লয িযবি িুরআি পবড় 
অেি িুবঝ িা তার উদািরে িল - লযিি এিদল ললাবির িাবে তাবদর উিবতি 
িতৃবপবক্ষর িাে লেবি এিবি বিবদববশিা আসল, যাবত বলখা আবে বি িরা যাবি 
আর বি িরা যাবি িা, বিবস তাবদর িঙ্গল িবি এিাং বিভাবি ভুলপবে িলবল শত্রু 
তাবদরবি পািড়াও িরবি, তারা লস বিবদববশিা িাোয় লরবখ খুিই সম্মাি লদখাল 
এিাং সুের সূবর তা পড়ল বিন্তু িুঝার লিষ্টা িা িবর ভুল পবে িলল, ফবল 
অবিিাযবরূবপই তারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত িল। 

2. িুরআবির অেব িা িুঝার িাবিই িল দ্বীবির সবিি জ্ঞাি ও িারো িা োিা। 
আিুদ্দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, আিরা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি 
ওয়াসাল্লাবির সাবে বেলাি, বতবি আিাবশর বদবি দৃবষ্ট বিবক্ষপ িবর িলবলি, ‘‘এিা 
লস সিয় যখি িািুবষর িাে লেবি জ্ঞাি উবিবয় লিয়া িবি, ফবল তারা তা অজবি 
িরবত সক্ষি িবি িা।’’ তখি বযয়াদ ইিি লাবিদ আল-আিসারী িলবলি, বিভাবি 
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জ্ঞাি আিাবদর িাে লেবি বেবিবয় লিয়া িবি অেি আিরা িুরআি পবড়বে? 
আল্লাির িসি! আিরা অিশযই িুরআি পড়ি, আর আিাবদর স্ত্রী ও সন্তািবদরবি 
িুরআি পড়াি। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাি িলবলি, ‘‘লি বযয়াদ 
লতািার িা লতািাবি িাবরবয় লফলুি (বতািার িৃতুয লিাি)3, আবি লতা লতািাবি 
িদীিািাসী ফািীিবদর িবিয গেয িরতাি। এ তাওরাত এিাং ইিবজল ইয়াহুদ ও 
িাসারাবদর িাবে আবে। বিন্তু তা তাবদর বি িাবজ এবসবে?’’ জুিাবয়র িলবলি, 
এরপর আিরা উিাদাি ইিি আস-সাবিবতর সবঙ্গ সাক্ষাৎ িরলাি। আবি িললাি, 
তুবি বি শুবিে লতািার ভাই আিুদ্দারদা বি িলবে? আর আিুদ্দারদা বি িবলবে তা 
তাবি অিবিত িরলাি। বতবি িলবলি, আিুদ্দারদা সতয িবলবে, তুবি িাইবল আবি 
লতািার িাবে লস ইলি সম্পবিব িলি যা সিবপ্রেি উবিবয় লিয়া িবি, তা িল খুশূ 
ও বিিয়। তুবি িয়ত লিাি িাসবজবদ প্রবিশ িবর লসখাবি লিাি বিিয়ী ললাি পাবি 
িা।4 
অতএি িুঝা লগল লয, ইলি ও জ্ঞাি উবি যাওয়ার িারেই িল এিি িযবিগবের 
অভাি ও অিুপবস্থবত যারা ইলিবি িারে িরবিি এিাং সবিিভাবি উপলবি 
িরবিি ও আিল িরবিি। 

3. িুরআি িুঝা ও িুরআি বিবয় বিন্তা-গবিষোর বিপুল সাওয়াি রবয়বে। উিিা ইিি 
আবির আল-জুিািী িবলি, আিরা আিবল সুফফার সাবে োিািস্থায় রাসূলুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাি এিিার আিাবদর িাবে এবস িলবলি, ‘‘লতািাবদর 
লিাবিা িযবির এিা পেে লয, লস আল্লাির অিািযতা োড়াই এিাং আত্মীয়তার 
সম্পিব িষ্ট িা িবর িুতিাি অেিা আিীি প্রান্তবর5 বগবয় দু’লিা বিশালিায় উি 
বিবয় আসবি?’’ আিরা িললাি, আিাবদর সিারই তা পেে। বতবি িলবলি, 
লতািাবদর লিউ প্রবতবদি িাসবজবদ বগবয় বিতািুল্লার দু’লিা আয়াত লশখা বিাংিা 
পড়া দু’উবির লিবয়ও তার জিয উত্তি। আর বতিবি আয়াত বতিবি উবির লিবয় 
এিাং িারবি আয়াত িারবি উবির লিবয় উত্তি। আর যতগুবলা আয়াত লস অিযয়ি 
িরবি তা সিসাংখযি উবির লিবয় উত্তি।’’6 যবদ জ্ঞািাজবি সিবিবয় উত্তি ও 
িযবাদাির িাজ িবয় োবি তািবল এর অগ্রভাবগ সবিবাচ্চ পযবাবয় রবয়বে আল্লাির 
িালাি জািা, িুঝা ও উপলবি িরা। লিিিা জ্ঞাবির িযবাদা জ্ঞািগত বিষবয়র 
িযবাদার উপর বিভবর িবর। বিতািুল্লাি িবে জগবতর সিবিবয় সম্মাবিত বিষয়; 

 
3 এিা লিাি িদবদায়া িয়, িরাং আরিী িািরীবত। অপেেিীয় বিাংিা সবিি িয় এিি িো িলা িবল আরিগে এ িািয 

বিাংিা ‘ওয়াইলাি’ (লতািার ধ্বাংস) িযিিার িবর োবি। 
4 সুিাি বতরবিযী, বিতািুল ইলি, িাি: ইলি উবি যাওয়া প্রসবঙ্গ যা এবসবে, িাদীস িাং ২৬৫৩, বতরবিযী িবলি, ‘এবি 

িাসাি গরীি িাদীস’। আলিািী িবলি, ‘সিীি’। 
5 িদীিার দু’লিা উপতযিা। 
6 সিীি িুসবলি, বিতাি : িুসাবফরবদর সালাত ও এর িসর, িাি : িুরআি লশখা ও সালাবতর িবিয িুরআি অিযয়বির 

ফযীলত, িাদীস িাং ১৯০৯। 
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সুতরাাং এর জ্ঞািাজবিই িল সিবিবয় সম্মাবিত ও িযবাদাির িাজ। 
4. িুসলিািবদর অনিিয, ভুল িুঝািুবঝ ও িািািাবি দূর িবর ভালিাসা, সম্প্রীবত ও 

