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ুাংলাী কুরআেনর অথরানুুাা ট তাাসীর: ে�কাষা ট 
�েীাজনীী  ান 

 

যাুতীী �িত ট �শংসা  েকুল েসই  মহান রু আ�াহর  জনয িযিন 

আমাোর চলার ষেথর ষােথী িহেসেু  নািযল কেরেছন মহ�� আল-

কুরআনুল কারীম। আর ইসলােমর জীুন ুযুবা ুা�ুাীনকারী রাসূল 

িহেসেু ষািঠেীেছন মুহা�াা সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�াম েক। তাই 

আমরা স রুাাই ারা ট সালাম েষশ কির ি�ী নুী মুহা�াা সা�া�াহ 

আলাইিহ টীাসা�ােমর �িত।  

মাস কেীক আেগ ৈািনক সমকােলর সহস�াাক �ে�ী মুািত 

এনােীতু�াহ ভাই োান িােীিছেলন একিা েলখা েচেী। এুার অুশয 

তাঁর ষি�কার জনয নী; গাজীষুর েথেক �কািশতুয তাাসীর িুবীক 

একিা সামিীকীর জনয। িুবী : ুাংলাোেশ ষিু� কুরআেনর তাাসীর 

চচরাী  লামােী িকরাম। িতিন আমােক এ জনয সে রুার াশিান সমী 

েুঁেধ িােীিছেলন। িক� াশিান একশ িান েষিরেী যাুার ষরট আিম 

এ িুবেী েলখা ৈতির করেত ষাির িন। কারণ, আমার সিা�া ুা 

আ�িরকতার ঘাািত নী।  

ঘানা হেলা, এ িুবেী তথয খুঁজেত িগেী আমােক হতাশ হেত হী। 

ই�ারেনো নানা  ষােী নানা িশেরানােম সাচর িােীট ুাংলা ভাবাী 
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কুরআেনর তরজমা ুা তাাসীর সং�া� েতমন েকােনা তথয েষলাম না। 

নানা ষ�-ষি�কা এুং ুই ষু�ক েঘঁোট েতমন িকছু ষাটীা েগল না।  

িুিভ� তরজমা ট তাাসীেরর ভূিমকা োেখ িুি�� িকছু তথয েষলাম। 

েযখােন যা-ই েষলাম তা-ই েনাা কের োললাম। ইেতামেধয ুাংলাোেশর 

শীবর খুেরর কাগজ ৈািনক �থম আেলার শ�ুােরর সািহতয সামিীকীেত 

‘ুাংলাী �থম েকারআন শরীা’ শীবরক একিা গেুবণামূলক িনু� োখেত 

েষলাম।  

িনু�কার আখতার হেসন তােত িলেখন, ‘ িুে�র মুসলমান স�াােীর 

ষিু� ধমর�� েকারআন শিরা-এর ুাংলাী �থম  অনুুাোর েসাীা শ 

ুছর েষিরেী েগেছ আজ েথেক এক ুছর আেগ। এেকুাের নীরেু।  

কা েক িকছু জানান না িােী। অথচ িগিরশচ� েসন (১৮৩৫-১৯১০) 

ছী ুছর াীঘর  (১৮৮১-১৮৮৬) কেঠার ট একা� �েম যখন েকারআন 

শিরা-এর অনুুাোর কাজ েশব  কেরিছেলন, তখন েসাা েগাাা ুাংলা 

ভাবাভাবী সমােজ একাা চা�লয সসিিকারী  ঘানা হেী  েঠিছল। 

ঐিতহািসক ঘানা েতা ুোই। েকারআন শিরা-এর সিঠক অনুুাা েসই 

�থম। অমন ষির�মসাধয কােজর াসিা� সিতযই এক িুরল ঘানা। 

অুশয মাটলানা মিহ ি�ন খান নােমর একজন িুিশি আেলম ষিু� 

েকারআন শিরা-এর �থম  ুাংলা অনুুাা কেরিছেলন ুেল েয াািু 
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করা হী, তার অনুকূেল েতমন েজারােলা েকােনা  সমথরন ুা তথয ষাটীা 

যাী না।’0

1   

কী আ�যর াািু ভাই িগিরশচ�ই নািক কুরআেনর �থম ুবানুুাাকারী! 

এর েচেী ুড় িু�েীর ুযাষার আখতার হেসেনর াািু এিাই নািক 

কুরআন শরীো �থম  সিঠক অনুুাা ! যুগষৎ িু�ী ট হাসযকর তথয 

হেলা তার ষেররিা। মিহ ি�ন খান নােমর একজন িুিশি আেলম 

নািক �থম অনুুাোর াািু কেরেছন? ুুঝলাম না একিা শীবর ৈািনেক 

�কািশত গেুবণার এই নমুনা! মাটলানা মিহ ি�ন খান কেু এ াািু 

করেলন? েকাথাী করেলন এ াািু? িতিন েতা এখেনা জীিুত আেছন। 

তােক িজে স করেল িন�ী িতিন েতা েহেস খুন হেুন । িতিন ুরং 

মাআেরাুল কুরআন নামক  াূর তাাসীেরর অনুুাাক। িগিরশচ� 

েসেনর জ� ১৮৩৪ ি��াে� আর মাীনা স�াাক মাটলানা মিহ ি�ন 

খােনর জ� ১৯৩৬ সােল। অথরাৎ ভাই িগিরেশর এক শতা�ী ষর। 

 ষর� েলাকিা এখেনা জীিুত এুং ুাংলাোেশ ুযাষক আেলািচত এক 

চির�। এই েলাকিােক শতা�ী আেগর একিা েলােকর সেব তুলনাী 

আেনন কী কের? এই সামানয তথযিা িযিন জােনন না, িতিন আুার 

েকুল গেুবক! এই না হেল অসৎ গেুবণা!  

                                                           
1. ৈািনক �থম আেলা ১৬ মাচর ২০১২ সংখযা।   
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েলখািার িনেচ �িতুাা করেত িগেী েস সুেযাগ ষাই িন। এিােক 

 ে�িখত অনুেরােধর ষর ুলেত েগেল এ িুবেী �কস ত তথয অনুস�ান 

করেত িগেীই এই েলখার সূ�ষাত। আর ুাংলাভাবাী অসংখয তরজমা 

ট তাাসীর �কাশ হেলট �িস� িকছু তরজমা ট তাাসীর ছাড়া 

অিধকাংশই রেী েগেছ আড়ােল। ই�ারেনোর যুেগ ই�ারেনো �িস� 

অেনক তাাসীরই এখেনা রেী েগেছ অনুষিবত। েসসেুর টষর আেলা 

িুেকষণট এই িনুে�র অনযতম  ে�শয। চলুন মূল আেলাচনাী যাটীা 

যাক। 

ইসলাম েকােনা আচারস রু্ ধমর নী। এর �কস িত হ েলা �চারধমরী। এর 

আেুান �াশত এুং িু�জনীন। অতএু কুরআেনর ুাণীট েগাাা 

িু�মানুতার জনয। এক  গিতশীল, �ােণা�ল, ঋ� ট সমস� ভাবা  

আরুী। এ ভাবােকই িু�িনী�া আ�াহ রা�ুল আলামীন তাঁর স রুেশব 

�� আল -কুরআেনর জনয িন রুািচত  কেরেছন। অনাগত কােলর মানুব 

যােত মূল আরুী ভাবা েথেকই কুরআেনর ষথিনোরশ লাভ  করেত 

ষাের। েসেহতু মহান রু আ�াহ কুরআন না িযল কের তােক িকীামত 

অুিধ সংরকণ ট অিুকস ত রাখার াািীিট �হণ  কেরেছন।  িতিন 

ইরশাা কেরন,   

ّا ﴿ َن ۡ�َا َ�ۡنُ  ِ َّ  ]  ٩:  للجن [سترة﴾ ٩ لََ�ٰفنُظونَ  َ�ُۥ نَّا ٱّ�نۡكرَ  ََ
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‘আিম কুরআন অুতীণর কেরিছ এুং আিমই এর সংরকক। ’ {সূরা 

আল-িহজর, আীাত : ৯} 

আরুী ভাবাী অুতীণর হেলট কুরআেনর আেুান িু�জনীন হটীা ী 

িু�মানুতার সামেন এর ুাণী েষৗেছ োীা মহানুী সা �া�াহ আলাইিহ 

টীাসা�ােমর অনযতম অুশয কতরুয িছল। েসেহতু িতিন তাঁর �িতেুশী 

রাে�র শাসনকতরাোর নােম  ষ�ািার মাধযেম ইসলােমর াাটীাত 

ষাঠান। এ ুযাষাের ভাবার িুিভ�তা েক অ�রাী সসিি করেত োন িন। 

ইসলাম �চােরর  ে�েশয আরুী না জানা মানুেবর কােছ  কুরআেনর 

ুাণী েষৗেছ ো ুার তািগো অনারুী ভাবাী কুরআেনর অনুুাো র ধারা 

মহানুীর জীু�শাী সূিচত হেী আেজা অুযাহত আেছ।  

তেু এ কথা মুসলমানরা ভােলাভােু জােনন , অনুুাা েকােনা 

অুবােতই মূল কুরআেনর িুক� হেত ষাের না। তাই কুরআেনর 

অনুুাােক েকােনা অুবাী ‘ুাংলা কুরআন’ ুলার অুকাশ নাই। 

েকননা কুরআন হ েলা িজুরাঈল মারাত ে�িরত ভাবা ট অেথরর 

সম�েী আ�াহর ুাণী। সুতরাং মূল আরুী  ভাবাী কুরআন ষাঠ করেত 

এুং কুরআেনর মূল ুাণী ুুঝেত সকম হটীা ষযর�  কুরআেনর 

অনুুাোর মাধযেম  ষকস ত হটীার জনয অনুমিত োীা হী। এ মন 

েচতনা মাথাী েরেখ ই নানাভাবী মুসিলম মনীবী ট ষি�ত ুগর 



 

8 

্ত�ূতরভােু ষিু� কুরআন অনুুাো  এিগেী এেসেছন। ষা শাষািশ 

অেনক অমুসিলম ষি�তট ধমর �চােরর  অিভ�ােী এ মহা�� অনুুাো 

হাত োন। সা�িতক এক জিরেষ জানা েগেছ , িুে�র �াী ৭০িা 

�ধান ভাবাী আল  কুরআন অনূিাত হেীেছ। অমুসিলমোর ভাবােতট 

ষযরাা অনুুাা হেীেছ।1

2  

আমাোর ুাংলাভাবী মানুবোর আরুী ভাবা ান কম থাকাী আমরা 

আ�াহ তা‘আলার কালাম কুরআন মাজীা ুুঝেত ষাির না। এ কারেণই 

ুাংলাভাবী মুসিলমোর মেধয কুরআেনর  ান �াী েনই ুলেলই চেল। 

অনুুাা ষেড় কুরআেন ুিণরত আেলাচনা স�েকর জানার �ুণতাট 

আমাোর মেধয খুুই কম। আর এ কারেণ িশরক, িুা‘আত ট অনযানয 

ষােষ িলা হেীেছ ুাংলার মুসিলম সমাজ।      

শধু অনুুাা ষেড় এর মমর ুুঝা খুুই কিঠন। তেু আ�াহ তা‘আলার 

ুাণীর তরজমার সেব তাাসীর ষাঠ করেল েস স�েকর আমরা  ান 

লাভ করেত ষাির। এ ষিু� �� আমরা  যত েুিশ ষড়ু এুং ুুঝেত 

েচিা করু, াীন ইসলাম স�েকর আমাোর ধারণা ততই ষির�ার হেু। 

                                                           
2. সামেহাীারইন �েগ ১৩ েসে��র ২০০৯ তািরেখ েষা�কস ত জৈনক �গােরর 

সংগসহীত েলখা েথেক।   
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আমরা িহাাীােতর স�ান ষাু। আমাোর ষেক সহজতর হেু আ�াহ 

তা‘আলার োীা সরল ট সিঠক ষেথ চলা।   

ুলাুাহলয, আ�াহ তা‘আলার  ষিু� কালামেক আমরা মাতস ভাবার 

মাধযেম েযভােু ুুঝেত ষারু, অনয েকােনা ভাবাী তা স�ু নী। কারণ 

মানুব তার মেনর ই�া একমা� আষন মাতস ভাবাীই ষূণরাবরেষ �কাশ 

করেত ষাের। েয েকােনা িুবী ুুঝেত  সহজ হী এ  মাতস ভাবাী। এ 

কারেণই েতা আ�াহ �িতিা নুীেক িনজ ভাবাী াাটীােতর াািীি 

িােী ে�রণ কেরেছন। ইরশাা হেীেছ,   

﴿  ٓ رَۡسلَۡنا َوَما
َ
َّ  رُّسولٍ  منن أ ن نلنَسانن  ِ َ  قَۡومنهۦن ب ُبَّ�ن ُّ  لَُهۡمۖ  �ن ِن ُُ ََ  ُ َّ  َوَ�ۡهدني �ََشآءُ  َمن ٱ

ۚ  َمن َُ  َوُهوَ  �ََشآُء    ]٤ :ابراهُم[ ﴾ ٤ ٱۡ�َكنُمُ  ٱلَۡعَن�

‘আর আিম �েতযক রাসূলেক তার কটেমর ভাবােতই ষািঠেীিছ, যােত 

েস তাোর কােছ ুণরনা োী, সুতরাং আ�াহ যােক ই�া ষথ�ি কেরন 

এুং যােক ই�া সিঠক ষথ োখান। আর িতিন ষরা�মশালী, 

� ামী।’ {সূরা ইুরাহীম, আীাত : ০৪}  

ুতরমােন মুসিলম িুে�র েয হতাশা, অিবরতা ট ৈনিতক অধঃষতন 

�তযক করা যাে�, তােত কুরআেনর অনুসরণ ছাড়া এ সমসযা সমাধান 

করা স�ু নী। �ােচযর ে�� াাশরিনক কিু ইকুােলর একিা  াূর 
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কিুতার কথা এখােন �িণধানেযাগয। তাঁর কিুতার চরেণর অনুুাা 

