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আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফক্ষসর: ২য় পর্ব 

   

সূরা আল-র্াকারা 
 

২১ আয়াত মেনক ৮২ আয়াত পর্বন্ত অেবসহ সংক্ষিপ্ত র্যাখ্যা 
يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب   ٱلَرحه

পরম করুণাময় অক্ষত দয়ালু আল্লাহর োনম 

َها ﴿ يُّ
َ
أ وا   ٱنلَاس   َيَٰٓ م   ٱۡعب د  مۡ  ٱََّلهي َرَبك  مۡ  مهن َوٱََّلهينَ  َخلََقك  مۡ  َقۡبلهك  ونَ  لََعَلك   [ ١٢: ابلقرة] ﴾ ٢١ َتَتق 

২১. মহ মােুষ, মতামরা মতামানদর রনর্র ইর্াদাত কর, ক্ষর্ক্ষে সৃক্ষি কনরনেে মতামানদরনক এর্ং মতামানদর পূনর্ব র্ারা 
ক্ষেল তানদরনক, র্ানত মতামরা তাকওয়া অর্লম্বে কর।১৭ 

১৭. একমাত্র আল্লাহর ইর্াদত চচবা ও দাসত্ব মমনে মেওয়ার মনযযই রনয়নে পৃক্ষের্ীনত অসতয-ক্ষচন্তা, ভুল-দৃক্ষিভক্ষি ও 
অসার-অশ্লীল কাজ মেনক মুক্ষি, আর পরকানল র্যেব পক্ষরণক্ষত ও আল্লাহর শাক্ষি মেনক রিা পাওয়ার উপায়। 

م   َجَعَل  ٱََّلهي ﴿ ۡرَض  لَك 
َ
هَنآءٗ  َوٱلَسَمآءَ  فهَرَٰٗشا ٱۡۡل نَزَل  ب

َ
ۡخَرجَ  َمآءٗ  ٱلَسَمآءه  مهنَ  َوأ

َ
ههۦه َفأ ۡم   رهۡزٗقا ٱثلََمَرَٰته  مهنَ  ب ه  ََتَۡعل وا   فََل  َلك  َ نَداٗدا ّلله

َ
نت مۡ  أ

َ
 َوأ

ونَ    [١١: ابلقرة] ﴾ ٢٢ َتۡعلَم 

২২. ক্ষর্ক্ষে মতামানদর জেয র্মীেনক কনরনেে ক্ষর্োো, আসমােনক োদ এর্ং আসমাে মেনক োক্ষর্ল কনরনেে রৃ্ক্ষি। 

অতঃপর তাাঁর মাযযনম উৎপন্ন কনরনেে ফল-ফলাক্ষদ, মতামানদর জেয ক্ষরক্ষর্কস্বরূপ। সুতরাং মতামরা মজনে-রু্নে 
আল্লাহর জেয সমকি ক্ষেযবারণ কনরা ো।১৮ 

 

১৮. অেবাৎ জগতসমূহ ও এনত ক্ষর্রাক্ষজত সকল উপায়-উপাদানের সৃক্ষি র্খ্ে একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তা‘আলার 
ইচ্ছা-অেুগ্রহ ও কতৃবনত্ব সম্পন্ন হনয়নে, তখ্ে সৃক্ষির মসরা মােুনষর সর্ র্নেগী, দাসত্ব ও মুখ্ানপক্ষিতা ক্ষেক্ষদবি হওয়া 
উক্ষচত একমাত্র আল্লাহরই জেয। মােুষ আল্লাহ র্যতীত অেয কাউনক উপাসয ক্ষহনসনর্ মােনর্ ো। অেয কারও 
আনদশ-ক্ষেনষয, ক্ষর্ক্ষয-ক্ষর্যাে মােনর্ ো; র্রং জীর্নে সকল মিনত্র অনেষণ কনর র্ানর্ একমাত্র আল্লাহর মরজামক্ষে, 
ইর্াদত-আরাযো ক্ষেষ্ঠার সানে ক্ষেক্ষদবি করনর্ একমাত্র আল্লাহই জেয। জীর্নের সকল ির ও মিত্র সাঁনপ ক্ষদনর্ 
আল্লাহর োক্ষর্লকৃত পক্ষর্ত্র ক্ষর্যানের হানত।  

نت مۡ  ِإَون ﴿ هَما َرۡيب   فه  ك  َٰ  نََزنۡلَا م  نَا ََعَ ت وا   َعۡبده
ۡ
وَرة   فَأ هس  هن ب هۡثلههۦه م  وا   م  م َوٱۡدع  َهَدآَءك  هن ش  نت مۡ  إهن ٱّلَله  د ونه  م  قهيَ  ك  : ابلقرة] ﴾ ٢٣ َصَٰده

١٢]   

২৩. আর আক্ষম আমার র্াোর ওপর র্া োক্ষর্ল কনরক্ষে, র্ক্ষদ মতামরা মস সম্পনকব সনেনহ োক, তনর্ মতামরা তার 

মত একক্ষি সূরা ক্ষেনয় আস।১৯ এর্ং আল্লাহ োড়া মতামানদর সািীসমূহনক ডাক; র্ক্ষদ মতামরা সতযর্াদী হও।  

 



 

 

আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর: ২য় পর্ব 2 

১৯. ইক্ষতপূনর্ব মক্কায় এ চযানলঞ্জ ক্ষদনয় র্লা হনয়ক্ষেল, র্ক্ষদ মতামরা এ কুরআেনক মােুনষর রচো মনে কনর োনকা 
তাহনল এর সমমানের মকানো একক্ষি র্াণী রচো কনর আনো। এর্ার মদীোয় মস একই চযানলনঞ্জর পুেরারৃ্ক্ষি করা 
হনচ্ছ। আনরা জাোর জেয মদখু্ে: সূরা ইউেুস: ৩৮, সূরা হূদ: ১৩, সূরা র্েী ইসরাঈল: ৮৮ এর্ং সূরা তূর: ৩৩-৩৪ 
আয়াত। 

وا   َتۡفَعل وا   َولَن َتۡفَعل وا   َلمۡ  فَإهن ﴿ َها ٱَلته  ٱنلَارَ  فَٱَتق  عهَدۡت  َوٱۡۡلهَجاَرة    ٱنلَاس   َوق ود 
 
َٰفهرهينَ  أ هۡلَك   [١٢: ابلقرة] ﴾ ٢٤ ل

২৪. অতএর্ র্ক্ষদ মতামরা তা ো কর- আর কখ্নো মতামরা তা করনর্ ো- তাহনল আগুেনক ভয় কর র্ার জ্বালােী 
হনর্ মােুষ ও পাের,২০ - র্া প্রস্তুত করা হনয়নে কাক্ষফরনদর জেয।  
 

২০. অেবাৎ মসখ্ানে শুযুমাত্র সতযনরাহী মােুষই জাহান্নানমর জ্বালােী (েরনকর ইন্ধে) হনর্ ো র্রং তানদর সানে 
ক্ষেগৃহীত হনর্ তানদর মস সর্ উপাসয ক্ষেের প্রির মূক্ষতবগুনলাও। 

ه  ﴿ ه نَ  ٱلَصَٰلهَحَٰته  وََعمهل وا   َءاَمن وا   ٱََّلهينَ  َوبَش 
َ
مۡ  أ هَها مهن ََتۡرهي َجَنَٰت   لَه  نَۡهَٰر    ََتۡت

َ
ََما ٱۡۡل زهق وا   ُك  هۡزٗقا َثَمَرة   مهن مهۡنَها ر  زهۡقَنا ٱََّلهي َهََٰذا قَال وا   ر   ر 

ت وا   َقۡبل    مهن
 
ههۦه َوأ تََشَٰبهٗها   ب مۡ  م  ٓ  َولَه  ۡزَوَٰج   فهيَها

َ
َطَهَرة    أ مۡ  مُّ ونَ  فهيَها َوه   [ ١٢: ابلقرة] ﴾ ٢٥ َخَِٰله 

২৫. আর র্ারা ঈমাে এনেনে এর্ং মেক কাজ কনরনে তুক্ষম তানদরনক সুসংর্াদ দাও মর্, তানদর জেয রনয়নে 
জান্নাতসমূহ, র্ার তলনদশ ক্ষদনয় প্রর্াক্ষহত হনর্ েদীসমূহ। র্খ্েই তানদরনক জান্নাত মেনক মকানো ফল মখ্নত মদওয়া 
হনর্, তারা র্লনর্, ‘এিা মতা পূনর্ব আমানদরনক মখ্নত মদওয়া হনয়ক্ষেল’। আর তানদরনক তা মদওয়া হনর্ সাদৃশযপূণব 
কনর২১ এর্ং তানদর জেয তানত োকনর্ পূতঃপক্ষর্ত্র সিী-সক্ষিেী এর্ং তারা মসখ্ানে হনর্ স্থায়ী।     
 

২১. জান্নাতর্াসীনদরনক মর্ সর্ ফল-ফলাক্ষদ পক্ষরনর্শে করা হনর্ তা তানদর পক্ষরক্ষচত আকার-আকৃক্ষতরই হনর্, তনর্ 
ক্ষেক্ষিতভানর্ই তা হনর্ স্বানদ-গনন্ধ অকল্পেীয়-অতুলেীয়, কারণ মসগুনলা মতা দুক্ষেয়ার কক্ষিে পরীিায় উিীণব, আল্লাহ 
তা‘আলার িমা ও সন্তুক্ষিপ্রাপ্ত র্যক্ষিনদর জেয আল্লাহ তা‘আলার ক্ষর্নশষ আপযায়ে। 

ۦٓ  َل  ٱّلَلَ  ۞إهنَ  ﴿ ن يَۡسَتۡۡحه
َ
وَضةٗ  َما َمَثٗل  يَۡۡضهَب  أ َما فَۡوَقَها   َفَما َبع 

َ
ونَ  َءاَمن وا   ٱََّلهينَ  فَأ نَه   َفَيۡعلَم 

َ
هههۡم   مهن ٱۡۡلَقُّ  أ َما َرب 

َ
وا   ٱََّلهينَ  َوأ  َكَفر 

ول ونَ  ٓ  َفَيق  َرادَ  َماَذا
َ
هَهََٰذا ٱّلَل   أ لُّ  َمَثٗلا  ب ههۦه ي ضه ههۦه َوَيۡهدهي َكثهرٗيا ب لُّ  َوَما َكثهرٗيا   ب ٓ  ي ضه ههۦه قهيَ  إهَل  ب  [ ١٢: ابلقرة] ﴾ ٢٦ ٱۡلَفَٰسه

২৬. ক্ষেিয় আল্লাহ মাক্ষে ক্ষকংর্া তার মচনয়ও মোি ক্ষকেুর উপমা ক্ষদনত লজ্জা কনরে ো। সুতরাং র্ারা ঈমাে এনেনে 

তারা জানে, ক্ষেিয় তা তানদর রনর্র পি মেনক সতয। আর র্ারা কুফক্ষর কনরনে তারা র্নল, আল্লাহ এর মাযযনম 

উপমা ক্ষদনয় কী রু্োনত মচনয়নেে? ক্ষতক্ষে এ ক্ষদনয় অনেকনক পেভ্রি কনরে এর্ং এ ক্ষদনয় অনেকনক ক্ষহদায়াত 

মদে।২৪ আর এর মাযযনম মকর্ল ফাক্ষসকনদরনকই পেভ্রি কনরে। 

২৩. এখ্ানে একক্ষি আপক্ষি ও প্রনের উনল্লখ্ ো কনরই তার জর্ার্ মদওয়া হনয়নে। কুরআনের ক্ষর্ক্ষভন্ন স্থানে র্ির্য 
সুস্পি করার জেয মশা-মাক্ষে ও মাকড়শা ইতযাক্ষদর দৃিান্ত মদওয়া হনয়নে। এনত ক্ষর্নরাযীনদর আপক্ষি উনিক্ষেল: 'এিা 
মকাে যরনের আল্লাহর কালাম, মর্খ্ানে এসর্ তুচ্ছ ও েগণয ক্ষজক্ষেনসর উপমা মদওয়া হনয়নে?' 
২৪. র্ারা প্রকৃত অনেব সনতযর প্রক্ষত সমক্ষপবত হনত প্রস্তুত েয়, আন্তক্ষরকভানর্ কো রু্েনত চায় ো, সনতযর মমব 
অেুসন্ধাে ও তা মমনে মেওয়া র্ানদর মূল উনেশয েয়, সমানলাচো করা আর খু্াঁত মর্র করাই র্ানদর কানে মুখ্য, 
তানদর দৃক্ষি োনক মকর্ল শনের র্াইনরর কািানমার ওপর ক্ষের্দ্ধ, ফনল তা মেনক এ হতভাগযরা অস্পিতা ও র্ক্রতা 
উদ্ধার কনর সতয মেনক আনরা দূনর সনর র্ায়। 
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অপরক্ষদনক র্ারা সতয-সন্ধােী, আগ্রহী, র্ারা মেে ও সক্ষিক দৃক্ষিশক্ষির অক্ষযকারী, তারা আল-কুরআনের ঐ সর্ 
র্িনর্যর পরনত পরনত শুভ্র-সুস্পি জ্ঞানের আনলাকচ্ছিা খু্াঁনজ পায়। এ যরনের দৃক্ষি-উনমাচেকারী (eye-opener) 
ও জ্ঞােগভব কোমালার উৎস একমাত্র মহাে আল্লাহই হনত পানরে র্নল তানদর সমগ্র হৃদয়-মে সািয ক্ষদনয় উনি। 

