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ব??
আমরা িকভােব কুরআন বুঝব
ড. েমাহাম্মদ মানজুের ইলাহী
ভূ িমকা :
আল-কুরআনু ল কারীম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর উপর আল্লাহ
সু বহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ েথেক নািযলকৃত সবর্েশৰ্ষ্ঠ ও িচরন্তন মু‘িজযা, িবশব্
মানবতার মুিক্তসনদ= এেত রেয়েছ মানব জীবেনর সকল িদক ও িবভাগ সম্পেকর্
সু স্পষ্ট িহদায়াত ও িদক-িনেদর্শনা, রেয়েছ আেলাকবিতর্কা, উপেদশ, রহমত ও অন্তেরর
যাবতীয় বEািধর উপশম= আল্লাহ সু বহানাহু বেলন,
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‘‘েহ মানু ষ! েতামােদর রেবর পক্ষ েথেক েতামােদর কােছ এেসেছ উপেদশ এবং
অন্তরসমূ েহ যা থােক তার িশফা, আর মুিমনেদর জনE িহদায়াত ও রহমাত= বল,
‘আল্লাহর অনু গৰ্েহ ও রহমােত’= সু তরাং এ িনেয়ই েযন তারা খুশী হয়= এিট যা তারা
জমা কের তার েচেয় উত্তম=’’1
িতিন আেরা বেলন,
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‘‘আর আিম েতামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ, শুধু এজনE েয, েয িবষেয় তারা
িবতকর্ করেছ, তােদর জনE তা তুিম স্পষ্ট কের েদেব এবং এিট িহদায়াত ও রহমাত
েস কওেমর জনE যারা ঈমান আেন=’’2
িকয়ামাত পযর্ন্ত আল-কুরআন িহফাযেতর দািয়তব্ আল্লাহ তাআলা িনেজই িনেয়েছন=
আল-কুরআন সংরক্ষেণর িবষয়িট মূ লতঃ আল্লাহর মহান কুদরেতর িবশাল িনদশর্ন= েয
পৰ্জেন্মর মেধE কুরআন সরাসির নািযল হেয়েছ তােদর জনE এ গৰ্ন্থ েযমন উপেযাগী ও
িচর আধুিনক িছল, তােদর পরবতর্ী আগত অনাগত সকল পৰ্জেন্মর জনEও তা িচরন্তন
ও শাশব্ত জীবনাদশর্= অতএব সেন্দহ েনই েয, আল-কুরআেনর েশখন ও িশক্ষাদান,
িনয়িমত অধEয়েনর মাধEেম এেক সিঠকভােব বুঝা, উপলিZ করা ও যথাযথ গুরুেতব্র
সােথ েস অনু যায়ী আমল করা েস সব েলাকেদরই অনু সৃত নীিত যারা সবর্যুেগই িছেলন
সত্ ও পূ ণEবান= বরং এ হেচ্ছ েস িঠকানা েযখােন দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয়
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কলEাণ ও সফলতা িনিহত=
সবযু েগই মুসিলম জনসাধারণ কুরআেনর পৰ্িত সবর্ািধক গুরুতব্ পৰ্দান কেরেছ= মহান
আল্লাহ ততিদন পযর্ন্ত মুসিলম উম্মাহেক সেবর্াত্তম ও েশৰ্ষ্ঠ জািতর সব্ীকৃিত েদেবন
যতিদন তারা এ গৰ্ন্থিট অধEয়ন করেব, িহফয করেব, িহফাযত করেব, এর অথর্ িনেয়
িচন্তা-গেবষণা করেব, এর গূ ঢ় তত্তব্ব উপলিদ্ধ করেব, এর িনেদর্শ েমেন চলেব এবং
এর িনেষধকৃত সকল িকছু পিরহার করেব= ধমর্, বণর্ ও েগাতৰ্ িনিবর্েশেষ সকল জািতর
জীবেন এ গৰ্েন্থর পৰ্েয়াজনীয়তা েযেহতু অপিরসীম, েসেহতু মুসলমানগণ এ গৰ্েন্থর পৰ্িত
সবর্ািধক যত্ন ও গুরুতব্ িদেয়েছ, পৃিথবীর ইিতহােস আর েকান জািতর গৰ্ন্থ এ রকম
গুরুতব্ পাওয়ার েসৗভাগE লাভ কেরিন= কুরআন কারীেমর এ অপিরসীম গুরুেতব্র
কারেণ সারা িবেশব্র মুসিলম মানেস কুরআেনর পঠন-পাঠন, অধEয়ন ও কুরআন বুঝার
এক অভূ তপূ বর্ সাড়া ও িবপুল উদ্দীপনা সৃ িষ্ট হেয়েছ, েযন কুরআন কারীেমর এ িবশাল
চচর্া েথেক জীবেনর পৰ্িতিট েক্ষেতৰ্ই িনষ্ঠাবান মুসিলম মাতৰ্ই উপকৃত হেত পাের= িকন্তু
পৰ্শ্ন েথেক যায় -িকভােব আমরা কুরআেনর সিঠক বুঝ ও উপলিZ অজর্ন করব? এ
পৰ্বেন্ধ আমরা েস পৰ্শ্নিটর সিঠক উত্তর পাওয়ারই েচষ্টা করব এবং পাশাপািশ এমন
িকছু িবষয় উপস্থাপন করব যা পাঠেকর মন ও মানস েথেক অেবাধগমEতার সকল
েদয়াল তুেল েদেব এবং কুরআনেক সিঠকভােব বুেঝ িনেত সহায়তা করেব=
কুরআন েকন আমােদর বুঝেত হেব?
হেব?
কুরআন বুঝার পন্থা সম্পেকর্ আেলাকপাত করার আেগ আমােদর বুঝেত হেব কুরআন
বুঝার েকন এত গুরুতব্= েসিটই িনেচ তুেল ধরা হল :
1. কুরআন হেচ্ছ দব্ীেনর সকল জ্ঞােনর উত্স এবং েমৗলিভিত্তর আধার= দব্ীন, দুিনয়া ও
আিখরােতর সকল কলEাণ এর মাধEেমই শুধু অিজর্ত হয়= কুরআন নািযল হেয়েছ
এর িবধান অনু যায়ী আমল করার জনE= আমেলর জনE েবাঝা ও উপলিZর
পৰ্েয়াজন= না বুেঝ আমল করা মানু েষর পেক্ষ সম্ভব নয়= েয বEিক্ত কুরআন পেড়
অথচ বুেঝ না তার উদাহরণ হল - েযমন একদল েলােকর কােছ তােদর উধর্তন
কতৃর্পেক্ষর কাছ েথেক একিট িনেদর্িশকা আসল, যােত িলখা আেছ িক করা যােব
আর িক করা যােব না, িকেস তােদর মঙ্গল হেব এবং িকভােব ভুলপেথ চলেল শতৰ্ু
তােদরেক পাকড়াও করেব, তারা েস িনেদর্িশকা মাথায় েরেখ খুবই সম্মান েদখাল
এবং সু ন্দর সূ ের তা পড়ল িকন্তু বুঝার েচষ্টা না কের ভুল পেথ চলল, ফেল
অিনবাযর্রূেপই তারা শতৰ্ু দব্ারা আকৰ্ান্ত হল=
2. কুরআেনর অথর্ না বুঝার মােনই হল দব্ীেনর সিঠক জ্ঞান ও ধারণা না থাকা=
3