কেরিছলাম আিম এভােু :  

‘কুরআন েছেড় মুসলমােন েছেড় েতা আ�াহেক, 

তাই অষমান হে� িনেজ করেছ েহী ধমরেক।’2

3  

কুরআনই আমাোর সেতযর ষেথ এুং শাি�র  রেথ ষিরচািলত করেত 

ষাের। এজনয আমাোর কুরআন ষড়েত হেু, ুুঝেত  হেু এুং 

কুরআেনর িনোরিশত ষেথ চলেত হেু। অথচ াুভরাগয আমাোর, আমরা 

কুরআনেক ুুঝেত েচিা কির না, তাই আমাোর েছেল-েমেীরা শধু 

কুরআন িতলাটীাত কের আন� ষাী না। কারণ, তারা তা ুুেঝ না। 

তার মমর তার  শর কের না। এ জনযই �েীাজন সহজেুাধয কুরআেনর 

অনুুাা এুং তাাসীর।  

আল-কুরআন আরুী সািহেতযর ে��তম অুাান। আর িকছুর সেব এর  

তুলনা চেল না। আর এাা আ�াহ তা‘আলার  ষক েথেক নািযলকস ত 

মহা��। মানু রিচত েকােনা   ি�, গায ুা কাুয  নী। তাই েতা  মর 

রািাআ�াহ আনহ  ইসলাম �হেণর আেগ েখালা তরুাির িনেী  আষন 

                                                           
3. েলখক কতস রক  াূর েথেক কাুযানুুাাকস ত।    
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ভি� ট ভি�ষিতেক হতযা করেত িগেী সূরা িহার আীাত িতলাটীাত 

শেন অুাক হেী ুেল  েঠিছেলন, েকাথাী মুহা�াা ?   আমােক িনেী 

চল তাঁর কােছ। অতষর িতিন  রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

টীাসা�ােমর কােছ কািলমা শাহাাাহ ষাঠ  কের ইসলাম কুূল 

কেরিছেলন। তাই কুরআেনর েস অনুষম ভাবার েসৗ�যর েকােনা মানুব 

অনুুাো আনেু কী কের ?  েস সাধয েকােনা মানুেবরই েনই। তাই 

অনুুাাকগণ েচিা  কেরেছন েকুল  কুরআেনর অনুুাােক সহজেুাধয 

করার।  

আল-কুরআন মানু জািতর জনয স রুে�� ট স রুেশব আসমানী িকতাু। 

এ িকতাু িকীামত ষযর� মানু জািতর একমা� িহাাীাত তথা 

ষথিনোরশক ��। মানুবেক সতয ট সিঠক ষেথ ষিরচািলত করার জনয 

এ িকতাু আ�াহ তা‘আলার  এক অেশব অিুন�র  িন‘আমানত। তাই 

সকল মুসিলেমরই  িচত ষিু�  কুরআেন িতলাটীাত এুং এর অথর 

 ষলি�র েচিা  করা। ষিু� কুরআেনর িশকা এুং তানুযাীী জীুন 

গঠন করেত হেল সকলেকই িনজ িনজ মাতস ভাবাী আল-কুরআন ুুঝেত 

হেু। েস িচ�াীই ুাংলা ভাবাী ্াথরক ট িনভররেযাগয অনুুাোর 

�েীাজনীীতা অমিলন থাকেু।    
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ুাংলাী কুরআন অনুুাোর সংিকা ইিতহাস  

অনুুাা ুা ভাবা�র এমিনেতই একিা াুরহ কাজ।  আল-কুরআেনর 

মেতা একিা আসমানী �ে�র ুযাষাের জিালতার সেব  শরকাতরতার 

িুবীট জিড়ত। মানু রিচত �ে�র েুলাী ু�ার কথার হুহ ভাবা�র 

না হেল েতমন িক-ই ুা আেস যাী। ুড় েজার ুলা যাী অনুুাাক মূল 

েলখেকর কথাাার সেব যথাযথ ইনসাা করেত ষােরন িন। িক� আল-

কুরআেনর েকে�  িুবীিা এতই গুিষূণর েয অনুুাোর একাু 

েহরোর হেল ্ীং আ�াহ তা‘আলার কথাই িুতিকরত হেী ষড়ার 

আশ�া োখা োী। এসু কারেণই মুসলমানোর মােঝ েক ই এক াীঘর 

সমী ষযর� আল-কুরআেনর অনুুাোর ঝুঁিক িনেত চাী িন।  

এমনিক িুংশ শতেকর মাঝামািঝ সমী ষযর� মধয এিশীার আেলমরা 

ােতাীার মাধযেম তাতাির ভাবাী আল-কুরআেনর যাুতীী  অনুুাা 

�েচিােক ু� কের রােখন। আি�কা মহাোেশ িুশব কের নাইেজিরীা 

ট নাইজাের হা সা হে� আরুীর ষর স রুািধক সমস� ভাবা। এই 

ভাবাী আেলমরা াীঘরিান ষযর� তাোর ভাবাী আল-কুরআেনর 

অনুুাােক এই ুেল ু� কের রােখন েয,  এেত আল-কুরআেনর 

মযরাাাহানী হেত ষাের। এই মহাোেশর কযােমুন রােজযর সুলতান 

সাঈা িনেজট আেলমোর �ুল িুেরািধতার কারেণ ুামুম ভাবাী 
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কুরআেনর অনুুাা কাজ েথেক িাের আেসন। মুসিলম াুিনীার অনযতম 

েসরা িুাযাষীঠ আল আযহার িু�িুাযালেীর ােতাীা েুাডরট েতা এই 

েসিান ষযর� আল-কুরআেনর যাুতীী অনুুাাকেমরর িুেরািধতা কের 

আসিছেলা।   

তারা ১৯২৬ সােল তুরে�  সমানী েখলাাত িুলুিার ষর তুকরী ভাবাী 

আল-কুরআেনর অনুুাা �েচিার িুেরািধতা কেরন। কুরআেনর 

ইংেরিজ অনুুাাক নটমুসিলম মামরিড ক িষকথল যখন কুরআেনর 

অনুুাা করার  োযাগ �হণ কেরন তখন হাীাারাুাোর শাসক িনযাম 

তােক স রুাাক সহেযািগতা িােলট আল আযহার কতস রষক এ  োযােগর 

তী� িুেরািধতা কেরন। অুশয াীঘরিান ষর হেলট ম�ািভি�ক মুসিলম 

সংবা রােুতা আলােম ইসলামী আেীািজত িুে�র স রুমেতর  লামা 

কুরআন অনুুাোর একিা েঘাবণাষে� সই কের এ ষেথর যাুতীী ুাধা 

অষসারণ কেরন। িক� এাা েতা ১৯১৮ সােলর কথা, মা� েসিােনর 

ঘানা। অুশয এরট ুহ আেগ ইংেরজ েলখক জজর েসল কুরআেনর 

ইংেরিজ অনুুাা �কাশ কেরেছন। ১৭৩৪ সােল এই অনুুাা কমরিার 

�থম খ� �কািশত হী। ১৭৬৪ সােল তার ষূণরাব অনুুাা মুি�ত হী। 

১৮২৫ সােল এিা ষুনমুরি�ত হী। 
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েযমনিা আিম একাু আেগট ুেল এেসিছ েয, কুরআেনর  ইিতহাস 

ষযরােলাচনা করেল আমরা োখেত  ষােুা, কুরআন অনুুাোর এই 

েমাুারক ধারািা ্ীং তাঁর হােতই সূিচত হেীেছ যার টষর এই 

কুরআন নািযল হেীেছ। আমরা জািন, আ�াহর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ টীাসা�াম তাঁর াাটীাতী আে�ালেনর এক ষযরােী তৎকালীন 

িু� েনতস সুে�র কােছ ইসলােমর াাটীাত িনেী াূত ষাঠােতন। তাঁর 

ষাঠােনা এসু িচিঠেত অুশযই একািধক কুরআেনর আীাত েলখা 

থাকেতা। েযসু োেশর রাজা ুাাশাহরা আরুী ুুঝেতন না রাসূেলর 

াূত তাোর কােছ েগাাা িচিঠর সেব েসসু আীােতর তরজমাট েষশ 

করেতন। এ কারেণই স রুকােলর স রুে�� মহামানু ি�ীনুী সা�া�াহ 

আলাইিহ টীাসা�াম েয  াূতেক েয োেশ ষাঠােতন তােক আেগই েস 

োেশর ভাবা িশখেত ুলেতন। অিধকাংশ নতুন এলাকাী িতিন ষারাশরী 

োাভাবীট ষাঠােতন। িুখযাত ঐিতহািসক ইুেন সা‘া ুেলন, েয  

ি�ীনুী তার ুযি�গত সহকারী টহী েলখক যােীা ইুন ছািুত 

রািাআ�াহ আনহেক  িসিরীান ট িহ� ভাবা েশখার আোশ 

িােীিছেলন। তাছাড়া আমীর ইুন  মাইীা েয আিুিসিনীার স�াা 

না�াসীর কােছ েলখা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�ােমর  

আরুী িচিঠেক আমহািরক ভাবাী অনুুাা কেরেছন তারট একািধক 

�মাণ ইিতহাস �ে� মজুা রেীেছ।  
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�ােমর জীু�শাী  কুরআেনর এসু 

আংিশক অনুুাা িছেলা অেনকাা মুেখ মুেখ। েকাথাীট িলিখত আকাের 

এগেলােক কুরআেনর আীােতর অনুুাা িহেসেু েক  সংরকণ কেরন  

িন। ষরুতরী সমেী যখন কুরআেনর ুাণী িনেী আ�াহর রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�ােমর   ৎসিগরত�াণ সাহাুীরা োেশ োেশ 

ছিড়েী ষড়েলন তখন এর �েীাজনীীতা তী� হেী োখা িােলা। 

কুরআেনর িুবীু� ট ভাবাৈশলীর  শরকাতরতার কারেণ কুরআেনর 

গেুবকরা �থম িােক নানা আষি�  �াষন করেলট েশব ষযর� িুিভ� 

ভাবাী কুরআন অনূিাত হেত শু করেলা। এভােুই কুরআেনর 

আেুান মূল আরুী ভাবার ষিরম�ল ছািড়েী িুিভ� ভাবাী ছিড়েী 

ষড়েলা।  

ুাইেরর ষিরম�েল এেস স�ুত াাসরী ভাবাীই স রু�থম কুরআন 

অনূিাত হেীেছ। ি�ী নুীর ইনিতকােলর �াী ৩৫০ ুছর ষর ইরােনর 

সাসানী ুাাশা আুু সােলহ মানসুর ইুন নূহ কুরআেনর ষূণরাব াাসরী 

অনুুাা কেরন। কুরআেনর াাসরী অনুুাোর এই িুরল কােজর 

ষাশাষািশ িতিন মুসিলম ইিতহােসর �থম ষূণরাব তাাসীর �� ইমাম 

মুহা�া ইুন জারীর আত-তাুারীর ৪০ খে� সমাা িুশাল আরুী 

‘তাাসীর জােম ল ুীান আত-তাটীীলূল কুরআন’-এর াাসরী অনুুাা 

কেরন। আমাোর এই ভারতীী  ষমহাোেশ শাহ টীালী �াহ োহলভী 
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কুরআেনর েয াাসরী ভাবা�র কেরিছেলন তা িছেলা  আেরা ৮০০ ুছর 

ষেরর ঘানা। �াী একই সমেী অথরাৎ ১৭৭৬ সােল শাহ রিা �ীন ট 

১৭৮০ সােল শাহ আুাুল কাোর কুরআেনর  াূর অনুুাা কেরন।  

ুাংলা ভাবাী কুরআন অনুুাোর কাজিা আসেলই অেনক োরীেত শু 

হেীেছ। এর েষছেন কারণট িছেলা অেনক। �থমত আমাোর এই 

ভূখে� যারা কুরআেনর ইলেমর সেব সুষিরিচত িছেলন েসসু কুরআন 

সাধকোর অেনেকরই কুরআন িশকার �াণেক� িছেলা ভারেতর  াূর 

�ধান এলাকার ঐিতহযুাহী াীনী �িত�ান োটু�, সাহারানষুর, 

নাটীা, জােমীাতুল ইসলাহ, জােমীাতুল াালাহসহ  াূর ভাবািভি�ক 

িুিভ� �িত�ান। এর সু কীিার ভাবাই িছেলা  াূর িকংুা াাসরী, তাই 

্াভািুকভােুই এসু াীিন �িত�ান েথেক যারা  রতর সনা িনেী 

েুর হন তাোর কুরআন গেুবণার ষিরম�লট েস ভাবার ুাইের 

ছড়ােত ষাের িন।  

ি�তীীত ষলাশীর �ােজিডর ােল আমাোর এ অ�েল কুরআন 

গেুবণার কাজিা নানারকম ষবুেির কারেণ এক রকম ো িলীা হেী 

ষেড়িছেলা। ােল ুাংলা আসােম কুরআেনর আশানুরষ েকােনা 

অনুুাাই হী িন। তসতীী কারণ িহেসেু ুাংলা মু�ণ যে�র কথা  ে�খ 

করেত হী। ১৭৭৭ সােল মু�ণয� আিু�ার হেলট এ অ�েলর 
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মুসলমানরা ১৮১৫ সােলর আেগ ুাংলা মু�ণযে�র সেব ষিরিচত হুার 

েকােনা সুেযাগই ষান িন।3

4  

েক �থম ুাংলাী ষিু� কুরআন অনুুাা কেরেছন ?  

