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আমরা িকভােব কুরআন বুঝবআমরা িকভােব কুরআন বুঝবআমরা িকভােব কুরআন বুঝবআমরা িকভােব কুরআন বুঝব????    
ড. েমাহা#দ মানজুের ইলাহী 

ভূিমকা ভূিমকা ভূিমকা ভূিমকা ::::    

আল-কুরআনুল কারীম মহানবী সা�া�া, আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর আ�াহ 

সুবহানা, ওয়া তা‘আলার প2 েথেক নািযলকৃত সব5ে67 ও িচর9ন মু‘িজযা, িব; 

মানবতার মুি<সনদ= এেত রেয়েছ মানব জীবেনর সকল িদক ও িবভাগ স(েক5 

সুAB িহদায়াত ও িদক-িনেদ5শনা, রেয়েছ আেলাকবিত5কা, উপেদশ, রহমত ও অ9েরর 

যাবতীয় বEািধর উপশম= আ�াহ সুবহানা, বেলন, 
ُمْؤمِ ﴿

ْ
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‘‘েহ মানুষ! েতামােদর রেবর প2 েথেক েতামােদর কােছ এেসেছ উপেদশ এবং 

অ9রসমূেহ যা থােক তার িশফা, আর মুিমনেদর জনE িহদায়াত ও রহমাত= বল, 

‘আ�াহর অনুJেহ ও রহমােত’= সুতরাং এ িনেয়ই েযন তারা খুশী হয়= এিট যা তারা 

জমা কের তার েচেয় উMম=’’1  

 

িতিন আেরা বেলন, 
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 ‘‘আর আিম েতামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ, Oধু এজনE েয, েয িবষেয় তারা 

িবতক5 করেছ, তােদর জনE তা তুিম AB কের েদেব এবং এিট িহদায়াত ও রহমাত 

েস কওেমর জনE যারা ঈমান আেন=’’2  

 

িকয়ামাত পয59 আল-কুরআন িহফাযেতর দািয়R আ�াহ তাআলা িনেজই িনেয়েছন= 

আল-কুরআন সংর2েণর িবষয়িট মূলতঃ আ�াহর মহান কুদরেতর িবশাল িনদশ5ন= েয 

UজেVর মেধE কুরআন সরাসির নািযল হেয়েছ তােদর জনE এ JW েযমন উপেযাগী ও 

িচর আধুিনক িছল, তােদর পরবত5ী আগত অনাগত সকল UজেVর জনEও তা িচর9ন 

ও শা;ত জীবনাদশ5= অতএব সেXহ েনই েয, আল-কুরআেনর েশখন ও িশ2াদান, 

িনয়িমত অধEয়েনর মাধEেম এেক সিঠকভােব বুঝা, উপলিZ করা ও যথাযথ [\েRর 

সােথ েস অনুযায়ী আমল করা েস সব েলাকেদরই অনুসৃত নীিত যারা সব5যুেগই িছেলন 

স] ও পূণEবান= বরং এ হে^ েস িঠকানা েযখােন দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় 

                                  
1 সূরা ইউনুস : ৫৭-৫৮ 

2 সূরা আন-নাহল : ৬৪ 
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কলEাণ ও সফলতা িনিহত= 

 

সবযুেগই মুসিলম জনসাধারণ কুরআেনর Uিত সব5ািধক [\R Uদান কেরেছ= মহান 

আ�াহ ততিদন পয59 মুসিলম উ#াহেক সেব5াMম ও ে67 জািতর dীকৃিত েদেবন 

যতিদন তারা এ JWিট অধEয়ন করেব, িহফয করেব, িহফাযত করেব, এর অথ5 িনেয় 

িচ9া-গেবষণা করেব, এর গূঢ় তfব উপলিg করেব, এর িনেদ5শ েমেন চলেব এবং 

এর িনেষধকৃত সকল িকছু পিরহার করেব= ধম5, বণ5 ও েগাh িনিব5েশেষ সকল জািতর 

জীবেন এ JেWর Uেয়াজনীয়তা েযেহতু অপিরসীম, েসেহতু মুসলমানগণ এ JেWর Uিত 

সব5ািধক যi ও [\R িদেয়েছ, পৃিথবীর ইিতহােস আর েকান জািতর JW এ রকম 

[\R পাওয়ার েসৗভাগE লাভ কেরিন= কুরআন কারীেমর এ অপিরসীম [\েRর 

কারেণ সারা িবে;র মুসিলম মানেস কুরআেনর পঠন-পাঠন, অধEয়ন ও কুরআন বুঝার 

এক অভূতপূব5 সাড়া ও িবপুল উlীপনা সৃিB হেয়েছ, েযন কুরআন কারীেমর এ িবশাল 

চচ5া েথেক জীবেনর Uিতিট ে2েhই িন7াবান মুসিলম মাhই উপকৃত হেত পাের= িকm 

Un েথেক যায় -িকভােব আমরা কুরআেনর সিঠক বুঝ ও উপলিZ অজ5ন করব? এ 

Uবেo আমরা েস Unিটর সিঠক উMর পাওয়ারই েচBা করব এবং পাশাপািশ এমন 

িকছু িবষয় উপpাপন করব যা পাঠেকর মন ও মানস েথেক অেবাধগমEতার সকল 

েদয়াল তুেল েদেব এবং কুরআনেক সিঠকভােব বুেঝ িনেত সহায়তা করেব= 

 

কুরআন েকন আমােদর বুঝেত হেবকুরআন েকন আমােদর বুঝেত হেবকুরআন েকন আমােদর বুঝেত হেবকুরআন েকন আমােদর বুঝেত হেব????    

কুরআন বুঝার পWা স(েক5 আেলাকপাত করার আেগ আমােদর বুঝেত হেব কুরআন 

বুঝার েকন এত [\R= েসিটই িনেচ তুেল ধরা হল : 

1. কুরআন হে^ qীেনর সকল rােনর উ]স এবং েমৗলিভিMর আধার= qীন, দুিনয়া ও 

আিখরােতর সকল কলEাণ এর মাধEেমই Oধু অিজ5ত হয়= কুরআন নািযল হেয়েছ 

এর িবধান অনুযায়ী আমল করার জনE= আমেলর জনE েবাঝা ও উপলিZর 

Uেয়াজন= না বুেঝ আমল করা মানুেষর পে2 সsব নয়= েয বEি< কুরআন পেড় 

অথচ বুেঝ না তার উদাহরণ হল - েযমন একদল েলােকর কােছ তােদর উধ5তন 

কতৃ5পে2র কাছ েথেক একিট িনেদ5িশকা আসল, যােত িলখা আেছ িক করা যােব 

আর িক করা যােব না, িকেস তােদর মtল হেব এবং িকভােব ভুলপেথ চলেল শu 

তােদরেক পাকড়াও করেব, তারা েস িনেদ5িশকা মাথায় েরেখ খুবই স#ান েদখাল 

এবং সুXর সূের তা পড়ল িকm বুঝার েচBা না কের ভুল পেথ চলল, ফেল 

অিনবায5vেপই তারা শu qারা আwা9 হল= 

2. কুরআেনর অথ5 না বুঝার মােনই হল qীেনর সিঠক rান ও ধারণা না থাকা= 
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আবুlারদা রািদয়া�া, আন, বেলন, আমরা রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর সােথ িছলাম, িতিন আকােশর িদেক দৃিB িনে2প কের বলেলন, ‘‘এটা েস 

সময় যখন মানুেষর কাছ েথেক rান উিঠেয় েনয়া হেব, ফেল তারা তা অজ5ন 

করেত স2ম হেব না=’’ তখন িযয়াদ ইবন লািবদ আল-আনসারী বলেলন, িকভােব 

rান আমােদর কাছ েথেক িছিনেয় েনয়া হেব অথচ আমরা কুরআন পেড়িছ? 