আবুদ্দারদা রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন, আমরা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া
সাল্লােমর সােথ িছলাম, িতিন আকােশর িদেক দৃ িষ্ট িনেক্ষপ কের বলেলন, ‘‘এটা েস
সময় যখন মানু েষর কাছ েথেক জ্ঞান উিঠেয় েনয়া হেব, ফেল তারা তা অজর্ন
করেত সক্ষম হেব না=’’ তখন িযয়াদ ইবন লািবদ আল-আনসারী বলেলন, িকভােব
জ্ঞান আমােদর কাছ েথেক িছিনেয় েনয়া হেব অথচ আমরা কুরআন পেড়িছ?
আল্লাহর কসম! আমরা অবশEই কুরআন পড়ব, আর আমােদর স্তৰ্ী ও সন্তানেদরেক
কুরআন পড়াব= রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বলেলন, ‘‘েহ িযয়াদ
েতামার মা েতামােক হািরেয় েফলুক (েতামার মৃতুE েহাক)3, আিম েতা েতামােক
মদীনাবাসী ফাকীহেদর মেধE গণE করতাম=এ তাওরাত এবং ইনিজল ইয়াহুদ ও
নাসারােদর কােছ আেছ= িকন্তু তা তােদর িক কােজ এেসেছ?’’ জুবােয়র বলেলন,
এরপর আমরা উবাদাহ ইবন আস-সািমেতর সেঙ্গ সাক্ষাত্ করলাম= আিম বললাম,
তুিম িক শুেনছ েতামার ভাই আবুদ্দারদা িক বলেছ? আর আবুদ্দারদা িক বেলেছ তা
তােক অবিহত করলাম= িতিন বলেলন, আবুদ্দারদা সতE বেলেছ, তুিম চাইেল আিম
েতামার কােছ েস ইলম সম্পেকর্ বলব যা সবর্পৰ্থম উিঠেয় েনয়া হেব, তা হল খুশূ
ও িবনয়= তুিম হয়ত েকান মাসিজেদ পৰ্েবশ কের েসখােন েকান িবনয়ী েলাক পােব
না=4
অতএব বুঝা েগল েয, ইলম ও জ্ঞান উেঠ যাওয়ার কারণই হল এমন বEিক্তগেণর
অভাব ও অনু পিস্থিত যারা ইলমেক ধারণ করেবন এবং সিঠকভােব উপলিZ
করেবন ও আমল করেবন=
3. কুরআন বুঝা ও কুরআন িনেয় িচন্তা-গেবষণার িবপুল সাওয়াব রেয়েছ= উকবা ইবন
আেমর আল-জুহানী বেলন, আমরা আহেল সু ফফার সােথ থাকাবস্থায় রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম একবার আমােদর কােছ এেস বলেলন, ‘‘েতামােদর
েকান্ বEিক্তর এটা পছন্দ েয, েস আল্লাহর অবাধEতা ছাড়াই এবং আত্মীয়তার
সম্পকর্ নষ্ট না কের বুতহান অথবা আকীক পৰ্ান্তের5 িগেয় দু’েটা িবশালকায় উট
িনেয় আসেব?’’ আমরা বললাম, আমােদর সবারই তা পছন্দ= িতিন বলেলন,
েতামােদর েকউ পৰ্িতিদন মাসিজেদ িগেয় িকতাবুল্লার দু’েটা আয়াত েশখা িকংবা
পড়া দু’ উেটর েচেয়ও তার জনE উত্তম= আর িতনিট আয়াত িতনিট উেটর েচেয়
এবং চারিট আয়াত চারিট উেটর েচেয় উত্তম= আর যতগুেলা আয়াত েস অধEয়ন
3

এটা েকান বদেদায়া নয়, বরং আরবী বাকরীিত= অপছন্দনীয় িকংবা সিঠক নয় এমন কথা বলা হেল আরবগণ এ বাকE
িকংবা ‘ওয়াইলাক’ (েতামার ধব্ংস) বEবহার কের থােক=

4

সু নান িতরিমযী, িকতাবু ল ইলম, বাব: ইলম উেঠ যাওয়া পৰ্সেঙ্গ যা এেসেছ, হাদীস নং ২৬৫৩, িতরিমযী বেলন, ‘এিট
হাসান গরীব হাদীস’= আলবানী বেলন, ‘সহীহ’=

5

মদীনার দু ’েটা উপতEকা=

4

করেব তা সমসংখEক উেটর েচেয় উত্তম=’’6 যিদ জ্ঞানাজর্ন সবেচেয় উত্তম ও
মযর্াদাকর কাজ হেয় থােক তাহেল এর অগৰ্ভােগ সেবর্াচ্চ পযর্ােয় রেয়েছ আল্লাহর
কালাম জানা, বুঝা ও উপলিZ করা= েকননা জ্ঞােনর মযর্াদা জ্ঞানগত িবষেয়র
মযর্াদার উপর িনভর্র কের= িকতাবুল্লাহ হেচ্ছ জগেতর সবেচেয় সম্মািনত িবষয়;
সু তরাং এর জ্ঞানাজর্নই হল সবেচেয় সম্মািনত ও মযর্াদাকর কাজ=
4. মুসলমানেদর অৈনকE, ভুল বুঝাবুিঝ ও হানাহািন দূ র কের ভালবাসা, সম্পৰ্ীিত ও
হৃদEতা আনয়েনর িবশুদ্ধ উপকরণই হল আল-কুরআনেক সিঠকভােব বুঝা ও
হৃদয়ঙ্গম করা= কুরআনেক সিঠকভােব না বুঝাই হল যত অৈনেকEর মূ ল= ইবরাহীম
আত-তাইমী বেলন, ‘উমার রা. একিদন একাকী িছেলন, িতিন সব্গেতািক্ত কের
বলেলন, িকভােব এ উম্মেতর মেধE িবেভদ থাকেত পাের, অথচ তােদর নবী এক
এবং িকবলা এক!? এরপর িতিন ইবন আববাস রা.েক েডেক পাঠােলন ও িজজ্ঞাসা
করেলন, এ উম্মত িকভােব িবভক্ত হেত পাের অথচ তােদর নবী এক ও িকবলা
এক? ইবন আববাস বলেলন, েহ আমীরুল মু’িমনীন, আমােদর উপর কুরআন
নািযল হেয়েছ এবং আমরা তা অধEয়ন কেরিছ এবং েজেনিছ েকান বEাপাের নািযল
হেয়েছ= আর আমােদর পর একদল েলাক আসেব যারা কুরআন পড়েব অথচ
জানেব না েকান্ বEাপাের কুরআন নািযল হেয়েছ= ফেল েস বEাপাের তারা িনজসব্
মতামত েদেব= আর যখন তােদর িনজসব্ মতামত হেব তারা মতেভদ করেব এবং
এভােব মতেভদ করেত করেতই তারা সংঘেষর্ িলপ্ত হেব...=’’7
5. কুরআন েশখা ও তা সিঠকভােব বুঝা েথেক যারা িবরত থােক ও মুখ িফিরেয় রােখ
তারা মূ লত কুরআনী জীবন যাপন েথেক সের িগেয় অনE জীবেন অভEস্ত হেয় পেড়=
আল্লাহ মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআেনর মাধEেম জািনেয়েছন, যােদর কােছ কুরআেনর জ্ঞান
এেসেছ অথচ েস জ্ঞান েথেক তারা মুখ িফিরেয় িনেয়েছ ও তা পিরতEাগ কেরেছ,
তােদরেক িতিন জ্ঞােনর আেলােত উদ্ভািসত কেরনিন, বরং অজ্ঞানতার মেধEই তারা
হাবুডুবু েখেয়েছ= িতিন ইয়াহুদেদর সম্পেকর্ বেলন,

J
ْ ْ ٌ ُ َ ْ ُ َ َ Jََ
َ َ ﻛﺘhﺎ
َ َُ;ﺗُﻮ ﻟْﻜﺘ3 ﻳﻦ
ٌ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ٌ ِّ َ ُ
َ d
hﺎ
﴿;ﻟﻤﺎ ﺟ
ِ  ﻟِﻤﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻏﺒﺬ ﻓ ِﺮﻳﻖ ِﻣ َﻦm ﻣﺼﺪJ ﷲ
ِ
ِ
ِ  ِﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪnﺳﻮ# ﻫﻢBﺎ
َ
ْ ََ ُ َ J
َُْ َ َُJ
َ َْ
َ ََُْ ْ ُJ َ ْ
ُ ُ َ ََ
﴾ ﻦﻴ ﺒﻟ ُﻣﻠ ِﻚ ُﺳﻠﻴ َﻤﺎ
ﺎﻃ
ِ ( َ;ﻳﺒﻌﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻮ ﻟﺸﻴrsr)  ِﻫﻢ ﻛﻜﻏﻬﻢ ﻻ ﻓﻌﻠﻤﻮ#ﻮ
ِ
ِ  ﻇﻬB#; J ﷲ
‘‘আর যখন তােদর িনকট আল্লাহর কাছ েথেক একজন রাসূ ল এল, তােদর সােথ যা
আেছ তা সমথর্ন কের, তখন আহেল িকতােবর একিট দল আল্লাহর িকতাবেক তােদর

6

সহীহ মুসিলম, িকতাব : মুসািফরেদর সালাত ও এর কসর, বাব : কুরআন েশখা ও সালােতর মেধE কুরআন অধEয়েনর
ফযীলত, হাদীস নং ১৯০৯=

7

ইবরাহীম ইবন মূ সা ইবন মুহাম্মাদ আশ-শািতবী, আল-মুয়াফাকাত ফী উসূ িলল িফকহ, তাহকীক : মাশহুর হাসান
সালমান, দার আফফান, ১৯৯৭, ৪/২০০.