হৃদযতা আিয়বির বিশুি উপিরেই িল আল-িুরআিবি সবিিভাবি িুঝা ও 
হৃদয়ঙ্গি িরা। িুরআিবি সবিিভাবি িা িুঝাই িবলা যত অনিবিযর িূল। 
ইিরািীি আত-তাইিী িবলি, ‘উিার রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু এিবদি এিািী বেবলি, 
বতবি স্বগবতাবি িবর িলবলি, বিভাবি এ উম্মবতর িবিয বিবভদ োিবত পাবর, 
অেি তাবদর িিী এি এিাং বিিলা এি!? এরপর বতবি ইিি আিিাস রাবদয়াল্লাহু 
‘আিহুবি লডবি পািাবলি ও বজজ্ঞাসা িরবলি, এ উম্মত বিভাবি বিভি িবত 
পাবর অেি তাবদর িিী এি ও বিিলা এি? ইিি আিিাস িলবলি, লি আিীরুল 
িু’বিিীি, আিাবদর উপর িুরআি িাবযল িবয়বে এিাং আিরা তা অিযয়ি িবরবে 
এিাং লজবিবে লিাি িযাপাবর িাবযল িবয়বে। আর আিাবদর পর এিদল ললাি 
আসবি যারা িুরআি পড়বি অেি জািবি িা লিাি িযাপাবর িুরআি িাবযল 
িবয়বে। ফবল লস িযাপাবর তারা বিজস্ব িতািত লদবি। আর যখি তাবদর বিজস্ব 
িতািত িবি তারা িতবভদ িরবি এিাং এভাবি িতবভদ িরবত িরবতই তারা 
সাংঘবষব বলপ্ত িবি...।’’7  

5. িুরআি লশখা ও তা সবিিভাবি িুঝা লেবি যারা বিরত োবি ও িুখ বফবরবয় রাবখ 
তারা িূলত িুরআিী জীিি যাপি লেবি সবর বগবয় অিয জীিবি অভযস্ত িবয় পবড়। 
আল্লাি িিাগ্রন্থ আল-িুরআবির িািযবি জাবিবয়বেি, যাবদর িাবে িুরআবির জ্ঞাি 
এবসবে অেি লস জ্ঞাি লেবি তারা িুখ বফবরবয় বিবয়বে ও তা পবরতযাগ িবরবে, 
তাবদরবি বতবি জ্ঞাবির আবলাবত উদ্ভাবসত িবরিবি, িরাং অজ্ঞািতার িবিযই তারা 
িািুডুিু লখবয়বে। বতবি ইয়াহুদবদর সম্পবিব িবলি,  

وتُوا الِْكتَاَب ِكتَ ﴿
ُ
يَن أ ِ لَِما َمَعُهْم َنَبَذ فَِريٌق ِمَن اَّلَّ ٌق  ِ ُمَصدِّ ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اَّللَّ اَب َولَمَّ

نَُّهْم َّل َيْعلَُمونَ 
َ
ِ َوَراَء ُظُهورِِهْم َكأ يَاطِ اتَّ وَ (  101) اَّللَّ  ﴾ُي لََعَ ُملِْك ُسلَيَْماَن بَُعوا َما َتتْلُوا الشَّ

 ‘‘আর যখি তাবদর বিিি আল্লাির িাে লেবি এিজি রাসূল এবলা, তাবদর সাবে যা 
আবে তা সিেবি িবর, তখি আিবল বিতাবির এিবি দল আল্লাির বিতািবি তাবদর 
লপেবি লফবল বদবলা, (এভাবি লয,) িবি িয় লযি তারা জাবি িা। আর তারা অিুসরে 
িবরবে, যা শয়তািরা সুলায়িাবির রাজবত্ব পাি িরত।’’8  
ইয়াহুদবদর িাবে আল্লাির পক্ষ লেবি বিতাি আসার পর তারা তা লেবি িুখ বফবরবয় 
বিবয়বেল িবল আল্লাি তাবদরবি এিি এি বিিৃষ্ট গ্রবন্থর বফতিায় তাবদরবি আক্রান্ত 
িবরবেবলি যা সুলায়িাি ‘আলাইবিস সালাবির রাজবত্ব শয়তাি বতলাওয়াত িরবতা।9 

 
7 ইিরািীি ইিি িূসা ইিি িুিাম্মাদ আশ-শাবতিী, আল-িুয়াফািাত ফী উসূবলল বফিি, তািিীি : িাশহুর িাসাি 

সালিাি, দার আফফাি, ১৯৯৭, ৪/২০০. 
8 সূরা আল-িািারাি : ১০১-১০২ 
9 আিদুর রিিাি ইিি সা‘দী, আল-িাওয়াবয়দ আল-বিসাি, ৩৪িাং িারা। 
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আল্লাি িুরআি লেবি িুখ বফবরবয় রাখার শাবস্ত সম্পবিব িবলি,  
ْعَم ﴿

َ
ُه يَْوَم الِْقيَاَمِة أ ْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ ََلُ َمِعيَشًة َضناْكً َوََنُُْشُ

َ
 ﴾َوَمْن أ

 ‘‘আর লয আিার স্মরে লেবি িুখ বফবরবয় লিবি, তার জিয িবি বিশ্চয় এি সাংিুবিত 
জীিি এিাং আবি তাবি বিয়ািত বদিবস উিাি অে অিস্থায়।’’10 
বতবি আবরা িবলি,  

ْعَرَض َعنَْها إِنَّا ِمَن الُْمْجِرِمَي ُمنَْتِقُمونَ ﴿
َ
َر بِآياِت َربِِّه ُثمَّ أ

ْن ُذكِّ ْظلَُم ِممَّ
َ
 ﴾َوَمْن أ

‘‘আর তার লিবয় িড় যাবলি আর লি, যাবি স্বীয় রবির আয়াতসিূবির িািযবি উপবদশ 
লদয়ার পর তা লেবি িুখ বফবরবয় লিয়? বিশ্চয় আবি অপরািীবদর িাে লেবি 
প্রবতবশািগ্রিেিারী।’’11 
 
িুরআি িুঝা সিজ : 
িুরআবির পিি-পািি, বতলাওয়াত ও অিযয়ি এিাং িুরআবির অিুশাসি লিবি িলাবি 
আল্লাি তার িাোবদর জিয সিজ িবর বদবয়বেি িবল সূরা আল-িািাবর লিাি িারিার 
লঘাষো বদবয়বেি। 

كْ لَ وَ ﴿ نَا الُْقْرآَن لذِلِّ ْ ِكرٍ َقْد يََّسَّ  ﴾ِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ
 ‘‘আর আবি বিশ্চয়ই িুরআিবি সিজ িবর বদবয়বে উপবদশ গ্রিবের জিয, অতএি 
লিাি উপবদশ গ্রিেিারী আবে বি?12  
আল-িুরআবির শব্দিালা সিবজই বতলাওয়াত ও বিফয িরা যায়, এর অেব সিবজই 
লিািগিয িয় এিাং লশখা যায়; লিিিা তা িািযবিিযাবসর বদি লেবি সিবিবয় সািলীল 
ও সুের, শশবিিতায় সিবিবয় বিপূে ও লেষ্ঠ, অবেবর বদি লেবি সিবিবয় সতযিাদী, 
িযাখযা ও বিবেষবে সিবিবয় স্পষ্ট। লয িা যারাই িুরআবির জ্ঞাি অজববির উবদ্দবশয 
অগ্রসর িয় আল্লাি তাবদর জিয তা বিতান্তই সিজ িবর লদি। পৃবেিীর িড় িড় 
অিুসবলি বিজ্ঞািী যারা আরিী ভাষা বশবখবি তাবদর অবিবিই শুিু িুরআবির তরজিা 
পবড়ই আল্লাির Message লপবয় যায় এিাং লসজিযই পাশ্চাবতযর অবিি িড় পবিত 
িবয়ও তারা ইসলাি গ্রিে িরবত বদ্বিা িবর িা। আল্লাি তা‘আলা আবরা িবলি, 