আ�াহর কসম! আমরা অবশEই কুরআন পড়ব, আর আমােদর xী ও স9ানেদরেক 

কুরআন পড়াব= রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, ‘‘েহ িযয়াদ 

েতামার মা েতামােক হািরেয় েফলুক (েতামার মৃতুE েহাক)3, আিম েতা েতামােক 

মদীনাবাসী ফাকীহেদর মেধE গণE করতাম=এ তাওরাত এবং ইনিজল ইয়া,দ ও 

নাসারােদর কােছ আেছ= িকm তা তােদর িক কােজ এেসেছ?’’ জুবােয়র বলেলন, 

এরপর আমরা উবাদাহ ইবন আস-সািমেতর সেt সা2া] করলাম= আিম বললাম, 

তুিম িক Oেনছ েতামার ভাই আবুlারদা িক বলেছ? আর আবুlারদা িক বেলেছ তা 

তােক অবিহত করলাম= িতিন বলেলন, আবুlারদা সতE বেলেছ, তুিম চাইেল আিম 

েতামার কােছ েস ইলম স(েক5 বলব যা সব5Uথম উিঠেয় েনয়া হেব, তা হল খুশূ 

ও িবনয়= তুিম হয়ত েকান মাসিজেদ Uেবশ কের েসখােন েকান িবনয়ী েলাক পােব 

না=4 

অতএব বুঝা েগল েয, ইলম ও rান উেঠ যাওয়ার কারণই হল এমন বEি<গেণর 

অভাব ও অনুপিpিত যারা ইলমেক ধারণ করেবন এবং সিঠকভােব উপলিZ 

করেবন ও আমল করেবন= 

3. কুরআন বুঝা ও কুরআন িনেয় িচ9া-গেবষণার িবপুল সাওয়াব রেয়েছ= উকবা ইবন 

আেমর আল-জুহানী বেলন, আমরা আহেল সুফফার সােথ থাকাবpায় রাসূলু�াহ 

সা�া�া, আলাইিহ ওয়া সা�াম একবার আমােদর কােছ এেস বলেলন, ‘‘েতামােদর 

েকা} বEি<র এটা পছX েয, েস আ�াহর অবাধEতা ছাড়াই এবং আ~ীয়তার 

স(ক5 নB না কের বুতহান অথবা আকীক Uা9ের5 িগেয় দু’েটা িবশালকায় উট 

িনেয় আসেব?’’ আমরা বললাম, আমােদর সবারই তা পছX= িতিন বলেলন, 

েতামােদর েকউ Uিতিদন মাসিজেদ িগেয় িকতাবু�ার দু’েটা আয়াত েশখা িকংবা 

পড়া দু’ উেটর েচেয়ও তার জনE উMম= আর িতনিট আয়াত িতনিট উেটর েচেয় 

এবং চারিট আয়াত চারিট উেটর েচেয় উMম= আর যত[েলা আয়াত েস অধEয়ন 

                                  
3 এটা েকান বদেদায়া নয়, বরং আরবী বাকরীিত= অপছXনীয় িকংবা সিঠক নয় এমন কথা বলা হেল আরবগণ এ বাকE 

িকংবা ‘ওয়াইলাক’ (েতামার �ংস) বEবহার কের থােক= 
4 সুনান িতরিমযী, িকতাবুল ইলম, বাব: ইলম উেঠ যাওয়া Uসেt যা এেসেছ, হাদীস নং ২৬৫৩, িতরিমযী বেলন, ‘এিট 

হাসান গরীব হাদীস’= আলবানী বেলন, ‘সহীহ’= 
5 মদীনার দু’েটা উপতEকা= 
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করেব তা সমসংখEক উেটর েচেয় উMম=’’6 যিদ rানাজ5ন সবেচেয় উMম ও 

ময5াদাকর কাজ হেয় থােক তাহেল এর অJভােগ সেব5া� পয5ােয় রেয়েছ আ�াহর 

কালাম জানা, বুঝা ও উপলিZ করা= েকননা rােনর ময5াদা rানগত িবষেয়র 

ময5াদার উপর িনভ5র কের= িকতাবু�াহ হে^ জগেতর সবেচেয় স#ািনত িবষয়; 

সুতরাং এর rানাজ5নই হল সবেচেয় স#ািনত ও ময5াদাকর কাজ= 

4. মুসলমানেদর অৈনকE, ভুল বুঝাবুিঝ ও হানাহািন দূর কের ভালবাসা, স�ীিত ও 

�দEতা আনয়েনর িবOg উপকরণই হল আল-কুরআনেক সিঠকভােব বুঝা ও 

�দয়tম করা= কুরআনেক সিঠকভােব না বুঝাই হল যত অৈনেকEর মূল= ইবরাহীম 

আত-তাইমী বেলন, ‘উমার রা. একিদন একাকী িছেলন, িতিন dগেতাি< কের 

বলেলন, িকভােব এ উ#েতর মেধE িবেভদ থাকেত পাের, অথচ তােদর নবী এক 

এবং িকবলা এক!? এরপর িতিন ইবন আববাস রা.েক েডেক পাঠােলন ও িজrাসা 

করেলন, এ উ#ত িকভােব িবভ< হেত পাের অথচ তােদর নবী এক ও িকবলা 

এক? ইবন আববাস বলেলন, েহ আমী\ল 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 েকা} বEাপাের কুরআন নািযল হেয়েছ= ফেল েস বEাপাের তারা িনজd 

মতামত েদেব= আর যখন তােদর িনজd মতামত হেব তারা মতেভদ করেব এবং 

এভােব মতেভদ করেত করেতই তারা সংঘেষ5 িল� হেব...=’’7  

5. কুরআন েশখা ও তা সিঠকভােব বুঝা েথেক যারা িবরত থােক ও মুখ িফিরেয় রােখ 

তারা মূলত কুরআনী জীবন যাপন েথেক সের িগেয় অনE জীবেন অভE� হেয় পেড়= 

আ�াহ মহাJW আল-কুরআেনর মাধEেম জািনেয়েছন, যােদর কােছ কুরআেনর rান 

এেসেছ অথচ েস rান েথেক তারা মুখ িফিরেয় িনেয়েছ ও তা পিরতEাগ কেরেছ, 

তােদরেক িতিন rােনর আেলােত উ�ািসত কেরনিন, বরং অrানতার মেধEই তারা 

হাবুডুবু েখেয়েছ= িতিন ইয়া,দেদর স(েক5 বেলন,  
ِكتَاhَ ِكتَ ﴿

ْ
;تُو� �ل

ُ
يَن 3 ِ

J
d� لَِما َمَعُهْم َغَبَذ فَِريٌق ِمَن mٌ Dُمَصد ِJِمْن ِعنِْد �هللا 

ٌ
nُهْم #َُسوBَا َجا Jم

َ
 َ;ل

َ
hا

ُمو	َ 
َ
ُهْم ال َفْعل Jغ

َ
ك
َ
اِطrsr ( ُO( �هللاBَ�#َ;َ ِJ ُظُهو#ِِهْم ك

َ
ي
J
و� �لش

ُ
ل
ْ
ت
َ
ا ي

َ
و� م

ُ
ع
َ
ب
J
 َ;�ي

َ
ا	
َ
م
ْ
ي
َ
ِك ُسل

ْ
ل
ُ
 م
َ َ
w ﴾  

 ‘‘আর যখন তােদর িনকট আ�াহর কাছ েথেক একজন রাসূল এল, তােদর সােথ যা 

আেছ তা সমথ5ন কের, তখন আহেল িকতােবর একিট দল আ�াহর ি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 মূসা ইবন মুহা#াদ আশ-শািতবী, আল-মুয়াফাকাত ফী উসূিলল িফকহ, তাহকীক : মাশ,র হাসান 

সালমান, দার আফফান, ১৯৯৭, ৪/২০০. 
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েপছেন েফেল িদল, (এভােব েয,) মেন হয় েযন তারা জােন না= আর তারা অনুসরণ 