5

েপছেন েফেল িদল, (এভােব েয,) মেন হয় েযন তারা জােন না= আর তারা অনু সরণ
কেরেছ, যা শয়তানরা সু লায়মােনর রাজেতব্ পাঠ করত=’’8
ইয়াহুদেদর কােছ আল্লাহর পক্ষ েথেক িকতাব আসার পর তারা তা েথেক মুখ িফিরেয়
িনেয়িছল বেল আল্লাহ তােদরেক এমন এক িনকৃষ্ট গৰ্েন্থর িফতনায় তােদরেক আকৰ্ান্ত
কেরিছেলন যা সু লায়মান আলাইিহস সালােমর রাজেতব্ শয়তান িতলাওয়াত করেতা=9
আল্লাহ কুরআন েথেক মুখ িফিরেয় রাখার শািস্ত সম্পেকর্ বেলন,

ْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُُ ُ َْ َ ً ْ َ ً َ َ َُ J َ
َ َ ْ َ
﴾ﻗ َﻰﻤ3 ﺎﻣ ِﺔ
 ﻟ ِﻘﻴa ﻳﻮz ﻓ ِﺈ  ﻣ ِﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﺎﻜ ;ﺤﻧﺮﺸcﻋ َﺮ ﻗ ْﻦ ِﻛ ِﺮ3 ﴿ َ; َﻣ ْﻦ

‘‘আর েয আমার স্মরণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনE হেব িনশ্চয় এক সংকুিচত
জীবন এবং আিম তােক িকয়ামত িদবেস উঠাব অন্ধ অবস্থায়=’’10
িতিন আেরা বেলন,

ْ َ ْ ُ ْ َ J َ ْ َ َ َ ْ َ J ُ ِّ َ
َ
َ ﻤ ْﻦ ُ ِّﻛJ َ ْﻇﻠَ ُﻢ ِﻣ3 ﴿ َ; َﻣ ْﻦ
﴾ ﻦﻴ ُﻣﻨﺘَ ِﻘ ُﻤﻮ
ﻋﺮ ﻗﻨﻬﺎ ِ"ﻧﺎ ِﻣﻦ ﻟﻤﺠ ِﺮ ِﻣ3 ﺑ ِﻪ ﻋﻢ# ﺂﻳﺎ
ﺑ
ﺮ
ِ ِ

‘‘আর তার েচেয় বড় যািলম আর েক, যােক সব্ীয় রেবর আয়াতসমূ েহর মাধEেম উপেদশ
েদয়ার পর তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়? িনশ্চয় আিম অপরাধীেদর কাছ েথেক
পৰ্িতেশাধগৰ্হণকারী=’’11
কুরআন বুঝা সহজ :
কুরআেনর পঠন-পাঠন, িতলাওয়াত ও অধEয়ন এবং কুরআেনর অনু শাসন েমেন চলােক
আল্লাহ তার বান্দােদর জনE সহজ কের িদেয়েছন বেল সূ রা আল-কামাের েমাট চারবার
েঘাষণা িদেয়েছন=

ْ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ ْ J َ ْ َ َ َ
J
﴾ﺮﺴﻧﺎ ﻟﻘ ْﺮ ﻟِﺜﻛ ِﺮ ﻓ َﻬﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣﺪ ِﻛ ٍﺮ
﴿;ﻟﻘﺪ ﻳ

‘‘আর আিম িনশ্চয়ই কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ উপেদশ গৰ্হেণর জনE, অতএব
েকান উপেদশ গৰ্হণকারী আেছ িক?12
আল-কুরআেনর শমালা সহেজই িতলাওয়াত ও িহফয করা যায়, এর অথর্ সহেজই
েবাধগমE হয় এবং েশখা যায়; েকননা তা বাকEিবনEােসর িদক েথেক সবেচেয় সাবলীল
ও সু ন্দর, ৈশিল্পকতায় সবেচেয় িনপূ ণ ও েশৰ্ষ্ঠ, অেথর্র িদক েথেক সবেচেয় সতEবাদী,
বEাখEা ও িবেশ্লষেণ সবেচেয় স্পষ্ট= েয বা যারাই কুরআেনর জ্ঞান অজর্েনর উেদ্দেশE
অগৰ্সর হয় আল্লাহ তােদর জনE তা িনতান্তই সহজ কের েদন= পৃিথবীর বড় বড়

8

সূ রা আল-বাকারাহ : ১০১-১০২

9

আবদু র রহমান ইবন সা‘দী, আল-কাওয়ােয়দ আল-িহসান, ৩৪নং ধারা=

10

সূ রা তব্হা : ১২৪

11

সূ রা আস-সাজদাহ : ২২

12

সূ রা আল-কামার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০

6

অমুসিলম িবজ্ঞানী যারা আরবী ভাষা িশেখিন তােদর অেনেকই শুধু কুরআেনর তরজমা
পেড়ই আল্লাহর Message েপেয় যায় এবং েসজনEই পাশ্চােতEর অেনক বড় পিন্ডত
হেয়ও তারা ইসলাম গৰ্হণ করেত িদব্ধা কের না= আল্লাহ তা‘আলা আেরা বেলন,

َ J َ َ J َ َ
َْ Jَ َJ َ
﴾ ; ﺑِ ِﻠ َﺴﺎﻧِﻚ ﻟ َﻌﻠ ُﻬ ْﻢ ﻓﺘَﺬﻛ ُﺮzﺮﺴﻧ ُﺎ
﴿ﻓ ِﺈﻏﻤﺎ ﻳ

‘‘অতঃপর আিম েতা েতামার ভাষায় কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ, যােত তারা
উপেদশ গৰ্হণ কের=’’13

ً ُ ً َ
َ َ ُ َْ Jَ َJ َ
ُْ َ Jُْ
َ ِّ َﻚ ِ ُﺤﻛﺒ
﴾+ّ  ﺑِ ِﻪ ﻗ ْﻮﻣﺎ#َ ﻦﻴ َ;ﻳﻨ ِﺬ
ﺮﺸ ﺑِ ِﻪ ﻟﻤﺘ ِﻘ
ِ ﺑِ ِﻠﺴﺎﻧz﴿ﻓ ِﺈﻏﻤﺎ ﻳﺮﺴﻧﺎ

‘‘আর আিম েতা েতামার ভাষায় কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ, যােত তুিম এর দব্ারা
মুত্তাকীেদর সু সংবাদ িদেত পার এবং কলহিপৰ্য় কওমেক তদব্ারা সতকর্ করেত পার=’’14
কুরআনেক সহজ কের িদেয় আল্লাহ আমােদর উপর বড়ই অনু গৰ্হ কেরেছন= তা না
হেল এটা অনE ধেমর্র মত পুেরািহতেদর কিঠন িনয়ন্তৰ্েণই আবদ্ধ থাকত= অতএব
আল্লাহর বান্দােদর মেধE েক আেছন কুরআেনর িদেক সবর্ান্তকরেণ এিগেয় আসেবন,
কুরআেনর উপেদশ গৰ্হণ করেবন, কুরআন িশখেবন এবং কুরআেনর মমর্বাণী উপলিZ
কের জীবনেক কুরআেনর রেঙ রিঙন করেবন?
কুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় গেবষণা িক শুধু আেলমগেণরই কাজ?
কাজ?
কুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় িচন্তা-গেবষণা করা শুধু আেলমেদর মেধEই ইসলাম
সীমাবদ্ধ রােখিন= বরং পৰ্েতEক মুসিলেমর অবশE কতর্বE হেচ্ছ ঐ পিরমাণ কুরআন চচর্া
করা, যতটুকু সাধE আল্লাহ তােক িদেয়েছন এবং যতটুকু জ্ঞান, বুিদ্ধ ও বুঝ তার
রেয়েছ= আল্লাহ তাঁর বান্দােদর সকলেকই কুরআন বুঝা ও তা িনেয় িচন্তা-গেবষণা
করার পৰ্িত আহবান কেরেছন= েকান িনিদর্ষ্ট েশৰ্ণীেক িতিন িবেশষভােব এ দািয়তব্
েদনিন= কুরআন বুঝা ও গেবষণা যিদ েকান একদল েলােকর মেধEই সীমাবদ্ধ করা হত
তাহেল কুরআেনর কলEাণ সীিমত হেয় েযত এবং আয়ােতর আহবান স্পষ্টভােব শুধু
তােদর বEাপােরই বEক্ত করা হত, িকন্তু কুরআেনর আহবান এমনিট নয় - এটা উম্মাহর
সকেলরই জানা=
ইবন আববাস রা. বেলন, কুরআেনর তাফসীর চারভােগ িবভক্ত;