হাোজ মুিনর  �ীন আহমা িলেখন, ‘েক  �থম কুরআেনর ুাংলা 

অনুুাোর েসৗভাগযজনক এ কাজিা শু কেরন তা িনেী আমাোর 

মােঝ িু�াি�র অ� নাই। েক ুা কারা আমাোর সমােজ এ কথাাা চালু 

কের িােীেছ েয, �া�ণ  ধেমরর নু িুধান ম�লীর িন�াুান ধমর�চারক 

িগিরশ চ� েসন স রু �থম কুরআেনর ুাংলা অনুুাা কেরেছন। আসেল 

আমাোর সািহতয সং�স িতেত াীঘরিান ধের যাোর স রুমী আিধষতয 

িুরাজমান তারাই েয কথাাা ছিড়েী তােত সে�হ েনই। াুঃখ লােগ 

যখন োিখ আমাোর এ অ�েলর াু’একজন কুরআেনর মু�াকর ট 

�কাশকট তাোর সেব সুর িমিলেী িনেজোর ুযুসািীক ্ােথর 

ঐিতহািসকভােু অসমিথরত এমিন একিা কথা অুােধ �চার কের 

চেলেছন। অথচ কুরআন ট কুরআেনর িশকার �িতিা ছা�ই জােনন েয 

তার অনুুাোর ষাতাী কুরআেনর িশকা েসৗ�যর ুাকধারার সেব 

                                                           
4. হাোজ মুিনর  ি�ন আহমা, েকারআন শরীা সহজ সরল ুাংলা অনুুাা, 

ভূিমকা অুল�েন।   
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�া�ুাোর �চারনীিতেত  কুরআেনর �িত কমাহীন িুে�ব ছড়ােনা 

রেীেছ।  

িগিরশচ� েসেনর ৬ ুছর আেগ অথরাৎ ১৭৮৯ সােল আেরকজন 

অমুসিলম রােজ�লাল িম� কুরআেনর �থম ষারার অনুুাা কেরন। 

কলকাতার আীুে রুা ে�স নামক একিা ছাষাখানা েথেক এক ামরার 

(১৬ ষস�া) এই অনুুাািা ৫০০ কিষ ছাষা হেীিছেলা।  

১৮৮৫ সােল িগিরশচ� েসেনর  এই অনুুাোর �াী ৮০ ুছর আেগ 

অথরাৎ ১৮০৮ সােল ষূ রু ুাংলার রংষুর িনুাসী একজন সাধারণ 

কুরআনে�মী মাটলানা আিমু�ীন ুসুিনীা কুরআেনর �থম ুাংলা 

অনুুাোর কােজ হাত োন। িতিন েস সমী কুরআেনর আমষারার 

অনুুাা স�� কেরন। এই ঐিতহািসক তেথযর সমথরন রেীেছ ঢাকা ট 

কলকাতার �াী সু ক’জন কুরআন গেুবেকর েলখাী।  ভী ুাংলার 

�াী সু ক’িা কুরআন গেুবণা সংবা, �কাশনা �িত�ানই এ ুযাষাের 

একমত েয, মটলানা আমীু�ীন ুসুিনীাই েস েসৗভাগযুান মানুব িযিন 

ুাংলা ভাবাী কুরআন অনুুাোর এই মহান কাজিার শভ সূচনা কেরন।  

গত এক াশেক আমাোর োেশর িুিভ� িু�িুাযালেী ুাংলা ভাবাী 

কুরআন অনুুাোর ইিতহােসর টষর েযসু িষএইচিড িথিসস েলখা 

হেীেছ তােতট এ তথয সমভােু সমিথরত হেীেছ। ১৮১৫ সােল ুাংলা 
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মূ�ণ যে�র ুযুহােরর ষরষর কলকাতার মীজরাষুেরর ষােঠাীার 

ুাগােনর অিধুাসী আকুর আলী এ কােজ এিগেী আেসন। িতিনট 

মাটলানা আমীু�ীন ুসুিনীার মেতা শধু আমষারা ট সূরা াােতহার 

ুাংলা অনুুাা স�� করেত েষেরিছেলন তার অনূিাত অংশিা িছেলা 

ষুিথর মেতা। তার এ অনুুাািা কুরআেনর েকােনা েমৗিলক অনুুাাট 

িছেলা না।  িতিন েযাা কেরেছন তা িছেলা ১৭৮০ সােল অনূিাত শাহ 

আুাুল কাোেরর  াূর অনুুাোর ুাংলা। সরাসির কুরআেনর অনুুাা 

নী ুেল সুধী মহেল এাা েতমন একাা ্ীকস িত লাভ কের িন। আসেল 

ুযি� যেতা গুিষূণর েহান না েকন িতিন যিা কুরআনেক কুরআন 

েথেক অনুুাা না কেরন তাহেল তােক কখেনা কুরআেনর অনুুাা ুেল 

চািলেী োীা  িচত নী।’4

5  

এ ুযাষাের মািসক আল-হাা নামক মযাগািজেন �কািশত িনুে� এক 

িনু�কার িলেখন, ‘ অনুস�ােন জানা েগেছ , মাটলানা আমীর   �ীন 

ুসুিনীা ১৮০৮ ি� �াে� অথরাৎ ুাংলা ১২১৫ অে�  িতিন �থম 

আমষারার তরজমা �কাশ কেরন। যার আকার  িছল িডমাই ১২ েষইজ 

১৬৮ ষস�া। অথচ আমাোর োেশ এই তথয আিু�ােরর অভােু  

িগিরশচ� েসনেক (১৮৩৫-১৯১০) কুরআেনর �থম অনুুাাক ুলা হী। 

                                                           
5. �াগ�।    
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িক� িগিরশচ� েসেনর আেগ  রােজ�নাথ িম� কুরআেনর অনুুাা 

কেরন ১৮৭৯ ি��াে�র ১৯ মাচর। িগিরশচ� েসেনর অনুুাা �কািশত 

হী ১৮৮১  ি��াে� এুং সমাা হী  ১৮৮৬ ি� �াে�। রােজ�নাথ 

িমে�র অনুুাা ষূণরাব িছল না। তার অনুুাা িছল কেীক খ�।  

১৮৮৩ সােল াাবাইেলর  করিাীা েথেক েমৗলিভ নঈমুি�ন  (১৮৩২-

১৯০৮) আকুাের ইসলািমীা নােম মািসক  ষি�কা �কাশ কের ন, আর 

এই ষি�কার মাধযেম সমােজর কুসং�ার াূর ট আল-কুরআেনর অনুুাা 

�কাশ করেত থােকন। তার অনূিাত কুরআন শরীোর ১০ ষারা  ষযর� 

অনুুাা সমাা কের িতিন  ইে�কাল কেরন ১৯০৮ সােলর ২৩ নেভ�র।  

আকুাের ইসলািমীা ১৮৮৩ সাল েথেক ১৮৯৩  ষযর� চলিছল। িুখযাত 

সািহিতযক ট  স�াাক েশখ আুাুর রহীম (১৮৫৯-১৮৩১)  তৎকােল 

াাবাইল েথেক �কািশত আকুাের  ইসলািমীা ট েমৗলিভ নঈমুি�েনর 

ভূীসী �শংসা কেরেছন।  

কিু আুাুল কািার  ( ১৯০৬-১৯৮৪) তার সুশীল সািহতয ট  সং�স িত 

�ে�র তস তীী অধযােী  ে�খ  কেরেছন ুাঙািল মুসলমােনর মেধয  

স রু�থম েমৗলিভ নঈমুি�ন কুরআন মাজীোর  ুবানুুাা কেরন। িতিন 

১০ ষারা  ষযর� অনুুাা কেরন এুং মু�ণ েশব হটীার  আেগই ১৯০৮ 

ি�িাে�র ২৩  নেভ�র েলাকা�িরত হন। কিু আুাুল কািার তার  
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�ে�র চতুথর অধযােী  িলেখন ‘ সম� কুরআেনর ুবানুুাা কেরন 

মুসলমানোর মেধয স রু�থম মাটলানা  েমাহা�া আ�াস আলী (১৮৫৯-

১৯৩২) কলকাতা ৩৩ ন�র  েুেনষুকুর েরা ড, আলতািা ে�েস মুি� 

কিরম ুকেসর �ারা মুি�ত ১৩১৬ ুাংলা  সন। আমষারা ষযর�  ৩০ 

ষারার অনুুাা। ষস�া সংখযা ৯৭৬। মূল আরিু ষােঠর িনেচ  াুর তরজমা 

এুং তার িনেচ ুাংলা অনুুাা। 

ুডরােরর াুই ষােশ  াুর তাাসীর ট ুাংলা াীকা োীা হেীেছ। অতষর 

টই তাািসেরর েশেব অনুুাাক যা ুেলেছন তার  �স িত , ‘ইসলােমর 

মূল ধমর��  অমসতমী কুরআন … আেলমরা াািসর ,  াুর ইতযািা ভাবাী 

অনুুাা কেরেছন। িক�  ুাংলার মুসলমানোর েুাধগময সরল ুাংলা 

ভাবাী েকােনা অনুুাা অাযাুিধ ষিরাসি  হী িন। তাোর �িতমধুর 

কুরআেনর ুাকয সুধাষােন ুি�ত িছল। তাোর েসই  অভাু িুেমাচেনর 

জনয এই অনুুাা �কািশত হেলা।’  

অতষর ষ�ম অধযােী এেনেছন  খান ুাহাাুর েমৗলিভ তসলীম ি�ন 

আহমোর (১৮৫২-১৯২৭) অনূিাত তাািসেরর কথা।  তার অনূিাত 

কুরআেনর �থম খ� (�থম ১০ ষারা) �কািশত হী ১৩২৯ ুবাে�  

তথা ১৯২২ ি�িাে� এুং ি�তীী খ� �কািশত হী ১৩৩০ ুবাে� ুা  

১৯২৩ ি�িাে� (ি�তীী ১০ ষারা) এুং তস তীী খ� ুা েশব খ� 
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�কািশত হী ১৯২৫ ি�িাে�। �থম খ� িছল ৪৫৮ ষস�ার ি�তীী খ� 

৪৫৮ ষস�া এুং তস তীী খ� ৫২১ ষস�া। এই অনুুাো মূল আরিু োীা 

িছল না, িক� আীাত ট ুকু ন�র োীা িছল। ব� অধযােী িতিন তাোর 

সুার নােমাে�খ কেরেছন যারা আল-কুরআেনর ষরুতরী অনুুাা স�� 

কেরেছন। েমৗলিভ আুাুল হািকম ট আলী হাছান ১৯৩৮ ি�িাে� ষূণরাব 

কুরআেনর অনুুাা  কেরন। েমৗলিভ নকীুুি�ন  খাঁর (১৮৯০-১৯৭৮) 

অনুুাা ৩০ ষারা ৩০ খে� িছল।  মাটলানা েমা: ুহল আমীন, মটলানা 

েমাহা�া আকরম খাঁ, েমৗলিভ এীার আহম া, েমৗলিভ েমা: ৈতমু র, 

াজলুর রিহম  েচৗধুরী, ড�র মুহা�া শহীাু�া হ, ড�র কুারত-এ-খুাা, 

অধযাষক আুুল াজল �মুখ কুরআেনর অংশ িুেশেবর অনুুাা কেরন। 

১৯৩৩ ি�িাে� কিু নজুল কােুয আমষারা �ণীন কেরন। 

কুরআেনর ুহিুধ অনুুাা ট তাািসর স�ে� িুেশব আেলাচনা-

ষযরােলাচনা ট  গেুবণা সািহতয িযিন �কাশ কেরন িতিন রাজশাহী 

িু�িুাযালেীর আরিু ট  ইসলািমক �ািডজ িুভােগর সােুক িডন ড. 

