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বাাংলা ভাষায় আল-কুরআনের ববশুদ্ধ অর্থােুবাদ: বকছু ভাবো 

   

 

আল-কুরআে আরবী ভাষায় অবতীর্থ, ববষয়বি বেনয় েতুে কনর বকছু বলার নেই। আল-কুরআনের প্রকৃত স্বাদ-মমথ-

গন্ধ, আল-কুরআনের বার্ী -সমনের নমৌল সুর-অলাংকার-ঝাংকার, অনর্থর বযাবি, বর্থো-পদ্ধবতর নেপুর্য ও ইজায-

অনলৌবককত্ব ইতযাবদর সবিক অেুধাবে আরবী ভাষায় এই মহাে েনের পাি উদ্ধার বযতীত সম্ভব েয় -এ কর্াবিও 

নকানো তনকথর অবকাশ রানে ো, তনব নযনহতু আল-কুরআে ববশ্বমােবতার একমাত্র মুবির সেদ এবাং এনত 

সাংরবিত বনয়নছ রাবু্বল আলামীনের অববকৃত অহী, যা মােুষনক বদশা নদয় স্বচ্ছ-সরল পনর্র, উপস্থাপে কনর 

পূর্থাঙ্গতম জীবে বযবস্থার, বাতনল নদয় পরকালীে মুবি ও অেন্ত নসৌভানগযর পর্-পদ্ধবত, আল-কুরআনের অর্থ ও 

ভাবা-দশথ, তাই বববভন্ন জাবত-নগাষ্ঠীর কানছ নপৌঁনছ নদওয়া একবি অবশয পালেীয় দাবয়ত্ব বনল ববনববিত।  

এ দাবয়ত্ব বাাংলা ভাষার পবরমণ্ডনল, পালনের জেয বযবিক ও প্রাবতষ্ঠাবেক পযথানয় প্রয়াসী হনয়নছে অনেনকই, তনব 

ববশুদ্ধতার ববিানর অবধকাাংশ প্রয়াস মানোত্তীর্থ হনয়নছ বনল ধনর নেওয়া দুষ্কর। অপূর্থতা রনয়নছ অনেক নিনত্রই। 

আরবী ভাষায় জ্ঞাে রানেে এমে নয নকানো বযবির কানছই বহু অেুবাদ অতৃবিকর বনল মনে হয়। আহনল সুন্নাত 

ওয়াল জামা‘আনতর েীবত-আদনশথর অেুবতথীতার নিনত্রও বযতযয় েুুঁনজ পাওয়া যায় নকার্াও নকার্াও, ববনশষতঃ 

বসফাত ববষয়ক শব্দমালার তাবীল ো করার আবশযকতা ববষনয়। নস বহনসনব আল-কুরআনের একবি ববশুদ্ধ 

অর্থােুবাদ বাাংলা ভাষাভাষী পািনকর হানত আসা বহু বদনে প্রতীবিত একবি ববষয়।  

তনব এই অেুবাদকমথ যানত সবতযকার অনর্থ, সকল বদক নর্নক, মানোত্তীর্থ হয় তার জেয বকছু ববষয় ববনবিোয় রাো 

জরুবর বনল মনে কবর। 

1. আল-কুরআনের অর্থােুবাদ নকানো অনর্থই সহজসাধয বযাপার েয়। ববষয়বি বরাং দুঃসাধয ো বলনলও  

অনেকাাংনশই জবিল ও কষ্টসাধয। নকেো অেুবাদকনমথ আরবী শব্দমালার সবিক অর্থ উনি ো এনল তা 

প্রকারান্তনর ববকৃবত সাধে বনল ববনববিত হনব, যা বেঃসনেনহ মারাত্মক অপরাধ। অল-কুরআনের 

অর্থােুবানদ, তাই অবলম্বে করনত হয় সনবথাচ্চ সতকথতা, অর্থাৎ তাকওয়া ও আল্লাহভীবতর সনবথাচ্চ দাবব 

পূরর্ কনরই হাত বদনত হয় আল-কুরআনের অর্থােুবানদ।  

2. অেুবাদকমথ যর্ার্থ ও বেভুথল হওয়ার জেয পূবথশতথ হনলা, উভয় ভাষায় সমােভানব পারঙ্গম হওয়া। আল-