একভাগ আরবরা তােদর িনেজেদর কথা েথেকই জােন=
িদব্তীয় পৰ্কার তাফসীর না বুঝার ওজর কােরা পক্ষ েথেকই গৰ্হণেযাগE নয়=
তৃতীয় পৰ্কার তাফসীর অনু ধাবন শুধু আেলমগেণর পেক্ষই সম্ভব=
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আর চতুথর্ পৰ্কার আল্লাহ ছাড়া আর েকই জােনন না=15
তন্মেধE েয তাফসীর না বুঝার েক্ষেতৰ্ কােরা ওজর শরীয়েত গৰ্হণেযাগE নয় তা হেলা
কুরআেন েয সব আহকাম ও িবধান স্পষ্ট, হৃদয়েক নাড়া েদয়া সু ন্দর উপেদশাবলী,
শিক্তশালী ও সু স্পষ্ট দলীল ও পৰ্মাণসমূ হ এবং েস সব সাধারণ বক্তবE যা আয়াত
েথেক স্পষ্টভােব বুঝা যায়=
েযমন আপিন যখন আল্লাহর কালাম িনেয় ভাবেবন, আপিন িক উপলিZ করেবন?
আপিন উপলিZ করেবন, আপিন এমন এক সত্তােক েপেয়েছন সকল িকছু ই যার
মািলকানাভূ ক্ত, তাঁর জনEই সকল পৰ্শংসা, পৰ্িতিট িবষয়ই তাঁর দব্ারা িনয়িন্তৰ্ত, সবিকছু র
উত্স িতিন এবং তাঁর কােছই সবার পৰ্তEাবতর্ন, িতিন আরেশর উপর আেছন, জগেতর
েকান িকছু ই তাঁর কােছ েগাপন েনই, িতিন বান্দার অন্তেরর কথাও জােনন, তােদর
পৰ্কাশE-অপৰ্কাশE সকল অবস্থা তাঁর জানা, িতিন একাই জগত পিরচালনা করেছন,
িতিন সবর্েশৰ্াতা ও সবর্দৰ্ষ্টা, িতিন দান কেরন ও েকেড় েনন, িতিনই পুরস্কুত কেরন ও
শািস্ত দান কেরন, িতিনই সম্মািনত কেরন ও অপদস্থ কেরন, িতিনই সৃ িষ্ট কেরন ও
িরযক েদন, িতিনই জীবন দান কেরন ও মৃতুE ঘটান, িতিনই তাকদীর ও ফয়সালা
িনধর্ারণ কেরন, তাঁর অনু মিত ছাড়া েকান অণুও আেন্দািলত হয় না, তাঁর জ্ঞােনর বাইের
েকান একিট পাতাও ঝের না, যমীন ও আসমােনর েকান িকছু তাঁর অজ্ঞাত েনই...
এরপর ভাবুন আল-কুরআেন িকভােব িতিন তাঁর িনেজর পৰ্শংসা কেরেছন, গুণগান
বণর্না কেরেছন, বান্দােদরেক নসীহত কেরেছন আর বান্দােদরেক ঐ পেথর
িদকিনেদর্শনা িদেয়েছন যােত রেয়েছ তােদর সু খ-শািন্ত ও সাফলE এবং সতকর্ কেরেছন
েস সব িবচুEিত ও িবভৰ্ািন্ত েথেক যােত রেয়েছ তােদর অশািন্ত ও ধব্ংস= কুরআেনর
মাধEেমই বান্দা অিত সহেজই জানেত পারেছ আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ হ ও মহান
গুণাবলী সহ তাঁর পিরচয়= আল-কুরআন বান্দার সামেন অতEন্ত স্পষ্টভােব আল্লাহর
অনু গৰ্হ ও েনয়ামতসমূ হ তুেল ধেরেছ, আর অনু গত বান্দােদর জনE আল্লাহর েদয়া
মযর্াদা, সু খ-শািন্ত ও মহা পুরস্কােরর সংবাদ এবং পািপষ্ঠ ও অবাধE বান্দােদর ভয়াবহ ও
মমর্ািন্তক শািস্তর দুঃসংবাদ পৰ্দান কেরেছ=16 এ িবষয়গুেলা এবং এছাড়াও আেরা
বহুিবধ িবষয় আল্লাহর েয েকান বান্দা চাইেলই সহেজ অনু ধাবন করেত পাের= তেব
এজেনE তােদর পৰ্েয়াজন কুরআন অধEয়ন করা এবং কুরআন িনেয় িকছু টা িচন্তা15

ইমাম ইবন জারীর, তাফসীর ইবন জারীর, ১/৫৭
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8

গেবষণা করা এবং এেক্ষেতৰ্ সংিক্ষপ্ত অথচ Authentic িকছু তাফসীেরর সাহাযE েনয়া=
পাশাপািশ কুরআেন এমন সব িবষয়ও েদখা যায় যা বুঝার জনE আেলম ও স্কলারেদর
িবেশষ জ্ঞােনর পৰ্েয়াজন হয়, সাধারণ মানু ষ মাতৰ্ই তা বুঝেত পাের না= েযমন
কুরআেনর কািবEক অিভবEিক্ত, সািহিতEক ৈশিল্পকতা এবং আরবীভাষার অলংকরণ ও
বণর্নাভিঙ্গর বহু সু ক্ষ িবষয় আরবী ভাষায় পারদশর্ী িবেশষজ্ঞ ছাড়া অনE কােরা পেক্ষ
বুঝা সম্ভব নয়= একইভােব কুরআন েথেক হালাল-হারােমর পৰ্িতিট িবষয় গেবষণা কের
েবর করা ফাকীহ ও মুহািদ্দস-মুফাসিসর ছাড়া অনE সাধারেণর পেক্ষ অসম্ভব= কুরআেন
খুবই সব্ল্প িকছু শ ও বাকE রেয়েছ যার মমর্ শুধু আল্লাহই জােনন, েযমন িকছু সূ রার
শুরুেত ‘আিলফ-লাম-মীম’ ইতEািদ Expression-সমূ হ=
কুরআন বুঝার েক্ষেতৰ্ িবভৰ্ািন্ত েকাথায়?
েকাথায়?
কুরআন অধEয়ন ও গেবষণার েক্ষেতৰ্ চূ ড়ান্ত সতকর্তা অবলমব্ন অতEন্ত জরুরী=
সতকর্তার অভােব এেক্ষেতৰ্ যেথষ্ট ভুল-তৰ্ুিট হেয় েযেতপাের; েকননা অেনক সময়
কুরআেনর েকান বক্তেবEর সাধারণ অথর্ েকউ বুেঝ থাকেত পােরন, অথচ ঐ বক্তবE
দব্ারা িবেশষ অথর্িটই উেদ্দশE, সাধারণ ও বEাপক অথর্ নয়= কখেনা পাঠক বুেঝ থাকেত
পােরন এমন অথর্ যা বুঝােনা কুরআেনর উেদ্ধশE নয়= এমনিট সাহাবাগেণর কােরা
কােরা েক্ষেতৰ্ ঘেটিছল=
আেয়শা রা. বেলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন,‘‘িকয়ামেতর
িদন যার িহসাব েনয়া হেব তার আযাব হেব=’’ আিম বললাম, আল্লাহ িক বেলন িন,

ً
ً
َ َ﴿ﻓَ َﺴ ْﻮ َ ُﺤﻳ
ُ ﺎﺳ
﴾ﺐ ِﺣ َﺴﺎﺑﺎ ﻳ َ ِﺴﺮﻴ

‘‘অতঃপর অতEন্ত সহজভােবই তার িহসাব িনকাশ করা হেব=’’17
িতিন বলেলন, ‘‘এটা েস িহসাব নয়, বরং এটা শুধু উপস্থাপন মাতৰ্= িকয়ামেতর িদন
যার িহসাব পুঙ্খানু পুঙ্খরূেপ েনয়া হেব, তার আযাব হেব=’’18 এখােন লক্ষE করা যােচ্ছ,
আেয়শা রা. িহসােবর সাধারণ বEাখEা গৰ্হণ কেরিছেলন যা কম েবশী সব ধরেনর
িহসাবেক অন্তভুক্ত
র্ কের= িকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট কের িদেলন
েয, আয়ােত উিল্লিখত িহসাব মােন হল - মুিমন বEিক্তর কােছ তার আমল উপস্থাপন,
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9