কেরেছ, যা শয়তানরা সুলায়মােনর রাজেR পাঠ করত=’’8  

ইয়া,দেদর কােছ আ�াহর প2 েথেক িকতাব আসার পর তারা তা েথেক মুখ িফিরেয় 

িনেয়িছল বেল আ�াহ তােদরেক এমন এক িনকৃB JেWর িফতনায় তােদরেক আwা9 

কেরিছেলন যা সুলায়মান আলাইিহস সালােমর রাজেR শয়তান িতলাওয়াত করেতা=9 

আ�াহ কুরআন েথেক মুখ িফিরেয় রাখার শাি� স(েক5 বেলন,  
﴿ xَْق

َ
ِقيَاَمِة 3

ْ
zُ يَْوaَ �ل ُ{ُْ

َ
|;َ 

ً
ُ َمِعيَشًة َضنْ{

َ
� J	فَِإ cِر

ْ
ْعَرَ� َقْن ِ�ك

َ
  ﴾َ;َمْن 3

 ‘‘আর েয আমার �রণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনE হেব িন�য় এক সংকুিচত 

জীবন এবং আিম তােক িকয়ামত িদবেস উঠাব অo অবpায়=’’10 

িতিন আেরা বেলন,  
ُمْجِرِمOَ ُمنْتَِقُمو	َ ﴿

ْ
ْعَرَ� َقنَْها ِ"نJا ِمَن �ل

َ
3 Jِه ُعمDَر بِآياِ� َ#ب

D
ْن ُ�ك Jُم ِمم

َ
ْظل

َ
  ﴾َ;َمْن 3

‘‘আর তার েচেয় বড় যািলম আর েক, যােক dীয় রেবর আয়াতসমূেহর মাধEেম উপেদশ 

েদয়ার পর তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়? িন�য় আিম অপরাধীেদর কাছ েথেক 

UিতেশাধJহণকারী=’’11 

 

কুরআন বুঝা সহজ কুরআন বুঝা সহজ কুরআন বুঝা সহজ কুরআন বুঝা সহজ ::::    

কুরআেনর পঠন-পাঠন, িতলাওয়াত ও অধEয়ন এবং কুরআেনর অনুশাসন েমেন চলােক 

আ�াহ তার বাXােদর জনE সহজ কের িদেয়েছন বেল সূরা আল-কামাের েমাট চারবার 

েঘাষণা িদেয়েছন= 
رِ ﴿

ْ
ك
D
ْر
َ	 لِث

ُ
ق
ْ
نَا �ل ْ J�َي 

ْ
د
َ
ق
َ
ِكرٍ  َ;ل Jِمْن ُمد 

ْ
َهل

َ
  ﴾ف

 ‘‘আর আিম িন�য়ই কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ উপেদশ Jহেণর জনE, অতএব 

েকান উপেদশ Jহণকারী আেছ িক?12  

আল-কুরআেনর শ�মালা সহেজই িতলাওয়াত ও িহফয করা যায়, এর অথ5 সহেজই 

েবাধগমE হয় এবং েশখা যায়; েকননা তা বাকEিবনEােসর িদক েথেক সবেচেয় সাবলীল 

ও সুXর, ৈশি�কতায় সবেচেয় িনপূণ ও ে67, অেথ5র িদক েথেক সবেচেয় সতEবাদী, 

বEাখEা ও িবে�ষেণ সবেচেয় AB= েয বা যারাই কুরআেনর rান অজ5েনর উেlেশE 

অJসর হয় আ�াহ তােদর জনE তা িনতা9ই সহজ কের েদন= পৃিথবীর বড় বড় 

                                  

8 সূরা আল-বাকারাহ : ১০১-১০২ 
9 আবদুর রহমান ইবন সা‘দী, আল-কাওয়ােয়দ আল-িহসান, ৩৪নং ধারা= 
10 সূরা Rহা : ১২৪ 
11 সূরা আস-সাজদাহ : ২২ 
12 সূরা আল-কামার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০ 
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অমুসিলম িবrানী যারা আরবী ভাষা িশেখিন তােদর অেনেকই Oধু কুরআেনর তরজমা 

পেড়ই আ�াহর Message েপেয় যায় এবং েসজনEই পা�ােতEর অেনক বড় পি�ত 

হেয়ও তারা ইসলাম Jহণ করেত িqধা কের না= আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন, 
ُر;	َ ﴿

J
ُهْم َفتََذك

J
َعل
َ
نَاzُ بِِلَسانَِك ل ْ J�ََما ي Jفَإِغ﴾  

 ‘‘অতঃপর আিম েতা েতামার ভাষায় কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ, যােত তারা 

উপেদশ Jহণ কের=’’13 
﴿ 

ً
� ّ
ُ
+ 
ً
ْوما

َ
ِذَ# بِِه ق

ْ
ن
ُ
ِقOَ َ;ي

J
ُمت
ْ
َ بِِه �ل

D
{

َ
 fُِب

َ
اzُ بِِلَسانِك

َ
ن ْ

J
�

َ
َما ي

J
إِغ
َ
  ﴾ف

 ‘‘আর আিম েতা েতামার ভাষায় কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ, যােত তুিম এর qারা 

মুMাকীেদর সুসংবাদ িদেত পার এবং কলহিUয় কওমেক তqারা সতক5 করেত পার=’’14 

কুরআনেক সহজ কের িদেয় আ�াহ আমােদর উপর বড়ই অনুJহ কেরেছন= তা না 

হেল এটা অনE ধেম5র মত পুেরািহতেদর কিঠন িনয়�েণই আবg থাকত= অতএব 

আ�াহর বাXােদর মেধE েক আেছন কুরআেনর িদেক সব5া9করেণ এিগেয় আসেবন, 

কুরআেনর উপেদশ Jহণ করেবন, কুরআন িশখেবন এবং কুরআেনর মম5বাণী উপলিZ 

কের জীবনেক কুরআেনর রেঙ রিঙন করেবন? 

 

কুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় গেবষণা িক Oধু আেলমগেণরই কাজকুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় গেবষণা িক Oধু আেলমগেণরই কাজকুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় গেবষণা িক Oধু আেলমগেণরই কাজকুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় গেবষণা িক Oধু আেলমগেণরই কাজ????    

কুরআন বুঝা এবং কুরআন িনেয় িচ9া-গেবষণা করা Oধু আেলমেদর মেধEই ইসলাম 

সীমাবg রােখিন= বরং UেতEক মুসিলেমর অবশE কত5বE হে^ ঐ পিরমাণ কুরআন চচ5া 

করা, যতটুকু সাধE আ�াহ তােক িদেয়েছন এবং যতটুকু rান, বুিg ও বুঝ তার 

রেয়েছ= আ�াহ তাঁর বাXােদর সকলেকই কুরআন বুঝা ও তা িনেয় িচ9া-গেবষণা 

করার Uিত আহবান কেরেছন= েকান িনিদ5B ে6ণীেক িতিন িবেশষভােব এ দািয়R 

েদনিন= কুরআন বুঝা ও গেবষণা যিদ েকান একদল েলােকর মেধEই সীমাবg করা হত 

তাহেল কুরআেনর কলEাণ সীিমত হেয় েযত এবং আয়ােতর আহবান ABভােব Oধু 

তােদর বEাপােরই বE< করা হত, িকm কুরআেনর আহবান এমনিট নয় - এটা উ#াহর 

সকেলরই জানা= 

ইবন আববাস রা. বেলন, কুরআেনর তাফসীর চারভােগ িবভ<; 

একভাগ আরবরা তােদর িনেজেদর কথা েথেকই জােন=  

িqতীয় Uকার তাফসীর না বুঝার ওজর কােরা প2 েথেকই JহণেযাগE নয়=  

তৃতীয় Uকার তাফসীর অনুধাবন Oধু আেলমগেণর পে2ই সsব= 

                                  
13 সূরা আদ-দুখান : ৫৮ 
14 সূরা মারইয়াম : ৯৭ 
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আর চতুথ5 Uকার আ�াহ ছাড়া আর েকই জােনন না=15  

 

তVেধE েয তাফসীর না বুঝার ে2েh কােরা ওজর শরীয়েত JহণেযাগE নয় তা হেলা 

কুরআেন েয সব আহকাম ও িবধান AB, �দয়েক নাড়া েদয়া সুXর উপেদশাবলী, 

শি<শালী ও সুAB দলীল ও Uমাণসমূহ এবং েস সব সাধারণ ব<বE যা আয়াত 

েথেক ABভােব বুঝা যায়=   

 

েযমন আপিন যখন আ�াহর কালাম িনেয় ভাবেবন, আপিন িক উপলিZ করেবন? 