نَاُه بِِلَسانَِك لَعَ ﴿ ْ ُرونَ فَإِنََّما يََّسَّ  ﴾لَُّهْم َيتََذكَّ
 ‘‘অতঃপর আবি লতা লতািার ভাষায় িুরআিবি সিজ িবর বদবয়বে, যাবত তারা 
উপবদশ গ্রিে িবর।’’13 

اً ﴿ َ بِِه الُْمتَِّقَي َوُتنِْذَر بِِه قَْوماً دُلّ نَاُه بِِلَسانَِك ِِلُبَُشِّ ْ  ﴾فَإِنََّما يََّسَّ

 
10 সূরা ত্বিা : ১২৪ 
11 সূরা আস-সাজদাি : ২২ 
12 সূরা আল-িািার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০ 
13 সূরা আদ-দুখাি : ৫৮ 
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 ‘‘আর আবি লতা লতািার ভাষায় িুরআিবি সিজ িবর বদবয়বে, যাবত তুবি এর দ্বারা 
িুত্তািীবদর সুসাংিাদ বদবত পার এিাং িলিবপ্রয় িওিবি তদ্বারা সতিব িরবত পার।’’14 
িুরআিবি সিজ িবর বদবয় আল্লাি আিাবদর উপর িড়ই অিুগ্রি িবরবেি। তা িা 
িবল এিা অিয িবিবর িত পুবরাবিতবদর িবিি বিয়ন্ত্রবেই আিি োিত। অতএি 
আল্লাির িাোবদর িবিয লি আবেি িুরআবির বদবি সিবান্তিরবে এবগবয় আসবিি, 
িুরআবির উপবদশ গ্রিে িরবিি, িুরআি বশখবিি এিাং িুরআবির িিবিােী উপলবি 
িবর জীিিবি িুরআবির রবে রবেি িরবিি? 
 
িুরআি িুঝা এিাং িুরআি বিবয় গবিষো বি শুিু আবলিগবেরই িাজ? 
িুরআি িুঝা এিাং িুরআি বিবয় বিন্তা-গবিষো িরা শুিু আবলিবদর িবিযই ইসলাি 
সীিািি রাবখবি। িরাং প্রবতযি িুসবলবির অিশয িতবিয িবে ঐ পবরিাে িুরআি িিবা 
িরা, যতিুিু সািয আল্লাি তাবি বদবয়বেি এিাং যতিুিু জ্ঞাি, িুবি ও িুঝ তার 
রবয়বে। আল্লাি তাাঁর িাোবদর সিলবিই িুরআি িুঝা ও তা বিবয় বিন্তা-গবিষো 
িরার প্রবত আিিাি িবরবেি। লিাি বিবদবষ্ট লেেীবি বতবি বিবশষভাবি এ দাবয়ত্ব 
লদিবি। িুরআি িুঝা ও গবিষো যবদ লিাি এিদল ললাবির িবিযই সীিািি িরা িত 
তািবল িুরআবির িলযাে সীবিত িবয় লযত এিাং আয়াবতর আিিাি স্পষ্টভাবি শুিু 
তাবদর িযাপাবরই িযি িরা িত, বিন্তু িুরআবির আিিাি এিিবি িয় - এিা উম্মাির 
সিবলরই জািা। 
ইিি আিিাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, িুরআবির তাফসীর িারভাবগ বিভি; 
এিভাগ আরিরা তাবদর বিবজবদর িো লেবিই জাবি।  
বদ্বতীয় প্রিার তাফসীর িা িুঝার ওজর িাবরা পক্ষ লেবিই গ্রিেবযাগয িয়।  
তৃতীয় প্রিার তাফসীর অিুিািি শুিু আবলিগবের পবক্ষই সম্ভি। 
আর িতুেব প্রিার আল্লাি োড়া আর লিই জাবিি িা।15  
 
তেবিয লয তাফসীর িা িুঝার লক্ষবত্র িাবরা ওজর শরীয়বত গ্রিেবযাগয িয় তা িবলা 
িুরআবি লয সি আিিাি ও বিিাি স্পষ্ট, হৃদয়বি িাড়া লদয়া সুের উপবদশািলী, 
শবিশালী ও সুস্পষ্ট দলীল ও প্রিােসিূি এিাং লস সি সািারে িিিয যা আয়াত 
লেবি স্পষ্টভাবি িুঝা যায়।   
 
লযিি আপবি যখি আল্লাির িালাি বিবয় ভািবিি, আপবি বি উপলবি িরবিি? 
আপবি উপলবি িরবিি, আপবি এিি এি সত্তাবি লপবয়বেি সিল বিেুই যার 
িাবলিািাভূি, তাাঁর জিযই সিল প্রশাংসা, প্রবতবি বিষয়ই তাাঁর দ্বারা বিয়বন্ত্রত, সিবিেুর 

 
14 সূরা িারইয়াি : ৯৭ 
15 ইিাি ইিি জারীর, তাফসীর ইিি জারীর, ১/৫৭ 
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উৎস বতবি এিাং তাাঁর িাবেই সিার প্রতযািতবি, বতবি আরবশর উপর আবেি, জগবতর 
লিাি বিেুই তাাঁর িাবে লগাপি লিই, বতবি িাোর অন্তবরর িোও জাবিি, তাবদর 
প্রিাশয-অপ্রিাশয সিল অিস্থা তাাঁর জািা, বতবি এিাই জগত পবরিালিা িরবেি, 
বতবি সিববোতা ও সিবদ্রষ্টা, বতবি দাি িবরি ও লিবড় লিি, বতবিই পুরসু্কত িবরি ও 
শাবস্ত দাি িবরি, বতবিই সম্মাবিত িবরি ও অপদস্থ িবরি, বতবিই সৃবষ্ট িবরি ও 
বরয্ি লদি, বতবিই জীিি দাি িবরি ও িৃতুয ঘিাি, বতবিই তািদীর ও ফয়সালা 
বিিবারে িবরি, তাাঁর অিুিবত োড়া লিাি অেুও আবোবলত িয় িা, তাাঁর জ্ঞাবির িাইবর 
লিাি এিবি পাতাও ঝবর িা, যিীি ও আসিাবির লিাি বিেু তাাঁর অজ্ঞাত লিই... 
 