যােত েস আল্লাহর েস অনু গৰ্হ অনু ধাবন করেত পাের যা িতিন দুিনয়ায় তার েদাষ
েগাপন করার মাধEেম এবং আিখরােত ক্ষমা করার মাধEম কেরিছেলন=19
J
ْ َ
َ َ
َ d
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বেলন, যখন অবতীণর্ হল ﻳﻤﺎﻏ ُﻬ ْﻢ
"ِ ﻳﻦ َﻣﻨُﻮ َ;ﻟ ْﻢ ﻳَﻠ ِﺒ ُﺴﻮ
ِ ﴿
ْ
﴾‘‘ ﺑِ ُﻈﻠ ٍﻢযারা ঈমান এেনেছ এবং িনেজেদর ঈমানেক যু লম দব্ারা িমিশৰ্ত কেরিন=’’
আমরা বললাম, ইয়া রাসূ লাল্লাহ, আমােদর মেধE এমন েক আেছ েয তার িনেজর উপর
যু লম কের িন? িতিন বলেলন, ‘‘আয়াতিটর বEাপাের েতামরা যা বলছ িবষয়িট েতমন
নয়, বরং যু লম মােন এখােন িশকর্= েতামরা িক েশান িন লুকমান তার েছেলেক
ْ ِّ J " J “ ﴿ﻻ ﺗ ُ ْﺮﺸ ْ ﺑﺎﷲেহ বত্স, তুিম আল্লাহর সােথ শরীক
ٌ ﻟﺮﺸ َ ﻟَ ُﻈﻠْ ٌﻢ َﻋﻈ
বলিছেলন, ﴾ﻴﻢ
ِ
ِ ِ ِ ِ
কেরা না, িনশ্চয় িশকর্ বড় যু লম=’’ [সূ রা লুকমান : ১৩]20
এ ধরেনর উদাহরণ অেনক= তেব এছাড়াও আেরা অেনক ধরেনর ভুল হেয় থাকেত
পাের= েযমন :
1. িচন্তা-গেবষণার তৰ্ুিটর কারেণ অনু ধাবেন তৰ্ুিট=
2. েয সব েমৗিলক িবষয় একজন মুসিলেমর জানা থাকা উিচত, তা জানা না
থাকার কারেণ কুরআন বুঝার েক্ষেতৰ্ তৰ্ুিট=
3. পৰ্বৃ িত্তর অনু বতর্ী হওয়ার কারেণ সৃ ষ্ট তৰ্ুিট= কারণ অেনক েক্ষেতৰ্ েদখা যায়,
েকান বEিক্তর িচন্তা-েচতনা ও আকীদায় পূ বর্ েথেকই একিট িবষয় িস্থর হেয়
আেছ, েয েকান ভােবই েস িনেজর ধারণািট কুরআেনর উপর চািপেয় িদেত
চায়= ফেল আয়াত দব্ারা েসভােব বুঝা না েগেলও েস িনেজর আকীদা ও পূ বার্ েহ্ন
িস্থরীকৃত িবষয়িট পৰ্িতষ্ঠা করার জনE আয়ােতর িবপরীত অথর্ বুেঝ থােক= অথচ
মুিলম মাতৰ্ই উিচত হল সবর্াবস্থায় আল্লাহর মাকসু দ ও পৰ্িতপাদE িবষয়িট
সিঠকভােব বুেঝ েনয়া= েকননা সিঠকভােব বুঝার জনE বEিক্তর সিদচ্ছা,
সতEানু সিন্ধত্সা এবং েভতর ও বািহেরর সিতEকার তাকওয়া থাকা পৰ্েয়াজন=
পৰ্বৃ িত্তর অনু সরণ, দুিনয়া পূ জা, পৰ্শংসা পাওয়ার েলাভ ও তাকওয়া িবসজর্ন
ইতEিদর উপিস্থিতেত সিঠক বুঝ ও উপলিZ কখেনাই আসেব না=21
আেরকিট কথা স্মরণ রাখেত হেব ,কুরআন িনেয় িচন্তা-গেবষণা করার মােন এটা নয়
েয, বEিক্ত িনেজেক মুফাসিসর িহসােব পৰ্িতিষ্ঠত কের েফেলেছন, তাই এখন েথেক
19

হািফয ইবন হাজা, ফাতহুল বারী, হাদীস নং ৬০৫৬

20

সহীহ বু খারী, িকতাব : তাফসীরুল কুরআন, বাব : আল্লাহর বাণী !  "            হাদীস নং ৩১৭৫, সহীহ
মুসিলম, িকতাব :আল-ঈমান, বাব : ঈমােনর সতEতা ও ইখলাস, হাদীস নং ১৭৮

21

ইমাম ইবনু ল কাইেয়ম, ই‘লামুল মুয়ািক্কয়ীন, ১/৮৭
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আেলমগেণর তাফসীর না েদেখ এবং ভালভােব বুেঝ না িনেয়ই পৰ্েতEক আয়ােতর
বEাখEায় িনজ অিভমত েপশ করেবন না= ভুেল েগেল চলেব না, তাফসীর মােনই হল
আল্লাহ তা‘আলা কতৃর্ক উিদ্দষ্ট অেথর্র বণর্না, সিঠক িনয়ম-নীিতর আেলােক তাফসীর
করা না হেল ভুল করার সমূ হ সম্ভাবনা রেয়েছ=
ইবন আববাস রা. বেলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন,‘‘েয বEিক্ত
েকান জ্ঞান ছাড়া কুরআেনর বEাপাের বক্তবE পৰ্দান কের, েস জাহান্নােম তার স্থান েবেছ
িনল=’’22
আবু বকর িসদ্দীক রা. বেলন, ‘েকান্ যমীন আমােক আশৰ্য় েদেব আর েকান্ আকাশ
আমােক ছায়া দান করেব যিদ আিম আল্লাহর িকতাব সম্পেকর্ এমন িকছূ বিল যা আিম
জািন না’=23
উবায়দুল্লাহ ইবন মুসিলম ইবন ইয়াসার তার বাবার কাছ েথেক বণর্না কের
বেলন,‘যখন তুিম আল্লাহ সম্পেকর্ বক্তবE েদেব তখন েথেম িগেয় েদখ, এর পূ েবর্ ও
পের িক আেছ=’ পৰ্খEাত তােবয়ী মাসরুক বেলন,‘তাফসীর করার েক্ষেতৰ্ সতকর্ থাক;
েকননা তােতা আল্লাহর পক্ষ েথেক বণর্না ছাড়া আর িকছু নয়=’ সাহাবা এবং
তােবয়ীগেণর এ সকল বণর্না েথেক পৰ্তীয়মান হয় তারা তাফসীেরর েক্ষেতৰ্ ইলম ও
জ্ঞান ছাড়া কথা বলেত িক িবশাল সতকর্তা অবলমব্ন করেতন=24
ব??
িকভােব আমরা সিঠকভােব কুরআন বুঝব
কুরআন সিঠকভােব বুঝার জনE কুরআন গেবষণার সিঠক িনয়ম-নীিত ও পদ্ধিত
অনু সরণ করা পৰ্েয়াজন= িনেম্ন েস সব িনয়ম-নীিতর

গুরুতব্পূ ণর্ িবষয়গুেলা তুেল

ধরিছ=
1. কুরআন বুঝার সহজ পথ অনু সরণ= এ পথিটর িতনিট গুরুতব্পূ ণর্ অংশ রেয়েছ :
এক : কুরআেনর তাফসীর পৰ্থমত কুরআন িদেয় করা, তারপর সু ন্নাহ িদেয় এবং
তারপর সাহাবাগেণর বক্তেবEর মাধEেম= তন্মেধE সবেচেয় উত্তম হল কুরআন িদেয়
22

সু নান আত-িতরিমযী, িকতাব : তাফসীরুল কুরআন, বাব :িযিন িনজ মতামত দব্ারা কুরআেনর তাফসীর কেরন তার
বEাপাের যা এেসেছ, ইমাম িতরিমযী বেলন, এ হাদীস ‘হাসান সহীহ’, হাদীস নং ২৮৭৪

23

ইমাম আল-বায়হাকী, শু‘আবু ল ঈমান, হাদীস নং ২২০০, কানযু ল উম্মাল, হাদীস নং ৪১৫০-৪১৫১, জািম‘উল আহাদীস,
হাদীস নং ২৭৩০২