আপিন উপলিZ করেবন, আপিন এমন এক সMােক েপেয়েছন সকল িকছুই যার 

মািলকানাভূ<, তাঁর জনEই সকল Uশংসা, Uিতিট িবষয়ই তাঁর qারা িনয়ি�ত, সবিকছুর 

উ]স িতিন এবং তাঁর কােছই সবার UতEাবত5ন, িতিন আরেশর উপর আেছন, জগেতর 

েকান িকছুই তাঁর কােছ েগাপন েনই, িতিন বাXার অ9েরর কথাও জােনন, তােদর 

UকাশE-অUকাশE সকল অবpা তাঁর জানা, িতিন একাই জগত পিরচালনা করেছন, 

িতিন সব5ে6াতা ও সব5¢Bা, িতিন দান কেরন ও েকেড় েনন, িতিনই পুর£ুত কেরন ও 

শাি� দান কেরন, িতিনই স#ািনত কেরন ও অপদp কেরন, িতিনই সৃিB কেরন ও 

িরযক েদন, িতিনই জীবন দান কেরন ও মৃতুE ঘটান, িতিনই তাকদীর ও ফয়সালা 

িনধ5ারণ কেরন, তাঁর অনুমিত ছাড়া েকান অণুও আেXািলত হয় না, তাঁর rােনর বাইের 

েকান একিট পাতাও ঝের না, যমীন ও আসমােনর েকান িকছু তাঁর অrাত েনই... 

 

এরপর ভাবুন আল-কুরআেন িকভােব িতিন তাঁর িনেজর Uশংসা কেরেছন, [ণগান 

বণ5না কেরেছন, বাXােদরেক নসীহত কেরেছন আর বাXােদরেক ঐ পেথর 

িদকিনেদ5শনা িদেয়েছন যােত রেয়েছ তােদর সুখ-শাি9 ও সাফলE এবং সতক5 কেরেছন 

েস সব িবচুEিত ও িব¥াি9 েথেক যােত রেয়েছ তােদর অশাি9 ও �ংস= কুরআেনর 

মাধEেমই বাXা অিত সহেজই জানেত পারেছ আ�াহর সুXর নামসমূহ ও মহান 

[ণাবলী সহ তাঁর পিরচয়= আল-কুরআন বাXার সামেন অতE9 ABভােব আ�াহর 

অনুJহ ও েনয়ামতসমূহ তুেল ধেরেছ, আর অনুগত বাXােদর জনE আ�াহর েদয়া 

ময5াদা, সুখ-শাি9 ও মহা পুর£ােরর সংবাদ এবং পািপ7 ও অবাধE বাXােদর ভয়াবহ ও 

মম5াি9ক শাি�র দুঃসংবাদ Uদান কেরেছ=16 এ িবষয়[েলা এবং এছাড়াও আেরা 

ব,িবধ িবষয় আ�াহর েয েকান বাXা চাইেলই সহেজ অনুধাবন করেত পাের= তেব 

এজেনE তােদর Uেয়াজন কুরআন অধEয়ন করা এবং কুরআন িনেয় িকছুটা িচ9া-

                                  
15 ইমাম ইবন জারীর, তাফসীর ইবন জারীর, ১/৫৭ 
16 আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূিমল কুরআন, ৩/১০৫ 
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গেবষণা করা এবং এে2েh সংি2� অথচ Authentic িকছু তাফসীেরর সাহাযE েনয়া= 

 

পাশাপািশ কুরআেন এমন সব িবষয়ও েদখা যায় যা বুঝার জনE আেলম ও £লারেদর 

িবেশষ rােনর Uেয়াজন হয়, সাধারণ মানুষ মাhই তা বুঝেত পাের না= েযমন 

কুরআেনর কািবEক অিভবEি<, সািহিতEক ৈশি�কতা এবং আরবীভাষার অলংকরণ ও 

বণ5নাভিtর ব, সু2 িবষয় আরবী ভাষায় পারদশ5ী িবেশষr ছাড়া অনE কােরা পে2 

বুঝা সsব নয়= একইভােব কুরআন েথেক হালাল-হারােমর Uিতিট িবষয় গেবষণা কের 

েবর করা ফাকীহ ও মুহািlস-মুফাসিসর ছাড়া অনE সাধারেণর পে2 অসsব= কুরআেন 

খুবই d� িকছু শ� ও বাকE রেয়েছ যার মম5 Oধু আ�াহই জােনন, েযমন িকছু সূরার 

O\েত ‘আিলফ-লাম-মীম’ ইতEািদ Expression-সমূহ= 

 

কুরআন বুঝার ে2েh িব¥াি9 েকাথায়কুরআন বুঝার ে2েh িব¥াি9 েকাথায়কুরআন বুঝার ে2েh িব¥াি9 েকাথায়কুরআন বুঝার ে2েh িব¥াি9 েকাথায়????    

কুরআন অধEয়ন ও গেবষণার ে2েh চূড়া9 সতক5তা অবল°ন অতE9 জ\রী= 

সতক5তার অভােব এে2েh যেথB ভুল-uিট হেয় েযেতপাের; েকননা অেনক সময় 

কুরআেনর েকান ব<েবEর সাধারণ অথ5 েকউ বুেঝ থাকেত পােরন, অথচ ঐ ব<বE 

qারা িবেশষ অথ5িটই উেlশE, সাধারণ ও বEাপক অথ5 নয়= কখেনা পাঠক বুেঝ থাকেত 

পােরন এমন অথ5 যা বুঝােনা কুরআেনর উেgশE নয়= এমনিট সাহাবাগেণর কােরা 

কােরা ে2েh ঘেটিছল= 

 

আেয়শা রা. বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,‘‘িকয়ামেতর 

িদন যার িহসাব েনয়া হেব তার আযাব হেব=’’ আিম বললাম, আ�াহ িক বেলন িন, 
﴿ 

ً
�Tِس

َ
 ي
ً
 ِحَسابا

ُ
ب

َ
اس
َ ُ
� 

َ
�
ْ
َسو

َ
  ﴾ف

 ‘‘অতঃপর অতE9 সহজভােবই তার িহসাব িনকাশ করা হেব=’’17 

িতিন বলেলন, ‘‘এটা েস িহসাব নয়, বরং এটা Oধু উপpাপন মাh= িকয়ামেতর িদন 

যার িহসাব পু±ানুপু±vেপ েনয়া হেব, তার আযাব হেব=’’18 এখােন ল2E করা যাে^, 

আেয়শা রা. িহসােবর সাধারণ বEাখEা Jহণ কেরিছেলন যা কম েবশী সব ধরেনর 

িহসাবেক অ9ভু5< কের= িকm নবী সা�া�া, আলাইিহ ওয়া সা�াম AB কের িদেলন 

েয, আয়ােত উি�িখত িহসাব মােন হল - মুিমন বEি<র কােছ তার আমল উপpাপন, 

                                  
17 সূরা আল-ইনিশকাক : ৮ 
18 সহীহ বুখারী, িকতাব : তাফসী\ল কুরআন, বাব:আ�াহর বাণী ��������    �	�
����    ��������    ������  , হাদীস নং ৪৫৫৮, সহীহ 