এরপর ভািুি আল-িুরআবি বিভাবি বতবি তাাঁর বিবজর প্রশাংসা িবরবেি, গুেগাি 
িেবিা িবরবেি, িাোবদরবি িসীিত িবরবেি আর িাোবদরবি ঐ পবের 
বদিবিবদবশিা বদবয়বেি যাবত রবয়বে তাবদর সুখ-শাবন্ত ও সাফলয এিাং সতিব িবরবেি 
লস সি বিিুযবত ও বিভ্রাবন্ত লেবি যাবত রবয়বে তাবদর অশাবন্ত ও ধ্বাংস। িুরআবির 
িািযবিই িাো অবত সিবজই জািবত পারবে আল্লাির সুের িািসিূি ও িিাি 
গুোিলী সি তাাঁর পবরিয়। আল-িুরআি িাোর সািবি অতযন্ত স্পষ্টভাবি আল্লাির 
অিুগ্রি ও লিয়ািতসিূি তুবল িবরবে, আর অিুগত িাোবদর জিয আল্লাির লদয়া 
িযবাদা, সুখ-শাবন্ত ও িিা পুরস্কাবরর সাংিাদ এিাং পাবপষ্ঠ ও অিািয িাোবদর ভয়ািি ও 
িিবাবন্তি শাবস্তর দুঃসাংিাদ প্রদাি িবরবে।16 এ বিষয়গুবলা এিাং এোড়াও আবরা 
িহুবিি বিষয় আল্লাির লয লিাি িাো িাইবলই সিবজ অিুিািি িরবত পাবর। তবি 
এজবিয তাবদর প্রবয়াজি িুরআি অিযয়ি িরা এিাং িুরআি বিবয় বিেুিা বিন্তা-
গবিষো িরা এিাং এবক্ষবত্র সাংবক্ষপ্ত অেি Authentic বিেু তাফসীবরর সািাযয লিয়া। 
 
পাশাপাবশ িুরআবি এিি সি বিষয়ও লদখা যায় যা িুঝার জিয আবলি ও স্কলারবদর 
বিবশষ জ্ঞাবির প্রবয়াজি িয়, সািারে িািুষ িাত্রই তা িুঝবত পাবর িা। লযিি 
িুরআবির িাবিযি অবভিযবি, সাবিবতযি শশবিিতা এিাং আরিীভাষার অলাংিরে ও 
িেবিাভবঙ্গর িহু সুক্ষ বিষয় আরিী ভাষায় পারদশবী বিবশষজ্ঞ োড়া অিয িাবরা পবক্ষ 
িুঝা সম্ভি িয়। এিইভাবি িুরআি লেবি িালাল-িারাবির প্রবতবি বিষয় গবিষো িবর 
লির িরা ফািীি ও িুিাবদ্দস-িুফাসবসর োড়া অিয সািারবের পবক্ষ অসম্ভি। িুরআবি 
খুিই স্বি বিেু শব্দ ও িািয রবয়বে যার িিব শুিু আল্লািই জাবিি, লযিি বিেু সূরার 
শুরুবত ‘আবলফ-লাি-িীি’ ইতযাবদ Expression-সিূি। 
 
 

 
16 আস-সুয়ূতী, আল-ইতিাি ফী উলূবিল িুরআি, ৩/১০৫ 
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িুরআি িুঝার লক্ষবত্র বিভ্রাবন্ত লিাোয়? 
িুরআি অিযয়ি ও গবিষোর লক্ষবত্র িূড়ান্ত সতিবতা অিলম্বি অতযন্ত জরুরী। 
সতিবতার অভাবি এবক্ষবত্র যবেষ্ট ভুল-ত্রুবি িবয় লযবতপাবর; লিিিা অবিি সিয় 
িুরআবির লিাি িিবিযর সািারে অেব লিউ িুবঝ োিবত পাবরি, অেি ঐ িিিয 
দ্বারা বিবশষ অেববিই উবদ্দশয, সািারে ও িযাপি অেব িয়। িখবিা পািি িুবঝ োিবত 
পাবরি এিি অেব যা িুঝাবিা িুরআবির উবিশয িয়। এিিবি সািািাগবের িাবরা 
িাবরা লক্ষবত্র ঘবিবেল। 
 
আবয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আিিা িবলি, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাি িবলবেি, 
‘‘বিয়ািবতর বদি যার বিসাি লিয়া িবি তার আযাি িবি।’’ আবি িললাি, আল্লাি বি 
িবলি বি, 

 ﴾ فََسوَْف ُُيَاَسُب ِحَساباً يَِسْياً ﴿

 ‘‘অতঃপর অতযন্ত সিজভাবিই তার বিসাি বিিাশ িরা িবি।’’17 
বতবি িলবলি, ‘‘এিা লস বিসাি িয়, িরাং এিা শুিু উপস্থাপি িাত্র। বিয়ািবতর বদি 
যার বিসাি পুঙ্খািুপুঙ্খরূবপ লিয়া িবি, তার আযাি িবি।’’18 এখাবি লক্ষয িরা যাবে, 
আবয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আিিা বিসাবির সািারে িযাখযা গ্রিে িবরবেবলি যা িি লিশী 
সি িরবির বিসািবি অন্তভুবি িবর। বিন্তু িিী সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লাি স্পষ্ট 
িবর বদবলি লয, আয়াবত উবল্লবখত বিসাি িাবি িল - িুবিি িযবির িাবে তার আিল 
উপস্থাপি, যাবত লস আল্লাির লস অিুগ্রি অিুিািি িরবত পাবর যা বতবি দুবিয়ায় তার 
লদাষ লগাপি িরার িািযবি এিাং আবখরাবত ক্ষিা িরার িািযি িবরবেবলি।19 
 
আিদুল্লাি ইিি িাসউদ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, যখি অিতীেব িল ﴿  َولَْم آَمنُوا  يَن  ِ اَّلَّ

﴾يَلِْبُسوا إِيَماَنُهْم بُِظلْمٍ    ‘‘যারা ঈিাি এবিবে এিাং বিবজবদর ঈিািবি যুলি দ্বারা বিবেত 
িবরবি।’’ আিরা িললাি, ইয়া রাসূলাল্লাি, আিাবদর িবিয এিি লি আবে লয তার 
বিবজর উপর যুলি িবরবি? বতবি িলবলি, ‘‘আয়াতবির িযাপাবর লতািরা যা িলবো 
বিষয়বি লতিি িয়, িরাং যুলি িাবি এখাবি বশিব। লতািরা বি লশািবি লুিিাি তার 
লেবলবি িলবেবলি, ﴿ ٌَْك لَُظلٌْم َعِظيم ِ إِنَّ الُشِّ ﴾َّل تُُْشِْك بِاَّللَّ  “বি িৎস, তুবি আল্লাির সাবে 
শরীি িবরা িা, বিশ্চয় বশিব িড় যুলি।’’ [সূরা লুিিাি : ১৩]20 

 
17 সূরা আল-ইিবশিাি : ৮ 
18 সিীি িুখারী, বিতাি : তাফসীরুল িুরআি, িাি:আল্লাির িােী َفَسْوفَا ُيحَاَسبحا ِحَسابًا َيِسريًا , িাদীস িাং ৪৫৫৮, সিীি 

িুসবলি, বিতাি : জান্নাত, এর বিয়ািত ও জান্নাতিাসীবদও িেবিা, িাি : (আিবলর) বিসাি সািযস্তিরে, িাদীস িাং 
৫১২২ 

19 িাবফয ইিি িাজা, ফাতহুল িারী, িাদীস িাং ৬০৫৬ 
20 সিীি িুখারী, বিতাি : তাফসীরুল িুরআি, িাি : আল্লাির িােী َنا لحْقَمانَا اْلِْْكَمةَا  িাদীস িাং ৩১৭৫, সিীি َوَلَقدْا آتَ ي ْ

িুসবলি, বিতাি :আল-ঈিাি, িাি : ঈিাবির সতযতা ও ইখলাস, িাদীস িাং ১৭৮ 
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এ িরবির উদািরে অবিি। তবি এোড়াও আবরা অবিি িরবির ভুল িবয় োিবত 
পাবর। লযিি : 

1. বিন্তা-গবিষোর ত্রুবির িারবে অিুিািবি ত্রুবি। 
2. লয সি লিৌবলি বিষয় এিজি িুসবলবির জািা োিা উবিত, তা জািা িা 