24

মুকািদ্দমাত ইবন তাইিময়াহ িফত-তাফসীর, মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, ১৩/৩৭৪
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কুরআেনর বEাখEা করা= যিদ েকউ কুরআনেক িবশুদ্ধরূেপ বুঝেত চায় তাহেল তার
উিচত সামিগৰ্কভােব কুরআেনর পৰ্িত দৃ িষ্ট েদয়া এবং পুেরা আয়ােতর পূ বর্াপর
বক্তেবEর পৰ্িত েখয়াল রাখা= পাশাপািশ অনE সূ রায় যিদ একই িবষেয়র সােথ
সম্পৃ ক্ত আয়াত থােক তাহেল েস আয়ােতর অথর্ িক তা েজেন েনয়া= যিদ েকান
আয়ােত বক্তবE অস্পষ্ট থােক তাহেল অনE আয়ােত তার সু স্পষ্ট বEাখEা পাওয়া যােব,
যিদ েকাথাও বক্তবE সংিক্ষপ্ত থােক তাহেল অনEতৰ্ িবস্তািরত বক্তবE থাকেব= যারা
কুরআেনর িকছু অংশ গৰ্হণ কের এবং িকছু অংশ বাদ েদয় আল্লাহ কুরআেন
তােদর িনন্দা কেরেছন,

ْ َ ُْ َ
ََ َﻓﺘُ ْﺆﻣﻨُﻮ َ ﺑﺒَ ْﻌﺾ ﻟْﻜﺘ3﴿
﴾ َ;ﺗﻜﻔ ُﺮ; ﺑِﺒَﻌ ٍﺾhﺎ
ِ
ِ ِ
ِ ِ

‘‘েতামরা িক িকতােবর িকছু অংেশ ঈমান রাখ আর িকছু অংশ অসব্ীকার কর?’’25

َْ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ ُ Jََ ٌ َْ ْ ُ ُ
J Jََ
َ d
َ  ﻟ ِﻔﺘﻨ ِﺔ َ;ﺑﺘﻐBﺎ
َ ﻳﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ِﻣﻨﻪ ﺑﺘﻐ1 ﻳﻦ ﻲﻓ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
﴾ ﺗﺄ ِ;ﻳ ِﻠ ِﻪBﺎ
﴿ﻓﺄﻣﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ

‘‘সু তরাং যােদর অন্তের রেয়েছ সতEিবমুখ পৰ্বণতা, তারা িফতনার উেদ্দেশE এবং
ভুল বEাখEার অনু সন্ধােন মুতাশািবহ আয়াতগুেলার েপছেন েলেগ থােক=’’26
কুরআন িদেয় কুরআেনর তাফসীেরর উদাহরণ : আল্লাহর বাণী,

ً ْ َ ً َ َ َُ J َ
ْ ْ َ َ َْ َ ْ ََ
﴾  ﻓ ِﺈ  ﻣ ِﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﺎﻜcﻋﺮ ﻗﻦ ِﻛ ِﺮ3 ﴿;ﻣﻦ

‘‘আর েয আমার স্মরণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনE হেব িনশ্চয় এক
সংকুিচত জীবন=’’27
এখােন ‘আল্লাহর স্মরণ’ দব্ারা উেদ্দশE িক কুরআন, নািক আল্লাহ েয সব িকতাব
নািযল কেরেছন েসগুেলা, অথবা তাসবীহ তাহলীেলর মাধEেম আল্লাহর স্মরণ?
আমরা যিদ আয়াতিটর পূ বর্াপর বক্তেবEর িদেক লক্ষE কির তাহেল বুঝেত পারব েয,
‘আল্লাহর িযকর বা স্মরণ’ দব্ারা এখােন কুরআনেক বুঝােনা হেয়েছ, অনEগুেলা নয়;
েকননা আল্লাহ বেলেছন,

َ َ َ ُ َ َ J َ َ ً ُ ِّ ْ ُ J َ ْ َ J َ  ُ َ
ْ
ْ ً َ َْ َ ْ َ َ
ُ
 ﻓﻼcﻤﺟﻴﻌﺎ َﻧﻌ ُﻀﻜ ْﻢ ِ َﻛﻌ ٍﺾ ﻋﺪ; ﻓ ِﺈﻣﺎ ﻳﺄﺗِﻴﻨﻜﻢ ِﻣﻲﻨ ﻫﺪ= ﻓﻤ ِﻦ ﻳﺒﻊ ﻫﺪ
ِ  ﻫ ِﺒﻄﺎ ِﻣﻨﻬﺎn﴿ﻗﺎ
َ
ْ
َ
ً
َ
ْ
ُّ
َ ْ
َ َ ُ J َ
َ َ ْ
َ َ ﻟﻘﻴaَ  ﻳَ ْﻮzُ ﺮﺸ
ُ ُ ْﻴﺸ ًﺔ َﺿﻨْﺎﻜ َ;ﺤﻧ
ﺎﻣ ِﺔ
 ﻓ ِﺈ  ﻣ ِﻌcﻋ َﺮ ﻗ ْﻦ ِﻛ ِﺮ3 ( َ; َﻣ ْﻦr) ﻳَ ِﻀﻞ َ;ﻻ ﻳَﺸﻰﻘ
ِ
ً
ََ َُ َ ََْ َ َ َ َ َ
ُ َْ ْﻗ َﻰﻤ َ;ﻗَ ْﺪ ُﻛﻨ3 ﺮﺸﺗَﻲﻨ
ْ َ  ﻟ َﻢ َﺣhِّ #َ n( ﻗَ َﺎr)َ ْﻗ َﻰﻤ3
ﻳﺘﻚ ﻳَﺎﻳﻨﺎ ﻓﻨ ِﺴﻴﺘَ َﻬﺎ3  ﻛﺬﻟِﻚn( ﻗﺎrQ) ﺖ ﺑَ ِﺼﺮﻴ
ِ
ِ
َ ُْ ْ َ َ َ
﴾(r£) n ﺗﻨaَ ﺬﻟِﻚ َ ْﻮ0;َ
‘‘িতিন বলেলন, ‘েতামরা উভেয়ই জান্নাত হেত এক সােথ েনেম যাও= েতামরা
এেক অপেরর শতৰ্ু= অতঃপর যখন েতামােদর কােছ আমার পক্ষ েথেক িহদায়াত
25

সূ রা আল-বাকারাহ :৮৫

26

সূ রা আেল-‘ইমরান : ৭

27

সূ রা তব্হা : ১২৩
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আসেব, তখন েয আমার িহদায়ােতর অনু সরণ করেব েস িবপথগামী হেব না এবং
দুভর্াগাও হেব না’= ‘আর েয আমার স্মরণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনE
হেব িনশ্চয় এক সংকুিচত জীবন এবং আিম তােক িকয়ামত িদবেস উঠােবা অন্ধ
অবস্থায়= েস বলেব, ‘েহ আমার রব, েকন আপিন আমােক অন্ধ অবস্থায় উঠােলন?
অথচ আিম েতা িছলাম দৃ িষ্টশিক্ত সম্পন্ন’? িতিন বলেবন, ‘এমিনভােবই েতামার
িনকট আমার িনদশর্নাবলী (কুরআন) এেসিছল, িকন্তু তুিম তা ভুেল িগেয়িছেল এবং
েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া হল’=’’28
এরপর আেস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সু ন্নাহ দব্ারা কুরআেনর
বEাখEা েদয়ার িবষয়িট= সব্য়ং আল্লাহই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক
তার সু ন্নার মাধEেম কুরআেনর বEাখEা েদয়ার িবষয়িট অনু েমাদন কেরেছন= আল্লাহ
বেলন,

َ َ ُ
َ J َ َ J َ
J َ ِّ َ ُ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
﴾ ; ِ"ْ ِﻬ ْﻢ َ;ﻟ َﻌﻠ ُﻬ ْﻢ ﻓﺘَﻔﻜ ُﺮn َﻣﺎ ﻧ ِّﺰIﺎ
ﻠﻨ
ِ ِ ﻛﺮ ِﺤﻛﺒﻦﻴ ﻟd ﻧﺰﺠﺎ ِ"ﻚ3;﴿

‘‘এবং েতামার পৰ্িত নািযল কেরিছ কুরআন, যােত তুিম মানু েষর জনE স্পষ্ট কের
িদেত পার, যা তােদর পৰ্িত নািযল হেয়েছ আর যােত তারা িচন্তা কের=’’29
ইমাম শােফয়ী বেলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েয সব হুকুম
িদেয়েছন তার সবই িতিন কুরআন েথেক যা বুেঝেছন তার অন্তভূ র্ক্ত= েকননা
আল্লাহ বেলন,