মুসিলম, িকতাব : জা²াত, এর িনয়ামত ও জা²াতবাসীেদও বণ5না, বাব : (আমেলর) িহসাব সাবE�করণ, হাদীস নং 

৫১২২ 
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যােত েস আ�াহর েস অনুJহ অনুধাবন করেত পাের যা িতিন দুিনয়ায় তার েদাষ 

েগাপন করার মাধEেম এবং আিখরােত 2মা করার মাধEম কেরিছেলন=19 

 

আবদু�াহ ইবন মাসউদ রা. বেলন, যখন অবতীণ5 হল ﴿ ِبُسو� ِ"يَماَغُهْم
ْ
ْم يَل

َ
يَن 
َمنُو� َ;ل ِ

J
d�

مٍ 
ْ
﴾بُِظل   ‘‘যারা ঈমান এেনেছ এবং িনেজেদর ঈমানেক যুলম qারা িমি6ত কেরিন=’’ 

আমরা বললাম, ইয়া রাসূলা�াহ, আমােদর মেধE এমন েক আেছ েয তার িনেজর উপর 

যুলম কের িন? িতিন বলেলন, ‘‘আয়াতিটর বEাপাের েতামরা যা বলছ িবষয়িট েতমন 

নয়, বরং যুলম মােন এখােন িশক5= েতামরা িক েশান িন লুকমান তার েছেলেক 

বলিছেলন, ﴿ ٌٌم َعِظيم
ْ
ُظل

َ
َْ� ل D{ل� J	ِ" ِJال تُْ}ِْ� بِاهللا﴾  “েহ ব]স, তুিম আ�াহর সােথ শরীক 

কেরা না, িন�য় িশক5 বড় যুলম=’’ [সূরা লুকমান : ১৩]20 

এ ধরেনর উদাহরণ অেনক= তেব এছাড়াও আেরা অেনক ধরেনর ভুল হেয় থাকেত 

পাের= েযমন : 

1. িচ9া-গেবষণার uিটর কারেণ অনুধাবেন uিট= 

2. েয সব েমৗিলক িবষয় একজন মুসিলেমর জানা থাকা উিচত, তা জানা না 

থাকার কারেণ কুরআন বুঝার ে2েh uিট= 

3. UবৃিMর অনুবত5ী হওয়ার কারেণ সৃB uিট= কারণ অেনক ে2েh েদখা যায়, 

েকান বEি<র িচ9া-েচতনা ও আকীদায় পূব5 েথেকই একিট িবষয় িpর হেয় 

আেছ, েয েকান ভােবই েস িনেজর ধারণািট কুরআেনর উপর চািপেয় িদেত 

চায়= ফেল আয়াত qারা েসভােব বুঝা না েগেলও েস িনেজর আকীদা ও পূব5াে´ 

িpরীকৃত িবষয়িট Uিত7া করার জনE আয়ােতর িবপরীত অথ5 বুেঝ থােক= অথচ 

মুিলম মাhই উিচত হল সব5াবpায় আ�াহর মাকসুদ ও UিতপাদE িবষয়িট 

সিঠকভােব বুেঝ েনয়া= েকননা সিঠকভােব বুঝার জনE বEি<র সিদ^া, 

সতEানুসিo]সা এবং েভতর ও বািহেরর সিতEকার তাকওয়া থাকা Uেয়াজন= 

UবৃিMর অনুসরণ, দুিনয়া পূজা, Uশংসা পাওয়ার েলাভ ও তাকওয়া িবসজ5ন 

ইতEিদর উপিpিতেত সিঠক বুঝ ও উপলিZ কখেনাই আসেব না=21 

 

আেরকিট কথা �রণ রাখেত হেব ,কুরআন িনেয় িচ9া-গেবষণা করার মােন এটা নয় 

েয, বEি< িনেজেক মুফাসিসর িহসােব Uিতি7ত কের েফেলেছন, তাই এখন েথেক 

                                  
19 হািফয ইবন হাজা, ফাত,ল বারী, হাদীস নং ৬০৫৬ 
20 সহীহ বুখারী, িকতাব : তাফসী\ল কুরআন, বাব : আ�াহর বাণী ��������    ��������    ������� �    �!���"�����  হাদীস নং ৩১৭৫, সহীহ 

মুসিলম, িকতাব :আল-ঈমান, বাব : ঈমােনর সতEতা ও ইখলাস, হাদীস নং ১৭৮ 
21 ইমাম ইবনুল কাইেয়ম, ই‘লামুল মুয়ািµয়ীন, ১/৮৭ 
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আেলমগেণর তাফসীর না েদেখ এবং ভালভােব বুেঝ না িনেয়ই UেতEক আয়ােতর 

বEাখEায় িনজ অিভমত েপশ করেবন না= ভুেল েগেল চলেব না, তাফসীর মােনই হল 

আ�াহ তা‘আলা কতৃ5ক উিlB অেথ5র বণ5না, সিঠক িনয়ম-নীিতর আেলােক তাফসীর 

করা না হেল ভুল করার সমূহ সsাবনা রেয়েছ= 

 

ইবন আববাস রা. বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,‘‘েয বEি< 

েকান rান ছাড়া কুরআেনর বEাপাের ব<বE Uদান কের, েস জাহা²ােম তার pান েবেছ 

িনল=’’22 

 

আবু বকর িসlীক রা. বেলন, ‘েকা} যমীন আমােক আ6য় েদেব আর েকা} আকাশ 

আমােক ছায়া দান করেব যিদ আিম আ�াহর িকতাব স(েক5 এমন িকছূ বিল যা আিম 

জািন না’=23 

 

উবায়দু�াহ ইবন মুসিলম ইবন ইয়াসার তার বাবার কাছ েথেক বণ5না কের 

বেলন,‘যখন তুিম আ�াহ স(েক5 ব<বE েদেব তখন েথেম িগেয় েদখ, এর পূেব5 ও 

পের িক আেছ=’ UখEাত তােবয়ী মাস\ক বেলন,‘তাফসীর করার ে2েh সতক5 থাক; 

েকননা তােতা আ�াহর প2 েথেক বণ5না ছাড়া আর িকছু নয়=’ সাহাবা এবং 

তােবয়ীগেণর এ সকল বণ5না েথেক Uতীয়মান হয় তারা তাফসীেরর ে2েh ইলম ও 

rান ছাড়া কথা বলেত িক িবশাল সতক5তা অবল°ন করেতন=24 

 

িকভােব আমরা সিঠকভােব কুরআন বুঝবিকভােব আমরা সিঠকভােব কুরআন বুঝবিকভােব আমরা সিঠকভােব কুরআন বুঝবিকভােব আমরা সিঠকভােব কুরআন বুঝব????    