োিার িারবে িুরআি িুঝার লক্ষবত্র ত্রুবি। 
3. প্রিৃবত্তর অিুিতবী িওয়ার িারবে সৃষ্ট ত্রুবি। িারে অবিি লক্ষবত্র লদখা যায়, 

লিাি িযবির বিন্তা-লিতিা ও আিীদায় পূিব লেবিই এিবি বিষয় বস্থর িবয় 
আবে, লয লিাি ভাবিই লস বিবজর িারোবি িুরআবির উপর িাবপবয় বদবত 
িায়। ফবল আয়াত দ্বারা লসভাবি িুঝা িা লগবলও লস বিবজর আিীদা ও পূিবাবে 
বস্থরীিৃত বিষয়বি প্রবতষ্ঠা িরার জিয আয়াবতর বিপরীত অেব িুবঝ োবি। অেি 
িুবলি িাত্রই উবিত িল সিবািস্থায় আল্লাির িািসুদ ও প্রবতপাদয বিষয়বি 
সবিিভাবি িুবঝ লিয়া। লিিিা সবিিভাবি িুঝার জিয িযবির সবদো, 
সতযািুসবেৎসা এিাং লভতর ও িাবিবরর সবতযিার তািওয়া োিা প্রবয়াজি। 
প্রিৃবত্তর অিুসরে, দুবিয়া পূজা, প্রশাংসা পাওয়ার ললাভ ও তািওয়া বিসজবি 
ইতযবদর উপবস্থবতবত সবিি িুঝ ও উপলবি িখবিাই আসবি িা।21 

 
আবরিবি িো স্মরে রাখবত িবি, িুরআি বিবয় বিন্তা-গবিষো িরার িাবি এিা িয় 
লয, িযবি বিবজবি িুফাসবসর বিসাবি প্রবতবষ্ঠত িবর লফবলবেি, তাই এখি লেবি 
আবলিগবের তাফসীর িা লদবখ এিাং ভালভাবি িুবঝ িা বিবয়ই প্রবতযি আয়াবতর 
িযাখযায় বিজ অবভিত লপশ িরবিি িা। ভুবল লগবল িলবি িা, তাফসীর িাবিই িল 
আল্লাি তা‘আলা িতৃবি উবদ্দষ্ট অবেবর িেবিা, সবিি বিয়ি-িীবতর আবলাবি তাফসীর 
িরা িা িবল ভুল িরার সিূি সম্ভািিা রবয়বে। 
 
ইিি আিিাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়া সাল্লাি 
িবলবেি, ‘‘লয িযবি লিাি জ্ঞাি োড়া িুরআবির িযাপাবর িিিয প্রদাি িবর, লস 
জািান্নাবি তার স্থাি লিবে বিল।’’22 
 
আিু িির বসদ্দীি রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, ‘লিাি যিীি আিাবি আেয় লদবি আর 
লিাি আিাশ আিাবি োয়া দাি িরবি যবদ আবি আল্লাির বিতাি সম্পবিব এিি বিেু 
িবল যা আবি জাবি িা’।23 

 
21 ইিাি ইিিুল িাইবয়ি, ই‘লািুল িুয়াবিয়ীি, ১/৮৭ 
22 সুিাি আত-বতরবিযী, বিতাি : তাফসীরুল িুরআি, িাি :বযবি বিজ িতািত দ্বারা িুরআবির তাফসীর  িবরি তার 

িযাপাবর যা এবসবে, ইিাি বতরবিযী িবলি, এ িাদীস ‘িাসাি সিীি’, িাদীস িাং ২৮৭৪ 
23 ইিাি আল-িায়িািী, শু‘আিুল ঈিাি, িাদীস িাং ২২০০, িািযুল উম্মাল, িাদীস িাং ৪১৫০-৪১৫১, জাবি‘উল আিাদীস, 

িাদীস িাং ২৭৩০২ 
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উিায়দুল্লাি ইিি িুসবলি ইিি ইয়াসার তার িািার িাে লেবি িেবিা িবর 
িবলি,‘যখি তুবি আল্লাি সম্পবিব িিিয লদবি তখি লেবি বগবয় লদখ, এর পূবিব ও 
পবর বি আবে।’ প্রখযাত তাবিয়ী িাসরুি িবলি,‘তাফসীর িরার লক্ষবত্র সতিব োি; 
লিিিা তাবতা আল্লাির পক্ষ লেবি িেবিা োড়া আর বিেু িয়।’ সািািা এিাং 
তাবিয়ীগবের এ সিল িেবিা লেবি প্রতীয়িাি িয় তারা তাফসীবরর লক্ষবত্র ইলি ও 
জ্ঞাি োড়া িো িলবত বি বিশাল সতিবতা অিলম্বি িরবতি।24 
 
বিভাবি আিরা সবিিভাবি িুরআি িুঝবিা? 
িুরআি সবিিভাবি িুঝার জিয িুরআি গবিষোর সবিি বিয়ি-িীবত ও পিবত 
অিুসরে িরা প্রবয়াজি। বিবে লস সি বিয়ি-িীবতর  গুরুত্বপূেব বিষয়গুবলা তুবল 
িরবে। 
1. িুরআি িুঝার সিজ পে অিুসরে। এ পেবির বতিবি গুরুত্বপূেব অাংশ রবয়বে : 
 

এি : িুরআবির তাফসীর প্রেিত িুরআি বদবয় িরা, তারপর সুন্নাি বদবয় এিাং 
তারপর সািািাগবের িিবিযর িািযবি। তেবিয সিবিবয় উত্তি িল িুরআি বদবয় 
িুরআবির িযাখযা িরা। যবদ লিউ িুরআিবি বিশুিরূবপ িুঝবত িায় তািবল তার 
উবিত সািবগ্রিভাবি িুরআবির প্রবত দৃবষ্ট লদয়া এিাং পুবরা আয়াবতর পূিবাপর 
িিবিযর প্রবত লখয়াল রাখা। পাশাপাবশ অিয সূরায় যবদ এিই বিষবয়র সাবে 
সমৃ্পি আয়াত োবি তািবল লস আয়াবতর অেব বি তা লজবি লিয়া। যবদ লিাি 
আয়াবত িিিয অস্পষ্ট োবি তািবল অিয আয়াবত তার সুস্পষ্ট িযাখযা পাওয়া যাবি, 
যবদ লিাোও িিিয সাংবক্ষপ্ত োবি তািবল অিযত্র বিস্তাবরত িিিয োিবি। যারা 
িুরআবির বিেু অাংশ গ্রিে িবর এিাং বিেু অাংশ িাদ লদয় আল্লাি িুরআবি 
তাবদর বিো িবরবেি, 

َفُتؤْ ﴿
َ
 ﴾ِمُنوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض أ

‘‘লতািরা বি বিতাবির বিেু অাংবশ ঈিাি রাখ আর বিেু অাংশ অস্বীিার ির?’’25 
ِويِلهِ ﴿

ْ
يَن ِِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفَيتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفتْنَِة َوابِْتَغاَء تَأ ِ ا اَّلَّ مَّ

َ
 ﴾فَأ

‘‘সুতরাাং যাবদর অন্তবর রবয়বে সতযবিিুখ প্রিেতা, তারা বফতিার উবদ্দবশয এিাং 
ভুল িযাখযার অিুসোবি িুতাশাবিি আয়াতগুবলার লপেবি ললবগ োবি।’’26 