ْ َ َْ َْ ََْ J
َ ْ ْ ُ َ َ ُ َ ََ َ
ْ َ َ ُ ْ َ ِّ َ ْ
َ
َ
َﺨﺎﺋﻨﻦﻴ
َ
J
ِ  ﺑِﺎﺤﻟﻖ ِﺤﻛﺤﻜﻢ ﻧﻦﻴ ﺠhﻜﺘﺎ
ِ ﻧﺰﺠﺎ ِ"ﻚ ﻟ3 ﴿ ِ"ﻧﺎ
ِ ِ  ;ﻻ ﺗﻜﻦ ﻟِﻠJ  ﷲ#3  ﺑِﻤﺎIﺎ
ً
َ
﴾ﺧ ِﺼﻴﻤﺎ
‘‘িনশ্চয় আিম েতামার পৰ্িত যথাযথভােব িকতাব নািযল কেরিছ, যােত তুিম
মানু েষর মেধE ফয়সালা কর েস অনু যায়ী যা আল্লাহ েতামােক েদিখেয়েছন= আর
তুিম িখয়ানতকারীেদর পেক্ষ িবতকর্কারী হেয়া না=’’30

J ُ ُ َ َ ِّ َ ُ J َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ََُْ
َ ُ ُْ ْ َ ًََْ َ ً َُ
﴾ ٍ ﻳﺆ ِﻣﻨﻮaﻤﺣﺔ ِﻟﻘﻮ#; = ﺧﺘﻠﻔﻮ ِﻓﻴ ِﻪ ;ﻫﺪcd
ِ  ِ"ﻻ ِﺤﻛﺒﻦﻴ ﻟﻬﻢhﻜﺘﺎ
ِ ﻧﺰﺠﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻟ3 ﴿;ﻣﺎ

‘‘আর আিম েতামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ, শুধু এজনE েয, েয িবষেয় তারা
িবতকর্ করেছ, তা তােদর জনE তুিম স্পষ্ট কের েদেব এবং এিট িহদায়াত ও রহমত
েসই কওেমর জনE যারা ঈমান আেন=’’31

28

সূ রা তব্হা : ১২৩-১২৬

29
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30

সূ রা আন-িনসা : ১০৫
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কুরআন ও সু ন্নাহ িদেয় কুরআেনর তাফসীর করা না েগেল েস েক্ষেতৰ্ কুরআেনর
তাফসীর করেত হেব সাহাবাগেণর বক্তেবEর মাধEেম; েকননা তারাই কুরআন
নািযেলর অবস্থা ও েপৰ্ক্ষাপট সরাসির পৰ্তEক্ষ কেরেছন, যা অনEরা করেত পােরিন=
তাছাড়া রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ েথেক তারা সিঠক ইলম,
পৰ্জ্ঞা ও ইসলােমর মূ ল মাকািসেদর জ্ঞান দব্ারা আেলািকত হেয়িছেলন= আবদুল্লাহ
ইবন মাসঊদ রা. বেলন, ‘ঐ সত্তব্ার শপথ িযিন ছাড়া ইবাদােতর েযাগE আর েকউ
েনই, আল্লাহর িকতােব েয আয়াতই নািযল হত, আিম জানতাম েস আয়াতিট কার
সম্পেকর্ নািযল হেয়েছ এবং েকাথায় নািযল হেয়েছ= আমার েচেয়ও িকতাবুল্লাহ
সম্পেকর্ েবশী জােন এমন কােরা সন্ধান েপেল অবশEই আিম তার কােছ আসতাম=’
িতিন আেরা বেলন, ‘আমােদর এক বEিক্ত যখন দশিট আয়াত িশখত, িতিন
েসগুেলার অথর্ ভালভােব হৃদয়াঙ্গম করা ও আমল করা ছাড়া েসগুেলা অিতকৰ্ম
কের অনE আয়ােতর িদেক েযেতন না=’32 তারা ইলম ও আমেলর মেধE চমত্কার
সমনব্য় সাধন কেরিছেলন=
দুই : আসবাবুন নু যূল তথা নািযেলর কারণ ও েপৰ্ক্ষাপট জানা= আল-কুরআন মূ লত
আল্লাহর কালাম বা বক্তবE, যার একিট শািক অথর্ রেয়েছ= অেনক সময়ই েস
শািক অথর্ বুঝার জনE পৰ্েয়াজন সািবর্ক েপৰ্ক্ষাপট ও যােদর উেদ্দেশE সেমব্াধন
তােদর িবষয়িট অবগত হওয়া= এিট জানা না থাকেল কুরআেনর আয়াত িনেয়
মুসিলম মানেস েদখা িদেত পাের নানা সমসEা ও সংশয়= বুকাইর নামক একজন
আেলম পৰ্খEাত তােবয়ী নােফ‘েক িজজ্ঞাসা করেলন, হারুরী সম্পৰ্দায় সম্পেকর্ ইবন
উমােরর অিভমত েকমন িছল? িতিন বলেলন, িতিন তােদরেক আল্লাহর সৃ িষ্টর অধম
বেল মেন করেতন; েকননা কািফরেদর বEাপাের নািযলকৃত আয়াতসমূ হেক তারা
মুিমনেদর েক্ষেতৰ্ পৰ্েয়াগ করত=’
িতন : আরবী ভাষা জানা= কুরআন সু স্পষ্ট আরবী ভাষায় নািযল হেয়েছ= অতএব
েয সিঠকভােব কুরআন বুঝেত চায় তােক অবশEই আরবী ভাষা বুঝেত হেব= সােথ
সােথ কথায়, কােজ ও কুরআন নািযেলর নানা েপৰ্ক্ষাপেট আরবেদর ‘আদাত ও
পৰ্থার সােথ পিরিচত হেত হেব=
এ িতনিট িবষেয়র উপর িনভর্র কের যিদ আমরা এমন তাফসীর েপেত চাই যা
আমােদরেক কুরআন সিঠকভােব বুঝেত সাহাযE করেব, তাহেল আমােদরেক এমন
32
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তাফসীর ও বEাখা গৰ্ন্থ চয়ন করেত হেব যােত উক্ত িতনিট িবষেয়র পৰ্িত যেথষ্ঠ
গুরুতব্ রেয়েছ= এ ধরেনর তাফসীর ও বEাখEা গৰ্েন্থর মেধE উেল্লখেযাগE হল, হািফয
ইবন কাসীেরর তাফসীরুল কুরআিনল আযীম, শায়খ আবদুর রহমান আস-সা‘দীর
তাইসীরুল কারীম আর-রাহমান, আবু বাকর আল-জাযােয়রীর আইসারুত
তাফাসীর, আবুল আ‘লা মাওদুদীর তাফহীমুল কুরআন, সাইেয়দ কুতুেবর ফী
িযলািলল কুরআন, ড. মুহাম্মাদ আল-আশকার এর যু বদাতুয তাফাসীর ইতEািদ=
তাফসীর পড়ার েক্ষেতৰ্ েখয়াল রাখেত হেব অেনেকর তাফসীের িকছু িকছু ভুল
রেয়েছ, আবার অেনেকর আকীদাগত িবভৰ্ািন্ত আেছ= এ সব ভুল ও িবভৰ্ািন্ত েথেক
িনেজেক দূ ের রাখেত হেব=
2. যা উপকারী ও সবার জনE মঙ্গলজনক কুরআন বুঝা ও গেবষণার েক্ষেতৰ্ সবসময়
তােতই িনেজেক সম্পৃ ক্ত ও িনেয়ািজত রাখেত হেব= আর যা উপকারী ও
পৰ্েয়াজনীয় নয় তা এিড়েয় েযেত হেব= আল্লাহ িনেজও মানু েষর নানা অপৰ্েয়াজনীয়
পৰ্েশ্নর সরাসির জবাব না িদেয় উত্তের এমন িবষয় সমূ হ তুেল ধেরেছন যা মানু েষর
জনE কলEাণকর= এর পৰ্কৃষ্ট উদাহরণ পাই আমরা িনেম্নাক্ত আয়াতিটেত= আল্লাহ
বেলন,

J ُ ََ َ ُْ J َْ َ َ َ َ َْ
َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ
ﻫﺎ#ﻮ
ﻬ
ﻇ
ﻦ
ﻣ
ﻮ
ﻴ
ﻛ
ﻮ
ﺗ
ﺄ
ﺗ
ﺄ
ﺑ
ﺮﺒ
ﻟ
ﺲ
ﻴ
ﻟ
;
ﺞ
ﺤﻟ
;
Iﺎ
ﻠﻨ
ِ
ِ ِ ﴿ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋ ِﻦ ﻷ ِﻫﻠ ِﺔ ﻗﻞ ِﻲﻫ ﻣﻮ ِﻗﻴﺖ ﻟ
ِ ِ
ِ
ُ J َ َ ََْ ْ َ ُُْ َُْ َ J َ J ْ J َ َ
َ ُ ُْ ْ ُ Jََ َ

