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কুরআেনর ভােলাবাসায় রু নাররর  সলাা �হণ এবং রু 
ভাাায় কুরআেনর ভাাাার 

 

িবু বছেরর অিধককাল আেগ িতিন  সলাা ধার �হণ কেরনন বতরাােন 

তাঁর করা কুরআেনর অথরানুবাদেক িবেুাষ ্ গেবাকরা অনযতা 

েসরা এবং সবেচেয় গরর �ুণর অনুবাদ  িহেসেব গণয করেছনন  িতিন  

এিগেয় এেসেছন রািুয়ায় কুরআনুল কাররোর েকেষ অেনক 

গেবাণাকারর ্ িবষ্নেদর া তুয্িনত অভাব �ুরেণন  

িতিন হেলন রািুয়ান নারর েভেলিরয়া েবােরাচভা ( Valeria 

Borochva)। িনে্র কু রআন অনুবাদ স�েকর িতিন বেলন,  ‘ুিবষ 

কুরআেনর িতলা্য়াত আাােক তার ে�িাক বািনেয়েছ আর এ 

ভােলাবাসা  আাােক তা রু ভাাায় অনুবােদ অনু�ািণত কেরেছন’  

েভেলিরয়া েবােরাচভা িক� েকােনা আেলাা বা  সলাািবেুাষ ননন 

 সলাোর আ নুা� বা িফকহ িবােয়্ িতিন েকােনা িডি�ধারর ননন 

হযা, তাঁর িবেুার হেলা িতিন রািুয়ান ভাাায় ুিবষ কুরআেনর অনুবাদ 

সাা� কেরেছনন সােবক েসািভেয়ত রািুয়ার ৬০ িািলয়ন াুসিলোর 

্নয যা এক গরর �ুণর করিতর িহেসেব বিরত ্ �ুংিসত হেসন   
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আল-আরািবয়া ডট েনটেক েদয়া সাকাষকাের িতিন তাঁর রু ভাাায় 

াহা�� আল-কুরআন অনুবােদর অিভষতা তুেল ধেরনন িতিন বেলন, 

‘আাার �াার িসিরয়া র দাো� ুহের বসবাসকারর  এক আরব । তাঁর 

সে� আিা ১০ বছর কাটা  দাোে�।  েতা �ুেবর আিা আরবর ্ানতাা 

নান েসখােন  আরবর িুিখ। আরবর েুখার ুর েসখােন আিা একিট 

আরবর-রু অিভধান রচনা কিরন’  

িতিন আর্ বেলন, ‘ আাার �শর এক্ন ধািারক ুুরা িছেলনন তাঁর 

একিট বড় লা ে�ির িছলন েসখােন িনয়িাত অধযয়েনর ুাুাুািু আিা 

�ুণর আািরকতা ্ িননার সােথ কুরআন তর্াায় ােনািনেবু কিরন 

দাো� েথেক িফ বছর িাুেরর আল-আযহার িব�িবদযালেয়র অধরন 

একিট গেবাণা একােডিার উে�েুয সফর করতাান একােডিােত িছল 

একিট অনুবাদ দ�রন দু ুারা অনুবাদ স�� করার ুর একােডিার 

আেলাগণ ুাঁচ সদসয িবিুশ একিট িরিভউ কিািট গগন কেরনন আরবর 

্ রু ভাাা ্ানা িতন িবষ আরব ্ দু  রাুান আেলা সদেসযর এ 

কিািট খুব ভােলাভােব আাার তর্াা ুযরেবকণ করেত থােকনন’  

েবােরাচভা উে�খ কেরন, �থো এ েবাডর তাঁর তর্াা স�েকর অেনক 

টরকা েযাগ কেরনন ুাুাুািু তাঁরা অনুবােদর ভ� য়সর �ুংসা্ কেরনন 

তাঁরা বেলন, অনুবাদ হেয়েছ �থা ে�ণররন এ কারেণ  আারা এর 
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অধযয়ন ্ া�লযায়ন চািলেয় েযেত ুারিছন এর ােধয যিদ অেনক ভুল-

�ািা েুতাা তেব ুযরেবকেণ আর ৈধযর ধের রাখেত ুারতাা নান 

�িতবার  তাঁরা অনুবাদ স�েকর ৈবগক বসেতন এবং এ িনেয় িববর 

আেলাচনা করেতনন’  

িতিন ্ানান, তাঁেক অেনক সাসযার স�ুখরন হেত হেয়েছন তেব 

িসিরয়ায় বসবােসর সুবােদ তা সহে্  িড�ােনা স�ব হেয়েছন িসিরয়ার 

সােবক াুফতর ুায়খ আহাদ িকফতােরা এবং তার ুুষ ুায়খ াাহাুদ 

িকফতােরা সবসায় তােক সাহাযয কেরেছনন ে�রণা এবং িদকিনেদরুনা 

িদেয়েছনন িতিন বেলন, ‘আিা �িতিনয়ত অেনক িবােয় তাঁেদর ি্েষস 

কেরিছন �েয়া্নরয় সব িকছু  তাঁেদর কাছ েথেক ে্েন িনেয়িছন 

েতািন ড . যুহা িলর্ সাহাযয িনেয়িছ, যার কােছ কুরআনুল কাররোর 

তাফসরর সং�াা অেনক িকতাব িছলন’  

িতিন েযাগ কেরন , ‘বহ আেলা আাােক সাহাযয কেরেছ নন ‘আিা 

েভেলিরয়া যিদ একা একা বেস থাকতাা তাহেল কুরআেনর তর্াায় 

অেনক ভুল হত।’ িনে্র  সলাা �হণ স�েকর িতিন বেলন, ‘আসাানর 

�� ুিবষ কুরআেনর ভােলাবাসা  আাােক  সলাো দরিকত হেত 

ে�রণা ্ েচতনা ্ুিগেয়েছন আাার িব�াস, েখালা ান িনেয় িযিন  এ 
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কুরআন েুা ুযরা ুড়েবন, েুাাবিধ তােক ‘লা  লাহা  �া�াহ 

াুহা�াদুর রাস�লু�াহ বলেত  হেবন’  

অনুবােদর াু�ণ বযয় সং�হ স�েকর িতিন বেলন, ‘ েুখ যােয়দ  বন 

সুলতান (আ�াহ তার ্ুর রহাত করন) আল-আ্হার একােডিার 

কােছ একিট িচিগ ুাগান , তর্াা যথাথর িক-না িতিন তা ্ানেত চানন 

িনি�ত হবার ুর ২৫ হা্ার কিু অনুবাদ ছাুার খরচ বহেন আ�হ 

�কাু কেরন েুখ যােয়দন এ ুযরা অধর িািলয়ন কিু অনুবাদ ছাুা 

হেয়েছন েসৗিদ আরেবর ুায়খ খােলদ কােসার্ অেনক কিু 

ছািুেয়েছনন িলিবয়া ্ কাতাের েথেক্ এ অনুবাদ ছাুা হেয়েছন’  

স�ষ :  �ারেনট 