মুহা�া মুিজুুর রহমান। তার  অিভস�েভরর িুবী িছল  ‘ুাংলা ভাবাী 

কুরআন চচরা’ এই �ে� তার গেুবণাল� তেথয িতিন সংিকাভােু  ে�খ 

কেরেছন, ‘ ুাংলা ভাবাী কুরআন  অনুুাোর ষিথকস ৎ ুসুিন ীা’ ুাকযিা 
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েথেকই অনুিমত হী েয িতিনট তার �াা  তেথয মাটলানা আমীর ি�ন 

ুসুিনীার �থম ুবানুুাোর তথয েষেীেছন।’5

6 

কুরআেনর �থম অনুুাাক মটলানা আমীুি�ন ুসুিনীা কুরআেনর 

ষূণরাব অনুুাা কের েযেত ষােরন িন। ষরুতরী সমেী িগিরশচ� েসেনর 

ষূণরাব অনুুাাকমর যা তখন  ুাজাের �চািরত িছেলা তাট িছেলা নানা 

োােব াুি, তাই তার অনুুাোর মা� ২ ুছেরর মাথাীই কুরআেনর 

িু�� ট ষূণরাব অনুুাাকমর িনেী হািযর হেীেছন িুখযাত কুরআন 

গেুবক মাটলানা নাীীমু�ীন। এর আেগ কলকাতার একজন ইংেরজ 

ষা�ীট কুরআেনর অনুুাা কেরিছেলন। েশানা যাী মাটলানা 

আিমু�ীন ুসুিনীা েথেক িগিরশচ� েসন ষযর� অথরাৎ ১৮০৮ েথেক 

১৮৮৫ সােলর মেধয আেরা ৯ জন ুযি� কুরআন অনুুাা কেরেছন।  

তা ছাড়া ২০১১ সালেক  ুাংলা ভাবাী কুরআন অনুুাোর ২০০ ুছর 

ষূিতর ুছর িহেসেু  াযাষেনর িস�া� �হণ করাী এ িুবেী আেরা 

অেনক অজানা তথয জনসমেক আসেত শু কেরেছ।6 F

7  

                                                           
6. আল-হাা, ো�ীাির ২০১০ সংখযা। 
7. েকারআন শরীা সহজ সরল ুাংলা অনুুাা, হাোজ মুিনর  ি�ন আহমা, আল 

েকারআন একােডমী ল�ন, �থম �কাশ : মাচর ২০০২, ই িকিষিডীা ট িুিভ� 

ুাংলা �েগ �াা নানা িনু�।  
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সিঠকভােু কুরআন ুুঝেত যা জানা ারকার 

কুরআন মাজীোর সিঠক মমর ট  ে�শয জানার জনয অথুা শ�ভােু 

তার অথর ট তাাসীর ুুঝার জনয শধু আরুী ভাবা  ান ট সািহেতয 

ষারািশরতা যেথি নী। ুরং এর জনয চা ই, আরুীর েুশ িকছু শাে� 

িস�হ� হটীা। কুরআন িু ােনর মহা ানী আ�ামা জালালু�ীন সুীূতী 

রিহমাহ�াহ ুেল ন, ‘ সিঠকভােু কুরআন মাজীোর  অথর ট তাাসীর 

ুুঝার জনয ষেনর রকেমর  ােন ষারাশরী হেত হী। যথা, আরুী ভাবা, 

ুযাকরণ, ইলেম ছারা, ইলেম ইশিতকাক, ইলমুল ুাীান, ইলেম ুাাী‘, 

ইলমুল িকর‘আত, ইলমু  সূিল�ীন, ইলমু  সূিলল িাকহ , আসুােু 

নুযূল, কাসাস ুা ঘানাুলী, নােসখ ট মানসূখ, ইলেম িাকহ , ইলমুল 

হাাীস এুং ইলেম লাাু নী। এসু  ান হেলা তাাসীের কুরআেনর 

অষিরহাযর মাধযম। এসু  ােন যেথি ষারািশরতা অজরন ুযিতেরেক 

েক  কুরআেনর তাাসীর  করেল তা হেু  ‘ তাাসীর িুর রা ী’ তথা 

মনগড়া তাাসীর ুা ুযাখযা, যা স�ূণর িনিব�।’7

8 

তেু  ান থাকেলট যিা হাাীেসর  ান না থােক অথুা হাাীসেক  ুাা 

োীা হী, তুুট কুরআন ুুঝা স�ু নী। এ ুযাষাের সাহাুােী িকরাম 

রািাীা�াহ আনহেমর িকছু ঘানা াসিা� িহেসেু তুেল ধরা যাী :  

                                                           
8. রহল মা‘আনী, খ� : ১, ষস�া : ৬-৭। [সংেকিষত]   
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ক. আ�াহ তা‘আলা ইরশাা কেরন,   

ْ  ٱّ�نينَ ﴿ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا نُسٓوا نُظلۡ�ٍ  ِنيَ�َٰنُهم يَلۡب ٰ�نَك  ب ََ ْو
ُ
ۡمنُ  ٱلَُهمُ  أ

َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم ۡ� ُّ ٨﴾  

 ]82 : ا�َعام[

‘যারা ঈমান এেনেছ এুং িনজ ঈমানেক যুলেমর সােথ সংিম�ণ কেরিন, 

তাোর জনযই িনরাষ�া এুং তারাই িহাাীাত�া া’। {সূরা আল-

আন‘আম, আীাত : ৮২}  

আুাু�াহ ইুন মাসঊা রািাআ�াহ আনহ েথেক ুিণরত হেীেছ, যখন 

আ�াহ জা�া জা লালুহূ এ আীাত নািযল করেলন, তখন সাহাুীগণ 

রািাআ�াহ ‘আনহম এেক ভারী মেন করেল ন। তাঁরা আরয করেলন, 

ইীা রাসূলা�াহ! আমাোর  মেধয এমন েক আ েছ, েয ষােষর মাধযেম 

িনেজর টষর েকােনা ‘ যুলুম’ কের িন?  রাসূলু�াহ সা�া�াহ আ�াইিহ 

টীাসা�াম  �ের ুলেলন, েতামরা আীােতর �কস ত অথর ুুঝেত সকম 

হট িন। আীােত ‘যুলুম’ ুেল িশরকেক ুুঝােনা হেীেছ। োখ অনয এক 

আীােত আ�াহ তাআ‘লা ুেলন,  

نهۦن لُۡقَ�ٰنُ  قَاَل  نذۡ  ﴿ بۡن ّ  يَعنُظُهۥ َوُهوَ  �ن ََ ُُ ٰ ۖن  �ُۡ�نكۡ  ََ  ََ َّ ن� ۡكَ  ِننّ  ب ُمٞ  لَُظلۡمٌ  ٱلّ�ن  ١ َعظن
   ]١ :لقمان[ ﴾



 

26 

‘আর �রণ কর, যখন লুকমান তার ষু�েক  ষোশ িােত িগেী 

ুেলিছল, ‘ি�ী ুৎস, আ�াহর সােথ িশরক কেরা না; িন�ী িশরক হল 

ুড় যুলম।’ {সূরা লুকমান, আীাত : ১৩}  

কােজই এ  আীােতর অথর হেু, েয ুযি�  িু�াস বাষন ক ের, অতঃষর 

আ�াহর স �া, নাম ট গণাুিলেত এুং ইুাােতর  েুলাী কা েক 

অংশীাার না ুানাী, েস শাি�র কুল েথেক িনরাষা ট সুষথ�াা।8 F

9    

খ. আেীশা রািাআ�াহ তা ‘আলা আন হা েথেক ুিণর ত, নুী কারীম 

সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�াম ুলেলন, 

َ دٌ  رَيَْس  «
َ
َّ  ُ�َيَسُب  أ  . » َهةََك  ِال

‘েকীামেতর িান েয ুযি�রই িহসাু েনীা হেু েস  ংস হেী যােু।’ 

رَيَْس  فالَدلَءكَ  لهللاُ  َجَعةَ�ال  لهللاال  رَُستَر  يَي قُةُْت  قَيرَْت 
َ
َّ  لهللاُ  َ�ُآتُر  أ َّ  َع ي [فََج َّ

َ
نْ  فََ ََ  َ ف�ال

ُ
 أ

يغالهال  كالتَينَهُ  َ ينًي ُ�َيَسُب  فََ تَْف  �اليَمال ًال  ال   قَيَر ] �َ ال
আেীশা ুেলন , একথা শেন আিম  ুললাম, ইীা রাসূলা�াহ! আ�াহ 

আমােক আষনার জনয েকারুান কু ন। মহান ট  স রুশি�মান আ�াহ 

িক ুেলন িন,  

                                                           
9. োখুন, ুুখারী : ৩১১০; মুসিলম : ১৭৮। 
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ّما ﴿
َ
َ  َمنۡ  َََ و�ن

ُ
َُُهۥ أ َُمنُننهۦن كنَ�ٰ َساٗ�ا ُ�َاَسُب  َََسۡوَف  ٧ �ن ٗ�� حن َ�شقاق[ ﴾ ٨ �َسن  :ا

٨  ،٧[   

‘অতঃষর যােক তার আমলনামা তার ডান হােত োীা হেু; অতয� 

সহজভােুই তার িহসাু-িনকাশ করা হেু।’ {সূরা ইনিশকাক, আীাত : 

৭-৮}  �ের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�াম ুলেলন, 

َعْنُض  َذلكَ   «
ْ
نْ  ُ�ْعَنُضتبَ  لر ََ الَ يَب  نُتقالَش  َف

ْ
 .» َهةََك  لل

‘আমলনামা েষশ করার কথা  যা এভােু েষশ করা  হেু। িক� ষরখ 

কের যার িহসাু-িনকাশ েনীা হেু েস  ংস হেী যােু।’ 9 F

10 

গ. আ�াহ তা‘আালা ইরশাা কেরন,   

﴿  ْ ْ  َوُ�ُوا ُ�وا ٰ  َوٱۡ�َ َّ َُّ�َ  َح ُُۡط  لَُ�مُ  يَََ َُُض  ٱۡ�َ �ۡ
َ
ُۡطن  مننَ  ٱۡ� ۡسَودن ٱۡ�َ

َ
 ﴾ ٱلَۡفۡجرن�  مننَ  ٱۡ�

   ]١ :ا�قرة[

‘আর আহার কর ট ষান কর যতকণ না াজেরর সাাা েরখা কাল 

েরখা েথেক  ি হী।’ {সূরা আল-ুাকারা, আীাত : ১৮৭} 

এই আীাত নািযল হ ুার ষর আাী ইুন হােতম রািাআ�াহ তা ‘আলা 

আনহ একিা কােলা সুতা ট একিা  সাাা সুতা িনেী ুািলেশর নীেচ 

                                                           
10. ুুখারী : ৪৯৩৯; মুসিলম : ৭৪০৮।   
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রাখেলন। রাত অিতুািহত হটীার ষর েথেক িতিন েস  াুোােক ুার 

ুার োখেত লাগেল ন। িক� কােলা সাাার ষাথরকয ধরা ষড়ল  না।  

সকাল হেল িতিন ুলেলন,   

ال  رَُستَر  يَي َّ   ل
ِّ
َُ  ِال ْجَع

َ
َْت  أ

َ
َآيرَْ�ال  فالَسيَدتال  ت ًَ  عال َآي ْ�يََض  عال

َ
ًَ  أ َآي ْستَدَ  فَعال

َ
ْعنالُف  أ

َ
ََ  أ  لغةّيْ

نَ  ََّهيرال  َال ال  رَُستُر  َ�َآيَر  ل َّ �ٌض  فالَسيَدسََك  ِالبّ  «- فسةم عةيه لهللا ص� -ل َمي رََعنال َّ  ُهتَ  ِال
َال  َسَتلدُ 

ََّهيرال  َفَ�يَيُض  لغةّيْ . » ل

ইীা রাসূলা�াহ আিম কােলা ট সাাা াুিা সু েতা আমার ুািলেশর  নীেচ 

েরেখিছলাম। (তারষর সু ঘানা ুলেল ন।) রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  

টীাসা�াম ুলেলন , ‘তাহেল েতা োখিছ েতামার ুািলশ েুজাী চটড়া! 

(কারণ রােতর  কােলা �া�েরখা ট েভােরর সাাা  �া�েরখার জনয 

েতামার ুািলেশর নীেচ বান  সংকুলান হেীেছ।) আসেল এ াুিা সুেতা 

নী ুরং রােতর অ�কার এুং িােনর আেলা’।10F

11 

ঘ. আ�াহ তা‘আলা ইরশাা কেরন,   

ونَ  َوٱّ�نينَ  ﴿ ُ ةَ  ٱّ�َهَب  يَۡ��ن ِّ ََ  َوٱلۡفن ُن  �ن  يُنفنُقوَ�َها َو ن  َسبُن َّ ُۡهم ٱ نَعَذاٍب  ََبَّ�ن  ب
 ٖ� �ن

َ
 ]  ٣٤: للت�ة [﴾ ٣ أ

                                                           
11. োখুন, ুুখারী : ১৯১৬; মুসিলম : ২৫৮৫।    
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‘আর যারা েসানা ট রষা ষু�ীভূত কের রােখ, আর তা আ�াহর রা�াী 

খরচ কের না, তুিম তাোর েুানাাাীক আযােুর সুসংুাা াাট।’ {সূরা 

আত-তাটুা, আীাত : ৩৪} 

এই আীাত নািযল হেল সাহাুােী েকরাম মেন করেলন েকােনা ধন-

স�া জমা  রাখা যােু  না, তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

টীাসা�াম ুলেলন,  

ُه  ِالَذل « ّ ََ ْذَهبَْت َنغَْك 
َ
يغالَك َ�َآْد أ ََ ّديَْت َ�َةَة 

َ
  .»أ

‘যিা তুিম েতামার মােলর যাকাত আাাী কর তাহেল িনজ েথেক তার 

কিতেক তুিম াূর কের িােল।’11F

12   

খােলা ইুন আসলাম ুণরনা কের ন, একাা আমরা আ ুাু�াহ ইুন 

 মর রািাআ�াহ তা ‘আলা আনহমার সেব েুর হেীিছলাম। তাঁর কােছ 

                                                           
12. ইুন খুযাীমা : ২২৫৮; হােকম : ১৪৩৯। হােকম ুেলন, হাাীসিা 

মুসিলেমর শতর অনুযাীী সহীহ। ইমাম যাহুী তার সেব সহমত েষাবণ কেরন। 

ইুন আুী শাইুা হাাীসিােক জািুর রািাআ�াহ আনহ েথেক ‘মাটকূা’ 

িহেসেু ুণরনা কেরেছন। শাীখ আলুানী হাাীসিােক হাসান ুেলেছন। (অুশয 

�থেম িতিন যঈা ুেলিছেলন) । োখুন, আলুানী, িসলিসলা : ২২১৯ এুং 
তারাজু‘আত শাীখ আলুানী : ১৫।   
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এক �াময েলাক টষেরর আীাতিা  ে�খ কের জানত চাইল এর ুযাখযা 