﴾  ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻳﻔ ِﻠﺤﻮJ ﺑﻮﺑِﻬﺎ ;ﻳﻘﻮ ﷲ3 ﺗﻮ ﻛﻴﻮ ِﻣﻦ3; ﻜﻦ ﻟ ِﺮﺒ ﻣ ِﻦ ﻳﻰﻘ
ِ ;ﻟ
‘‘তারা েতামােক নতুন চাঁদসমূ হ সম্পেকর্ পৰ্শ্ন কের= বল, ‘তা মানু েষর ও হেজ্জর জনE
সময় িনধর্ারক’= আর ভােলা কাজ এটা নয় েয, েতামরা েপছন িদক িদেয় গৃেহ পৰ্েবশ
করেব= িকন্তু ভাল কাজ হল, েয তাকওয়া অবলমব্ন কের= আর েতামরা গৃহসমূ েহ তার
দরজা িদেয় পৰ্েবশ কর এবং আল্লাহেক ভয় কর, যােত েতামরা সফল হও=’’33
এ আয়াতিটেত েলােকরা চাঁদ সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা কেরিছল= হয়েতা তারা জানেত েচেয়েছ
চাঁদটা শুরুেত েকন েছাট থােক তারপর বড় হয়, অথবা চাঁেদর হাকীকত িক িকংবা
চাঁেদর উপকািরতা িক ইতEািদ= িকন্তু আল্লাহ সরাসির তােদর পৰ্েশ্নর জবাব না িদেয়
এমন বক্তবE িদেয়েছন যা জানার মাধEেম সবাই উপকৃত হয়= এমন উদাহরণ কুরআেন
আেরা অেনক আেছ= েমাদ্দাকথা হল, কুরআেনর বণর্নার বাইের অপৰ্েয়াজনীয় িবষেয়র
িবস্তািরত িবেশ্লষেণর পৰ্েয়াজন েনই, কুরআন বুঝার সময় এ কথািটও মেন রাখেত
হেব==

33
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3. কুরআেনর বাণী িতলাওয়ােতর সােথ সােথ এর অথর্ বুঝা ও তা িনেয় িচন্তা-ভাবনায়
িনেয়ািজত হওয়া এবং অন্তরেক েস অথর্ দব্ারা পৰ্ভািবত করা= অতএব কুরআন শুধু
িতলাওয়াত করেলই হেব না, বরং এেত েয িনেদর্শ ও িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ, েসগুেলা
িনেয় ভাবেত হেব, েসগুেলা গৰ্হণ করেত হেব এবং আমল করেত হেব আর মানার
েক্ষেতৰ্ তৰ্ুিট হেল ইেস্তগফার করেত হেব=
যখন রহমেতর আয়াত পড়েব তখন হৃদেয় আনেন্দর িশহরণ সৃ িষ্ট কের মেন মেন
পৰ্ভুর কােছ তা পাওয়ার পৰ্াথর্না করেব= আবার আযােবর আয়াত পড়েল েযন মেন
ভীিতর সঞ্চার হয় এবং আল্লাহর কােছ তা েথেক পানাহ চাইেব= এভােবই সব্য়ং
রাসূ লুল্লাহ সা. কেরেছন=34
4. কুরআেনর েমৗিলক মাকািসদ ও গুরুতব্পূ ণর্ িবষয়গুেলা েজেন রাখা, যা কুরআিনক
আেলাচনার েকন্দৰ্িবন্দু এবং যা কুরআেন েপৗনপুিনকভােব এেসেছ= েযমন কুরআন
সবেচেয় েবশী আেলাচনা কেরেছ ও গুরুতব্ িদেয়েছ তাওহীেদর বাস্তবায়ন, িশকর্েক
পৰ্তEাখEান, ঈমান ও ইসলােমর েমৗিলক িবষয়সমূ েহর উপর= অতএব এগুেলা
সম্পেকর্ সিঠক ধারণা েরেখই কুরআন বুঝার েচষ্টা করেত হেব=
5. আল্লাহর সু ন্দর নামগুেলা এবং েয সকল আয়ােত েসগুেলা এেসেছ এতদুভেয়র
মেধE সংেযাগ স্থাপন ও সমনব্য় সাধন= অেনক সময় েদখা যায় আয়াত েশষ হয়
আল্লাহর েকান একিট নাম িদেয়= মেন রাখেত হেব আল্লাহর ঐ িবেশষ নাম
আয়ােতর েশেষ উেল্লখ করার একটা Significance আেছ েযমন রহমেতর আয়াত
েশষ করা হয় আল্লাহর রহমতসূ চক নাম িদেয়, আবার আযাব ও শািস্তর
আয়াতগুেলা েশষ হয় শিক্ত, ক্ষমতা, জ্ঞান, পৰ্জ্ঞা ও কতৃর্তব্সূ চক নাম দব্ারা= আেরা
েবশী সতকর্ থাকেত হেব যােত আল্লাহর গুণবাচক েকান নামেক তার পৰ্কৃত অথর্
েথেক তাবীল করা না হয়=
6. আয়ােতর পৰ্াসিঙ্গক ও আনু ষািঙ্গক অথর্ সহ আয়াতেক বুঝেত হেব অথর্াত্ েয সব
িবষেয়র উপর আয়ােতর অথর্ বুঝা িনভর্রশীল েসগুেলা সহ আয়াতিটেক বুঝার েচষ্টা
করেত হেব= েযমন আল্লাহ বেলেছন,
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‘‘েহ মুিমনগণ, যখন েতামরা সালােত দন্ডায়মান হেত চাও, তখন েতামােদর মুখ ও
কনু ই পযর্ন্ত হাত েধৗত কর, মাথা মােসহ কর এবং টাখনু পযর্ন্ত পা (েধৗত কর)=’’35
এখােন অযু র ফরিযয়ােতর কথা বলা হেয়েছ= তেব জানা কথা অযু র জনE পািন
দরকার, েস পািন অজর্েনর জনE নানাভােব েচষ্টা করা পৰ্েয়াজন= অতএব অযু করার
জনE যত কােজর পৰ্েয়াজন সবিকছু এ িনেদর্শিটর অন্তভূ ক্ত
র্ হেব=
7. ৈবজ্ঞািনক তথE ও সাম্পৰ্িতক কােলর আিবষ্কােরর িবষয়গুেলােক কুরআেনর বক্তেবEর
সােথ সামঞ্জসEপূ ণর্ ও সঙ্গিতপূ ণর্ করা= তেব সতকর্ থাকেত হেব েয কুরআন
ৈবজ্ঞািনক তথE েদয়ার জনE নািযল করা হয়িন= সু তরাং সকল ৈবজ্ঞািনক জ্ঞােনর
ভান্ডার এিট নয়= আর এ িবশব্াসও জরুরী েয, কুরআেনর সকল ৈবজ্ঞািনক তথEই
সিঠক= তেব সমসEার সৃ িষ্ট হয় যখন ৈবজ্ঞািনক Facts নয় এমন িবষয়গুেলােক
িবজ্ঞােনর িবষয় মেন কের আমরা কুরআেনর ৈবজ্ঞািনক বEাখEায় পৰ্বৃ ত্ত হই=
এেক্ষেতৰ্ পাঠেকর কােছ কুরআন ও িবজ্ঞােনর মেধE Contradiction আেছ বেল
মেন হেত পাের এবং এ জনE পাঠেকর অসতকর্তাই দায়ী= কুরআেন মহাসেতEর
িবপরীত িকছু েনই= িবষয়গুেলােক মাথায় েরেখ আমােদর কুরআন বুঝার েচষ্টা
করেত হেব=
পিরেশেষ বলেবা, কুরআন বুঝা সহজ; েকননা আল্লাহই তা আমােদর জনE সহজ কের
িদেয়েছন= িকন্তু কুরআন বুঝার সিঠক পদ্ধিত আমােদর অনু সরণ করেত হেব= সিঠক
পদ্ধিতর অনু সরণ ছাড়া েয যার মত কুরআন বুঝার েচষ্টা করেল পদস্খলন অিনবাযর্=
আল্লাহ আমােদরেক সকল ভুল িবভৰ্ািন্ত হেত মুক্ত েথেক িবশুদ্ধভােব কুরআন বুঝার ও
জীবেনর পৰ্িতিট েক্ষেতৰ্ বাস্তবায়েনর তাওফীক দান করুন=

35

সূ রা আল-মািয়দাহ : ৬

17