ونَ  ٱََّلهينَ  ﴿ ض  ٓ  َوَيۡقَطع ونَ  مهيَثَٰقههۦه َبۡعده  مهن   ٱّلَله  َعۡهدَ  يَنق  َمرَ  َما
َ
ٓ  ٱّلَل   أ ههۦه ن ب

َ
ونَ  ي وَصَل  أ د  ۡرضه   فه  َوي ۡفسه

َ
َلَٰٓئهَك  ٱۡۡل و 

 
م   أ ونَ  ه   ﴾ ٢٧ ٱۡلَخَِٰسه 

  [١٢: ابلقرة]

২৭. র্ারা আল্লাহর সুদৃঢ় অিীকার ভি কনর,২৫ এর্ং আল্লাহ র্া মজাড়া লাগানোর ক্ষেনদবশ ক্ষদনয়নেে তা ক্ষেন্ন কনর২৬ 
এর্ং র্মীনে ফাসাদ কনর;২৭ তারাই িক্ষতগ্রি। 
 

২৫. এখ্ানে সৃক্ষির সূচোনতই সমগ্র মাের্াত্মার কাে মেনক গৃহীত একমাত্র মহাে আল্লাহর আেুগতয করার অিীকার 
পূরনণর প্রক্ষত ইক্ষিত করা হনয়নে, র্ার উনল্লখ্ রনয়নে এখ্ানে:  
"আর (স্মরণ কনরা), র্খ্ে মতামানদর প্রক্ষতপালক আদম সন্তােনদর পৃষ্ঠনদশ মেনক তানদর র্ংশযরনদরনক মর্র 
করনলে এর্ং তানদর ক্ষেনজনদর সম্পনকব স্বীকৃক্ষত আদায় করনলে (র্লনলে): 'আক্ষম ক্ষক মতামানদর প্রক্ষতপালক েই'? 
তারা র্লনলা: 'হযাাঁ, আমরা সািয ক্ষদলাম'। (এক্ষি এ জেয) মর্নো মতামরা পুণরুত্থানের (ক্ষকয়ামনতর) ক্ষদে একো 
র্লনত ো পার মর্, 'আমরা মতা এ র্যাপানর অজ্ঞ ক্ষেলাম'!" (সূরা আল আ’রাফ: ১৭২) 
২৬. এ সংক্ষিপ্ত র্াকযক্ষিনত রনয়নে অনেবর অনশষ র্যাপকতা। মর্সর্ সম্পকবনক শক্ষিশালী ও প্রক্ষতক্ষষ্ঠত রাখ্ার ওপর 
ক্ষেভবর কনর মােুনষর র্যক্ষিগত ও সামক্ষিক কলযাণ, আল্লাহ তা‘আলা মসগুনলানক ত্রুক্ষিমুি রাখ্ার ক্ষেনদবশ ক্ষদনয়নেে।  
রু্র্াইর ইর্ে মুতইম (রা:) মেনক র্ক্ষণবত। ক্ষতক্ষে ের্ী (সা:)-মক র্লনত শুনেনেে: আত্মীয়তার সম্পকব ক্ষেন্নকারী 
জান্নানত প্রনর্শ করনর্ ো। -- সহীহ আল রু্খ্ারী, ৫ম খ্ন্ড, হাদীস েং- ৫৫৪৯। 
এখ্ানে আনরকক্ষি গুরুত্বপূণব ক্ষর্ষয় হনলা: অপক্ষরহার্ব সম্পকবগুনলার প্রনয়াজেীয় পক্ষরচর্বা ও র্ত্ন ো ক্ষেনয় অনহতুক 
সম্পকব গনড় মতালা মু’ক্ষমনের জেয কখ্নো উক্ষচত েয়। ক্ষর্নশষ কনর র্ানদর সানে ক্ষেক্ষর্ড় সম্পকব গনড় মতালা 
ইসলানম ক্ষেক্ষষদ্ধ; মর্মে ইসলানমর প্রকাশয শত্রু, তানদর সানে র্নু্ধনত্বর সম্পকব-চচবা অর্শযাই র্জবেীয়। 
সম্পকব-চচবার মিনত্র আনরকক্ষি ক্ষর্ষয় লিয রাখ্া জরুক্ষর। তা হনলা, র্নু্ধ-র্ান্ধনর্র সম্পকবনক অক্ষতমাত্রায় গুরুত্ব ক্ষদনয়, 
আত্মীয়-স্বজেনদরনক ভুনল র্াওয়া, আত্মীয়-স্বজেনদর সম্পকবনক র্োেবরূনপ পক্ষরচর্বা ো করা মারাত্মক অপরায। র্ারা 
এরূপ কনর, তারা, উি আয়ানতর ভাষযােুর্ায়ী িক্ষতগ্রিনদর মনযয শাক্ষমল।  
২৭. এ ক্ষতেক্ষি র্ানকযর মাযযনমই িক্ষতগ্রি র্যক্ষিনদর মচহারা পুনরাপুক্ষর উমুি কনর মদওয়া হনয়নে। আল্লাহ ও তাাঁর 
র্াোর মযযকার অিীকার কতবে করা এর্ং মােুনষ-মােুনষ মর্ সম্পকব পক্ষরচর্বার জেয আল্লাহ ক্ষেনদবশ ক্ষদনয়নেে তা 
ক্ষেন্ন করা এর্ং জক্ষমনে ফাসাদ সৃক্ষি করার অক্ষের্ার্ব পক্ষরণক্ষত হনলা ক্ষর্পর্বয়। 

ونَ  َكۡيَف  ﴿ ر  هٱّلَله  تَۡكف  نت مۡ  ب َٰٗتا َوك  ۡمَو
َ
ۡم   أ ۡحَيَٰك 

َ
مۡ  ث مَ  فَأ مۡ  ث مَ  ي مهيت ك  ۡيهيك    [١٢: ابلقرة] ﴾ ٢٨ ت ۡرَجع ونَ  إهََلۡهه  ث مَ  ُي 

২৮. কীভানর্ মতামরা আল্লাহর সানে কুফরী করনো অেচ মতামরা ক্ষেনল মৃত? অতঃপর ক্ষতক্ষে মতামানদরনক জীক্ষর্ত 
কনরনেে। এরপর ক্ষতক্ষে মতামানদরনক মৃতুয মদনর্ে অতঃপর জীক্ষর্ত করনর্ে। এরপর তাাঁরই ক্ষেকি মতামানদরনক 
ক্ষফক্ষরনয় মেওয়া হনর্।২৮  
 

২৮. এ আয়াতক্ষির মমবােব রু্েনত ক্ষেনচর আয়াত দু'ক্ষির র্ির্য লিণীয়: 
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র্ারা কাক্ষফর (আল্লাহনক অস্বীকারকারী), তানদরনক (নশষ ক্ষর্চানরর ক্ষদে) র্লা হনর্: 'আজ মতামানদর (পক্ষরণক্ষত 
মদনখ্) ক্ষেনজনদর প্রক্ষত মতামানদর মর্ কক্ষিে মক্রায অেুভূত হনচ্ছ, তার মচনয় আল্লাহ মতামানদর প্রক্ষত আনরা অক্ষযক 
কু্রদ্ধ হনতে, র্খ্ে মতামানদরনক (দুক্ষেয়ায়) ঈমাে আেনত র্লা হনতা, আর তা মতামরা অস্বীকার করনত'! তারা 
র্লনর্: 'মহ আমানদর পালেকতবা! আপক্ষে আমানদর দু'র্ার মৃতুয ক্ষদনয়নেে এর্ং দু'র্ার জীর্ে ক্ষদনয়নেে। এখ্ে 
আমানদর অপরাযগুনলা স্বীকার কনর ক্ষেক্ষচ্ছ। এখ্েও ক্ষেষৃ্কক্ষতর মকানো উপায় আনে ক্ষক'? [মদখু্ে: সূরা আল-মু'ক্ষমে, 
আয়াত: ১০-১১] 

وَ  ﴿ م َخلَقَ  ٱََّلهي ه  ۡرضه  فه  َما َلك 
َ
نَ  ٱلَسَمآءه  إهَل  ٱۡسَتَوىَٰٓ  ث مَ  ََجهيٗعا ٱۡۡل َٰه  وَ  َسَمََٰوَٰت    َسۡبعَ  َفَسَوى ه  َوه 

ل  ء   بهك    [١٢: ابلقرة] ﴾ ٢٩ َعلهيم   ََشۡ

২৯. ক্ষতক্ষেই র্মীনে র্া আনে সর্ মতামানদর জেয সৃক্ষি কনরনেে। অতঃপর আসমানের প্রক্ষত মনোনর্াগী হনলে এর্ং 

তানক সাত আসমানে২৯ সুক্ষর্েযি করনলে। আর সর্ ক্ষকেু সম্পনকব ক্ষতক্ষে সমযক জ্ঞাত।৩০ 

২৯. সাত আকানশর তাৎপর্ব ক্ষক? সাত আকাশ র্লনত ক্ষক রু্োয়? এ সম্পনকব সক্ষিক যারণা পাওয়া কক্ষিে। মােুষ 
প্রক্ষত রু্নগ রু্নগ আকাশ র্া অেয কোয় পৃক্ষের্ীর র্াইনরর জগত সম্পনকব ক্ষেনজর পর্বনর্িণ ও যারণা-ক্ষর্নশ্লষণ 
অেুর্ায়ী ক্ষর্ক্ষভন্ন ক্ষচন্তা ও মতর্ানদর অেুসারী হনয়নে। এ ক্ষচন্তা ও মতর্াদগুনলা ক্ষর্ক্ষভন্ন সময় র্ার র্ার পক্ষরর্ক্ষতবত 
হনয়নে। কানজই এর মযয মেনক মকানো একক্ষি মতর্াদ ক্ষেক্ষদবি কনর তার ক্ষভক্ষিনত কুরআনের এ শেগুনলার অেব 
ক্ষেযবারণ করা ক্ষিক হনর্ ো। তনর্ সংনিনপ এিুকু রু্নে মেওয়া দরকার মর্, সম্ভর্ত পৃক্ষের্ীর র্াইনর র্তগুনলা জগত 
আনে সর্গুনলানকই আল্লাহ তা‘আলা সাতক্ষি সুদৃঢ় িনর ক্ষর্েযি কনর মরনখ্নেে অের্া এ ক্ষর্শ্ব-জগতসমূনহর মর্ িনর 
পৃক্ষের্ীর অর্ক্ষস্থক্ষত মসক্ষি সাতক্ষি ির সমক্ষেত। 
৩০. এখ্ানে দু'ক্ষি গুরুত্বপূণব সতয সম্পনকব অর্ক্ষহত করা হনয়নে:  
ক. মর্ আল্লাহ আমানদর সর্ যরনের গক্ষতক্ষর্ক্ষয ও কমবকানের খ্র্র রানখ্ে এর্ং র্াাঁর দৃক্ষি মেনক আমানদর মকানো 
কার্বক্রমই মগাপে োকনত পানর ো, তাাঁর মমাকাক্ষর্লায় মােুষ অস্বীকৃক্ষত ও ক্ষর্নরানহর পে মর্নে মেওয়ার সাহস কী 
কনর করনত পানর? 
খ্. মর্ আল্লাহ র্ার্তীয় সতয জ্ঞানের অক্ষযকারী ও প্রকৃত উৎস, তাাঁর ক্ষদক মেনক মুখ্ ক্ষফক্ষরনয় অগ্রসর হনল অজ্ঞতার 
অন্ধকানর পেভ্রি হওয়া োড়া আর কী পক্ষরণক্ষত হনত পানর? 