 
িুরআি বদবয় িুরআবির তাফসীবরর উদািরে : আল্লাির িােী, 

 
24 িুিাবদ্দিাত ইিি তাইবিয়াি বফত-তাফসীর, িাজিু‘ আল-ফাতাওয়া, ১৩/৩৭৪ 
25 সূরা আল-িািারাি :৮৫ 
26 সূরা আবল-‘ইিরাি : ৭ 
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ْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ ََلُ َمِعيَشًة َضناْكً ﴿
َ
 ﴾ َوَمْن أ

‘‘আর লয আিার স্মরে লেবি িুখ বফবরবয় লিবি, তার জিয িবি বিশ্চয় এি 
সাংিুবিত জীিি।’’27 
এখাবি ‘আল্লাির স্মরে’ দ্বারা উবদ্দশয বি িুরআি, িাবি আল্লাি লয সি বিতাি 
িাবযল িবরবেি লসগুবলা, অেিা তাসিীি তািলীবলর িািযবি আল্লাির স্মরে? 
আিরা যবদ আয়াতবির পূিবাপর িিবিযর বদবি লক্ষয িবর তািবল িুঝবত পারি লয, 
‘আল্লাির বযির িা স্মরে’ দ্বারা এখাবি িুরআিবি িুঝাবিা িবয়বে, অিযগুবলা িয়; 
লিিিা আল্লাি িবলবেি, 

َبَع ُهَداَي فَل ﴿ تِيَنَُّكْم ِمِّنِّ ُهدًى َفَمِن اتَّ
ْ
ا يَأ يعاً َبْعُضُكْم بِلَْعٍض َعُدوٌّ فَإِمَّ  قَاَل اْهِبَطا ِمنَْها ََجِ

َوَّل   الِْقيَامَ (  123)  يَْشَق يَِضلُّ  يَْوَم  ُه  َوََنُُْشُ َضناْكً  َمِعيَشًة  ََلُ  فَإِنَّ  ِذْكِري  َعْن  ْعَرَض 
َ
أ ِة َوَمْن 

ْعَم 
َ
بَِصْياً    (124)أ ُكنُْت  َوقَْد  ْعَم 

َ
أ تَِِّن  َحَُشْ لَِم  رَبِّ  آيَاُتنَا قَاَل   (125)قَاَل  َتتَْك 

َ
أ َكَذلَِك 

 ﴾(126)  نَْس َوَكَذلَِك ايْلَْوَم تُ   فَنَِسيتََها
 ‘‘বতবি িলবলি, ‘লতািরা উভবয়ই জান্নাত িবত এি সাবে লিবি যাও। লতািরা 
এবি অপবরর শত্রু। অতঃপর যখি লতািাবদর িাবে আিার পক্ষ লেবি বিদায়াত 
আসবি, তখি লয আিার বিদায়াবতর অিুসরে িরবি লস বিপেগািী িবি িা এিাং 
দুভবাগাও িবি িা’। ‘আর লয আিার স্মরে লেবি িুখ বফবরবয় লিবি, তার জিয  
িবি বিশ্চয় এি সাংিুবিত জীিি এিাং আবি তাবি বিয়ািত বদিবস উিাবিা অে 
অিস্থায়। লস িলবি, ‘লি আিার রি, লিবিা আপবি আিাবি অে অিস্থায় 
উিাবলি? অেি আবি লতা বেলাি দৃবষ্টশবি সম্পন্ন’? বতবি িলবিি, ‘এিবিভাবিই 
লতািার বিিি আিার বিদশবিািলী (িুরআি) এবসবেল, বিন্তু তুবি তা ভুবল 
বগবয়বেবল এিাং লসভাবিই আজ লতািাবি ভুবল যাওয়া িল’।’’28 

 
এরপর আবস রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাবির সুন্নাি দ্বারা িুরআবির 
িযাখযা লদয়ার বিষয়বি। স্বয়াং আল্লািই  রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লািবি 
তার সুন্নার িািযবি িুরআবির িযাখযা লদয়ার বিষয়বি অিুবিাদি িবরবেি। আল্লাি 
িবলি,  

َ لِلنَّ ﴿ ْكَر ِِلَُبيِّ نَْزنْلَا إِيَلَْك اَّلِّ
َ
ُرونَ َوأ َل إيَِلِْهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفكَّ  ﴾اِس َما نُزِّ

 ‘‘এিাং লতািার প্রবত িাবযল িবরবে িুরআি, যাবত তুবি িািুবষর জিয স্পষ্ট িবর 
বদবত পার, যা তাবদর প্রবত িাবযল িবয়বে আর যাবত তারা বিন্তা িবর।’’29 
ইিাি শাবফয়ী িবলি, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাি লয সি হুিুি 

 
27 সূরা ত্বিা : ১২৩ 
28 সূরা ত্বিা : ১২৩-১২৬ 
29 সূরা আি-িািল : ৪৪ 
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বদবয়বেি তার সিই বতবি িুরআি লেবি যা িুবঝবেি তার অন্তভূবি। লিিিা 
আল্লাি িবলি, 

ِِلَْحُكَم  ﴿ بِاْْلَقِّ  الِْكتَاَب  إيَِلَْك  نَْزنْلَا 
َ
أ لِلَْخائِِنَي إِنَّا  تَُكْن  َوَّل   ُ اَّللَّ َراَك 

َ
أ بَِما  انلَّاِس  بَْيَ 

 ﴾َخِصيماً 
 ‘‘বিশ্চয় আবি লতািার প্রবত যোযেভাবি বিতাি িাবযল িবরবে, যাবত তুবি 
িািুবষর িবিয ফয়সালা ির লস অিুযায়ী যা আল্লাি লতািাবি লদবখবয়বেি। আর 
তুবি বখয়ািতিারীবদর পবক্ষ বিতিবিারী িবয়া িা।’’30 

ي اْخَتلَُفوا ِفيِه َوُهدًى َورَْْحَ وَ ﴿ ِ َ لَُهُم اَّلَّ نَْزنْلَا َعلَيَْك الِْكتَاَب إَِّلَّ ِِلَُبيِّ
َ
 ﴾ًة ِلَقْوٍم يُْؤِمُنونَ َما أ

 ‘‘আর আবি লতািার উপর বিতাি িাবযল িবরবে, শুিু এজিয লয, লয বিষবয় তারা 
বিতিব িরবে, তা তাবদর জিয তুবি স্পষ্ট িবর লদবি এিাং এবি বিদায়াত ও রিিত 
লসই িওবির জিয যারা ঈিাি আবি।’’31 

