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কুরআেনর ভােলাবাসায় রুশ নারীর ইসলাম �হণ এবং রু
ভাষায় কুরআেনর ভাষা�র
িবশ বছেরর অিধককাল আেগ িতিন ইসলাম ধমর্ �হণ কেরন। বতর্মাে
তাঁর করা কুরআেনর অথর্ানুবাদেক িবেশষজ্ঞ

গেবষকরা অনয্তম

েসরা এবং সবেচেয় গুরু� পূণর্ অনু িহেসেব গণয্ করেছন িতিনই
এিগেয় এেসেছন রািশয়ায় কুরআনু ল কারীেমর েক্ষে� অেন
গেবষণাকারী ও িবজ্ঞজনেদরমৃতুয্জিনত অভাব পূর
িতিন হেলন রািশয়ান নারী েভেলিরয়া েবােরাচভা (

Valeria

Borochva)। িনেজর কু রআন অনু বাদ স�েকর্ িতিন বেলন, ‘পিব�
কুরআেনর িতলাওয়াত আমােক তার ে�িমক বািনেয়েছ আর এ
ভােলাবাসাই আমােক তা রুশ ভাষায় অনুবােদ অনু�ািণত কেরেছ’
েভেলিরয়া েবােরাচভা িক� েকােনা আেলমা বা ইসলামিবেশষজ্ঞ নন
ইসলােমর আইনশা� বা িফকহ িবষেয়ও িতিন েকােনা িডি�ধারী নন।
হয্, তাঁর িবেশষ� হেলা িতিন রািশয়ান ভাষায় পিব� কুরআেনর অনু বাদ
সমা� কেরেছন। সােবক েসািভেয়ত রািশয়ার ৬০ িমিলয়ন মুসিলেমর
জনয্ যা এক গুরু�পূণর্ কীিতর্ িহেসেব বিরত ও �শংিসত হ
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আল-আরািবয়া ডট েনটেক েদয়া সাক্ষাৎকাের িতিন তাঁর রুশ ভাষ
মহা�� আল-কুরআন অনু বােদর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন বে,
‘আমার �ামী িসিরয়া র দােম� শহের বসবাসকারী এক আরব । তাঁর
সে� আিম ১০ বছর কাটাই দােমে�। ইেতাপূেবর আিম আরবী জানতাম
না। েসখােনই আরবী িশিখ। আরবী েশখার পর েসখােন আিম একিট
আরবী-রুশ অিভধান রচনা কির’
িতিন আরও বেলন, ‘ আমার �শুর একজন ধািমরক পুরুষ িছেলন। তাঁর
একিট বড় লাইে�ির িছল। েসখােন িনয়িমত অধয্য়েনর পাশাপািশ আিম
পূণর্ আ�িরকতা ও িন�ার সােথ কুরআন তরজমায় মেনািনেবশ কির।
দােম� েথেক িফ বছর িমশেরর আল-আযহার িব�িবদয্ালেয়র অধীন
একিট গেবষণা একােডিমর উে�েশয্ সফর করতাম। একােডিমেত িছল
একিট অনু বাদ দ�র। দশ পারা অনু বাদ স�� করার পর একােডিমর
আেলমগণ পাঁচ সদসয্ িবিশ� একিট িরিভউ কিমিট গঠন কেরন। আরবী
ও রুশ ভাষা জানা িতন িবজ্ঞ আরব ও দুই রাশান আেলম সদেসয্
কিমিট খুব ভােলাভােব আমার তরজমা পযর্েবক্ষণ করেত থাে’
েবােরাচভা উে�খ কেরন, �থেম এ েবাডর্ তাঁর তরজমা স�েকর্ অেন
টীকা েযাগ কেরন। পাশাপািশ তাঁরা অনু বােদর ভূ য়সী �শংসাও কেরন।
তাঁরা বেলন, অনু বাদ হেয়েছ �থম ে�ণীর। এ কারেণই আমরা এর
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অধয্য়ন ও মূলয্ায়ন চািলেয় েযেত পারিছ। এর মেধয্ যিদ অেনক �াি� েপতাম তেব পযর্েবক্ষেণ আর ৈধযর্ ধের রাখেত পারতাম
�িতবারই তাঁরা অনু বাদ স�েকর্ ৈবঠক বসেতন এবং এ িনেয় িব�র
আেলাচনা করেতন।’
িতিন জানান, তাঁেক অেনক সমসয্ার স�ুখীন হেত হেয়েছ। তেব
িসিরয়ায় বসবােসর সু বােদ তা সহেজই িড�ােনা স�ব হেয়েছ। িসিরয়ার
সােবক মুফতী শায়খ আহমদ িকফতােরা এবং তার পু� শায়খ মাহমুদ
িকফতােরা সবসময় তােক সাহাযয্ কেরেছন ে�রণা এবং িদকিনেদর্শনা
িদেয়েছন। িতিন বেলন, ‘আিম �িতিনয়ত অেনক িবষেয় তাঁেদর িজেজ্ঞ
কেরিছ। �েয়াজনীয় সব িকছু ই তাঁেদর কাছ েথেক েজেন িনেয়িছ।
েতমিন ড . যু হাইিলরও সাহাযয্ িনেয়ি, যার কােছ কুরআনু ল কারীেমর
তাফসীর সং�া� অেনক িকতাব িছল।’
িতিন েযাগ কেরন , ‘বহু আেলম আমােক সাহাযয্ কেরে ন। ‘আিম
েভেলিরয়া যিদ একা একা বেস থাকতাম তাহেল কুরআেনর তরজমায়
অেনক ভুল হত।’ িনেজর ইসলাম �হণ স�েকর্ িতিন বেল, ‘আসমানী
�� পিব� কুরআেনর ভােলাবাসাই আমােক ইসলােম দীিক্ষত হে
ে�রণা ও েচতনা জুিগেয়েছ। আমার িব�াস, েখালা মন িনেয় িযিনই এ
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কুরআন েশষ পযর্� পড়েব, েশষাবিধ তােক ‘লা ইলাহা ই�া�াহু
মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ বলেতই হেব।’
অনু বােদর মু�ণ বয্য় সং�হ স�েকর্ িতিন বে, ‘ েশখ যােয়দ ইবন
সু লতান ( আ�াহ তার ওপর রহমত করু) আল-আজহার একােডিমর
কােছ একিট িচিঠ পাঠান , তরজমা যথাথর্ ি-না িতিন তা জানেত চান।
িনি�ত হবার পর ২৫ হাজার কিপ অনু বাদ ছাপার খরচ বহেন আ�হ
�কাশ কেরন েশখ যােয়দ। এ পযর্� অধর্ িমিলয়ন কিপ অনুবাদ ছাপ
হেয়েছ। েসৗিদ আরেবর শায়খ খােলদ কােসমীও অেনক কিপ
ছািপেয়েছন। িলিবয়া ও কাতাের েথেকও এ অনু বাদ ছাপা হেয়েছ।’
সূ� : ই�ারেনট
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