هۡلَمَلَٰٓئهَكةه َربَُّك  قَاَل  ِإَوذۡ  ﴿ ۡرضه  فه  َجاعهل   إهن ه  ل
َ
ََتَۡعل   قَال ٓوا   َخلهيَفٗة   ٱۡۡل

َ
د   َمن فهيَها أ ۡفسه هَمآءَ  َويَۡسفهك   فهيَها ي  هح   َوََنۡن   ٱل  كَ  ن َسب  َۡمده هس   ِبه  َون َقد 

ٓ  قَاَل  لََك   ۡعلَم   إهن ه
َ
ونَ  َل  َما أ    [٢٣: ابلقرة] ﴾ ٣٠ َتۡعلَم 

৩০. আর স্মরণ কর, র্খ্ে মতামার রর্ ক্ষফক্ষরশতানদরনক র্লনলে, ‘ক্ষেিয় আক্ষম র্মীনে একজে খ্লীফা সৃক্ষি 

করর্,৩১ তারা র্লল, ‘আপক্ষে ক্ষক মসখ্ানে এমে কাউনক সৃক্ষি করনর্ে, মর্ তানত ফাসাদ করনর্ এর্ং রি প্রর্াক্ষহত 

করনর্?৩২ আর আমরা মতা আপোর প্রশংসায় তাসর্ীহ পাি করক্ষে এর্ং আপোর পক্ষর্ত্রতা ম াষণা করক্ষে? ৩৩ ক্ষতক্ষে 

র্লনলে, ক্ষেিয় আক্ষম জাক্ষে র্া মতামরা জাে ো।৩৪ 

 

৩১. খ্লীফা র্লনত এখ্ানে পৃক্ষের্ীনক কষবণ-চাষার্াদ ও পৃক্ষের্ীনত োকার্স্থায় মস্বচ্ছায় প্রনণাক্ষদত হনয় আল্লাহর দাসত্ব 

ও ইর্াদত চচবার মিনত্র প্রজমান্তনর এনক অনেযর প্রক্ষতক্ষেক্ষয হওয়া। কারও কারও মনত ক্ষজন্ন জাক্ষত আল্লাহর ইর্াদত 

চচবায় র্যেবতার পক্ষরচয় মদয়ার পর আল্লাহ তায়ালা পৃক্ষের্ীর কষবণ-চাষার্াদ ও মস্বচ্ছা-প্রনণাক্ষদত হনয় ইর্াদত চচবার 

জেয ক্ষজন্ননদর স্থলাক্ষভক্ষষিরূনপ মাের্প্রজাক্ষতনক সৃক্ষি কনরনেে।  
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মােুষ আল্লাহর খ্লীফা ক্ষিক এমেভানর্ র্লা উক্ষচত েয়। মকউ মারা মগনল অের্া পদতযাগ করনল তার জায়গায় মর্ 

আনস তানকই মূলতঃ খ্লীফা র্লা হয়। আর আল্লাহ মর্নহতু ক্ষচরঞ্জীর্, অক্ষর্েশ্বর এর্ং ক্ষতক্ষে কখ্নো তার মচয়ার 

অনেযর জেয মেনড় মদনর্ে ো তাই মােুষ আল্লাহর খ্লীফা অক্ষভযানের এ র্যর্হার সালাফনদর অক্ষযকাংশ আনলনমর 

ক্ষেকি অেুক্ষচত। 

৩২. এক্ষি ক্ষফক্ষরশতানদর ক্ষভন্নমত মপাষনণর র্ক্ষহঃপ্রকাশ েয় - এর শক্ষিই তানদর মেই, র্রং তা ক্ষেল মহাে আল্লাহর 
দরর্ানর তানদর ক্ষজজ্ঞাসা। মূল কো হনলা, 'খ্লীফা' ক্ষহনসনর্ র্ার সৃক্ষি, তানক ক্ষকেু স্বাযীে কতৃবত্বও মদওয়া হনর্, তার 
োকনর্ ক্ষকেু ইচ্ছার স্বাযীেতা - র্া হনত পানর মগালনর্াগ ও ক্ষর্শৃংখ্লার কারণ - এ যারণাক্ষির স্পিকরনণর জেযই 
ক্ষেল তানদর আনর্দে।   
৩৩. ক্ষফক্ষরশতানদর এ কোর মূল উনেশয আল্লাহর প্রশংসা ও পক্ষর্ত্রতা র্ণবো এর্ং তাাঁর সর্ ক্ষেনদবশ র্োর্েভানর্ 
পালনে তানদর মকানো অসমূ্পণবতা রনয়নে ক্ষকো, র্ার ফনল খ্লীফা সৃক্ষির প্রনয়াজেীয়তা মদখ্া ক্ষদনয়নে, ক্ষর্েীতভানর্ 
ক্ষর্ষয়ক্ষি আল্লাহর দরর্ানর মপশ করা।  
৩৪. এক্ষি ক্ষফক্ষরশতানদর ক্ষিতীয় সনেনহর জর্ার্। খ্লীফা মপ্ররনণর প্রনয়াজেীয়তা ও মর্ৌক্ষিকতা একমাত্র মহাে 
আল্লাহই জানেে, তারা জানে ো। অতযন্ত গুরুত্বপূণব ক্ষকেু লিযনক সামনে মরনখ্ই পৃক্ষের্ীনত এমে এক প্রজাক্ষত সৃক্ষির 
ক্ষসদ্ধান্ত হনয়নে র্ানদরনক মদওয়া হনর্ সীক্ষমত মিনত্র ইচ্ছার স্বাযীেতা, র্ার ফনল তারা হনর্ ক্ষফক্ষরশতানদর মচনয়ও 
অনেক সম্মাক্ষেত, মর্বাদাপূণব ও প্রক্ষতদােপ্রাপয। 

ۡسَمآءَ  َءاَدمَ  وََعَلمَ  ﴿
َ
ََها ٱۡۡل مۡ  ث مَ  ُك  ئهَكةه ََعَ  َعَرَضه  ۢنبه  َفَقاَل  ٱلَۡمَلَٰٓ

َ
ۡسَمآءه  ويه أ

َ
هأ َلٓءه  ب ؤ  نت مۡ  إهن َهَٰٓ قهيَ  ك   [ ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٣١ َصَٰده

৩১. আর ক্ষতক্ষে আদমনক োমসমূহ৩৫ সর্ ক্ষশিা ক্ষদনলে, তারপর তা ক্ষফক্ষরশতানদর সামনে উপস্থাপে করনলে। 

অতঃপর র্লনলে, ‘মতামরা আমানক এগুনলার োম জাোও, র্ক্ষদ মতামরা সতযর্াদী হও’। 

 

৩৫. মকানো র্স্তুর োনমর মাযযনম মােুষ মস সম্পনকব জ্ঞােলাভ কনর োনক। তাই সর্বপ্রেম সৃি মােুষ আদমনক সর্ 
ক্ষজক্ষেনসর োম ক্ষশক্ষখ্নয় মদয়ার মানেই হনলা তাাঁনক সর্ যরনের র্স্তুর জ্ঞাে দাে করা হনয়ক্ষেল। 

ۡبَحََٰنَك  قَال وا   ﴿ ٓ  عهۡلمَ  َل  س  ٓ   َما إهَل  نَلَا نَت  إهنََك  َعَلۡمَتَنا
َ
  [٢١ :ابلقرة] ﴾ ٣٢ ٱۡۡلَكهيم   ٱۡلَعلهيم   أ

৩২. তারা র্লল, ‘আপক্ষে পক্ষর্ত্র মহাে। আপক্ষে আমানদরনক র্া ক্ষশক্ষখ্নয়নেে, তা োড়া আমানদর মকানো জ্ঞাে মেই। 
৩৬ ক্ষেিয় আপক্ষে সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’। 

 

৩৬. এখ্ানে যারণা হয় মর্, প্রনতযক ক্ষফক্ষরশতার এর্ং তানদর প্রনতযকক্ষি মেণীর জ্ঞাে তানদর কানজর সানে সংক্ষশ্লি 
ক্ষর্ভানগর মনযযই সীমার্দ্ধ। মর্মে র্ায়ু-প্রর্ানহর র্যর্স্থাপোয় জক্ষড়তনদর উক্ষিদজগত সম্পনকব মকানো যারণা মেই। 

অেযােয ক্ষর্ভানগ ক্ষেনয়াক্ষজতনদর অর্স্থাও তাই। তনর্ অর্শযই মহাে আল্লাহ সক্ষিক জানেে। অেচ মােুষনক মদওয়া 
হনয়নে র্যাপকতর জ্ঞাে, তানদর রনয়নে উিার্েী (innovative), প্রাসক্ষিক (correlative), প্রানয়াক্ষগক 
(implementing) ও সমেয় (coordination) জ্ঞােসহ অক্ষমত সৃজেশীল প্রক্ষতভা। তাই মতা তারা ক্ষর্নর্কসম্পন্ন, 
সীক্ষমত-স্বাযীে, অেচ দায়র্দ্ধ ও সৃক্ষির মসরা। ফনল তানদর রনয়নে একক্ষদনক সম্মাে ও পুরস্কার অের্া অেযক্ষদনক 
শাক্ষি ও চরম অপমাে; আর ক্ষফক্ষরশতানদর তা মেই, কারণ তানদর আনে ক্ষেয়ক্ষিত, সুক্ষেক্ষদবি ও সীমার্দ্ধ জ্ঞাে এর্ং 
দাক্ষয়ত্ব; পাশাপাক্ষশ মেই অস্বীকার ও সীমালং নের মকানো িমতা। 
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ـ َاَدم   قَاَل  ﴿ م َيَٰٓ ۢنبهۡئه 
َ
هههۡم   أ ۡسَمآئ

َ
هأ ٓ  ب م فَلََما ه 

َ
ۢنَبأ
َ
هههمۡ  أ ۡسَمآئ

َ
هأ لَمۡ  قَاَل  ب

َ
ق ل أ

َ
مۡ  أ ٓ  لَك  ۡعلَم   إهن ه

َ
ۡرضه  ٱلَسَمََٰوَٰته  َغۡيَب  أ

َ
ۡعلَم   َوٱۡۡل

َ
ونَ  َما َوأ نت مۡ  َوَما ت ۡبد   ك 

ونَ    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٣٣ تَۡكت م 

৩৩. ক্ষতক্ষে র্লনলে, ‘মহ আদম, এগুনলার োম তানদরনক জাোও’। সুতরাং র্খ্ে মস এগুনলার োম তানদরনক 
জাোল, ক্ষতক্ষে র্লনলে, ‘আক্ষম ক্ষক মতামানদরনক র্ক্ষলক্ষে, ক্ষেিয় আক্ষম আসমােসমূহ ও র্মীনের গানয়র্ জাক্ষে এর্ং 
জাক্ষে র্া মতামরা প্রকাশ কর এর্ং র্া মতামরা মগাপে করনত?’৩৭ 

৩৭. আদম আলাইক্ষহস সালাম কতৃবক সর্ক্ষকেুর োম র্নল মদয়ার এ মহড়াক্ষি ক্ষেনলা ক্ষফক্ষরশতানদর প্রেম সনেনহর 
জর্ার্। তানদর উপস্থাপোক্ষি ক্ষেনলা: 'আপক্ষে ক্ষক পৃক্ষের্ীনত এমে কাউনক সৃক্ষি করনত র্ানচ্ছে, মর্ মসখ্ানে অশাক্ষন্ত ও 
রিপাত  িানর্'? [সূরা আল-র্াকারা, আয়াত: ৩০]  
এখ্ানে র্যাপারক্ষি এরূপ মর্, আল্লাহ তা'আলা ক্ষফক্ষরশতানদরনক জাক্ষেনয় ক্ষদনচ্ছে মর্, ক্ষতক্ষে আদমনক শুযুমাত্র ইচ্ছার 
স্বাযীেতাই মদেক্ষে, তানক ক্ষদনয়নেে জ্ঞাে ও প্রজ্ঞা। আর খ্লীফা সৃক্ষির ক্ষসদ্ধানন্তর মনযয ক্ষেক্ষহত রনয়নে র্হুক্ষর্য 
কলযাণ। ক্ষর্পর্ বনয়র ক্ষদকক্ষির তুলোয় এ কলযানণর গুরুত্ব ও মূলযমাে অনেক মর্ক্ষশ।  

 

ئهَكةه ق ۡلَنا ِإَوذۡ  ﴿ هۡلَمَلَٰٓ وا   ل د  ٓوا   ٓأِلَدمَ  ٱۡسج  َبَٰ  إهبۡلهيَس  إهَلٓ  فََسَجد 
َ
َٰفهرهينَ  مهنَ  َوََكنَ  َوٱۡسَتۡكَبَ  أ   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٣٤ ٱۡلَك

৩৪. আর র্খ্ে আক্ষম ক্ষফক্ষরশতানদরনক র্ললাম, ‘মতামরা আদমনক ক্ষসজদা৩৮ কর’। তখ্ে তারা ক্ষসজদা করল, 

ইর্লীস োড়া।৩৯ মস অস্বীকার করল এর্ং অহঙ্কার করল। আর মস হল কাক্ষফরনদর অন্তভুবি।  

 