 
িুরআি ও সুন্নাি বদবয় িুরআবির তাফসীর িরা িা লগবল লস লক্ষবত্র িুরআবির 
তাফসীর িরবত িবি সািািাগবের িিবিযর িািযবি; লিিিা তারাই িুরআি 
িাবযবলর অিস্থা ও লপ্রক্ষাপি সরাসবর প্রতযক্ষ িবরবেি, যা অিযরা িরবত পাবরবি। 
তাোড়া রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাবির সাবে লেবি তারা সবিি ইলি, 
প্রজ্ঞা ও ইসলাবির িূল িািাবসবদর জ্ঞাি দ্বারা আবলাবিত িবয়বেবলি। আিদুল্লাি 
ইিি িাসঊদ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, ‘ঐ সত্ত্বার শপে বযবি োড়া ইিাদাবতর 
লযাগয আর লিউ লিই, আল্লাির বিতাবি লয আয়াতই িাবযল িত, আবি জািতাি 
লস আয়াতবি িার সম্পবিব িাবযল িবয়বে এিাং লিাোয় িাবযল িবয়বে। আিার 
লিবয়ও বিতািুল্লাি সম্পবিব লিশী জাবি এিি িাবরা সোি লপবল অিশযই আবি 
তার িাবে আসতাি।’ বতবি আবরা িবলি, ‘আিাবদর এি িযবি যখি দশবি আয়াত 
বশখত, বতবি লসগুবলার অেব ভালভাবি হৃদয়াঙ্গি িরা ও আিল িরা োড়া লসগুবলা 
অবতক্রি িবর অিয আয়াবতর বদবি লযবতি িা।’32 তারা ইলি ও আিবলর িবিয 
িিৎিার সিন্বয় সািি িবরবেবলি। 

 
দুই : আসিািুি িুযূল তো িাবযবলর িারে ও লপ্রক্ষাপি জািা। আল-িুরআি িূলত 
আল্লাির িালাি িা িিিয, যার এিবি শাবব্দি অেব রবয়বে। অবিি সিয়ই লস 
শাবব্দি অেব িুঝার জিয প্রবয়াজি সাবিবি লপ্রক্ষাপি ও যাবদর উবদ্দবশয সবম্বািি 
তাবদর বিষয়বি অিগত িওয়া। এবি জািা িা োিবল িুরআবির আয়াত বিবয় 
িুসবলি িািবস লদখা বদবত পাবর িািা সিসযা ও সাংশয়। িুিাইর িািি এিজি 

 
30 সূরা আি-বিসা : ১০৫ 
31 সূরা আি-িািল : ৪৪ 
32 িাবফয ইিি িাসীর, তাফসীর আল-িুরআি আল-আযীি, তািিীি : আল-হুয়াইিী, ১/১৩ 
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আবলি প্রখযাত তাবিয়ী িাবফ‘লি বজজ্ঞাসা িরবলি, িারুরী সম্প্রদায় সম্পবিব ইিি 
উিাবরর অবভিত লিিি বেল? বতবি িলবলি, বতবি তাবদরবি আল্লাির সৃবষ্টর অিি 
িবল িবি িরবতি; লিিিা িাবফরবদর িযাপাবর িাবযলিৃত আয়াতসিূিবি তারা 
িুবিিবদর লক্ষবত্র প্রবয়াগ িরত।’ 

 
বতি : আরিী ভাষা জািা। িুরআি সুস্পষ্ট আরিী ভাষায় িাবযল িবয়বে। অতএি 
লয সবিিভাবি িুরআি িুঝবত িায় তাবি অিশযই আরিী ভাষা িুঝবত িবি। সাবে 
সাবে িোয়, িাবজ ও িুরআি িাবযবলর িািা লপ্রক্ষাপবি আরিবদর ‘আদাত ও 
প্রোর সাবে পবরবিত িবত িবি। 

 
এ বতিবি বিষবয়র উপর বিভবর িবর যবদ আিরা এিি তাফসীর লপবত িাই যা 
আিাবদরবি িুরআি সবিিভাবি িুঝবত সািাযয িরবি, তািবল আিাবদরবি এিি 
তাফসীর ও িযাখা গ্রন্থ িয়ি িরবত িবি যাবত উি বতিবি বিষবয়র প্রবত যবেষ্ঠ 
গুরুত্ব রবয়বে। এ িরবির তাফসীর ও িযাখযা গ্রবন্থর িবিয উবল্লখবযাগয িল, ইমাম 
তবারীর ‘তাফসীরুত তবারী’, িাবফয ইিি িাসীবরর ‘তাফসীরুল িুরআবিল 
আযীি’, শায়খ আিদুর রিিাি আস-সা‘দীর ‘তাইসীরুল িারীি আর-রািিাি’, আিু 
িাির আল-জাযাবয়রীর ‘আইসারুত তাফাসীর’, শাইখ িুিাম্মাদ আল-আিীি আশ-
শািিীবতর ‘আদওয়াউল িায়াি’, ড. িুিাম্মাদ আল-আশিাবরর ‘যুিদাতুত 
তাফাসীর’ ইতযাবদ। 

 
তাফসীর পড়ার লক্ষবত্র লখয়াল রাখবত িবি অবিবির তাফসীবর বিেু বিেু ভুল 
রবয়বে, আিার অবিবির আিীদাগত বিভ্রাবন্ত আবে। এ সি ভুল ও বিভ্রাবন্ত লেবি 
বিবজবি দূবর রাখবত িবি। 

 
2. যা উপিারী ও সিার জিয িঙ্গলজিি িুরআি িুঝা ও গবিষোর লক্ষবত্র সিসিয় 

তাবতই বিবজবি সমৃ্পি ও বিবয়াবজত রাখবত িবি। আর যা উপিারী ও 
প্রবয়াজিীয় িয় তা এবড়বয় লযবত িবি। আল্লাি বিবজও িািুবষর িািা অপ্রবয়াজিীয় 
প্রবশ্নর সরাসবর জিাি িা বদবয় উত্তবর এিি বিষয় সিূি তুবল িবরবেি যা িািুবষর 
জিয িলযােির। এর প্রিৃষ্ট উদািরে পাই আিরা বিবোি আয়াতবিবত। আল্লাি 
িবলি, 

ِهلَِّة قُْل ِِهَ َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْْلَجِّ ﴿
َ
لونََك َعِن اْْل

َ
تُوا ابْلُُيوَت ِمْن ُظُهورَِها يَْسأ

ْ
ْن تَأ

َ
 َولَيَْس الِِْبُّ بِأ

تُوا ابْلُُيوَت مِ 
ْ
َ لََعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َولَِكنَّ الِِْبَّ َمِن اتََّق َوأ بَْوابَِها َواتَُّقوا اَّللَّ

َ
 ﴾ْن أ

 ‘‘তারা লতািাবি িতুি িাাঁদসিূি সম্পবিব প্রশ্ন িবর। িল, ‘তা িািুবষর ও িবের জিয 
সিয় বিিবারি’। আর ভাবলা িাজ এিা িয় লয, লতািরা লপেি বদি বদবয় গৃবি প্রবিশ 
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িরবি। বিন্তু ভাল িাজ িল, লয তািওয়া অিলম্বি িবর। আর লতািরা গৃিসিূবি তার 
দরজা বদবয় প্রবিশ ির এিাং আল্লািবি ভয় ির, যাবত লতািরা সফল িও।’’33 
এ আয়াতবিবত ললাবিরা িাাঁদ সম্পবিব বজজ্ঞাসা িবরবেল। িয়বতা তারা জািবত লিবয়বে 
িাাঁদিা শুরুবত লিবিা লোি োবি তারপর িড় িয়, অেিা িাাঁবদর িািীিত বি বিাংিা 
িাাঁবদর উপিাবরতা বি ইতযাবদ। বিন্তু আল্লাি সরাসবর তাবদর প্রবশ্নর জিাি িা বদবয় 
এিি িিিয বদবয়বেি যা জািার িািযবি সিাই উপিৃত িয়। এিি উদািরে িুরআবি 
আবরা অবিি আবে। লিাদ্দািো িল, িুরআবির িেবিার িাইবর অপ্রবয়াজিীয় বিষবয়র 
বিস্তাবরত বিবেষবের প্রবয়াজি লিই, িুরআি িুঝার সিয় এ িোবিও িবি রাখবত 
িবি।। 
  