কুরআন সিঠকভােব বুঝার জনE কুরআন গেবষণার সিঠক িনয়ম-নীিত ও পgিত 

অনুসরণ করা Uেয়াজন= িনে¶ েস সব িনয়ম-নীিতর  [\Rপূণ5 িবষয়[েলা তুেল 

ধরিছ= 

1. কুরআন বুঝার সহজ পথ অনুসরণ= এ পথিটর িতনিট [\Rপূণ5 অংশ রেয়েছ : 

 

এক এক এক এক :::: কুরআেনর তাফসীর Uথমত কুরআন িদেয় করা, তারপর সু²াহ িদেয় এবং 

তারপর সাহাবাগেণর ব<েবEর মাধEেম= তVেধE সবেচেয় উMম হল কুরআন িদেয় 

                                  
22 সুনান আত-িতরিমযী, িকতাব : তাফসী\ল কুরআন, বাব :িযিন িনজ মতামত qারা কুরআেনর তাফসীর  কেরন তার 

বEাপাের যা এেসেছ, ইমাম িতরিমযী বেলন, এ হাদীস ‘হাসান সহীহ’, হাদীস নং ২৮৭৪ 
23 ইমাম আল-বায়হাকী, O‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ২২০০, কানযুল উ#াল, হাদীস নং ৪১৫০-৪১৫১, জািম‘উল আহাদীস, 

হাদীস নং ২৭৩০২ 
24 মুকািlমাত ইবন তাইিময়াহ িফত-তাফসীর, মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, ১৩/৩৭৪ 
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কুরআেনর বEাখEা করা= যিদ েকউ কুরআনেক িবOgvেপ বুঝেত চায় তাহেল তার 

উিচত সামিJকভােব কুরআেনর Uিত দৃিB েদয়া এবং পুেরা আয়ােতর পূব5াপর 

ব<েবEর Uিত েখয়াল রাখা= পাশাপািশ অনE সূরায় যিদ একই িবষেয়র সােথ 

স(ৃ< আয়াত থােক তাহেল েস আয়ােতর অথ5 িক তা েজেন েনয়া= যিদ েকান 

আয়ােত ব<বE অAB থােক তাহেল অনE আয়ােত তার সুAB বEাখEা পাওয়া যােব, 

যিদ েকাথাও ব<বE সংি2� থােক তাহেল অনEh িব�ািরত ব<বE থাকেব= যারা 

কুরআেনর িকছু অংশ Jহণ কের এবং িকছু অংশ বাদ েদয় আ�াহ কুরআেন 

তােদর িনXা কেরেছন, 
ِكتَاhِ َ;تَْكُفُر;َ	 بِبَْعٍض ﴿

ْ
تُْؤِمنُوَ	 بِبَْعِض �ل

َ
ف
َ
3﴾  

‘‘েতামরা িক িকতােবর িকছু অংেশ ঈমান রাখ আর িকছু অংশ অdীকার কর?’’25 
ِ;يِلهِ ﴿

ْ
ِفتْنَِة َ;�بِْتَغاBَ تَأ

ْ
وبِِهْم 1َيٌْغ َفيَتJِبُعوَ	 َما تََشابََه ِمنُْه �بِْتَغاBَ �ل

ُ
يَن Aِ قُل ِ

J
d� ا Jم

َ
  ﴾فَأ

‘‘সুতরাং যােদর অ9ের রেয়েছ সতEিবমুখ Uবণতা, তারা িফতনার উেlেশE এবং 

ভুল বEাখEার অনুসoােন মুতাশািবহ আয়াত[েলার েপছেন েলেগ থােক=’’26 

    

কুরআন িদেয় কুরআেনর তাফসীেরর উদাহরণকুরআন িদেয় কুরআেনর তাফসীেরর উদাহরণকুরআন িদেয় কুরআেনর তাফসীেরর উদাহরণকুরআন িদেয় কুরআেনর তাফসীেরর উদাহরণ : আ�াহর বাণী, 
﴿ 

ً
 َضنْ{

ً
ُ َمِعيَشة

َ
� J	فَِإ cِر

ْ
ْعَرَ� َقْن ِ�ك

َ
  ﴾ َ;َمْن 3

‘‘আর েয আমার �রণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনE হেব িন�য় এক 

সংকুিচত জীবন=’’27 

এখােন ‘আ�াহর �রণ’ qারা উেlশE িক কুরআন, নািক আ�াহ েয সব িকতাব 

নািযল কেরেছন েস[েলা, অথবা তাসবীহ তাহলীেলর মাধEেম আ�াহর �রণ? 

আমরা যিদ আয়াতিটর পূব5াপর ব<েবEর িদেক ল2E কির তাহেল বুঝেত পারব েয, 

‘আ�াহর িযকর বা �রণ’ qারা এখােন কুরআনেক বুঝােনা হেয়েছ, অনE[েলা নয়; 

েকননা আ�াহ বেলেছন, 
َبَع ُهَد�cَ فَال﴿ Jُهدً= َفَمِن �ي Dُكْم ِم�Jتِيَن

ْ
ا يَأ Jيعاً َنْعُضُكْم ِ�َْعٍض َعُد;� فَِإم  قَاnَ �ْهِبَطا ِمنَْها َ�ِ

 
َ

�
ْ
 َ;ال يَش

?
ِقيَامَ ) ��r( يَِضل

ْ
zُ يَْوaَ �ل ُ{ُْ

َ
|;َ 

ً
ُ َمِعيَشًة َضنْ{

َ
� J	َفِإ cِر

ْ
ْعَرَ� َقْن ِ�ك

َ
ِة َ;َمْن 3

 
َ

x
ْ
ق
َ
3)r��(  

ً
�Tنُْت بَِص

ُ
ْقxَ َ;قَْد ك

َ
تَِ� 3  #Dhَ لَِم َحَ}ْ

َ
nقَا)r�Q(  

َ
nا

َ
نَِسيتََهاق

َ

يَاُينَا ف 

َ
َيتْك

َ
3 
َ
لِك

َ
ذ
َ
 ك

َْوaَ تُنَْ¢ 
ْ
لَِك ��

َ
ذ
َ
0;َ )r�£(﴾  

 ‘‘িতিন বলেলন, ‘েতামরা উভেয়ই জা²াত হেত এক সােথ েনেম যাও= েতামরা 

এেক অপেরর শu= অতঃপর যখন েতামােদর কােছ আমার প2 েথেক িহদায়াত 
                                  
25 সূরা আল-বাকারাহ :৮৫ 
26 সূরা আেল-‘ইমরান : ৭ 
27 সূরা Rহা : ১২৩ 
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আসেব, তখন েয আমার িহদায়ােতর অনুসরণ করেব েস িবপথগামী হেব না এবং 

দুভ5াগাও হেব না’= ‘আর েয আমার �রণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনE  

হেব িন�য় এক সংকুিচত জীবন এবং আিম তােক িকয়ামত িদবেস উঠােবা অo 

অবpায়= েস বলেব, ‘েহ আমার রব, েকন আপিন আমােক অo অবpায় উঠােলন? 

অথচ আিম েতা িছলাম দৃিBশি< স(²’? িতিন বলেবন, ‘এমিনভােবই েতামার 

িনকট আমার িনদশ5নাবলী (কুরআন) এেসিছল, িকm তুিম তা ভুেল িগেয়িছেল এবং 

েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া হল’=’’28 

 

এরপর আেস রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু²াহ qারা কুরআেনর 

বEাখEা েদয়ার িবষয়িট= dয়ং আ�াহই  রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

তার সু²ার মাধEেম কুরআেনর বEাখEা েদয়ার িবষয়িট অনুেমাদন কেরেছন= আ�াহ 

বেলন,  
﴿ Jلِلن َ DOَُبfِ َر

ْ
ك
D
d� َْك َا "ِ�َ

ْ
Kنَْز

َ
ُر;	َ َ;3

J
ُهْم َفتََفك

J
َعل
َ
ِْهْم َ;ل

َ
�"ِ 

َ
n Dَما نُز Iِا﴾  

 ‘‘এবং েতামার Uিত নািযল কেরিছ কুরআন, যােত তুিম মানুেষর জনE AB কের 

িদেত পার, যা তােদর Uিত নািযল হেয়েছ আর যােত তারা িচ9া কের=’’29 

ইমাম শােফয়ী বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম েয সব ,কুম 

িদেয়েছন তার সবই িতিন কুরআন েথেক যা বুেঝেছন তার অ9ভূ5<= েকননা 

আ�াহ বেলন, 
﴿ َOَِخائِن

ْ
َ#�َ� �هللاJُ َ;ال تَُكْن لِل

َ
َقfِ Dَْحُكَم َنJK� َOْاIِ بَِما 3

ْ
ِكتَاhَ بِا§

ْ
َْك �ل

َ
َا "ِ�

ْ
Kنَْز

َ
 ِ"نJا 3

 
ً
ِصيما

َ
  ﴾خ

 ‘‘িন�য় আিম েতামার Uিত যথাযথভােব িকতাব নািযল কেরিছ, যােত তুিম 

মানুেষর মেধE ফয়সালা কর েস অনুযায়ী যা আ�াহ েতামােক েদিখেয়েছন= আর 

তুিম িখয়ানতকারীেদর পে2 িবতক5কারী হেয়া না=’’30 
ُفو� ِفيِه ;َُهدً= َ;#َْ:َ ﴿

َ
c �ْختَل ِ

J
d� ُهُم

َ
َ ل DOَُبfِ 

J
ِكتَاhَ "ِال

ْ
يَْك �ل

َ
َا َعل

ْ
Kنَْز

َ
ِمنُو	َ َ;َما 3

ْ
ْوaٍ يُؤ

َ
 ِلق

ً
  ﴾ة

 ‘‘আর আিম েতামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ, Oধু এজনE েয, েয িবষেয় তারা 