৩৮. ক্ষফক্ষরশতানদরনক মােুনষর সামনে েত হর্ার ক্ষেনদবশক্ষির মমবােব হনলা: পৃক্ষের্ীর সকল ক্ষকেু মােুনষর অযীেস্থ 
কনর মদয়া। মকেো ক্ষফক্ষরশতাগণ আল্লাহর ক্ষেনদবনশ মহাক্ষর্নশ্বর ক্ষর্ক্ষভন্ন ক্ষর্ষয় পক্ষরচর্বা ও পক্ষরচালোর দাক্ষয়নত্ব 
ক্ষেনয়াক্ষজত োনকে। আর এ ক্ষফক্ষরশতাগণনকই র্খ্ে আল্লাহ তা‘আলা আদনমর সামনে েত হনত র্লনলে তার অেব 
এ মহাক্ষর্নশ্বর সকল ক্ষকেুনকই মােুনষর অযীেতা স্বীকার কক্ষরনয় মেওয়া হনলা।  
৩৯. এখ্ানে একক্ষি প্রে: ইর্লীস একজে ক্ষজন্ন আগুনের ততরী; [সূরা আর-রাহমাে, আয়াত: ১৫; সূরা আল-ক্ষহজর, 
আয়াত: ২৭] হনয় ক্ষফক্ষরশতানদর (আনলার ততরী) প্রক্ষত আল্লাহর ক্ষেনদবনশর আওতায় এল কী কনর?  
এর র্যাখ্যা হনলা: মস আল্লাহর ইর্াদত করনত করনত ক্ষফক্ষরশতার মর্বাদা লাভ কনর। তাই মসও ক্ষেনলা ঐ ক্ষেনদবনশর 
আওতাযীে। তাোড়া মস ক্ষেনজই ঐ আনদশ অমানেযর কারনণ একো র্নলক্ষে মর্, মস মতা একজে ক্ষজন্ন, ক্ষফক্ষরশতা ো; 
র্রং মস সুস্পিভানর্ কনরনে অহংকার ও মেষ্ঠনত্বর র্ড়াই। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১২] 
তাোড়া আনরকক্ষি র্যাপার হনলা: আসনল ক্ষফক্ষরশতানদর আল্লাহর ক্ষেনদবশ ো মাোর মকানো শক্ষি মেই।   [মদখু্ে, 
সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬ ও সূরা আে-োহল, আয়াত: ৫০], আর ক্ষজন্ননদর মস িমতা মদওয়া হনয়নে র্নলই 
ইর্লীস তা অমােয করার দুঃসাহস কনরনে। 

ـ َاَدم   َوق ۡلَنا ﴿ نۡ  َيَٰٓ نَت  ٱۡسك 
َ
َك  أ َ  ٱۡۡلََنةَ  َوَزۡوج  ۡئت َما َحۡيث   رََغًدا مهۡنَها َوُك  ه  َتۡقَرَبا َوَل  شه ه ونَا ٱلَشَجَرةَ  َهَٰذه : ابلقرة] ﴾ ٣٥ ٱلَظَٰلهمهيَ  مهنَ  َفَتك 

٢٢]  

৩৫. আর আক্ষম র্ললাম, ‘মহ আদম, তুক্ষম ও মতামার স্ত্রী জান্নানত র্সর্াস কর এর্ং তা মেনক আহার কর স্বাচ্ছনেয, 
মতামানদর ইচ্ছােুর্ায়ী এর্ং এ গােক্ষির ক্ষেকির্তবী হনয়া ো,৪০ তাহনল মতামরা র্াক্ষলমনদর৪১ অন্তভুবি হনয় র্ানর্’। 
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৪০. পৃক্ষের্ীনত পািানোর আনগ প্রেম মাের্-মাের্ীনক জান্নানত মরনখ্ তানদর মােক্ষসক প্রর্ণতা উনমাক্ষচত করার 
উনেনশয এ পরীিা। এনত একক্ষি গাে ক্ষেক্ষদবি কনর তার কানে মর্নত ক্ষেনষয করা হয়। আর তা অমানেযর পক্ষরণামও 
জাক্ষেনয় মদওয়া হয়। মস গােক্ষি ক্ষক, তার ফনলর োম ক্ষক, তানত ক্ষক প্রাকৃক্ষতক মদাষ ক্ষেল ইতযাক্ষদ এখ্ানে মগৌণ। 

মূলতঃ এক্ষি ক্ষেল একক্ষি ক্ষেনষযাজ্ঞার মাযযনম পরীিা। 
আর এখ্ানে জান্নাতনক পরীিানিত্র ক্ষহনসনর্ মর্নে মেওয়ার উনেশয হনলা মােুষনক একো রু্ক্ষেনয় মদওয়া মর্, 
মােক্ষর্ক মর্বাদার মপ্রক্ষিনত জান্নাতই তানদর উপনর্াগী স্থায়ী র্াসস্থাে; কিন্তু অক্ষভশপ্ত শয়তাে ক্ষেরর্ক্ষচ্ছন্ন প্রনরাচোর 
মাযযনম মােুষনক তার দাক্ষয়ত্ব পালনে র্যেব ও ক্ষর্মুখ্ কনর জান্নাত মেনক মর্র কনর জাহান্নানম তার সিী করার মচিায় 
রত। তাই পরম করুণামনয়র িমা ও জান্নাত লানভর জেয মােুষনক সজাগ মেনক মস কুমিণাদােকারী শয়তানের 
সফল মমাকাক্ষর্লা করনত হনর্।     
৪১. 'র্াক্ষলম' শেক্ষি গভীর অেবনর্াযক। 'রু্লুম' র্লা হয়, মকানো ক্ষজক্ষেসনক তার ক্ষেযবাক্ষরত জায়গায় ো মরনখ্ ক্ষভন্ন 
জায়গায় রাখ্া। মস ক্ষহনসনর্ সকল অেযায়-অোচার-অক্ষযকার হরণনক রু্লুম র্লা হয়। অতঃপর মর্ র্যক্ষি কানরা 
অক্ষযকার হরণ কনর মস র্াক্ষলম। মর্ র্যক্ষি আল্লাহর ক্ষেনদবশোর্লী অমােয কনর এর্ং সীমালং নে সক্ষক্রয় হয়, মস 
আসনল ৩ক্ষি র্ড় র্ড় মমৌক্ষলক অক্ষযকার হরণ কনর: 
ক. প্রেমত মস আল্লাহর অক্ষযকার হরণ কনর। কারণ আমানদর সৃক্ষিকতবা ও প্রক্ষতপালেকারী আল্লাহর আনদশ-ক্ষেনষয 
পালে করনত হনর্, এিা আল্লাহর অক্ষযকার। 
খ্. ক্ষিতীয়ত আল্লাহর ক্ষেনদবশোর্লী অমােয করনত ক্ষগনয় মস মর্সর্ উপকরণ র্যর্হার কনর তানদর সর্ার অক্ষযকার 
িুন্ন কনর। কারণ তার ক্ষর্নর্ক-রু্ক্ষদ্ধ, মর্াগযতা, িমতা, মদনহর অি-প্রতযি, তার সানে র্সর্াসকারী সমানজর অেযােয 
মলাক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূণব করার র্যর্স্থাপোয় ক্ষেনয়াক্ষজত ক্ষফক্ষরশতাগণ এর্ং মর্ সর্ র্স্তু-সামগ্রী মস তার কানজ 
র্যর্হার কনর – এনদর সর্ার ওপর তার অক্ষযকার ক্ষেল মর্, এনদরনক মকর্লমাত্র এনদর মাক্ষলক তো আল্লাহর 
ইচ্ছােুর্ায়ী র্যর্হার করনর্; কিন্তু তাাঁর ক্ষেনদবশোর ক্ষর্রুনদ্ধ এসর্ র্যর্হার করায় তানদর ওপর রু্লুম করা হয়। 
গ. তৃতীয়ত মস তার ক্ষেনজর অক্ষযকার হরণ কনর। কারণ তার ক্ষেনজর সত্ত্বানক ধ্বংস মেনক রিা করা তার দাক্ষয়ত্ব; 

কিন্তু অমােযকারী ও ক্ষর্নরাহী হনয় র্খ্ে মস ক্ষেনজনক আল্লাহর শাক্ষিলানভর মর্াগয কনর মতানল, তখ্ে মস আসনল 
তার আপে র্যক্ষিসত্ত্বার ওপরই রু্লুম কনর। 
এসর্ কারনণ কুরআনের ক্ষর্ক্ষভন্ন স্থানে 'গুোহ' শেক্ষির জেয 'রু্লুম' আর 'গুোহগার' শেক্ষির জেয 'র্াক্ষলম' পক্ষরভাষা 
র্যর্হার করা হনয়নে।  

َما ﴿ َزلَه 
َ
َما َعۡنَها ٱلَشۡيَطَٰن   فَأ ۡخرََجه 

َ
وا   َوق ۡلَنا فهيهه   ََكنَا مهَما َفأ مۡ  ٱۡهبهط  ك  َۡعض   َبۡعض  و     ِله مۡ  َعد  ۡرضه  فه  َولَك 

َ
ۡسَتَقر    ٱۡۡل  ﴾ ٣٦ حهي   إهَلَٰ  َوَمَتَٰع   م 

 [ ٢٢: ابلقرة]

৩৬. অতঃপর শয়তাে তানদরনক জান্নাত মেনক স্খক্ষলত করল। অতঃপর তারা র্ানত ক্ষেল তা মেনক তানদরনক মর্র 
কনর ক্ষদল, আর আক্ষম র্ললাম, ‘মতামরা মেনম র্াও। মতামরা এনক অপনরর শত্রু৪২। আর মতামানদর জেয র্মীনে 
রনয়নে ক্ষেক্ষদবি সময় পর্বন্ত আর্াস ও মভাগ-উপকরণ’।  

৪২. অেবাৎ মােুনষর শত্রু শয়তাে এর্ং শয়তানের শত্রু মােুষ। শয়তাে মােুনষর শত্রু, একো সুস্পি। কারণ মস 
মােুষনক আল্লাহর ক্ষেনদবশোর পে মেনক সক্ষরনয় অজ্ঞতা ও ধ্বংনসর পনে পক্ষরচালো করার মচিা কনর; কিন্তু 
শয়তানের শত্রু মােুষ – একোর অেব ক্ষক? র্স্তুতঃ মােুনষর সক্ষিক পনে অক্ষর্চল োকার স্বানেব তানক শয়তানের প্রক্ষত 
শত্রুতার মনোভার্ মপাষণ করা অপক্ষরহার্ব। কারণ মােুনষর সহজাত প্ররৃ্ক্ষির কামো-র্াসোর সামনে শয়তাে মর্ সর্ 
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আকষবণীয় প্রনলাভে অের্া ভয়-ভীক্ষত র্া িয়-িক্ষতর ক্ষচত্র তুনল যনর, মােুষ তানত প্রতাক্ষরত হনয় তানক ক্ষেনজর র্নু্ধ 
মভনর্ র্নস। ফনল মিত্রক্ষর্নশনষ আপাতঃ দৃক্ষিনত মর্ৌক্ষিক ক্ষকন্তু প্রকৃত ক্ষর্নর্চোয় সতয ও সুের মেনক ক্ষর্চুযত র্া 
আনরকিু অগ্রসর হনয় মস সতয-ক্ষর্মুখ্ হনয় পনড়। র্া তানক ঈমাে, জ্ঞাে ও সততার আনলাক্ষকত রাজপে মেনক 
সক্ষরনয় অন্ধকার অক্ষল-গক্ষলনত চলনত তৃক্ষপ্ত মদয় তো ধ্বংনসর মুনখ্ামুক্ষখ্ এনে দাাঁড় করায়। তাই সতযপন্থীনদরনক 
তানদর আত্মরিার লনিযই শয়তাে, তার কুমিণা, তার উৎস এর্ং সহনর্াগীনদর মেনক সনচতেভানর্ দূনর মেনক 
তার ক্ষর্নরাক্ষযতা কনর মর্নত হনর্ আর সর্ সময় চাইনত হনর্ আল্লাহর সাহার্য। (মদখু্ে: সূরা আে-োস)        

ههۦه مهن َءاَدم   َفَتلََّقَٰٓ  ﴿ ۥ َعلَۡيهه   َفَتاَب  َُكهَمَٰت   َرب  وَ  إهنَه  يم   ٱتَلَواب   ه   [ ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٣٧ ٱلَرحه

৩৭. অতঃপর আদম তার রনর্র পি মেনক ক্ষকেু র্াণী মপনলা৪৩ ফনল আল্লাহ তার তাওর্া৪৪ করু্ল করনলে। ক্ষেিয় 

ক্ষতক্ষে তাওর্া করু্লকারী, অক্ষত দয়ালু।৪৫ 

৪৩. দয়াময় আল্লাহ আদম ‘আলাইক্ষহস সালামনক তাওর্ার র্া অেুনশাচোর মর্ র্াকযগুনলা ক্ষশক্ষখ্নয় মদে তা রনয়নে 
সূরা আল-আ'রানফর ২৩ েং আয়ানত – 

ٓ  َرَبَنا ﴿ َسَنا َظلَۡمَنا نف 
َ
وَننَ  َوتَرََۡحَۡنا نَلَا َتۡغفهرۡ  َلمۡ  ِإَون أ هينَ  مهنَ  نَلَك     [١٢: االعراف] ﴾ ٢٣ ٱۡلَخَِٰسه

মহ আমানদর পালেকতবা! আমরা ক্ষেনজনদর ওপর রু্লুম কনরক্ষে। এখ্ে র্ক্ষদ আপক্ষে আমানদর িমা ো 
কনরে এর্ং আমানদর প্রক্ষত রহম ো কনরে, তাহনল ক্ষেঃসনেনহ আমরা ধ্বংস হনয় র্ানর্া। 