কী? িতিন ুলেলন,   

نْ  ََدّ  فَةَمْ  َكَ�ََهي ََ ٌَ  َ�َةَ�َهي يُ ُ  فََت�ْ
َ
َمي ل َّ ََ  َهَذل َكبَ  ِال بْ  َ�بْ

َ
َر  أ َكةُ  ُ�ْ�َ َّ رَْت  فَةَّمي لغ َال

نْ
ُ
 أ

ُ  َجَعةََهي َّ ْمَتلرال  ُطْهًنل ل
َ
. غالأل

‘েয ুযি� যাকাত আাাী না কের স�া সি�ত রাখেু তার  ংস 

অিনুাযর। স�া স�ী করেল এই শাি�র িুধান িছল যাকাত সং�া� 

আীাত নািযেলর আেগ। ষের যখন আ�াহ  তা‘আলা যাকাত ারয 

েঘাবণা কের আীাত নািযল কের ন, তখন িতিন যাকাতেক ধন-মােলর  

ষিরশ�কারী কের িােীেছন’।12F

13  

আুাু�াহ ইুন  মর রািাআ�াহ তা‘আলা আনহমা ুেলন,  

َْت َسبْعال 
َ
ّديَْت َ�َةسَُه َفنالْب َكَب ت

َ
يَر أ ََ  سُتَّدى  ُ َ 

َ
يَر َ ََ  َ ُُ  فَةَيَْس نالَ�ْ�َ َف

َ�ْ رْضال
َ
أ

رْضال  َ�َةسَُه َ�ُهتَ 
َ ْ
ًنل َعَ فَْجهال لأل  َفنالْب َكَب َايهال

  . َكْ�ٌ

‘েয মােলর যাকাত আাাী করা হ ী, তা যিা যমীেনর সাত �র নীেচট 

থােক, তাহেলট ‘কানয’ তথা সি�ত ধন-রে�র মেধয গণয নী। আর েয 

                                                           
13. ুুখারী : ১৪০৪।   
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স�োর যাকাত আাাী করা  হী না, তা যিা যমীেনর িষেঠ েখালা 

থাকেলট ‘কানয’ তথা সি�ত ধন-রে�র অ�ভুর�।’13 F

14 

এ েথ েক ুুঝা েগ ল, যাকাত আাােীর ষর যা অুিশি থােক তা জমা 

রাখা েগানাহ নী।  

ঙ. আ�াহ তা‘আলা ইরশাা কেরন,    

َُۡ�َٰك  َولََقدۡ  ﴿ ُۡٗعا َءاَ� ُمَ  َوٱلُۡقۡرَءانَ  ٱلَۡمَثا�ن  ّمننَ  َس    ]٨٧: ا�جر[ ﴾ ٨ ٱلَۡعظن

‘আর আিম েতা েতামােক িােীিছ ষুনঃষুনঃ ষিঠত সাতিা আীাত ট 

মহান কুরআন।’ {সূরা আল-িহজর, আীাত : ৮৭}  

এই আীােত ‘সাুেী মাছানী’  অথর েয সূরা াােতহা, তা আমরা একমা� 

হাাীস14 F

15 েথেকই জানেত ষা ির। এমিনভােু কুরআন মাজীোর আেরা 

অেনক আীাত ট শে�র অথর শধুমা� হাাীস েথেকই জানা যাী। হাাীস 

ছাড়া তা জানার অনয েকােনা  ষাী েনই।  

কুরআনী িুধান ুা�ুাীেন হাাীেসর ভূিমকা িুক�হীন :  

                                                           
14. ুাইহাকী, আস-সুনান আল-কুুরা : ৭০২২।    
15. ুুখারী : ৪৬৪৭।  
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যিাট কুরআন মাজীো শরীীেতর েমৗিলক িুধানাু িলর ুণরনা আেছ। 

িক� তা এত  সংিকা েয, শধু কুরআেনর টষর িভি� কের েসগিলর 

ুা�ুাীন �াী  অস�ু। এরষ অেনক িুিধ-িুধান রেীেছ।  াাহরণ 

্রষ াু’একিা  ে�খ করা যাী :   

ক. ‘সালাত’ তথা নামায স�েকর কুরআন মাজীো ইরশাা হেীেছ, 

﴿  ْ ُموا �ُن
َ
لَٰوةَ  َوأ َّ ْ  ٱل َكٰوةَ  َوَءاتُوا َّ ْ  ٱل ٰكنعن�َ  َمعَ  َوٱۡرَكُعوا َّ    ]٤٣ :ا�قرة[ ﴾ ٤ ٱل

‘আর েতামরা সালাত কােীম কর, যাকাত �াান কর এুং 

ুকূকারীোর সােথ ুকূ কর।’ {সূরা আল-ুাকারা, আীাত : ৪৩} 

িক� সালােতর টীা�সমূহ রাকােতর  সংখযা, েকরা’েতর তাাসীল , 

শতরািা, সালাত ভেবর কারণসমূহ এুং সালােতর সিঠক িনীম-ষ�িত 

ইতযািার িু�ািরত ুণরনা জানেত হাাীসই ভরসা।   

খ. কুরআন মাজীো যাকােতর ুযাষাের ুলা হেীেছ, 

﴿  ْ َكٰوةَ  َوَءاتُوا َّ    ]٤٣ :ا�قرة[ ﴾ ٱل

‘এুং েতামরা যাকাত আাাী কর’।  {সূরা আল-ুাকারা, আীাত : ৪৩} 

িক� যাকাত কী ? এর েনছাু কত ? কখন তা আাাী কর েত হেু ? 
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কতাুকু আাাী করা জুরী? ইতযািা শধু হাাীস েথেকই আমরা জািন। 

হাাীস ছাড়া এসু জানার েকােনা   ষাী েনই।  

গ. কুরআন মাজীো সাটম ুা েরাযা স�েকর ুলা হেীেছ, 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ ْ  ٱّ�نينَ  َٓ ُُۡ�مُ  ُكتنَب  َءاَمُنوا َُامُ  َعلَ ن َّ ُۡلنُ�مۡ  منن ٱّ�نينَ  َ�َ  ُكتنَب  َكَما ٱل �َ 
   ]١٨٣ :ا�قرة[ ﴾ ١ َ�ّتُقونَ  لََعّلُ�مۡ 

‘েহ মুিমনগণ! েতামাোর টষর িসীাম ারয করা হেীেছ , েযমন ারয 

করা হেীিছল  েতামাোর ষূ রুুতরী েলাকোর টষর , েযন েতামরা 

ষরেহযগার হেত ষার’। {সূরা আল-ুাকারা, আীাত : ১৮৩} 

িক� িসীাম ারয হটীার জনয শ তরািা কী? িসীাম ভেবর কারণসমূহ 

কী? িসীামাুবাী কী কী ৈুধ? ইতযািা আেরা অেনক িুিধ-িুধােনর 

িু�ািরত ুণরনা শধু হাাীস েথেকই ষাটীা যাী।  

ঘ. কুরআন মাজীো হজ স�েকর ুলা হেীেছ,   

ن  ﴿ ّ َن ُّ  ٱ�ّاسن  َ�َ  َو ُۡتن  حن ٗ�ۚ  ِنَ�ۡهن  ٱۡسَتَطاعَ  َمنن  ٱۡ�َ َ  ََِننّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبُن َّ ّ  ٱ َن
ََ 

   ]٩٧ :عمران ال[ ﴾ ٩ ٱلَۡ�ٰلَمن�َ  َعنن 

‘আর সামথরযুান মানুেবর টষর আ�াহর জনয ুাীতু�াহর হজ করা 

ারয। আর েয কুারী কের, তেু আ�াহ েতা িন�ী সসিিকুল েথেক 
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অমুখােষকী। আর এ  ঘেরর হজ করা হ ’ল মানুেবর টষর আ�াহর 

�াষয, েয েলােকর সাম থরয রেীেছ এ ষযর� েষৗছা র’। {সূরা আেল 

ইমরান, আীাত : ৯৭} 

িক� জীুেন হজ কত ুার ারয ? হে�র ুকুন  কী? হজ আাােীর 

সিঠক িনীম কী ? ইতযািা হজ ট  মরা স�করীী আেরা অেনক  

িুধােনর িু�ািরত ুণরনা শধু হাাীেসই রেীেছ।  

ঙ. ষানাহােরর ু� সাম�ীর িকছুেক হালাল ট অনয িকছুেক হারাম 

েঘাবণা কের অুিশি ু�িনচী স�েকর কুরআেন ুলা হেীেছ ,  

‘েতামাোর জনয ষিু� ু�সমূহ হালাল করা হেী েছ’। অনয বােন আেছ 

‘অষিু� ু�সমূহ হারাম করা হেী েছ’। িক� েকান ু� হালাল ট 

ষিু�, আর েকানিা অষিু� ট হারাম , এসেুর িু�ািরত ুণরনা আমরা 

জানেত ষাই শধু রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�ােমর কথা ট 

কাজ েথেকই।  

চ. কুরআন মাজীো চুির করার শাি� ুলা হেীেছ ‘হাত েকো ো লা।  

িক� কী ষিরমাণ মাল চুির করেল ? এুং কতাুকু হাত কাাা হেু ? 

ইতযািা িুবেীর িু�ািরত ুণরনা শধু হাাীেসই আমরা েষেী থািক।  
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ছ. কুরআন মাজীো মাষান হারাম ুলা হেীেছ। িক� সকল 

মাাক�েুযর িুধান কী হেু? েনশাযু� ু� ষিরমােণ কমেু িশ হেল কী 

িুধান হেু? ইতযািা মা সং�া� অেনক িুধােনর িু�ািরত ুণরনা শধু 

হাাীেস ষাটীা যাী।  

জ. কুরআন মাজীো মিহলাোর মীরাছ স�েকর ুলা হেীেছ , একজন 

হেল েস অেধরক স�ি� ষােু , আর যিা াুেীর অিধক হী , তখন াুই 

তস তীীাংশ ষােু।  িক� াুজন হেল কতাুকু ষােু তা আর কুরআেন 

েনই, তা শধু হাাীেসই ষাটীা  যাী। এছাড়া মীরাছ স�িকরত আেরা 

অেনক িুধান আমরা শধু হাাীস েথেকই িনই।  

ঝ. কুরআন মাজীো সুােক কেঠারভােু িনেবধ কের এেক হারাম 

েঘাবণা করা হেীেছ। এ েথেক াূের থাকেত ুলা হেীেছ। িক� েকান 

ধরেনর েলনোন সুোর অ�ভুর� আর েকানিা  নী- এসু ুযাষাের 

হাাীেসই িু�ািরত আেলাচনা করা হেীেছ।15

16  

এমিনভােু শরীীেতর আেরা অেনক িুিধ-িুধান রেীেছ েযগিল স�েকর 

কুরআন মাজীো সংিকা আেলাকষাত করা হেীেছ। অথচ হাাীেসই 

                                                           
16. হাুন আিযযী নাভী, হাাীস িক ট েকন ?  
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ষাটীা যাী তার িু�ািরত  িুুরণ। এমতাুবাী েয ুা যারাই হাাীসেক 

ুাা িােী কুরআন ুুঝার ুা কুরআনী  িুধানাুিল ুা�ুাীেনর েচিা 

করেু, তারা েয  ি েগামরাহ ট ষথ�ি, তা ুলার অেষকা রােখ না।  

েকন নী, আ�াহ তা‘আলা মুহা�া সা�া�াহ আলাইিহ টীাসা�ামেক 

েযসু াািীি িােী ে�রণ কেরিছেলন তার অনযতম িছল মানুবেক 

ষিু� কুরআন িশকা োটীা এুং তার ু�ুয তাোর কােছ সু ি 

কের োটীা। েযমন আ�াহ তা‘আলা ইরশাা কেরন,  

﴿  ٓ رَۡسلَۡنا َكَما
َ
ُ�مۡ  أ َٗ  َُن ْ  ّمننُ�مۡ  رَُسو ۡتلُوا ُُۡ�مۡ  َُ نَنا َعلَ ٰت ََ ُ�مۡ  َءا ّ�ُن ََ نُمُ�مُ  َوُ�  َوُ�َعلّ
نُمُ�م َوٱۡ�نۡكَمةَ  ٱلۡكنَ�َٰب  ْ  لَمۡ  ّما َوُ�َعلّ    ]١٥١ :ا�قرة[ ﴾ ١ َ�ۡعلَُمونَ  تَُ�وَُوا

‘েযভােু আিম েতামাোর মেধয একজন রাসূল ে�রণ কেরিছ েতামাোর 

মধয েথেক, েয েতামাোর কােছ আমার আীাতসমূহ িতলাটীাত কের, 

েতামাোরেক ষিু� কের এুং িকতাু ট িহকমত িশকা োী। আর 

েতামাোর িশকা োী এমন িকছু যা েতামরা জানেত না।’ {সূরা আল-

ুাকারা, আীাত : ১৫১}  

শাীখ ইুন তাইিমীা রহ. ুেলন, এাা জানা ারকার েয নুী সা�া�াহ 

আলাইিহ টীাসা�াম তাঁর সাহাুীোর কােছ কুরআেনর অথর ুেল 
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িােীেছন েযমন িতিন তাঁোর কােছ এর শ�সমূহ ুণরনা কেরেছন। 

েকননা আ�াহর ুাণী,  

﴿  ٓ ۡ�َا ََ َ
َ
َ  ٱّ�نۡكرَ  ِنَ�َۡك  َوأ ُبَّ�ن نلّناسن  �ن نَل  َما ل َّ َتَفّكُرونَ  َولََعّلُهمۡ  ِنَ�ۡهنمۡ  َُ  :ا�حُ[ ﴾ ٤ َُ