3. িুরআবির িােী বতলাওয়াবতর সাবে সাবে এর অেব িুঝা ও তা বিবয় বিন্তা-ভািিায় 

বিবয়াবজত িওয়া এিাং অন্তরবি লস অেব দ্বারা প্রভাবিত িরা। অতএি িুরআি শুিু 
বতলাওয়াত িরবলই িবি িা, িরাং এবত লয বিবদবশ ও বিবষিাজ্ঞা রবয়বে, লসগুবলা 
বিবয় ভািবত িবি, লসগুবলা গ্রিে িরবত িবি এিাং আিল িরবত িবি আর িািার 
লক্ষবত্র ত্রুবি িবল ইবস্তগফার িরবত িবি। 

 
যখি রিিবতর আয়াত পড়বি তখি হৃদবয় আিবের বশিরে সৃবষ্ট িবর িবি িবি 
প্রভুর িাবে তা পাওয়ার প্রােবিা িরবি। আিার আযাবির আয়াত পড়বল লযি িবি 
ভীবতর সঞ্চার িয় এিাং আল্লাির িাবে তা লেবি পািাি িাইবি। এভাবিই স্বয়াং 
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়াসাল্লাি িবরবেি।34 
 

4. িুরআবির লিৌবলি িািাবসদ ও গুরুত্বপূেব বিষয়গুবলা লজবি রাখা, যা িুরআবিি 
আবলািিার লিন্দ্রবিেু এিাং যা িুরআবি লপৌিপুবিিভাবি এবসবে। লযিি িুরআি 
সিবিবয় লিশী আবলািিা িবরবে ও গুরুত্ব বদবয়বে তাওিীবদর িাস্তিায়ি, বশিববি 
প্রতযাখযাি, ঈিাি ও ইসলাবির লিৌবলি বিষয়সিূবির উপর। অতএি এগুবলা 
সম্পবিব সবিি িারো লরবখই িুরআি িুঝার লিষ্টা িরবত িবি। 

 
5. আল্লাির সুের িািগুবলা এিাং লয সিল আয়াবত লসগুবলা এবসবে এতদুভবয়র 

িবিয সাংবযাগ স্থাপি ও সিন্বয় সািি। অবিি সিয় লদখা যায় আয়াত লশষ িয় 
আল্লাির লিাি এিবি িাি বদবয়। িবি রাখবত িবি আল্লাির ঐ বিবশষ িাি 
আয়াবতর লশবষ উবল্লখ িরার এিিা Significance আবে লযিি রিিবতর আয়াত 
লশষ িরা িয় আল্লাির রিিতসূিি িাি বদবয়, আিার আযাি ও শাবস্তর 

 
33 সূরা আল-িািারাি : ১৮৯ 
34 সিীি িুসবলি, িাদীস িাং ১২৯১ 
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আয়াতগুবলা লশষ িয় শবি, ক্ষিতা, জ্ঞাি, প্রজ্ঞা ও িতৃবত্বসূিি িাি দ্বারা। আবরা 
লিশী সতিব োিবত িবি যাবত আল্লাির গুেিািি লিাি িািবি তার প্রিৃত অেব 
লেবি তািীল িরা িা িয়। 

 
6. আয়াবতর প্রাসবঙ্গি ও আিুষাবঙ্গি অেব সি আয়াতবি িুঝবত িবি অেবাৎ লয সি 

বিষবয়র উপর আয়াবতর অেব িুঝা বিভবরশীল লসগুবলা সি আয়াতবিবি িুঝার লিষ্টা 
িরবত িবি। লযিি আল্লাি িবলবেি,  

ي﴿ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
يِْديَُكْم إََِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحويَا أ

َ
لةِ فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ ا  َن آَمُنوا إَِذا ُقْمتُْم إََِل الصَّ

رُْجلَُكْم إََِل الَْكْعَبْيِ 
َ
 ﴾بُِرُؤوِسُكْم َوأ

‘‘লি িুবিিগে, যখি লতািরা সালাবত দিায়িাি িবত িাও, তখি লতািাবদর িুখ ও 
িিুই পযবন্ত িাত লিৌত ির, িাো িাবসি ির এিাং িাখিু পযবন্ত পা (বিৌত ির)।’’35 
এখাবি অযুর ফরবযয়াবতর িো িলা িবয়বে। তবি জািা িো অযুর জিয পাবি 
দরিার, লস পাবি অজববির জিয িািাভাবি লিষ্টা িরা প্রবয়াজি। অতএি অযু িরার 
জিয যত িাবজর প্রবয়াজি সিবিেু এ বিবদবশবির অন্তভূবি িবি। 
 
7. শিজ্ঞাবিি তেয ও সাম্প্রবতি িাবলর আবিষ্কাবরর বিষয়গুবলাবি িুরআবির িিবিযর 

সাবে সািঞ্জসযপূেব ও সঙ্গবতপূেব িরা। তবি সতিব োিবত িবি লয িুরআি 
শিজ্ঞাবিি তেয লদয়ার জিয িাবযল িরা িয়বি। সুতরাাং সিল শিজ্ঞাবিি জ্ঞাবির 
ভািার এবি িয়। আর এ বিশ্বাসও জরুরী লয, িুরআবির সিল শিজ্ঞাবিি তেযই 
সবিি। তবি সিসযার সৃবষ্ট িয় যখি শিজ্ঞাবিি Facts িয় এিি বিষয়গুবলাবি 
বিজ্ঞাবির বিষয় িবি িবর আিরা িুরআবির শিজ্ঞাবিি িযাখযায় প্রিৃত্ত িই। 
এবক্ষবত্র পািবির িাবে িুরআি ও বিজ্ঞাবির িবিয Contradiction আবে িবল 
িবি িবত পাবর এিাং এ জিয পািবির অসতিবতাই দায়ী। িুরআবি িিাসবতযর 
বিপরীত বিেু লিই। বিষয়গুবলাবি িাোয় লরবখ আিাবদর িুরআি িুঝার লিষ্টা 
িরবত িবি। 

 
পবরবশবষ িলবিা, িুরআি িুঝা সিজ; লিিিা আল্লািই তা আিাবদর জিয সিজ িবর 
বদবয়বেি। বিন্তু িুরআি িুঝার সবিি পিবত আিাবদর অিুসরে িরবত িবি। সবিি 
পিবতর অিুসরে োড়া লয যার িত িুরআি িুঝার লিষ্টা িরবল পদস্খলি অবিিাযব। 
আল্লাি আিাবদরবি সিল ভুল বিভ্রাবন্ত িবত িুি লেবি বিশুিভাবি িুরআি িুঝার ও 
জীিবির প্রবতবি লক্ষবত্র িাস্তিায়বির তাওফীি দাি িরুি। 

 
35 সূরা আল-িাবয়দাি : ৬ 