৪৪. 'তাওর্া' অেব প্রতযার্তবে করা, ক্ষফনর আসা। মকানো আেুষ্ঠাক্ষেকতা েয়, র্রং প্রকৃত আনত্মাপলক্ষি ও র্াির্ কমব-
সংনশাযে, ভক্ষর্ষযনত পাপ ো করার সংকনল্পর সানে আল্লাহর কানে িমা প্রােবো। 
৪৫. 'পানপর পক্ষরণানম শাক্ষি অর্শযম্ভার্ী এর্ং মােুষনক তা মর্ মকানো অর্স্থানতই মভাগ করনত হনর্, িমার মকাে 
সুনর্াগ তার মেই' – এক্ষি মােুনষর স্বকক্ষল্পত ভ্রিকারী মতর্ানদর একক্ষি। মকেো মর্ র্যক্ষি একর্ার পাপ-পক্ষঙ্কল 
জীর্নে প্রনর্শ কনর, এ মতর্াদ তানক ক্ষচরক্ষদনের জেয ক্ষেরাশ কনর মদয়।  
এনিনত্র ইসলানমর দৃক্ষিভক্ষি ক্ষভন্ন। এখ্ানে মর্ মকানো মুহূনতব ভুল রু্েনত পারনল তার স্বীকৃক্ষত ক্ষদনয়, লক্ষজ্জত হনয়, 
তাৎিক্ষণকভানর্ তা পক্ষরতযাগ কনর, অেুনশাচো কনর এর্ং অমােয, অর্নহলা আর ক্ষর্নরানহর পে তযাগ কনর 
করুণাময় আল্লাহর আেুগতয, তেকিয ও িমার ক্ষদনক ক্ষফনর আসার সুনর্াগ রনয়নে উমুি ও অর্াক্ষরত। তনর্ অর্শযই 
তা হনত হনর্ আন্তক্ষরকতাপূণব ও কার্বকরী।  
আনরকক্ষি ক্ষর্ষয় হনলা, মকানো ভুল উপলক্ষির পরও ক্ষেক্ষিয় মেনক – সময় মিপণ কনর – তা মেনক ক্ষফনর আসার 
শুযু পক্ষরকল্পো করনত োকা এক যরনের ক্ষেরু্বক্ষদ্ধতা ও িক্ষতকারক প্ররৃ্ক্ষি। কারণ 'ভক্ষর্ষযনত' তাওর্া করার উপরু্ি 
'সময় ও সুনর্াগ' পাওয়া সমূ্পণব অক্ষেক্ষিত। তাই র্খ্েই ক্ষর্চুযক্ষত র্া ভুল কনর মফলা র্া রু্েনত পারা – অেুতানপর 
সময় তখ্েই, সংনশাক্ষযত হনত হনর্ অেক্ষতক্ষর্লনম্ব, দয়াময় আল্লাহর করুণা, িমা ও রহমত লানভর মাযযনম ক্ষফনর 
আসনত হনর্ সতয, সুের আর সাফনলযর পনে। 

وا   ق ۡلَنا ﴿ م فَإهَما ََجهيٗعا   مهۡنَها ٱۡهبهط  هَيَنك  ت
ۡ
ه  يَأ هن  ٗدى م  َدايَ  تَبهعَ  َفَمن ه  مۡ  َوَل  َعلَۡيههمۡ  َخۡوف   فََل  ه    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٣٨ َُيَۡزن ونَ  ه 

৩৮. আক্ষম র্ললাম, ‘মতামরা সর্াই তা মেনক মেনম র্াও।৪৮ অতঃপর র্খ্ে আমার পি মেনক মতামানদর কানে 
মকানো ক্ষহদায়াত৪৯ আসনর্, তখ্ে র্ারা আমার ক্ষহদায়াত অেুসরণ করনর্, তানদর মকানো ভয় মেই এর্ং তারা 
দুঃক্ষখ্তও হনর্ ো’।৫০  
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৪৮. এ র্াকযক্ষির পুেরারৃ্ক্ষি তাৎপর্বপূণব। ৩৬েং আয়ানতও ক্ষেল একই র্াণী। মসখ্ানে 'জান্নাত মেনক মেনম র্াও' অেব 
মােুষনক তার কমবস্থল তো পৃক্ষের্ীনত চাষার্াদ ও মস্বচ্ছাপ্রনণাক্ষদত হনয় ইর্াদত-দাসনত্বর দাক্ষয়ত্ব ক্ষদনয় মপ্ররণ করা 
হনলা। আর মস ক্ষমশনে সার্বিক্ষণক প্রনরাচক ও শত্রু ক্ষহনসনর্ যৃিতা প্রদশবেকারী শয়তােনক পক্ষরক্ষচত কনর মদওয়া 
হনলা। এরপর (৩৭েং আয়াত) আদম ‘আলাইক্ষহস সালাম তাওর্া করনলে এর্ং মহাে আল্লাহ তা করু্ল কনর 
ক্ষেনলে। এখ্ে আর মকানো ক্ষতরস্কার ো, র্রং তাাঁনক মহাে েরু্ওয়ানতর দাক্ষয়ত্ব ক্ষদনয় দুক্ষেয়ানত মপ্ররণ করা হনলা। 

কানজই একক্ষি ভুনলর কারনণ পৃক্ষের্ীনত মােুষনক আসনত হনলা– এক্ষি ক্ষেনরি ভ্রান্ত যারণা। 
৪৯. রু্নগ রু্নগ আল্লাহর মনোেীত মেষ্ঠতম মােুষনদর মাযযনম ক্ষর্শ্বমাের্তার কানে মপৌঁনে মগনে মস সর্ পে-ক্ষেনদবশ। 

সে যারার্াক্ষহকতার সর্বনশষ ক্ষেনদবশো হনলা আল-কুরআে। 
৫০. দুক্ষেয়া ও আক্ষখ্রানত সুখ্, শাক্ষন্ত, স্বক্ষি, প্রকৃত সাফলয ও ক্ষেরাপিার ক্ষেিয়তা। 

 

وا   َوٱََّلهينَ  ﴿ ٓ أَِب َوَكَذب وا   َكَفر  َٰتهَنا َلَٰٓئهَك  تََٰي و 
 
ۡصَحَٰب   أ

َ
مۡ  ٱنلَاره   أ ونَ  فهيَها ه    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٣٩ َخَِٰله 

৩৯. আর র্ারা কুফরী কনরনে এর্ং আমার আয়াতসমূহনক অস্বীকার কনরনে, তারাই আগুনের অক্ষযর্াসী। তারা 
মসখ্ানে স্থায়ী হনর্। 

 
﴿  ٓ َٰٓءهيَل  تََٰيََٰبنه وا   إهۡسَر ر  َ  ٱۡذك  هۡعَمته ٓ  ن ۡنَعۡمت   ٱَلته

َ
مۡ  أ ۡوف وا   َعلَۡيك 

َ
هَعۡهدهيٓ  َوأ وفه  ب

 
مۡ  أ ك  هَعۡهده   [٢٣: ابلقرة] ﴾ ٤٠ فَٱرَۡهب ونه  ِإَوتََٰيَٰيَ  ب

৪০. মহ র্েী ইসরাঈল৫১! মতামরা আমার ক্ষেয়ামতনক স্মরণ কর, মর্ ক্ষেয়ামত আক্ষম মতামানদরনক ক্ষদনয়ক্ষে এর্ং 

মতামরা আমার অিীকার পূণব কর, তাহনল আক্ষম মতামানদর অিীকার পূণব করর্। আর মকর্ল আমানকই ভয় কর। 

 

৫১. 'ইসরাঈল' শনের অেব আেুল্লাহ র্া আল্লাহর র্াোহ। এক্ষি ইয়াকুর্ ‘আলাইক্ষহস সালানমর আল্লাহ-প্রদি 
উপাক্ষয। ক্ষতক্ষে ইসহাক ‘আলাইক্ষহস সালানমর পুত্র ও ইর্রাহীম ‘আলাইক্ষহস সালানমর প্রপুত্র। তাাঁরই র্ংশযরনক র্লা 
হয় র্েী ইসরাঈল। এ জাক্ষতযারায় মনোেীত হনয় এনসনেে অগক্ষণত ের্ী ও রাসূলগণ। ইউসুফ, ইউেুস, আইউর্, 
দাউদ, মসালাইমাে, র্াকাক্ষরয়া, ইয়াহক্ষহয়া, মূসা, হারূে আ'লাইক্ষহমুস সালামসহ আমানদর অজাো আনরা অনেক ের্ী-
রাসূলগনণর যারার্াক্ষহকতায় ঐ র্ংশ-যারার মশনষ আগমে কনরনেে ঈসা ‘আলাইক্ষহস সালাম। আর ইসমাঈল 
‘আলাইক্ষহস সালানমর র্ংশ-যারায় আগমে কনরে ক্ষর্শ্ব-জাহানের সর্বনশষ ের্ী রাহমাতুক্ষল্লল আ'লামীে মুহাম্মাদ 
মুিাফা সাল্লাল্লাহু আ'লাইক্ষহ ওয়া সাল্লাম। 

ٓ  َوَءامهن وا   ﴿ هَما نَزۡلت   ب
َ
ٗقا أ ه َصد  هَما م  مۡ  ل  ون ٓوا   َوَل  َمَعك  َوَل  تَك 

َ
هههۦ   ََكفهر   أ وا   َوَل  ب ونه  ِإَوتََٰيَٰيَ  قَلهيٗل  َثَمٗنا تََٰيَٰته أَِب تَۡشََت    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤١ فَٱَتق 

৪১. আর মতামানদর সানে র্া আনে তার সতযায়েকারীস্বরূপ আক্ষম র্া োক্ষর্ল কনরক্ষে তার প্রক্ষত মতামরা ঈমাে 
আে।৫২ এর্ং মতামরা তা প্রেম অস্বীকারকারী হনয়া ো। আর মতামরা আমার আয়াতসমূহ সামােযমূনলয ক্ষর্ক্ষক্র কনরা 
ো৫৩ এর্ং মকর্ল আমানকই ভয় কর।  
 

৫২. র্েী ইসরাঈনলর সানে মহাে রাবু্বল আ'লামীনের মর্ অিীকারগুনলা ক্ষেনলা, আনগর আয়ানতর যারার্াক্ষহকতায় 
তার র্ণবো চলনে। 
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৫৩. 'সামােয দাম' র্নল দুক্ষেয়ার স্বােব ও লানভর কো রু্োনো হনয়নে। এ অতযন্ত িণস্থায়ী ও সামক্ষয়ক অজবনের 
মযাাঁকায় পনড় মােুষ শয়তানের প্রনরাচোয় মহাে আল্লাহর আনদশ-ক্ষেনষয ও উপনদশনক সুনকৌশনল পাশ কাক্ষিনয় র্া 
আনরকিু অগ্রসর হনয় প্রতযাখ্যাে করার মচিায় ক্ষলপ্ত হয় এর্ং তাাঁর সন্তুক্ষি লানভর সতয ও সুেনরর পে মেনক দূনর 
চনল র্ায়।  
এনিনত্র সাযারনণর মচনয় সমানজ র্ারা ক্ষর্ক্ষভন্নভানর্ ক্ষদক-ক্ষেনদবশো ও মেতৃত্ব দানের সানে জক্ষড়ত, তানদর র্নেি 
উপলক্ষির ও সতকব হর্ার অর্কাশ রনয়নে। মকানো ক্ষকেুর স্পিকরণ র্া র্যাখ্যা প্রদানে অর্াক্ষচত ও অেযায়ভানর্ 
কানরা পি মেওয়া, কানরা মনোতুক্ষি র্া ক্ষর্রাগভাজে হওয়া, জেক্ষপ্রয়তা ও পদ-পদর্ীলাভ র্া তা সংরিণ অের্া 
প্রতযি র্া পনরাি মকানো তর্ষক্ষয়ক অজবেনক সনচতেভানর্ পক্ষরহার করনত হনর্। শুযুমাত্র মহাে অন্তর্বামী আল্লাহ ও 
তাাঁর মক্রাযনক ভয় কনর, তাাঁর ক্ষেষ্ঠার্াে প্রক্ষতক্ষেক্ষযর উপরু্ি মমজাজ ও দৃক্ষিভক্ষিনক সামনে মরনখ্ একমাত্র তাাঁরই 
সন্তুক্ষি ও তেকিযলানভর কো ক্ষর্নর্চো কনর আল্লাহ-প্রদি ক্ষেনদবশোর্লীর অেুসরণ কনর মর্নত হনর্।  

 

وا   َوَل  ﴿ هٱۡلَبَٰطهله  ٱۡۡلََق  تَۡلبهس  وا   ب نت مۡ  ٱۡۡلََق  َوتَۡكت م 
َ
ونَ  َوأ   [٢١: ابلقرة] ﴾ ٤٢ َتۡعلَم 

৪২. আর৫৪ মতামরা হকনক র্াক্ষতনলর সানে ক্ষমক্ষেত কনরা ো এর্ং মজনে-রু্নে হকনক মগাপে কনরা ো।৫৫  
 