٤٤[   

‘এুং েতামার �িত নািযল কেরিছ কুরআন, যােত তুিম মানুেবর জনয 

 ি কের িােত ষার যা তাোর �িত নািযল হেীেছ। আর যােত তারা 

িচ�া কের।’ {সূরা আন-নাহল, আীাত : ৪৪} এই আীাতিা কুরআেনর 

শ� এুং তার ুযাখযা  ভীাােকই শািমল কের।16F

17  

িনে� ুাংলাী রিচত ট অনূিাত আল-কুরআেনর অনুুাা ট 

তাাসীর��সমূেহর একিা তািলকা �াান করা হেলা :  

(ষূণরাব অনুুাা ট তাসীর)  

িগিরশচ� েসন, ১৮৩৪-১৯১০। ষাঁচোানা, নরিসংাী।  

- েকারান শরীোর অনুুাা। ৩ খ� । কিলঃ নুিুধান �া �ণ সমাজ, 

১৮৮১-৮৬। ২ী মু�ণঃ ১৮৮৯-৯২। ৩ী মু�ণঃ ১৯০৭-০৮। 

৪+১০+৭২০ ষস। ৪থর মু�ণঃ ১৯৩৬। ৭২০ ষস। নতুন মু�ণঃ কিলঃ হরা 
                                                           
17. ড. ইহসান আমীন, আত-তাাসীর িুল মা’ছুর টীা তাতিুুহূ।   
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�কাশনী, ১৯৭৯। ৬৮৩ ষস। (�থেম ১৮৮১ েথেক খ� িহসােু েুর হী 

এুং ১৮৮৫েত ৩০তম খে�র কাজ েশব হী। ১ম খ� েশরষুর (মীমন) 

অনুুাাক, ১৮৮১। ২৮+৭২৯ ষস। অনয সং �রণ, েখাশেরাজ , ১৯৯৬। 

৭৬৬ ষস।  নতুন মু�ণঃ কিলঃ হরা �কাশনী , ১৯৭৯। ৬৮৩ ষস। 

(�থেম ১৮৮১ েথেক খ� িহসােু েুর হী এুং ১৮৮৫েত ৩০ তম 

খে�র কাজ েশব হী। ১ম খ �। েশরষুর (মীমন) অনুুাাক , ১৮৮১। 

২৮ ষস। অনয সং�রণ : িঝনুক ষুি�কা , ১৯৭৭। ২৮+৭৯২ ষস। আেরক 

সং�রণ : েখাশেরাজ, ১৯৯৬। ৭৬৬ ষস।  

শাহ আ�ুর রহীম, ১৮৫৯-১৯১০। 

- েকারান। কিলঃ ��কার, ১৮৯২। 

খান ুাহাাুর তসিলমু�ীন আহমা, ১৮৫২-১৯২৭। রংষুর। আইনজীুী। 

- েকারােনর ুবানুুাা। ৩ খ �। কিলঃ টিরেীে�ল ি��াসর এ� 

ষাুিলশাসর, ১৯২২-২৫। ১ম খ� ১৯২২। ৮+৪৫৮ ষস। সংসা।  ২ী খ�  

১৯২৪। ৪৫৮ ষস। ৩ী খ � ১৯২৫। ৫২১।  (�থেম ষারা িহসােু েুর 

হী। অমুসিলমগণট যােত ষড়েত ষাের তাই মূল আরুী ুাা োীা হী। 

রচনাকাল-১৮৯১-১৯১৩)  

ডা. সূাী মেীজ  �ীন আহ�া (মধুিমীা), ১৮৫৫-১৯৩০।  
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- ুবানুুাা তাাসীের হ�ানী। ১ম খ � কিলঃ অনুুাাক , ১৯০১। ৬০ 

ষস। (�থেম ইাসলাম �চারেক ধারাুািহকভােক �কািশত হী। সযার 

ৈসীা আহমা খান, ১৮১৭-৯৮ কস ত  াুর অনুুাা েথেক ুাংলাী অনূিাত 

হী।) 

এই তাসীেরর অনয অনুুাা। 

মাটলানা শামসুল হক ািরাষুরী, ১৮৯৫-১৯৬৯। 

- হ�ানী তাসীর। (১৬৫০ ষস�া ৬ খ� �কাশ হেীেছ) ষুেরা কুরআন 

কেরেছন। খাোমুল ইসলাম ষাুিলেকশা�, ১৯৮২। ৩০০ ষস। 

মুহ�া আ�ুল মিজা। 

- েকারান শরীা। কিলঃ ��কার, ১৯০৭। ষুণর। আ! 

মাটলানা আুুল হাসান েমাঃ, আ�াস আলী, ১৮৫৯-১৯৩২। চ�ীষুর।  

ুাাুিড়ীা, ২৪ ষরগনা।  

- কুরআেনর ুবানুুাা।  ১-৭ খ �, কিলঃ আলতাাী ে�স , ১৯০৮। 

৫+২২২ ষস। খ � ৮-৩০ (একে�)  : ১৯০৯। ৭৫৪ ষস। ১২-৩০ ষারা 

একে� কিলঃ আলতাাী ে�স , ১৯০৯। ৯৬০ ষস। ৫ম সং�রণ ১৯৮৩। 
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(মূল আরুীর নীেচ শাহ রিা  ি�ন, ১৭৪৯-১৮৩৩ কস ত  াুর তরজমা ট 

এর নীেচ ুাংলা অনুুাা। ষােশ মাটলানা ুাুর আলী , ১৮৭৪-১৯৪৬, 

সােহেুর িু�সত িাকা রেীেছ)।  

েরভাের�  ইিলীাম েগা�সযাক, ১৮৬১-১৯৫০। 

- েকারআন। কিলঃ খসিান সািহতয সিমিত , ১৯০৮-২০। (ষারা িহসােু) 

অনয মু�ণঃ কিলঃ খসিান সািহতয সিমিত,....। ২ খ�। ১১৯৩ ষস। 

েখা�কার আুুল াজল  আ�ুল করীম , ১৮৭৫-১৯৪৭। েসহড়াৈতল , 

াাবাইল।  

- কুরআন শরীা। ১ম খ� : াাবাইল, অনুুাাক, ১৯১৪। ২১৭ ষস। ষারা 

: ১-৪, াাবাইল : ��াকার, ১৯১৪-২০। (আরুী ছাড়া) অনয সং  : ষারা 

১-৪ :  কিলঃ  ��কার, ১৯২৯। (আরুীসহ)  ষ�িুধ সং�রণঃ সম� 

কুরআন শরীা।  

১। আরুী-ুাংলা সং। ২। আরুী- াুর সং। ৩। আরুী সং।  ৪। ুাংলা 

সং। ৫।  াুর সং। 

মাট আ�ুল হািকম,  ১৮৮৭-১৯৫৭। ািরাষুর। 
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Ñ আল-কুরআনুল হািকম : মূল আরুীসহ িুশ� ট িু�ািরত তাসীর। 

৩ খ�।  

- েকারান মি�ল , ১৯৫৮। (সুাীঘর ১৫ ুছেরর সাধনার ার। �থেম 

ষারা িহসােু (১৯২২-৩৮) �কািশত হী। ১ম ষারা  : কিলঃ াােজল 

এ� স� , ১৯২২। ৫৮  ষস। অনয মু�ণ  :  কিলঃ টসমািনীা লাইে�ির, 

১৯৭৯-৮০। ৩ খ�। (যু�-অনুুাাক : মাটলানা েমাঃ আলী হাসান।)  

াজলুর রিহম েচৗধুরী, ১৮৯০-১৯৩০।  লািনীা, ুিরশাল। 

Ñ কুরআন শরীোর ুাংলা তরজমা। ২ খ �। কিলঃ াজলুল কিরম 

েচৗধুরী, ১৯৩০। ৪৫২+৫০০ ষস। (আরুী ছাড়া) 

- েকারান শরীা : ুাবালা অনুুাা। 

নকীু  �ীন খান, ১৮৮৪-১৯৭৮। ুাাষুর, ুিসরহাা। 

- েকারান শরীোর ুবানুুাা। ষারা িহসােু ১৯৩৮-৪৬। ১৫৪৪ ষস। 

(মাটলানা মুসা ট মাটলানা রিাকুল ইসলাম েলখকেক সাহাযয কেরন) 

েমৗলভী মুহা�া  েগালাম আকুর , ১৮৯৩-১৯৫৬। কিা , শািলখা, 

যেশার। 
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- সম� েকারআেনর অনুুাা। অ�কািশত। 

মাটলানা আিনসুর রহমান মুিশরাাুাা, ১৯০২। সুজানগর, মুিশরাাুাা। 

- েকারােনর অনুুাা। অ�কািশত। 

মাটলানা টসমান গিন, ১৮৯০। সালাা, ু�রমান। 

- েকারান শরীা : ুাংলা হরো মূল আরুীসহ। ঢাকা। ১৩০০ ষস। 

- কুরআেনর ুবানুুাা। কিলঃ এলােীন ে�স , ১৯৪৭। ১২৭৪ ষস। 

(ষূণরাব অনুুাা) 

ড. মুহ�া শহীাু�াহ, ১৮৮৫-১৯৬৯। 

- েকারআেনর তাসীর। ষা �ুিলিষ, ুাংলা একােডমী। রচনাকাল : 

১৯৪০-৪৯। 

খান ুাহাাুর আিুা আলী, ১৯০৭-৮৭। সাতুািড়ীা, ষাুনা। 

- কুরআেনর অনুুাা। অ�কািশত। (ষূণরাব) 

নূর েমাহা�া আযমী, ১৯০০-৭২। েনাীাখালী। 
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- ুাংলাী েকারান তরজমা। (অ�কািশত ষা �ুিলিষ ুাংলা একােডিম 

��াগাের আেছ ুেল জানা যাী) 

েমা�ার শাাাীাতু�াহ, ১৮৮০-১৯৬৮। গাইুা�া। আইনজীুী। 

- তাসীর ৩০ ষারা (অ�কািশত ষা �ুিলিষ গাইুা�া। সরকারী 

কেলেজর অধযাষক জনাু আ�ুর রা�ােকর কােছ আেছ) 

নােছর েহােসন জাারী, ১৮৬৮-১৯৬৭। েভকুিাীা, যেশার।  

- েকারআন শরীোর তরজমা। অ�কািশত। 

সুলতান আহমা িমজরা, েনাীাখালী। 

- েকারান শরীা। 

খান ুাহাাুর আ�ুর রহমান খা,ঁ ১৮৮৯-১৯৬৪। ািরাষুর। িশকািুা। 

- েকারান শরীা। �িভি�েীল লাই ে�রী, ১৯৫২-৫৩। ৩ খ �। ১৮০০ 

ষস। ষুনমুর�ণ : ১৯৭৯। ৫০১+৫০১+৫৭০ ষস। 

মাট েমাঃ আকরম খা,ঁ ১৮৬৮-১৯৬৯। ২৪ ষরগনা, ষের ঢাকা। 

- তাাসীুল েকারআন, সরল ুাংলা অনুুাা ট িু�ািরত তাসীরসহ। 
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১ম খ � কিলঃ েমাহা�াী ে�স , ১৯৩০। ৪৬ ষস।  ২ী খ �। ১৯৩৮। 

৩৩৮ ষস। ২ী সং �রণ : ১৯৫০। ৩ী খ�। ৭৭৬ ষস। অনয সং �রণ : 

ুাুল আনাম খাঁ, ১৯৫৮-৬৯। ৫ খ�। 

এই তাসীেরর �িতুাো িলিখত :  

সূাী মাট েমাঃ ুহল আিমন, ১৮৮৪-১৯৪৫।  

- খাঁ ছােহেুর তািছেরর �িতুাা (১) নারাীণষুরঃ ��কার ,...। ৬৪ 

ষস। 

মাটলানা আ�ুস সা�ার। হাুীরষুর, খুলনা। িশকক।  

- তাসীেরর নােম সেতযর অষলাষ (২) খুলনাঃ ��কার, ১৯। ৮৮ ষস। 

মাট শামছুল হক ািরাষুরী, ১৮৯৫-১৯৬৯। ািরাষুর।  

- তাসীেরর নােম সেতযর অষলাষ (৩)  মাটলানা আিজজুল হক , 

িু�মষুর। অধযাষক। লালুাগ মা�াসা। 

-ষিু� েকারআেনর অষুযাখযা ুা খাঁ ছােহেুর কিতষী তাসীেরর 

�িতুাা (৪)। ��কার, ১৯৬০। ৬১ ষস। 

মাট শামছুল হক ািরাষুরী,  ১৮৮৫-১৯৬৯। 
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- নূুল েকারআন, ুাংলা তরজমা েকারান শরীা। হািমিাীা লাইে�ির, 

১৯৬-। �মশ। (যু�-অনুুাাক- মাটলানা আিজজুল হক) 

- তাাসীের আশরাাী। ৬ খ �। এমাািাীা লা ইে�ির, ১৯৬২। (ষারা 

িহসােু) 

- অনয মু�ণ, ১ম খ�। এমাািাীা, ১৯৭৭। ৭২৮ ষস। ২ী খ�। ১৯৭৬। 

৬৫২ ষস। ৩ী খ� ১৯৭৭। ৬১৩ ষস। ৪থর খ �, ১৯৭৬। ৬২৪ ষস। ৫ম 

খ�, ১৯৭৫। ৩৪৪ ষস। ষুনমুর�ণ , ১৯৮০। ৩৪৪ ষস। ৬� খ �, ১৯৭৬। 

২৭০ ষস। ৯ম মু�ণ , ৬ খ �। ৪৫০০ ষস। (িুেশব েুাডর কতস রক 

স�ািাত) ( াুর ুাীানুল কুরআেনর অনুুাা। মূল হযরত মাটলানা 

আশরাা আলী থানভী রহ. , ১৮৬৩-১৯৪৩। (�থেম ষারা িহসােু েুর 

হী) 