িবতক5 করেছ, তা তােদর জনE তুিম AB কের েদেব এবং এিট িহদায়াত ও রহমত 

েসই কওেমর জনE যারা ঈমান আেন=’’31 

 

                                  

28 সূরা Rহা : ১২৩-১২৬ 
29 সূরা আন-নাহল : ৪৪ 
30 সূরা আন-িনসা : ১০৫ 
31 সূরা আন-নাহল : ৪৪ 
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কুরআন ও সু²াহ িদেয় কুরআেনর তাফসীর করা না েগেল েস ে2েh কুরআেনর 

তাফসীর করেত হেব সাহাবাগেণর ব<েবEর মাধEেম; েকননা তারাই কুরআন 

নািযেলর অবpা ও েU2াপট সরাসির UতE2 কেরেছন, যা অনEরা করেত পােরিন= 

তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ েথেক তারা সিঠক ইলম, 

Urা ও ইসলােমর মূল মাকািসেদর rান qারা আেলািকত হেয়িছেলন= আবদু�াহ 

ইবন মাসঊদ রা. বেলন, ‘ঐ সfার শপথ িযিন ছাড়া ইবাদােতর েযাগE আর েকউ 

েনই, আ�াহর িকতােব েয আয়াতই নািযল হত, আিম জানতাম েস আয়াতিট কার 

স(েক5 নািযল হেয়েছ এবং েকাথায় নািযল হেয়েছ= আমার েচেয়ও িকতাবু�াহ 

স(েক5 েবশী জােন এমন কােরা সoান েপেল অবশEই আিম তার কােছ আসতাম=’ 

িতিন আেরা বেলন, ‘আমােদর এক বEি< যখন দশিট আয়াত িশখত, িতিন 

েস[েলার অথ5 ভালভােব �দয়াtম করা ও আমল করা ছাড়া েস[েলা অিতwম 

কের অনE আয়ােতর িদেক েযেতন না=’32 তারা ইলম ও আমেলর মেধE চম]কার 

সম¸য় সাধন কেরিছেলন= 

 

দুই দুই দুই দুই :::: আসবাবুন নুযূল তথা নািযেলর কারণ ও েU2াপট জানা= আল-কুরআন মূলত 

আ�াহর কালাম বা ব<বE, যার একিট শাি�ক অথ5 রেয়েছ= অেনক সময়ই েস 

শাি�ক অথ5 বুঝার জনE Uেয়াজন সািব5ক েU2াপট ও যােদর উেlেশE সে°াধন 

তােদর িবষয়িট অবগত হওয়া= এিট জানা না থাকেল কুরআেনর আয়াত িনেয় 

মুসিলম মানেস েদখা িদেত পাের নানা সমসEা ও সংশয়= বুকাইর নামক একজন 

আেলম UখEাত তােবয়ী নােফ‘েক িজrাসা করেলন, হা\রী স�দায় স(েক5 ইবন 

উমােরর অিভমত েকমন িছল? িতিন বলেলন, িতিন তােদরেক আ�াহর সৃিBর অধম 

বেল মেন করেতন; েকননা কািফরেদর বEাপাের নািযলকৃত আয়াতসমূহেক তারা 

মুিমনেদর ে2েh Uেয়াগ করত=’ 

 

িতন িতন িতন িতন :::: আরবী ভাষা জানা= কুরআন সুAB আরবী ভাষায় নািযল হেয়েছ= অতএব 

েয সিঠকভােব কুরআন বুঝেত চায় তােক অবশEই আরবী ভাষা বুঝেত হেব= সােথ 

সােথ কথায়, কােজ ও কুরআন নািযেলর নানা েU2াপেট আরবেদর ‘আদাত ও 

Uথার সােথ পিরিচত হেত হেব= 

 

এ িতনিট িবষেয়র উপর িনভ5র কের যিদ আমরা এমন তাফসীর েপেত চাই যা 

আমােদরেক কুরআন সিঠকভােব বুঝেত সাহাযE করেব, তাহেল আমােদরেক এমন 
                                  
32 হািফয ইবন কাসীর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম, তাহকীক : আল-,য়াইনী, ১/১৩ 
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তাফসীর ও বEাখা JW চয়ন করেত হেব যােত উ< িতনিট িবষেয়র Uিত যেথ7 

[\R রেয়েছ= এ ধরেনর তাফসীর ও বEাখEা JেWর মেধE উে�খেযাগE হল, হািফয 

ইবন কাসীেরর তাফসী\ল কুরআিনল আযীম, শায়খ আবদুর রহমান আস-সা‘দীর 

তাইসী\ল কারীম আর-রাহমান, আবু বাকর আল-জাযােয়রীর আইসা\ত 

তাফাসীর, আবুল আ‘লা মাওদুদীর তাফহীমুল কুরআন, সাইেয়দ কুতুেবর ফী 

িযলািলল কুরআন, ড. মুহা#াদ আল-আশকার এর যুবদাতুয তাফাসীর ইতEািদ= 

 

তাফসীর পড়ার ে2েh েখয়াল রাখেত হেব অেনেকর তাফসীের িকছু িকছু ভুল 

রেয়েছ, আবার অেনেকর আকীদাগত িব¥াি9 আেছ= এ সব ভুল ও িব¥াি9 েথেক 

িনেজেক দূের রাখেত হেব= 

 