৫৪. র্েী ইসরাঈনলর সানে মহাে রাবু্বল আ'লামীনের মর্ অিীকারগুনলা ক্ষেনলা, আনগর আয়াতসমূনহর 
যারার্াক্ষহকতায় তার র্ণবো চলনে। 
৫৫. তৎকালীে আরর্র্াসীনদর মনযয ক্ষিস্টাে ক্ষর্নশষতঃ ইয়াহূদীরা র্নেি ক্ষশক্ষিত ক্ষেল। ফনল সাযারণ আরর্রা 
মহাের্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম-এর েরু্য়ত প্রসনি ক্ষশক্ষিত ইয়াহূদী পুনরাক্ষহতনদর কানে জােনত চাইত; কিন্তু 
তানদর আসমােী ক্ষকতানর্র ভক্ষর্ষযতর্াণী অেুর্ায়ী সুস্পি ও ক্ষেভুবল তর্ক্ষশিয ও প্রমাণাক্ষদ লিয কনরও তারা সতয-
ক্ষমেযানক ক্ষমক্ষেত কনর র্া মগাপে কনর ক্ষপ্রয়ের্ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়া সাল্লাম সম্পনকব 
জেমনে ক্ষর্ভ্রাক্ষন্ত ও সনেহ সঞ্চার করনত োনক। 
আনরা জােনত মদখু্ে:  
সূরা েং- ২ আল-র্াকারা: ১১১, ১১৩, ১৩৫, ১৪০ 
সূরা েং- ৩ আনল-ইমরাে: ৬৭ 
সূরা েং- ৪ আে-ক্ষেসা: ৪৬ 
সূরা েং- ৫ আল-মাক্ষয়দা: ১৮, ৪১, ৪৪, ৬৪, ৮২ 
সূরা েং- ৭ আল-আ’রাফ: ১৬৭ 
সূরা েং- ৬১ আস-সাফ্: ৫-৬ 
এোড়া মহাে আল্লাহ তা‘আলার ক্ষচরন্তে এ র্াণী মেনক আমরা সতয ও ক্ষমেযার প্রক্ষত আমানদর দৃক্ষিভক্ষি ও আচরণ 
ক্ষক হওয়া উক্ষচত মস ক্ষেনদবশোও পাই।   

     

وا   ﴿ قهيم 
َ
ةَ  َوأ ةَ  َوَءات وا   ٱلَصلَوَٰ وا   ٱلَزَكوَٰ   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٣ ٱلَرَٰكهعهيَ  َمعَ  َوٱۡرَكع 

৪৩. আর মতামরা সালাত কানয়ম কর, র্াকাত প্রদাে কর৫৭ এর্ং রুকূকারীনদর সানে রুকূ কর।৫৮ 
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৫৬. র্েী ইসরাঈনলর প্রক্ষত মহাে রাবু্বল আ'লামীনের মর্ ক্ষেনদবশোগুনলা ক্ষেনলা, মস আনলাচোই এখ্ানে চলমাে। 
৫৭. সালাত ও র্াকাত প্রক্ষত রু্নগ রু্নগ িীে ইসলানমর সর্বাক্ষযক গুরুত্বপূণব িম্ভ ক্ষহনসনর্ স্বীকৃত হনয় এনসনে; কিন্তু 
ইয়াহূদীরা এ র্যাপানর অেীহা প্রদশবে কনর জামা‘আনত সালাত পড়ার র্যর্স্থাপো পর্বন্ত প্রায় ক্ষর্লুপ্ত কনর মর্ক্ষশর 
ভাগ মলাক র্যক্ষিগত পর্বানয় সালাত মেনড় মদয়। আর র্াকাত মদয়ার পক্ষরর্নতব তারা অভযি ক্ষেনলা সুনদর র্যর্সায়।  
এখ্ানে আমানদরও র্যক্ষিগত ও সামাক্ষজক পর্বানয় সালাত ও র্াকাত অেুশীলনে উপলক্ষির অর্কাশ রনয়নে।  
৫৮. পাাঁচ ওয়াি ফরর্ সালাতগুনলা জামা‘আনত আদায় করার তাক্ষকদ।  

ونَ  ﴿ ر  م 
ۡ
تَأ
َ
ه  ٱنلَاَس  ۞أ هٱۡلبه  مۡ  َوتَنَسۡونَ  ب َسك  نف 

َ
نت مۡ  أ

َ
َتََٰب   َتۡتل ونَ  َوأ فََل  ٱۡلكه

َ
  [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٤ َتۡعقهل ونَ  أ

৪৪. মতামরা ক্ষক মােুষনক ভানলা কানজর আনদশ ক্ষদচ্ছ আর ক্ষেনজনদরনক ভুনল র্াচ্ছ? অেচ মতামরা ক্ষকতার্ 
ক্ষতলাওয়াত কর।৫৯ মতামরা ক্ষক রু্নো ো? 
 
 

৫৯. মহ ঈমােদার মলানকরা, মতামরা এমে কো মকে র্নলা, র্া কার্বতঃ কনরা ো? আল্লাহর কানে এক্ষি অতযন্ত 
মক্রায উনরককারী র্যাপার মর্, মতামরা র্লনর্ এমে কো, র্া কনরা ো। [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ২-৩] 

هٱلَصۡبه  َوٱۡسَتعهين وا   ﴿ ه   ب ة عهيَ  ََعَ  إهَل  لََكبهرَية   ِإَوَنَها َوٱلَصلَوَٰ        [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٥ ٱۡلَخَٰشه

৪৫. আর মতামরা তযর্ব ও সালানতর মাযযনম সাহার্য চাও। ক্ষেিয় তা ক্ষর্েয়ী োড়া অেযনদর ওপর কক্ষিে।  

 

نُّونَ  ٱََّلهينَ  ﴿ م َيظ  َنه 
َ
وا   أ َلَٰق  هههمۡ  مُّ مۡ  َرب  َنه 

َ
ع ونَ  إهََلۡهه  َوأ   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٦ َرَٰجه

৪৬. র্ারা ক্ষর্শ্বাস কনর মর্, তারা তানদর রনর্র সানে সািাৎ করনর্ এর্ং তারা তাাঁর ক্ষদনক ক্ষফনর র্ানর্। 

 
﴿  ٓ َٰٓءهيَل  تََٰيََٰبنه وا   إهۡسَر ر  َ  ٱۡذك  هۡعَمته ٓ  ن ۡنَعۡمت   ٱَلته

َ
مۡ  أ ن ه  َعلَۡيك 

َ
مۡ  َوأ   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٧ ٱۡلَعَٰلَمهيَ  ََعَ  فََضۡلت ك 

৪৭. মহ র্েী ইসরাঈল, মতামরা আমার ক্ষে‘আমতনক স্মরণ কর, মর্ ক্ষে‘আমত আক্ষম মতামানদরনক ক্ষদনয়ক্ষে এর্ং 
ক্ষেিয় আক্ষম মতামানদরনক ক্ষর্শ্বর্াসীর ওপর মেষ্ঠত্ব ক্ষদনয়ক্ষে।৬০ 

 
 

৬০. এখ্ানে মস রু্নগর কো র্লা হনয়নে, র্খ্ে দুক্ষেয়ার সর্ জাক্ষতর মনযয একমাত্র র্েী ইসরাঈল র্া ইয়াহূদীনদর 
কানে আল্লাহ-প্রদি সতযজ্ঞাে ক্ষেল এর্ং তানদরনকই ক্ষর্নশ্বর জাক্ষতসমূনহর মেতৃনত্বর পনদ অক্ষযক্ষষ্ঠত করা 
হনয়ক্ষেল। অেযােয জাক্ষতনদরনক আল্লাহর র্নেগী ও দাসনত্বর পনে আহর্াে করা ক্ষেল তানদর দাক্ষয়ত্ব।  
 

وا   ﴿ ۡقَبل   َوَل  اَشۡي  َنۡفس   َعن َنۡفس   ََتۡزهي َل  يَۡوٗما َوٱَتق  مۡ  َوَل  َعۡدل   مهۡنَها ي ۡؤَخذ   َوَل  َشَفََٰعة   مهۡنَها ي  ونَ  ه   [ ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٨ ي نََص 
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৪৮. আর মতামরা মস ক্ষদেনক ভয় কর, মর্ক্ষদে মকউ কানরা মকানো কানজ আসনর্ ো। আর কানরা পি মেনক 
মকানো সুপাক্ষরশ গ্রহণ করা হনর্ ো এর্ং কানরা কাে মেনক মকানো ক্ষর্ক্ষেময় মেওয়া হনর্ ো। আর তারা 
সাহার্যপ্রাপ্তও হনর্ ো। ৬১  
 

৬১. 'জর্ার্ক্ষদক্ষহর ক্ষদনের' কো ভুনল র্াওয়ার ফনলই র্েী ইসরাঈনলর মানে চরম পদস্খলে  নিক্ষেল। র্স্তুতঃ 
আক্ষখ্রাত তো মৃতুয পরর্তবী অর্স্থা, ক্ষকয়ামত, পুেরুত্থাে, হাশর, জর্ার্ক্ষদক্ষহ ও অেন্তকানলর জীর্ে সম্পক্ষকবত সুস্পি 
যারণা, ক্ষর্শ্বাস ও প্রতযনয়র মিনত্র মকানো  ািক্ষত র্া দুর্বলতাই মােুনষর চক্ষরত্র ও জীর্েযারায় ক্ষর্কৃক্ষতর অেযতম 
প্রযাে কারণ। তাই মতা মােুনষর প্রকৃত কলযাণকামী প্রক্ষতপালক আল্লাহ রাবু্বল আ'লামীে পক্ষর্ত্র কুরআনের প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ জুনড় র্ণবো কনরনেে আক্ষখ্রানতর কো।  

م ِإَوذۡ  ﴿ هنۡ  ََنَۡيَنَٰك  مۡ  فهۡرَعۡونَ  َءاله  م  ونَك  وم  وٓءَ  يَس  مۡ  ي َذِب ه ونَ  ٱۡلَعَذابه  س  ۡبَنآَءك 
َ
ۡم   َويَۡسَتۡحي ونَ  أ هَسآَءك  م َوفه  ن َٰلهك  هن بََلٓء   َذ مۡ  م  هك   َرب 

يم     [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٩ َعظه

৪৯. আর স্মরণ কর,৬২ র্খ্ে আক্ষম মতামানদরনক ক্ষফরআউনের দল মেনক রিা কনরক্ষেলাম। তারা মতামানদরনক 

কক্ষিে আর্ার্ ক্ষদত। মতামানদর পুত্র সন্তােনদরনক র্নর্হ করত এর্ং মতামানদর োরীনদরনক র্াাঁক্ষচনয় রাখ্ত। আর 

এনত মতামানদর রনর্র পি মেনক ক্ষেল মহা পরীিা। 

 

৬২. এখ্াে মেনক পরর্তবী কনয়ক রুকূ ক্রমাগতভানর্ র্েী ইসরাঈনলর ইক্ষতহানসর ক্ষর্নশষ ক্ষর্নশষ অংশ তুনল যরা 
হনয়নে। এখ্ানে একক্ষদনক তানদর প্রক্ষত আল্লাহর অফুরন্ত দয়া-অেুগ্রহ, অপরক্ষদনক তার ক্ষর্পরীনত তানদর সীমাহীে 
অকৃতজ্ঞতা ও দুষ্কনমবর সারাংশ র্ণবো করা হনয়নে। 

م   فََرۡقَنا ِإَوذۡ  ﴿ مۡ  ۡحرَ ٱِۡلَ  بهك  َنَۡيَنَٰك 
َ
ٓ  فَأ ۡغَرۡقَنا

َ
نت مۡ  فهۡرَعۡونَ  َءاَل  َوأ

َ
ونَ  َوأ ر    [٢٣: ابلقرة] ﴾ ٥٠ تَنظ 

৫০. আর র্খ্ে মতামানদর জেয আক্ষম সমুরনক ক্ষর্ভি কনরক্ষেলাম, অতঃপর মতামানদরনক োজাত ক্ষদনয়ক্ষেলাম এর্ং 

ক্ষফর‘আউে দলনক ডুক্ষর্নয় ক্ষদনয়ক্ষেলাম, আর মতামরা মদখ্ক্ষেনল। 

وَسَٰٓ  َوََٰعۡدنَا ِإَوذۡ  ﴿ ۡرَبعهيَ  م 
َ
ۦه مهن   ٱۡلعهۡجَل  ٱََّتَۡذت م   ث مَ  ََلۡلَةٗ  أ ه نت مۡ  َبۡعده

َ
ونَ  َوأ  ﴾ [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥١ َظَٰلهم 

৫১. আর র্খ্ে আক্ষম মূসানক চক্ষল্লশ রানতর ওয়াদা ক্ষদনয়ক্ষেলাম,৬৪ অতঃপর মতামরা তার র্াওয়ার পর র্ােুরনক 
(উপাসযরূনপ) গ্রহণ কনরক্ষেনল,৬৫ আর মতামরা ক্ষেনল র্াক্ষলম।  
 