খ�কার েমাহা�া হছাইন। 

- সহজ ষাক তাসীর। ষাকু�া , াাবাইল, তাসীর মি�ল, ১৯৬৩। ১৮১ 

ষস। �মশ : অনু�ণঃ মীমনঃ খ�কার াজলুল কিরম , ১৯৭৬। ১৮১ 

ষস।  

কাজী আ�ুল টাুা, ১৮৯৪-১৯৭০। ািরাষুর, ষের কিলকাতা। 
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- ষিু� েকারান। কিলঃ অনুুাাক, ১৯৬৬-৬৭। ২ খ�।  

আলী হাীাার েচৗধুরী, ১৯২১-৮৩। অধযক। 

- েকারান শরীা। িঝনুক �কাশনী , ১৯৬৭। ৮৬২ ষস। ২ী সং �রণ, 

১৯৬৯। অনয মু�ণ, ১৯৭৫। (ুাংলা অনুুাা। আরুী িুুিজরত) 

ইসলািমক একােডিম ঢাকা। (ুতরমােন ইসলািমক াা ে�শন) 

- কুরআনুল করীম। ই.এ , ১৯৬৭। ৩ খ� । ১২১১ ষস। ৭ম সং�রণ , 

ই.াা, ১৯৮৩। ৩ খ� । (অনুুাাক, শামসুল টলামা েুলােীত েহােসন 

ট অনযানয)।  

মাটলানা েমাহা�া ছাীীা ই�াহীমষুরী , ১৮৮২-৭১। ই�াহীমষুর , 

চাঁাষুর।  

- েকারআেনর মু�াহার , মূল েকারআন শরীাসহ  হার ুবানুুা া ট 

িু�সত ুযাখযা। েকারান মহল, ১৯৬৮। ১ম মি�ল, ২৫২ ষস . (৭ম মি�েল 

সমাা হী। ১৯৫৩ সেন অনুুাোর কাজ েশব হী। 

হাকীম আ�ুল মা�ান,  ১৯২২। ঢাকা। 
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- েকারান শরীা। সরল সহজ কথা ভাবাী �থম ট মূলা নুগ অনুুাা। 

তাজ েকা�ানী, ১৯৬৯। ৬৪৮ ষস। (আরুী ুিজরত) 

শামসুল টলামা েুলােীত েহােসন, ১৮৮৭-১৯৮৪। ুীরভূম, ষের ঢাকা।  

- কুরআনুল করীম । ৩০ ষারা। অ�কািশত। 

আ�ুল আিজজ েনছারী।  

- তাাহীমুল কুরআন  : কুরআন মিজোর ুাংলা তাসীর। ইসলািমক  

ষাুিলেকশ�, (ষারা িহসােু)। অনয মু�ণ : আধুিনক �কাশনী, ১৯৭৮-

৭৯। ১৯ খ�। (�িত খ� : ২০০-২৫০ ষস।) ৮ম সং�রণ : ১৯৯৯২। 

- তরজমা কুরআন মজীা। ১ খে� স�ূণর। ৩ী �কাশ  : আধুিনক , 

১৯৯৫। ১২৫২ ষস।  

- তাাহীমুল েকারআন। মাহুুু �কাশনী , ১৯৭৫। ৪৯৬ ষস। (অনুুাা।  

মূল েলখক মাটলানা মটাূাী) (৩) অনয �কাশ  : ৬ খ �। ৩০ ষারা। 

(৪) এই ষু�েকর সারসংেকষ �কাশ কেরেছ ুাংলাোশ ইসলািমক 

েস�ার ষারা িহসােু। ষারা ২৬-৩০ একসেব। ১৯৯৫ । ৭১২ ষস। 

অনুুাাক- েগালাম আযম। 

মুহা নূুল ইসলাম,  ১৯৩৩। ুগড়া, �েকৗশলী। 
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- তাসীুল েকারআন। শ�সহ তাসীর। ১৯৭০। 

অধযাষক মাটলানা মুহা�াা তােহর, ১৯১৪-৯৪। িসবিরীা , কিরমগ�, 

আসাম। কিলঃ আলীীা মা�াসা।  

- আল-কুরআন : তরজমা ট তাসীর। ৫ খ� । কিলঃ মানী িমশন , 

১৯৭০-৭২। ২২৫০ ষস। (মূল আরুীসহ) 

মাটলানা নূুর রহমান, ১৯০৯। েনাীাখালী। 

- তাছীের ুীানুল েকারােনর ুবানুুাা। এমাািাীা, ১৯৭৪। ৯৬৬ ষস।  

(মূল ��কার, হযরত আশরাা আলী থানভী রাহ.) 

েমাুারক করীম জটহর।  

- েকারআন শরীা  : াীকাসহ সম� েকারআন শরীোর ুবানুুাা। 

কিলঃ হরা, �কাশনী, ১৯৭৪। ৩৮৪ �। (আরুী ছাড়া) 

এ. েক. এম াজলুর রহমান মু�ী। রাজােমহার, কুিল�া।  

- ুাংলা েকারআন শরীা। তাজ ষা. হা, ১৯৬৫। ৫০৪ �। ২ী সং�রণ  

: ১৯৭৫। ৬৩৮ ষস। ৩ী সং �রণ : ১৯৭৯। ৬১৮ ষস। ুাংলাোশী 

সং�রণ : খান �াাাসর, ১৯৯২। ৪৪৮ ষস। (িশেরানাম ষিরুিতরত) 
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েমাঃ িষীার আলী নািজর, হাটড়া, ষের ঢাকা। সােুক িস. এ. িষ।  

- আল-েকারআন। এস. মুিজুু�াহ এ� স�, ১৯৭৫। ৭৯৯ষস। ২ী সং 

১৯৮৩। ৬৬০ ষস.। (তরজমা) 

এ েক এম াজলুর রহমান মু�ী, রাজােমহার, কুিম�া।  

- ষিু� কুরআন শরীা , ১-৩০ ষারাঃ মূল আরুীসহ িুশ� ুাংলা 

 রারণ, অথর ট �েীাজনীী ুযাখযা স�িলত। তাজ ষা. হা , ১৯৭৭। ২ 

খ-। ৪০+১৫৬২ ষস।  

এ েক এম াজলুর রহমান আনটীারী ।  

- ুবানুুাা েকারান শরীা। ২ী সং তাজ ষা. হা , ১৯৭৫। ২৬৪+৩১৮ 

ষস। স�াাক, এেকএম াজলুর রহমান মু�ী।  

টিহাুল আলম, ১৯১১-৯৮। চ�। িশকক।  

- েকারােনর ুাংলা অনুুাা। অ�কািশত।  

মাটলানা মুিহ �ীন খান, ১৯৩৬। গারগাঁট।  
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- তাসীের মা ’েরাুল কুরআন। ই.াা ১৯৮০। ৮ খ-। (৭০০০ ষস 

স�িলত)। মূল ��কার, মুাতী মুহ�া শাী।  

এই �ে�র সংিকা সং�রণ :  

ষিু� কুরআনুল করী ম : ুাংলা অনুুাা ট সংিকা তাসীর 

(মা‘আেরাুল কুরআেনর সংিকা সং) সা াী াূতাুাস, ১৯৯৪। ১৪৮৭ 

ষস�া।  

মুহ�া খুরশীা  �ীন, ১৯৪৪ । 

- তাাসীের জালালাইন । (াাুল  লুম ষাুস, ১৯৮২ । ১০+৩৫৮ ষস। 

-তাাসীের তাুারী । ২ খ� । ই.াা । 

েমাঃ লুৎার রহমান, ১৯৪৪। অধযক, োলুীা িসিনীর মা�াসা, সুহাগষুর, 

িসরাজ । 

-েকারান েকাবঃ িুশা অনুুাা ট আেলাচনা । অ�কািশত । 

আ�ুল আিজজ, ১৯৪২ । শাহজাষুর, িু.এ িশকক ।  

- েকারােনর অনুুাা । অ�কািশত । রচনাকাল, ১৯৮০-৮৩ । 
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তাাছীের লুৎাু�াহ। 

সার  ি�ন আহমা িচশিত।  

- তাসীের  েকারানুল করীমঃ িু�ািরত ুযাখযা। েকরানীগ�, ঢাকা। 

ইসলািমীা িচশিতীা সংঘ, ১৯৮৬।। ৪ খ�। (এেত িকছু িুতিকরত অংশ 

আেছ ুেল জানা যাী।) 

মাটলানা েমাঃ আিমনুল ইসলাম, ১৯৩৫। কুিম�া ।  

- তাাসীের নূুল েকারআন । আলুালাগ ষাুিলেকশ�, ১৯৮৪ । ৩০ 

খ�।  

ড. মুহা�া মুহা�া মুজীুুর রহমান, ১৯৩৬। অধযাষক রা.িু। 

-তাাসীের ইুেন কািছর। ই.াা, ১৯৮৮। রাজশাহী, অনুুাাক, ১৯৮৬। 

১-৮ খ�। �িত খে� ষস�া সংখযা ২৫০ (কমেুিশ)।  

অধযাষক আখতার াাুক, ১৯৩৫। ুিরশাল। 

-তাাসীের ইুেন কািছর। ই.াা ১৯৮৮। িতন খ�।  

আ�ুা াাইীযান িচশতী (মাটলানা শাহ সূাী)। শিবরণা, ুিরশাল। 
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- ুাংলা েকারান শরীা। কথাকিল ১৯৮৭। ষারা িহেসেু �কািশত। 

(মূল আরুী, নামকরণ, শােননযুল, ুাংলা  রারণ, অনুুাা, শ�াথর, 

ুযাখযা, ািজলত, তািুজাত ট মানু মেনর িজ াসা স�িলত।)  

েমাঃ শামসুল হক। এমএসিস। 

- ষিু� েকারােনর ুাংলা অনুুাা। ৩ খ�। অনুুাাক, ১৯৮৮। (আীাত 

িহসােু অনুুাা)।  

নূর েমাহা�া আযমী, ১৯০০-৭২। েনাীাখালী।  

- াুননুত তাসীর (ুাংলাী েকারান তজরমা)। অ�কািশত। ষা�ুিলিষ 

ুাংলা একােডমী।  

মাটলানা েমাহা�া ই সুা শরীা। 

- জালালাইন শরীা। ১ম ট ২ী খ�, চাঁাষুর, আুুল কােশম, ১৯৮৪। 

২৩৬ ষস�া।  

ারীা  ি�ন মাস া, ১৯৫০।  

- তাাসীর-ই জালালাীন । ই.াা, ১৯৯৩। মূল ��কার, ইমাম 

জালালু�ীন সুীূতী রহ.)।  
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ইসলািমক াা ে�শন। অনুুাা ষিরবা।  

-তাাসীের তাুারী শরীা। ই.াা, ১৯৯১-৯৫। ৬ খ�। মূল : আ�ামা 

আুু জাার মুহা�া ইুেন জারীর তাুারী রহ.।  

মাটলানা মুহা�া সাখাটীাত  �াহ।  

- রহানী েকারআন শরীা। তাজ. ষা. হা, ১৯৯-। ৭২৭ ষস.।  

হািাজ মুিনর  �ীন আহমা।  

- তাাসীর াী িযলািলল েকারআন। আল েকারআন একােডিম ল�ন, 

১৯৯৫। ৩০ খে� সমাষয। (মূল সাইেীা কুতুু শহীা রহ.)।  

আুাুল আিজজ আিল-আমান। ষি�মুব।  

- আল েকারান। (অ খ�) কিলঃ হরা �কাশনী, ১৯৯০। ৩৪০ ষস।  

ড. টসমান গিন।  

- েকারআন শরীা। ২ী সং�রণ, কিলঃ মি�ক �াাাসর,  ১৯৯২। ৫৫২ 

ষস। 

জািমল িুন িজীারত।  
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- আল-েকারআন। কুিিীা, অনুুাাক, ১৯৭৭। ১ম খ� ১-৫ ষারা। মূল 

েলখক, েমা�া েমাহা�া।  

মাটলানা এম এ ুিশর  ি�ন।  

- ছহীহ ুবানুুাা েকারআন শরীা। েকা. ম. লা, ১৯৯৬। ৬৬২।  

মুহা�া টুাীাুর রহমান মি�ক। (অনুুাাক) 

- তাাসীের মােজাী শরীা। ই.াা, ১৯৯৪। (মূল : মাটলানা আ�ুল 

মজীা ািরীাুাাী)।  

ড. মুহা�া মু�ািাজুর রহমান। অধযাষক ঢা.িু।  

- েকারান শরীা। েখাশেরাজ, ১৯৯৭। ২ খ� (মূল আরুীর সেব ুাংলা 

 রারণ ট ুাংলা অথরসহ)।  

- েকারান শরীা। েখাশেরাজ, ১৯৯৭। ২ খ� (মূল আরুীর সেব ুাংলা 

অথরসহ ষূণরাব)।  

- ি�শ ষারার ুাংলা তরজমাসহ সম� েকারআন শরীা। েখাশেরাজ, 

১৯৯৭।  
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মাটলানা েমাহা�া শামসুল হক োৗলতষুরী।  