কুরআনের নিনত্র নযনহতু তা আল্লাহর কালাম, আনরা বকছু শনতথর দাবব পূরর্ জরুবর। আল-কুরআনের 

তদােীন্তে বযবহার ববষনয় সুবেবিত হওয়ার প্রনয়াজনে নসকানলর আরবী ভাষা ও সাবহতয ববষনয় সমযক 

জ্ঞাে র্াকা জরুবর বনল মনে কবর। প্রবতবি শনব্দর অর্থ উদ্ধানরর জেয, তাই জানহলী যুনগর কববতা সমনের 

পাি উদ্ধানর সিম হওয়া আবশযক। আরবী বযাকরর্ (োহু, সারফ) অলাংকারশাস্ত্র (বালাগত) ও ভাষাববজ্ঞাে 

(ইলমুল লুগাহ) সম্পনকথও ধারর্া র্াকা আবশযক, তনব ভাষাগত পানিাদ্ধার আল-কুরআনে বযবহৃত 

শব্দমালার অর্থ ও ভাব বের্থনয় যনর্ষ্ট েয় -এ কর্াও মনে রাো দরকার। (আিালালাতুল লুগাববয়াহ, 
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দালালাহ যাবন্নইয়াহ) অর্থাৎ নকবল অবভধােলব্ধ অর্থ ও ভাব অকাি েয় বনল একবি কর্া আনছ। তাই আল 

কুরআনে বযবহৃত শব্দমালার সবিক অর্থ বেধথারনর্, نص (েস) -এ নিনত্র হাদীস ও সাহাবানয় নকরাম  

রাবদয়াল্লাহু ‘আেহুম-এর বযােযা-ববনেষনর্র আশ্রয় নেওয়া বাঞ্ছেীয়। নস বহনসনব অেুবাদকনক হাদীস 

ববষনয়ও পারদশথী হওয়া প্রনয়াজে। أسباب الزنول বা ববনশষ নকানো সূরা অর্বা আয়াত োবযল হওয়ার 

কারর্ ও পবরনবশ সবিক অর্থ বেধথারনর্ সহায়তা নদয়। তাই আসবানস েুযুল  ও কুরআবেক নিক্সি-এর 

সামবেক পবরনবশ ববষনয়ও সমযক জ্ঞাে র্াকা আবশযক। তনব সুনের বযাপার হল, পূবথবতথী তাফসীরনবত্তা 

ও কুরআে-গনবষকগর্ এ ববষয়গুনলার নকানোবিই পবরতযাগ কনরে বে। তানদর অক্লান্ত মুজাহাদায় লব্ধ 

ফলাফলসমূহ েেভুি হনয় আমানদর হানত নপৌঁছায়, বলা যায়, অনেকিা সহজ হনয় বগনয়নছ আমানদর 

দাবয়ত্ব পালে। বেভথরনযাগয বববভন্ন বযােযা েনের আশ্রনয়, বতথমানে, অেুবাদকমথ সম্পন্ন করা সম্ভব। অেয 

কর্ায় বলনত নগনল, সমূ্পর্থ অনর্থ নমৌবলক অেুবাদকমথ প্রবডউস করা আমানদর পনি েুব কষ্টসাধয বযাপার  

হনলও, বেভথরনযাগয তাফসীর েেসমূহনর আশ্রনয় আাংবশক অনর্থ নমৌবলক অেুবাদ প্রবডউস করা আমানদর 

পনি সম্ভব। তনব এ নিনত্রও, অলঙ্ঘেীয় শতথ বহনসনব র্াকনব মূল ভাষায় বববভন্ন তাফসীনরর পানিাদ্ধানরর 

সিমতা। এর অেযর্া হনল নমৌবলক অেুবানদর সম্ভাবযতা অবেবিত হনয় পনে।  

আরবী ভাষার রনয়নছ বেজস্ব প্রকাশভবঙ্গ, বাকযশশলী, তাে ও গবত। বাাংলাভাষারও তাই। উদুথ ও পারবসক 

ভাষার ববপরীনত আরবী ও বাাংলার মধযবতথী দূরত্বও ববস্তর। নস বহনসনব বাাংলায়, আরবীর অেুবাদকনক 