৬৪. ক্ষমশর মেনক মূসা ‘আলাইক্ষহস সালানমর মেতৃনত্ব মুক্ষি লানভর পর র্েী ইসরাঈল র্া ইয়াহূদীরা র্খ্ে সাইো 
(ক্ষসোই) উপতযকায় মপৌঁনে, তখ্ে মহাে আল্লাহ তাাঁনক ৪০ ক্ষদে-রানতর জেয তূর পাহানড় মডনক মেে। ক্ষফরাউনের 
দাসত্ব মেনক এখ্ে মুি জাক্ষতক্ষির জেয জীর্ে-র্াপনের ক্ষর্যাে দাে করাই ক্ষেল এর উনেশয।  
৬৫. ক্ষসোই উপতযকায় র্েী ইসরাঈনলর র্সর্ানসর স্থানে প্রক্ষতনর্ক্ষশ মগাত্রনদর মনযয গাভী ও ষাাঁড় পূজার প্রো 
ক্ষর্দযমাে ক্ষেল। তা মেনক প্রভাক্ষর্ত হনয় এর্ং শয়তানের প্রনরাচোয় পনড় তারা মূসা ‘আলাইক্ষহস সালাম-এর 
অেুপক্ষস্থক্ষতনত এর্ং হারুে ‘আলাইক্ষহস সালামনক অগ্রাহয কনর র্ােুর আকৃক্ষতর মূক্ষতব ক্ষেমবাণ কনর তার পূজা করনত 
শুরু কনর।  
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م َعَفۡونَا ث مَ  ﴿ هن   َعنك  هَك  َبۡعده  م  َٰل مۡ  َذ ونَ  لََعَلك  ر     [٢١: ابلقرة] ﴾ ٥٢ تَۡشك 

৫২. অতঃপর আক্ষম মতামানদরনক এ সনর্র পর িমা কনরক্ষে, র্ানত মতামরা মশাকর আদায় কর। 

وَس  َءاتَۡيَنا ِإَوذۡ  ﴿ َتََٰب  م  ۡرَقانَ  ٱۡلكه مۡ  َوٱۡلف  ونَ  لََعَلك   [ ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٣ َتۡهَتد 

৫৩. আর র্খ্ে আক্ষম মূসানক ক্ষদনয়ক্ষেলাম ক্ষকতার্ ও ফুরকাে৬৭ র্ানত মতামরা ক্ষহদায়াতপ্রাপ্ত হও। 

 

 ৬৭. ফুরকাে হনচ্ছ সতয ও ক্ষমেযার পােবকয সুস্পিকারী 'মােদে'। এর মমবােব হনলা িীনের এমে জ্ঞাে, মর্ায 
(perception) ও উপলক্ষি র্ার মাযযনম মােুষ সক্ষিক ও সতয এর্ং ক্ষমেযা ও ক্ষর্কৃক্ষতনক পৃেক কনর ক্ষচনে ক্ষেনত 
পানর। 

وَسَٰ  قَاَل  ِإَوذۡ  ﴿ ََٰقۡومه  لهَقۡومههۦه م  مۡ  تََٰي م َظلَۡمت مۡ  إهنَك  َسك  نف 
َ
م   أ َاذهك  هٱَّت ه مۡ  إهَلَٰ  َفت وب ٓوا   ٱۡلعهۡجَل  ب هك  مۡ  فَٱۡقت ل ٓوا   بَارهئ َسك  نف 

َ
مۡ  أ َٰلهك  مۡ  َخرۡي   َذ  َلك 

مۡ  عهندَ  هك  ۡم   َفَتاَب  بَارهئ ۥ َعلَۡيك  وَ  إهنَه  يم   ٱتَلَواب   ه    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٤ ٱلَرحه

৫৪. আর র্খ্ে মূসা তার কওমনক র্নলক্ষেল, ‘মহ আমার কওম, ক্ষেিয় মতামরা র্ােুরনক (উপাসযরূনপ) গ্রহণ কনর 

ক্ষেজনদরনক রু্লুম কনরে। সুতরাং মতামরা মতামানদর সৃক্ষিকতবার কানে তাওর্া কর। অতঃপর মতামরা ক্ষেনজনদরনক 

হতযা কর।৬৮ এক্ষি মতামানদর জেয মতামানদর সৃক্ষিকতবার ক্ষেকি উিম। অতঃপর আল্লাহ মতামানদর তাওর্া করু্ল 

করনলে। ক্ষেিয় ক্ষতক্ষে তাওর্া করু্লকারী, পরম দয়ালু। 
 

৬৮. অেবাৎ তানদর মনযয মর্সর্ মলাক মগা-শার্কনক উপাসয র্াক্ষেনয় তার পূজা কনরনে তানদরনক হতযা কনরা।  

وَسَٰ  ق ۡلت مۡ  ِإَوذۡ  ﴿ م   َجۡهَرةٗ  ٱّلَلَ  نََرى َحَتَٰ  لََك  نُّۡؤمهنَ  لَن تََٰيَٰم  َخَذتۡك 
َ
نت مۡ  ٱلَصَٰعهَقة   فَأ

َ
ونَ  َوأ ر    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٥ تَنظ 

৫৫. আর র্খ্ে মতামরা র্লনল, ‘মহ মূসা, আমরা মতামার প্রক্ষত ঈমাে আের্ ো, র্তিণ ো আমরা প্রকানশয 
আল্লাহনক মদক্ষখ্’। ফনল র্জ্র মতামানদরনক পাকড়াও করল আর মতামরা তা মদখ্ক্ষেনল। 
 

م ث مَ  ﴿ هن   َبَعۡثَنَٰك  مۡ  َبۡعده  م  مۡ  َمۡوتهك  ونَ  لََعَلك  ر    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٦ تَۡشك 

৫৬. অতঃপর আক্ষম মতামানদর মৃতুযর পর মতামানদরনক পুেজবীর্ে দাে করলাম, র্ানত মতামরা মশাকর আদায় 
কর।৬৯ 

 

৬৯. এখ্ানে ইক্ষিতকৃত  িোক্ষি হনলা, মূসা ‘আলাইক্ষহস সালাম ৪০ ক্ষদনের জেয তূর পাহানড় গমনের সময় মহাে 
আল্লাহর ক্ষেনদবশ অেুর্ায়ী র্েী ইসরাঈল মেনক ৭০জে র্াোইকৃত র্যক্ষিনক সানে ক্ষেনয় র্াে। অতঃপর তাাঁনক মসখ্ানে 
'ক্ষকতার্ ও ফুরকাে' মদওয়া হনল (মদখু্ে: আল-র্াকারা, আয়াত: ৫৩) ক্ষতক্ষে মসগুনলা উি র্যক্ষিনদরনক প্রদশবে 
কনরে। তখ্ে এসনর্র মযয মেনক ক্ষকেু দুি প্রকৃক্ষতর মলাক যৃিতার সানে একো র্লনত োনক মর্, আল্লাহনক 
দৃশযমাে আকানর আমানদরনক মদখ্াও। তানদর ঐ আচরনণর মপ্রক্ষিনত তানদর ওপর আল্লাহর গর্র্ োক্ষর্ল হয়। 
আনরা জােনত মদখু্ে: সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৫। 
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م   َوَظَلۡلَنا ﴿ نَزنۡلَا ٱۡلَغَمامَ  َعلَۡيك 
َ
م   َوأ هَبَٰته  مهن ُك  وا   َوٱلَسۡلَوىَٰ   ٱلَۡمنَ  َعلَۡيك  ۡم   َما َطي  ونَا َوَما َرزَۡقَنَٰك  ن َظلَم  مۡ  ََكن ٓوا   َوَلَٰكه َسه  نف 

َ
ونَ  أ  َيۡظلهم 

 [ ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٧

৫৭. আর আক্ষম মতামানদর ওপর মমন র োয়া ক্ষদলাম৭০ এর্ং মতামানদর প্রক্ষত োক্ষর্ল করলাম ‘মান্না’ ও 

‘সালওয়া’।৭১ মতামরা মস পক্ষর্ত্র র্স্তু মেনক আহার কর, র্া আক্ষম মতামানদরনক ক্ষদনয়ক্ষে। আর তারা আমার প্রক্ষত 

রু্লুম কনরক্ষে, র্রং তারা ক্ষেনজনদরনকই রু্লুম করত।  

 

৭০. ক্ষমশর মেনক প্রস্থােকানল র্েী ইসরাঈনলর সংখ্যা ক্ষেল এক লানখ্র মত। আর ক্ষসোই উপিীনপ  র-র্াড়ী মতা 
দূনরর কো, মাো মগাাঁজার মকানো িাাঁই পর্বন্ত ক্ষেল ো। তখ্ে মহাে আল্লাহ র্ক্ষদ দী বকাল পর্বন্ত আকাশনক মম াচ্ছন্ন 
ো রাখ্নতে, তাহনল এ জাক্ষত প্রখ্র মরানদ ধ্বংস হনয় মর্নতা। 
৭১. 'মান্না' এক প্রকার আিা জাতীয় ক্ষমক্ষি খ্াদয (sweet gum), কুয়াশার মত এগুনলা র্ক্ষষবত হনতা। আর 'সালওয়া' 
ক্ষেল মকানয়নলর মত এক প্রকার মোি পাখ্ী (quails)। ক্ষসোই উপিীনপর প্রক্ষতকূল পক্ষরনর্নশ (severely adverse 
topography & terrain) এক লাখ্ মলানকর ৪০ র্েনরর উিাস্তু জীর্নে এভানর্ই দয়াময় আল্লাহ রাবু্বল 
আ'লামীে ক্ষর্ো েনম ক্ষরক্ষর্নকর সংস্থাে কনরক্ষেনলে (আনরা জােনত মদখু্ে: সহীহ আল-রু্খ্ারী, ৪েব খ্ে, হাদীস েং-
৪১২০)। 

ل وا   ق ۡلَنا ِإَوذۡ  ﴿ ه  ٱۡدخ  ه ۡئت مۡ  َحۡيث   مهۡنَها فَُك  وا   ٱۡلَقۡرَيةَ  َهَٰذه ل وا   رََغٗدا شه َجٗدا ٱِۡلَاَب  َوٱۡدخ  َطة   َوق ول وا   س  مۡ  َنۡغفهرۡ  حه ۡم   لَك   َوَسََنهيد   َخَطََٰيَٰك 
نهيَ  ۡحسه   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٨ ٱلۡم 

৫৮. আর স্মরণ কর, র্খ্ে আক্ষম র্ললাম, ‘মতামরা প্রনর্শ কর এ জেপনদ। আর তা মেনক আহার কর মতামানদর 

ইচ্ছােুর্ায়ী, স্বাচ্ছনেয এর্ং দরজায় প্রনর্শ কর মাো েীচু কনর। আর র্ল ‘িমা’। তাহনল আক্ষম মতামানদর পাপসমূহ 

িমা কনর মদর্ এর্ং ক্ষেিয় আক্ষম সৎকমবশীলনদরনক র্াক্ষড়নয় মদর্’। 

 
وا   ٱََّلهينَ  َفَبَدَل  ﴿ مۡ  قهيَل  ٱََّلهي َغرۡيَ  قَۡوًل  َظلَم  نَزنۡلَا لَه 

َ
وا   ٱََّلهينَ  ََعَ  فَأ هنَ  رهۡجٗزا َظلَم  هَما ٱلَسَمآءه  م  ونَ  ََكن وا   ب ق    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٥٩ َيۡفس 

৫৯. ক্ষকন্তু র্াক্ষলমরা পক্ষরর্তবে কনর মফলল মস কো তানদরনক র্া র্লা হনয়ক্ষেল, তা ক্ষভন্ন অেয কো ক্ষদনয়। ফনল 
আক্ষম তানদর ওপর আসমাে মেনক আর্ার্ োক্ষর্ল করলাম, কারণ তারা পাপাচার করত। 
 

وَسَٰ  ٱۡستَۡسَّقَٰ  ۞ِإَوذه  ﴿ ۡلَنا لهَقۡومههۦه م  هَعَصاكَ  ٱۡۡضهب َفق  ةَ  ٱثۡنََتا مهۡنه   فَٱنَفَجَرۡت  ٱۡۡلََجَر   ب  ُّ  َعلهمَ  قَدۡ  َعۡيٗنا   َعۡشَ نَاس   ك 
 
ۡم   أ َبه  ب وا   ُك  وا   َمۡشَ  َوٱۡۡشَ

هۡزقه  مهن ۡرضه  فه  َتۡعَثۡوا   َوَل  ٱّلَله  ر 
َ
ينَ  ٱۡۡل ده ۡفسه   [٢٣: ابلقرة] ﴾ ٦٠ م 

৬০. আর স্মরণ কর, র্খ্ে মূসা তার কওনমর জেয পাক্ষে চাইল, তখ্ে আক্ষম র্ললাম, ‘তুক্ষম মতামার লাক্ষি িারা 
পােরনক আ াত কর’। ফনল তা মেনক উৎসাক্ষরত হল র্ারক্ষি েরো;৭৬ প্রক্ষতক্ষি দল তানদর পাক্ষে পানের স্থাে মজনে 
ক্ষেল।৭৭ মতামরা আল্লাহর ক্ষরক্ষর্ক মেনক আহার কর ও পাে কর এর্ং ফাসাদকারী হনয় র্মীনে  ুনর মর্ক্ষড়নয়া ো।  
 

৭৬. ঐ পাের গুনলার অক্ষিত্ব এখ্নো ক্ষমসনরর ক্ষসোই উপিীপ এলাকায় ক্ষর্দযমাে। 
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৭৭. র্ানরাক্ষি েরোর উিনর্র কারণ, র্েী ইসরাঈনল ক্ষেল ১২ক্ষি মগাত্র, র্ানত পাক্ষে ক্ষেনয় তানদর মনযয মকানো ক্ষর্র্াদ 
ো হয়। 
                        মদখু্ে: সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত: ১৬০ 