- তাাসীর আহকামুল কুরআন। মিানা শরীা ষারিা মারী হা স, 

১৯৯৩। ৪২৩ ষস.।  

েমাঃ আ�ুল আজীজ। েনাীাখালী। েহডমা�ার, এমএিুিা।  

- তাকমীলুল ুীান াী তাাসীিরল কুরআন। ১ম ট ৭ম খ� ১৯৮৭-

৮৮। ৪৫০+৪৯০ ষস। ২ী-৬� খ� অ�কািশত। 

সার  ি�ন আহমা িচশতী।  

- তাসীের েকারান। রমযান, ১৯৯৯। ৫৫৬ ষস.।   

শামসুল হক োৗলতষুরী।  

- তাাসীর শা� ষিরিচিত। ই.াা, ১৯৯৯। ৭৭৬ ষস।  

মাটলানা মাজহার  �ীন আহমা।  

- শাহনূর কুরআন শরীা ( রারণসহ) ছারছীনা, ১৯৯৮। ১০৯৬ ষস.। 

ুািসর  ি�ন আহমা।  



 

56 

- ষিু� েকারান শরীা। েকারান মি�ল, ১৯৯৬। ৬৫১ ষস.। অনুুাা। 

মূল : আশরাা আলী থানভী রহ.।  

এম আ�ুল টীাহাু ।  

- কিুতার ছে� আল-কুরআেনর ুবানুুাা। খ�কার, ১৯৯৭। ১৬০ 

ষস.।  

মাটলানা আুুল ুাশার মুহা�া সাইাুল ইসলাম।  

- তাাসীের  সমানী। ই.াা, ১৯৯৬-৯৭। ২ খ� ৭০৪+৭৫১ ষস.। মূল : 

হযরত মাটলানা মাহমুাুল হাসান ট মাটলানা শা�ীর আহমা  সমানী।  

হাোজ শিহাুল ইসলাম।  

- তাাসীর াাতহল মাজীা। আরআইএস, ১৯৯৭। ২ খ�।  

অধযাষক েগালাম আযম।  

-আল- েকারােনর সহজ অনুুাা। আধুিনক, ১৯৯৮। ৪০৮ ষস.। 

েমাঃ েুলাল েহােসন।  



 

57 

তাাসীুল কাশশাা : সূরা আল-াািতহা। এাারােী কুরআন, ১৯৯৮। 

২২১ ষস.। যু� অনুুাাক েমাঃ িনজাম  �ীন।  

আ�ুশ শহীা নািসম।  

- আল-কুরআন আততাাসীর। ২ী সং. শতা�ী, ১৯৯৮। ৮৪ ষস.।  

ইসলািমক াা ে�শন, ঢাকা।  

- তাাসীের মাযহারী। ই.াা, ১৯৯৮ ২ খ� ৭২৩-৭৮০ ষস.। মূল : 

আ�ামা কারী সানা �াহ ষািনষিথ রহ.। 

আলহা� আ�ুর রু িচশতী।  

- ছহীহ ষরশমিন েকারান শরীা (ুাংলা  রারণ, অনুুাা) খাজা, 

১৯৯৯। ৩৫০ ষস.।17

18  

মুিহ�ুর রহমান খান।  

- আল-কুরআেনর কাুযানুুাা।   

                                                           
18. আলহা� েমাঃ আ�ুর রা�াক, ুাংলা ভাবাী ইসলামী সািহতয ��ষি� 

১৪০০-২০০০ খস. মাীনা ষাুিলেকশা�, �থম �কাশ, ২০০৩।   
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আল-ুাীান াাইে�শন।  

- আল কুরআেনর সহজ সরল অথরানুুাা,  

হসাইন িুন েসাহরাু।  

- আল-মাাানী কুরআন মাজীা, মূল আরুী, ুাংলা অনুুাা ট সংিকা 

াীকা।   

হাোজ মুিনর  ি�ন আহমা। 

- েকারআন শরীা সহজ সরল ুাংলা অনুুাা, আল েকারআন একােডমী 

ল�ন, �থম �কাশ : মাচর ২০০২।   

মাটলানা আ�ুল হািমা কােসমী,  

- ষিু� আল েকারআেনর ষুিথ অনুুাা, (অনুুাাক ট �কাশক) িন  

হািমিাীা �কাশনী, িমরষুর েরাড (সুকনযা াাটীার) ধানমি�, ঢাকা, 

�কাশকাল : িডেস�র ২০০৬। 

েসাহরাু িুন হসাইন, 

- মাাানী তাাসীর (১-১১ খ� ৩০ ষারা)। 
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হাোজ মুিনর  �ীন আহমা,  

- তাাসীর াী িযলািলল কুরআন, অনুুাা : মূল : শহীা সাইেীা কুতুু 

রহ., �কাশক : আল েকারআন একােডমী ল�ন, (২২ খ�)।    

হাোজ মুিনর  �ীন আহমা,  

- তাাসীের  সমানী, মূল : মাটলানা শা�ীর আহমা  সমানী, অনুুাা, 

�কাশক : আল েকারআন একােডমী ল�ন, (২২ খে� সমাষয)।  

আল েকারআন একােডমী ল�ন। 

- আসান তাাসীর, মূল : আুু সিলম েমাহা�া আুাুল হাই, ভাবা�র 

ট �কাশ : আল েকারআন একােডমী ল�ন।  

সংেকেষ তরজমা ট তাাসীেরর ভূত-ভিুবযত :  

ুাংলা ভাবাী ষিু� কুরআেনর অনুুাা শুর ধারাুািহকতাীই শু 

হেীেছ তাাসীর সংকলন ট এর অনুুাোর কাজ। টষের �কাশকােলর 

িহেসেু েমাাামুিা �থম েথেক িনেী এ ষযর� �কািশত �াী সুগেলা 

অনুুাা ট তাাসীেরর নামই তািলকাভু� হেীেছ। এ েকে� সিঠক ুা 

�া� িচ�া িকংুা অনুুাা ট তাাসীেরর মান িুেুচনাী আনা হী িন। 

গেুবণার খািতের সুগেলাই এখােন সমভােু  ে�িখত হেীেছ। যােত 
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কের ষাঠকগণ সুিুেধমত িনেজর ষছে�র অনুুাা ুা তাাসীর এ 

তািলকা েথেক খুঁেজ িনেত ষােরন।  

সে�হ েনই  ষযুর� সকল তাাসীরকারক ট অনুুাাক িনজ িনজ 

েমধা, েযাগযতা ট আ�িরকতার জনয ধনযুাাাহর। িুেশবত িুংশশতা�ীর 

আেগ যারাই এ কাজ কেরেছন তাোরেক নানা �িতকূলতা ট ুাধা 

 িজেী এ কাজ করেত হেীেছ। তাঁরা িনেজোর �ম ট সমী েকুল 

আ�াহর স�িির িনিমে� কােজ লািগেী এ জািতর েসুা কেরেছন। 

অেনেকই িনেজর গাঁোর াাকা খরচ কের অনুুাা ুা তাাসীর �কাশ 

কেরেছন। আ�াহ তাঁোর সকলেক  �ম িুিনমী াান কুন।  

আলহামাুিল�াহ ষূ রুুতরীোর ষাা� অনুসরণ কের ুতরমােনট ুাংলা 

ভাবাী কুরআেনর তরজমা ট তাাসীেরর কাজ অুযাহত রেীেছ। তেু 

ুতরমােন েযমন ইে� করেলই েয েক  তেথযর �াচুযর লাভ করেত 

ষােরন, ষূে রু েতমন িছল না। আেগকার িােন কািিত িকতাু ুা 

 �স িত �� সং�হ করা চাি�খািন কথা িছল না। তাঁরা অেনেকই েখেী 

না েখেী, িনেজর  ষাজরন ট জীিুকার �িত না তািকেী �চ� আেুগ 

ট িন�ার সেব এ কাজ কেরেছন । বতর ্মাে  আ�হ  মাােক  েন 
 কবহ ও ইংাকি  ভমষময়  িব� কক ােক  অংংন  েক 

আ� িবদন্মেন বমংংময়ও ত ে◌মন এ কাজ �ত এিগেী চেলেছ। 
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ুতরমােন মাকতাুা শােমলা ট ই�ারেনা েসুার েসৗজেনয আরুীর সু 

েরাাের� ুই ি�ক করেলই সং�হ করা স�ু। ষাশাষািশ ুাংলােতট 

অনুুাা ট তাাসীেরর িুশাল এক ভা�ার গেড়  েঠেছ। 

ষূে রুর িকছু িকছু তাাসীর ুা অনুুাো সিঠক তথয না ষাুার কারেণ 

িকংুা িু�া� েচতনালালন েহতু িকছু ভুলচুক ষাটীা িুিচ� নী। তাই 

ষাঠেকর  িচত হেু েসসু তথযিু�াা এুং অনাকািিত ভুল-চুক  

স�েকর সেচতন থাকা। িু  আিলমোর সাহাযয িনেল কাজিা সহেজই 

স�� করেত ষারেুন।  

ুািক রইল ষিু� কুরআেনর ুাংলা অনুুাা ট তাাসীেরর ভিুবযৎ 

সংকা ট স�াুনা কথা। েস ুযাষাের েমাাা াােগ ুলা যাী, ভিুবযেত 

আধুিনক িমিডীা ট �চারমাধযম কােজ লািগেী িু�া� িারকা এুং 

ইসলােমর িচর শ�রা অনুুাা ট তাাসীেরর নােম িকছু েভজাল 

ঢুকাুার েচিা কের যােু। এাাই ্াভািুক। েযমনিা তারা অতীেতট 

কেরেছ। িক� কুরআনেক িকীামত ষযর� অকত ট অিুকস ত রাখার 

াািীি েযেহতু েখাা এর নািযলকারী আ�াহই িনেীেছন তাই এ ুযাষাের 

 ে�েগর িকছু েনই। তেু তাোর খ�ের েযন েক  না ষেড়ন েস েচিা 

কের েযেত হেু হকষ�ী সকল মুসিলমেক। কারণ, যখন সিঠক তথয 

ষাটীা াুরহ িছল তখনই েযেহতু কুরআেনর িনমরল আেলাী েভজাল 
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ঢুকােনা যাী িন, েসখােন ুতরমান এই মু�তেথযর হালজামানা, যখন এক 

ি�েকই হাাীেসর সুলতা-াু রুলতা এুং তেথযর ু�িন�তা স�েকর 

িনি�ত হটীা যাে� েস যুেগ এ কাজ আোৗ সহজ নী।  

তেু ুাইের েথেক অনুুাা ুা তাাসীের িু�াি�র অনু�েুশ িনেী 

িচি�ত হুার কারণ না থাকেলট  ে�গ ুরং ঘেরর শ� িুভীবণোর 

িনেী। ছ�রষী মুসিলমোর িনেী। আেরকিা  ে�েগর িুবী, ষূে রু 

েযমন  ে�খ করা হেীেছ েয কুরআন েকােনা সাধারণ �� নী এুং 

েখাা আরুী ভাবার ষি�ত তাুষির নািযেলর ে�কাষা �তযককারী 

সাহাুীোরট কুরআন ুুঝেত রাসূলু�াহর সাহাযয িনেত হেীেছ, েসখােন 

যাু-মধুরা েক  এর তাাসীর ুা অনুুাো হাত িােত সমসযা হটীাই 

্াভািুক। ুাংলা কুরআেনর অনুুাা ট তাাসীর সামেন েরেখ কুরআন 

তাাসীের �েীাজনীী েযাগযতা অজরন না কেরই অেনেক জাগিতক ্ােথর 

এ াুরহ কােজ হাত োুার এই ভী�র �ুণতা িান িান সুি� ষাে�।  

কুরআেনর তাাসীর করেত চাইেল অুশযই তােক মূল আরুী েথেক 

সরাসির আরুী তাাসীর ট হাাীস��সমূেহর সহেযািগতাী তা করেত 

হেু। অনযথাী িতিন যত ুড় িু�ানই েহান না েকন কুরআেন মমরাথর  

অনুধাুেনর �েীাজনীীতা এুং এর িশকা �চাের কাজ কের েযেত 

ষােরন। তেু িকছুেতই িনেজ মুাাসিসর তথা কুরআেনর ুযাখযাতা ুা 
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ভাবযকার হেত ষােরন না। ইাানীং অেনকেকই োখা যাে� কুরআন 

শ�ভােু ষড়েত জােনন না, আরুী  �স িত ��সমূহ েরাম�ন েতা াূেরর 

কথা, আরুী েনেড় ইুারত তথা হরকতিুহীন ুােকযর মেমরা�ার করেত 

ষােরন না, অথচ তােক মুাাসিসর আখযা োীা হে� িকংুা িতিন িনেজ 

ইে� মত তাাসীর রচনার াুগরম ষেথ যা�া শু কেরেছন। এ কারেণই 

একজন কুরআন স�েকর সাধারণ  ানস�� েলাক ভাই িগিরশচ� 

েসেনর অনুুাােক ‘�থম সিঠক’ অনুুাা ুলার মেতা ুালিখলয 

োখাুার অুকাশ ষান। এ ুযাষাের আমাোর েযমন সতকর থাকেত 

হেু, েতমিন সজাগ করেত হেু অনযোরট। এ েকে� যারা আ�াহর 

ুাণী ুুেঝন, যারা ইলেম টহীর ধারক-ুাহক তাঁোরেকই অ�ণী ভূিমকা 

ষালন করেত হেু। যারা কুরআন ুুেঝন না িকংুা যারা আরুী তথা 

কুরআনী িশকা অজরন করেত ষােরন িন, তাোরেক ষূে রুা� ে�ণীর 

সাহাযয িনেীই কুরআন অনুধাুেনর েচিা করেত হেু।  

আ�াহ তা‘আলা সুাইেক ষিু� কুরআন িুশ�ভােু ষড়া, সিঠকভােু 

এর মমর  ষলি� করা এুং তানুযাীী জীুন ষিরচালনার তাটাীক াান 

কুন। আমীন। 