2. যা উপকারী ও সবার জনE মtলজনক কুরআন বুঝা ও গেবষণার ে2েh সবসময় 

তােতই িনেজেক স(ৃ< ও িনেয়ািজত রাখেত হেব= আর যা উপকারী ও 

Uেয়াজনীয় নয় তা এিড়েয় েযেত হেব= আ�াহ িনেজও মানুেষর নানা অUেয়াজনীয় 

Uেnর সরাসির জবাব না িদেয় উMের এমন িবষয় সমূহ তুেল ধেরেছন যা মানুেষর 

জনE কলEাণকর= এর UকৃB উদাহরণ পাই আমরা িনে¶া< আয়াতিটেত= আ�াহ 

বেলন, 
ُيُوَ� ِمْن ظُ ﴿

ْ
تُو� ��

ْ
ْ	 تَأ

َ
? بِأ ِ̈

ْ
يَْس �ل

َ
َجD َ;ل

ْ
§�;َ IِاJِة قُْل ِ¬َ َمَو�ِقيُت لِلن

J
ِهل
َ ْ
لونََك َعِن �أل

َ
ا يَْسأ

َ
و#ِه

ُ
ه

 Jبَْو�بَِها َ;�ي
َ
ُيُوَ� ِمْن 3

ْ
تُو� ��

ْ
3;َ �َJَمِن �ي J ِ̈

ْ
ِكنJ �ل

َ
ُكْم ُيْفِلُحو	َ َ;ل

J
َعل
َ
�﴾ُقو� �هللاJَ ل �

 ‘‘তারা েতামােক নতুন চাঁদসমূহ স(েক5 Un কের= বল, ‘তা মানুেষর ও হে¹র জনE 

সময় িনধ5ারক’= আর ভােলা কাজ এটা নয় েয, েতামরা েপছন িদক িদেয় গৃেহ Uেবশ 

করেব= িকm ভাল কাজ হল, েয তাকওয়া অবল°ন কের= আর েতামরা গৃহসমূেহ তার 

দরজা িদেয় Uেবশ কর এবং আ�াহেক ভয় কর, যােত েতামরা সফল হও=’’33 

এ আয়াতিটেত েলােকরা চাঁদ স(েক5 িজrাসা কেরিছল= হয়েতা তারা জানেত েচেয়েছ 

চাঁদটা O\েত েকন েছাট থােক তারপর বড় হয়, অথবা চাঁেদর হাকীকত িক িকংবা 

চাঁেদর উপকািরতা িক ইতEািদ= িকm আ�াহ সরাসির তােদর Uেnর জবাব না িদেয় 

এমন ব<বE িদেয়েছন যা জানার মাধEেম সবাই উপকৃত হয়= এমন উদাহরণ কুরআেন 

আেরা অেনক আেছ= েমাlাকথা হল, কুরআেনর বণ5নার বাইের অUেয়াজনীয় িবষেয়র 

িব�ািরত িবে�ষেণর Uেয়াজন েনই, কুরআন বুঝার সময় এ কথািটও মেন রাখেত 

হেব== 

  
                                  
33 সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৯ 
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3. কুরআেনর বাণী িতলাওয়ােতর সােথ সােথ এর অথ5 বুঝা ও তা িনেয় িচ9া-ভাবনায় 

িনেয়ািজত হওয়া এবং অ9রেক েস অথ5 qারা Uভািবত করা= অতএব কুরআন Oধু 

িতলাওয়াত করেলই হেব না, বরং এেত েয িনেদ5শ ও িনেষধাrা রেয়েছ, েস[েলা 

িনেয় ভাবেত হেব, েস[েলা Jহণ করেত হেব এবং আমল করেত হেব আর মানার 

ে2েh uিট হেল ইে�গফার করেত হেব= 

 

যখন রহমেতর আয়াত পড়েব তখন �দেয় আনেXর িশহরণ সৃিB কের মেন মেন 

Uভুর কােছ তা পাওয়ার Uাথ5না করেব= আবার আযােবর আয়াত পড়েল েযন মেন 

ভীিতর সºার হয় এবং আ�াহর কােছ তা েথেক পানাহ চাইেব= এভােবই dয়ং 

রাসূলু�াহ সা. কেরেছন=34 

 

4. কুরআেনর েমৗিলক মাকািসদ ও [\Rপূণ5 িবষয়[েলা েজেন রাখা, যা কুরআিনক 

আেলাচনার েক»িবXু এবং যা কুরআেন েপৗনপুিনকভােব এেসেছ= েযমন কুরআন 

সবেচেয় েবশী আেলাচনা কেরেছ ও [\R িদেয়েছ তাওহীেদর বা�বায়ন, িশক5েক 

UতEাখEান, ঈমান ও ইসলােমর েমৗিলক িবষয়সমূেহর উপর= অতএব এ[েলা 

স(েক5 সিঠক ধারণা েরেখই কুরআন বুঝার েচBা করেত হেব= 

 

5. আ�াহর সুXর নাম[েলা এবং েয সকল আয়ােত েস[েলা এেসেছ এতদুভেয়র 

মেধE সংেযাগ pাপন ও সম¸য় সাধন= অেনক সময় েদখা যায় আয়াত েশষ হয় 

আ�াহর েকান একিট নাম িদেয়= মেন রাখেত হেব আ�াহর ঐ িবেশষ নাম 

আয়ােতর েশেষ উে�খ করার একটা Significance আেছ েযমন রহমেতর আয়াত 

েশষ করা হয় আ�াহর রহমতসূচক নাম িদেয়, আবার আযাব ও শাি�র 

আয়াত[েলা েশষ হয় শি<, 2মতা, rান, Urা ও কতৃ5Rসূচক নাম qারা= আেরা 

েবশী সতক5 থাকেত হেব যােত আ�াহর [ণবাচক েকান নামেক তার Uকৃত অথ5 

েথেক তাবীল করা না হয়= 

 

6. আয়ােতর Uাসিtক ও আনুষািtক অথ5 সহ আয়াতেক বুঝেত হেব অথ5া] েয সব 

িবষেয়র উপর আয়ােতর অথ5 বুঝা িনভ5রশীল েস[েলা সহ আয়াতিটেক বুঝার েচBা 

করেত হেব= েযমন আ�াহ বেলেছন,  
� ُقمْ ﴿

َ
يَن 
َمنُو� ِ"� ِ

J
d� َها

?
ف
َ
َمَر�فِِق َ;�ْمَسُحو� يَا ك

ْ
 �ل

َ
يِْديَُكْم ِ"®

َ
و� ;ُُجوَهُكْم َ;3

ُ
ِسل

ْ
الِ° فَاغ Jلص� 

َ
تُْم ِ"®

 ِOَْْعب
َ
ك
ْ
 �ل

َ
ُكْم ِ"®

َ
#ُْجل

َ
  ﴾بُِرُ±;ِسُكْم َ;3

                                  
34 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২৯১ 
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‘‘েহ মুিমনগণ, যখন েতামরা সালােত দ�ায়মান হেত চাও, তখন েতামােদর মুখ ও 

কনুই পয59 হাত েধৗত কর, মাথা মােসহ কর এবং টাখনু পয59 পা (েধৗত কর)=’’35 

এখােন অযুর ফরিযয়ােতর কথা বলা হেয়েছ= তেব জানা কথা অযুর জনE পািন 

দরকার, েস পািন অজ5েনর জনE নানাভােব েচBা করা Uেয়াজন= অতএব অযু করার 

জনE যত কােজর Uেয়াজন সবিকছু এ িনেদ5শিটর অ9ভূ5< হেব= 

 

7. ৈবrািনক তথE ও সা�িতক কােলর আিব¾ােরর িবষয়[েলােক কুরআেনর ব<েবEর 

সােথ সাম¿সEপূণ5 ও সtিতপূণ5 করা= তেব সতক5 থাকেত হেব েয কুরআন 

ৈবrািনক তথE েদয়ার জনE নািযল করা হয়িন= সুতরাং সকল ৈবrািনক rােনর 

ভা�ার এিট নয়= আর এ িব;াসও জ\রী েয, কুরআেনর সকল ৈবrািনক তথEই 

সিঠক= তেব সমসEার সৃিB হয় যখন ৈবrািনক Facts নয় এমন িবষয়[েলােক 

িবrােনর িবষয় মেন কের আমরা কুরআেনর ৈবrািনক বEাখEায় UবৃM হই= 

এে2েh পাঠেকর কােছ কুরআন ও িবrােনর মেধE Contradiction আেছ বেল 

মেন হেত পাের এবং এ জনE পাঠেকর অসতক5তাই দায়ী= কুরআেন মহাসেতEর 

িবপরীত িকছু েনই= িবষয়[েলােক মাথায় েরেখ আমােদর কুরআন বুঝার েচBা 

করেত হেব= 

 

পিরেশেষ বলেবা, কুরআন বুঝা সহজ; েকননা আ�াহই তা আমােদর জনE সহজ কের 

িদেয়েছন= িকm কুরআন বুঝার সিঠক পgিত আমােদর অনুসরণ করেত হেব= সিঠক 

পgিতর অনুসরণ ছাড়া েয যার মত কুরআন বুঝার েচBা করেল পদÃলন অিনবায5= 

আ�াহ আমােদরেক সকল ভুল িব¥াি9 হেত মু< েথেক িবOgভােব কুরআন বুঝার ও 

জীবেনর Uিতিট ে2েh বা�বায়েনর তাওফীক দান ক\ন= 

                                  
35 সূরা আল-মািয়দাহ : ৬ 