পবরশ্রম করনত হয় প্রিুর। আর নসবি যবদ আল-কুরআে সাংক্রান্ত হয়, তনব নতা কর্াই নেই। আর বেেুুঁত 

অর্থনবাধক হওয়ার পাশাপাবশ যবদ সাবলীলতার প্র্ন  আনস তনব নতা ববষয়বি আনরা জবিল হনয় দাুঁোয়। 

বলা যায়, এ জবিলতানক অবতক্রম করাই হনব আমানদর প্রধাে কাজ। অর্থাৎ আল কুরআনের শব্দমালার 

বেেুুঁত ভাব ও অর্থ সাবলীল ভবঙ্গমায় অবভবযবি ঘিানত প্রয়াসী হওয়া। বাাংলা ভাষার কলকব্জা ববষনয় 

সবিক জ্ঞাে রানেে ও সাবহতয রস সঞ্চানর দিতা রানেে এমে বযবির পনিই মূলত নমৌল, প্রাঞ্জল, 

সাবলীল অেুবাদ করা সম্ভব।  

3. অেুবাদকনমথ স্পষ্টতা অতযন্ত জরুবর। নকেো আল-কুরআে নবাধগময ভাষায় োবযল হনয়নছ। হযাুঁ, নযোনে 

কবিে শব্দ বযবহানরর নকাে ববকল্প নেই নসোনে কবিে শনব্দর বযবহার নদানষর বকছু  হনব ো।   নযমে,  ثم
 আয়াতাাংনশর অেুবাদ ‘অতঃপর বতবে ‘আরনশর ঊর্ধ্থবস্থত হনলে’ বদনয় করনল যর্ার্থভানব  استوى ىلع العرش

  এর অর্থ উনি আনস। -استوى ىلع العرش  

4. আল-কুরআনের অর্থােুবানদর নিনত্র معاين األدوات ‘অবযয়সমূনহর অর্থ’ জাো অবশয জরুবর। এ নিনত্র 

ইমাম সুয়ূতীর আল ইতকাে বফ উলুবমল কুরআনের আশ্রয় নেওয়া নযনত পানর। শনব্দ, বানকয অর্বা 

বাকযাাংনশ োো ভাব প্রনয়াগ, বযাকরনর্র ধারা অেুসরর্ ইতযাবদর প্রনয়াজনে বযবহৃত হয়  حروف ، أسماء، و
 জাতীয় োো আদাওয়াত, অবযয়। বযবহার স্থনলর বভন্নতা অেুযায়ী এগুনলার অর্থও বভন্ন হয়। أفعال ،وظروف

নস বহনসনব এগুনলা সম্পনকথ স্পষ্ট ধারর্া র্াকা অবশয প্রনয়াজে। উদাহরর্ত عن অবযয়বি  ، جماوزة ، بدل
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، بعدتعليل، ىلع، من  ইতযাবদর অনর্থ বযবহৃত হনয়নছ। তাই নকানো নিনত্র কী অনর্থ বযবহৃত হনয়নছ নস 

বযাপানর ধারর্া ো র্াকনল সকল নিনত্র ‘হনত’ বা ‘নর্নক’ ইতযাবদ অর্থ করার সম্ভাবো নর্নক যায়।  

5. অেুবাদকনমথ বস্ত্ত্তবেষ্ঠতার পবরিয় অবশযই জরুবর। বেনজর মাযহাব, আপেকৃত ধযাে-ধারর্া, দল ও মনতর 

ঊনর্ধ্থ উনি, সকল প্রকার একগুুঁনয়বম নর্নক দূনর অবস্থাে বেনয় আল-কুরআনের অর্থ উদ্ধানর মনোবেনবশ 

করা বাঞ্ছেীয়।  

6. আকীদা ববষনয় সবিক ধারর্ার অেুবতথীতা জরুবর। এ নিনত্র আহনল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আনতর ববজ্ঞ 

ওলামানদর বেভথরনযাগয নকানো েনের আশ্রয় নেওয়া নযনত পানর।  

আল-কুরআনের অর্থােুবানদ হাত নদওয়া একবি অবত-গুরুত্বপূর্থ কানজ হাত নদওয়া। তাই এ নিনত্র তাকওয়া ও 

ঈমােদাবরর সনবথাচ্চ পবরিয় নদওয়া আবশযক বনল মনে কবর। 
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