وَسَٰ  ق ۡلت مۡ  ِإَوذۡ  ﴿ َ  لَن تََٰيَٰم  َٰ  نَۡصبه د   َطَعام   ََعَ ۡرهجۡ  َرَبَك  نَلَا فَٱۡدع   َوَٰحه ۡرض   ت ۢنبهت   مهَما نَلَا ُي 
َ
هَها َبۡقلهَها مهن   ٱۡۡل َها َوف ومهَها َوقهَثآئ  َوَبَصلهَها   وََعَدسه

ل ونَ  قَاَل  تَۡستَۡبده
َ
وَ  ٱََّلهي أ ۡدَنَٰ  ه 

َ
هٱََّلهي أ وَ  ب وا   َخرۡي    ه  ا ٱۡهبهط  م فَإهنَ  مهَۡصٗ تۡل ۡم   َما َلك 

َ
هَبۡت  َسأ هَلة   َعلَۡيههم   َوۡض  هَغَضب   َوَبآء و َوٱلَۡمۡسَكَنة   ٱَّل  هنَ  ب  م 

َٰ  ٱّلَله   هَك َذ مۡ  ل َنه 
َ
هأ ونَ  ََكن وا   ب ر  ه  َوَيۡقت ل ونَ  ٱّلَله  تََٰيَٰته أَِب يَۡكف  هَغرۡيه  نَ ٱنلَبهي  ه   ب هَك  ٱۡۡلَق  َٰل هَما َذ ونَ  َوََكن وا   َعَصوا   ب   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٦١ َيۡعَتد 

৬১. আর র্খ্ে মতামরা র্লনল, ‘মহ মূসা, আমরা এক খ্ার্ানরর ওপর কখ্নো তযর্ব যরনর্া ো। সুতরাং তুক্ষম 

আমানদর জেয মতামার রনর্র ক্ষেকি মদা’আ কর, মর্নো ক্ষতক্ষে আমানদর জেয মর্র কনরে, ভূক্ষম মর্ সক্ষি, কাাঁকড়, 

রসুে, মসুর ও মপাঁয়াজ উৎপন্ন কনর, তা’। মস র্লল, ‘মতামরা ক্ষক র্া উিম তার পক্ষরর্নতব এমে ক্ষজক্ষেস গ্রহণ করনো 

র্া ক্ষেম্নমানের? মতামরা মকানো এক েগরীনত অর্তরণ কর। তনর্ ক্ষেিয় মতামানদর জেয (নসখ্ানে) োকনর্, র্া 

মতামরা মচনয়ে’। আর তানদর ওপর আনরাপ করা হনয়নে লাঞ্ছো ও দাক্ষররয এর্ং তারা আল্লাহর মক্রানযর ক্ষশকার 

হল। তা এ কারনণ মর্, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহনক অস্বীকার করত৭৮ এর্ং অেযায়ভানর্ ের্ীনদরনক হতযা করত। 

৭৯ তা এ কারনণ মর্, তারা োফরমােী কনরক্ষেল এর্ং তারা সীমালঙ্ঘে করত।৮০   

৭৮. মহাে আল্লাহর আয়াতসমূহনক অস্বীকার করার কনয়কক্ষি অর্স্থা রনয়নে:  
ক. আল্লাহ-প্রদি ক্ষর্ক্ষয-ক্ষর্যানের মনযয মর্সর্ ক্ষর্যাে ক্ষেনজর মখ্য়াল-খু্শীর ক্ষর্পরীত মসগুনলা মােনত সরাসক্ষর 
অস্বীকার করা। 
খ্. মকানো ক্ষর্যােনক আল্লাহ-প্রদি মজনেও গর্ব-অহংকানরর সানে তার ক্ষর্পরীত কাজ করা এর্ং আল্লাহর ক্ষেনদবনশর 
মকানো পরওয়া ো করা। 
গ. মহাে রাবু্বল আ’লামীনের র্াণীর মমবােব ভানলাভানর্ জাো ও রু্োর পরও প্ররৃ্ক্ষির চাক্ষহদা অেুসানর তার 
পক্ষরর্তবে করা। 
৭৯. র্েী ইসরাঈল-কতৃবক ের্ী-হতযাসহ গুরুতর অপরাযসমূনহর ক্ষর্র্রণ তানদর ক্ষেনজনদর ইক্ষতহানসই ক্ষলক্ষপর্দ্ধ 
রনয়নে, তার দু-ক্ষতেক্ষি উদাহরণ েীনচ মদওয়া হনলা। আপক্ষে আগ্রহী হনল ক্ষলঙ্কগুনলা মদখ্নত পানরে: 

ক. ইয়াহ ইয়া আ: (মর্াহে)-মক হতযা: মাকব, অযযায় - ৬, মশ্লাক ১৭-২৯. 
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbnew/Mark.pdf 
খ্. ের্ী ইয়ারক্ষময়ার (নর্নরক্ষময়া) ওপর ক্ষের্বাতে: মর্নরক্ষময়া, অযযায় - ১৮, মশ্লাক ১৩-২৩ 
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Jeremiah.pdf 
গ. র্াকাক্ষরয়া আ:-মক প্রিরা াত করা: 
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Zechariah.pdf  
 . ঈসা আ: এর ক্ষর্রূনদ্ধ মামলা, ক্ষর্চার ও ফাাঁক্ষসর রায়: মক্ষে, অযযায় - ২৭, মশ্লাক ২০-২৬  
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbnew/Matthew.pdf 
  

৮০. রু্নগ রু্নগ মর্ সর্ জাক্ষত মহাে আল্লাহ তা‘আলার অসীম ক্ষেয়ামত ও ক্ষেদশবে লানভর পরও সর্বকানলর মেষ্ঠতম 
মাের্ তো ের্ী-রাসূলনদরসহ সৎ, সতয-পন্থী ও আল্লাহর পনে আহর্ােকারীনদর ক্ষের্বাতে কনরনে, র্য়কি কনরনে, 

http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbnew/Mark.pdf
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Jeremiah.pdf
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Zechariah.pdf
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbnew/Matthew.pdf
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হতযা কনরনে; অর্াযযতা, সীমালং ে আর মােুনষর েযার্য অক্ষযকার হরনণর প্রক্ষতনর্াক্ষগতা কনরনে, আর ফাক্ষসক ও 
দুিক্ষরত্র মলাকনদর মেতৃনত্ব ক্ষেজনদরনক চাক্ষলত কনরনে - তানদর ওপর আল্লাহর অক্ষভসম্পাত অক্ষের্ার্ব।  
 

 
وا   َوٱََّلهينَ  َءاَمن وا   ٱََّلهينَ  إهنَ  ﴿ هٱّلَله  َءاَمنَ  َمنۡ  يَ َوٱلَصَٰبه  َوٱنلََصََٰرىَٰ  َهاد  ره  َوٱَۡلَۡومه  ب مۡ  َصَٰلهٗحا وََعمهَل  ٱٓأۡلخه مۡ  فَلَه  ۡجر ه 

َ
هههمۡ  عهندَ  أ  َخۡوف   َوَل  َرب 

مۡ  َوَل  َعلَۡيههمۡ    [٢١: ابلقرة] ﴾ ٦٢ َُيَۡزن ونَ  ه 

৬২. ক্ষেিয় র্ারা ঈমাে এনেনে, র্ারা ইয়াহূদী হনয়নে এর্ং ক্ষিস্টাে ও সাক্ষর্ঈেরা-৮১ (তানদর মনযয) র্ারা ঈমাে 

এনেনে আল্লাহ ও আক্ষখ্রানতর ক্ষদনের প্রক্ষত এর্ং মেক কাজ কনরনে - তনর্ তানদর জেয রনয়নে তানদর রনর্র 

ক্ষেকি তানদর প্রক্ষতদাে। আর তানদর মকানো ভয় মেই এর্ং তারা দুঃক্ষখ্তও হনর্ ো।৮২  

৮১. সানর্য়ীনদর যমবীয় ক্ষর্শ্বাস ক্ষক ক্ষেল তা ক্ষেযবারনণর মিনত্র উলামানদর মনযয মতক্ষর্নরায রনয়নে। ইমাম ইর্েুল 
কাইনয়ম রহমতুল্লাক্ষহ ‘আলাইক্ষহ. র্নলনেে, সানর্য়ীনদর র্যাপানর ক্ষর্ক্ষভন্ন মতামত রনয়নে। ইমাম ইর্েুল কাইনয়ম 
রহমতুল্লাক্ষহ ‘আলাইক্ষহর মনত সানর্য়ীরা রৃ্হৎ একক্ষি দল র্ানদর মকউ ক্ষেল মু’ক্ষমে আর্ার মকউ কাক্ষফর। সানর্য়ীরা 
ের্ী-রাসূলনদর অস্বীকার করত ো, তনর্ তানদর আেুগতযনকও র্াযযতামূলক মনে করত ো। তারা সর্বজ্ঞাত প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহর অক্ষিনত্ব ক্ষর্শ্বাস করত তনর্ তানদর অক্ষযকাংনশর র্ির্য ক্ষেল, মাযযম গ্রহণ র্যতীত আল্লাহর কানে মপৌঁো 
কখ্নো সম্ভর্ েয়। তাই তারা ঐসর্ মাযযমনক উপাসোর পাত্ররূনপ গ্রহণ কনর ক্ষেনয়ক্ষেল। সানর্য়ীরা মর্ যনমব মর্ 
ক্ষর্ষয়িানক ভানলা মনে করত তারা মসিানকই আপে কনর ক্ষেত। তারা সুক্ষেক্ষদবি মকানো সপ্রদাদানয়র পিপাক্ষতত্ব 
করত ো; র্রং সানর্য়ীনদর কানে সকল যনমবর ক্ষর্যােগুনলা পৃক্ষের্ীর কলযাণানেবই প্রর্ক্ষতবত হনয়নে। 
তনর্ সানর্য়ীরা দুক্ষি মমৌল যারায় ক্ষর্ভি ক্ষেল র্নল অনেনকই উনল্লখ্ কনরনেে। একক্ষি যারায় ক্ষেল হুোফা, অেবাৎ 
একত্বর্াদী সানর্য়ীরা, আনরকক্ষি ক্ষেল মুশক্ষরক সানর্য়ীরা। (র: আররােু আলাল মানন্তক্ষকয়ীে: ১৮৭-৪৫৪, ২৯০-৪৫৮ 
)  
৮২. মহাে আল্লাহর কানে মূলয ও মর্বাদা একমাত্র র্োর্ে ঈমাে ও সৎ কানজর। মর্ র্যক্ষি এ সম্পদ ক্ষেনয় তাাঁর 
সামনে হাক্ষর্র হনত পারনর্, মস লাভ করনর্ পূণব পুরস্কার।  

َخۡذنَا ِإَوذۡ  ﴿
َ
مۡ  أ م   َوَرَفۡعَنا مهيَثََٰقك  ورَ  فَۡوَقك  وا   ٱلطُّ ذ  ٓ  خ  م َما َوة   َءاَتۡيَنَٰك  هق  وا   ب ر  مۡ  فهيهه  َما َوٱۡذك  ونَ  لََعَلك  هن   تََوََلۡت م ث مَ  ٦٣ َتَتق   َبۡعده  م 
هَك   َٰل مۡ  ٱّلَله  فَۡضل   فَلَۡوَل  َذ ۥ َعلَۡيك  نت م َورََۡحَت ه  هنَ  َلك  هينَ  م   [ ٢٢ ،٢٢: ابلقرة] ﴾ ٦٤ ٱۡلَخَِٰسه

৬৩-৬৪. আর স্মরণ কর, র্খ্ে আক্ষম মতামানদর অিীকার গ্রহণ করলাম এর্ং তূর পাহাড়নক মতামানদর ওপর 
উিালাম।৮৪ আক্ষম (র্ললাম) ‘মতামানদরনক র্া ক্ষদনয়ক্ষে, তা শিভানর্ যর এর্ং তানত র্া রনয়নে তা স্মরণ কর, র্ানত 
মতামরা তাকওয়া অর্লম্বে করনত পার’।৮৫  
অতঃপর মতামরা এ সনর্র পর ক্ষর্মুখ্ হনয় ক্ষফনর মগনল। আর র্ক্ষদ মতামানদর ওপর আল্লাহর অেুগ্রহ ও রহমত ো 

হত, মতামরা অর্শযই িক্ষতগ্রিনদর অন্তভুবি হনত।৮৬  
  

৮৫. মুিাকী তারা র্ারা সর্সময় দয়াময় আল্লাহর িমা ও পুরস্কার লানভর আশায় সতকবার্স্থায় চনল এর্ং সৎকানজ 
সদা তৎপর োনক; আর মহাক্ষর্চার ক্ষদনের মাক্ষলক আল্লাহর শাক্ষিনক সর্ সময় ভয় পায়, তাই সদা সর্বদা অেযায়-
অসৎ কাজ মেনক দূনর োনক।  
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৮৬. এ হনলা করুণাময় আল্লাহর পি মেনক তাাঁর পরম ক্ষপ্রয়সৃক্ষি মােুষনক - মজার কনর চাক্ষপনয় ক্ষদনয় েয়- র্রং 
ক্ষেজ আগ্রনহ সংনশাক্ষযত হনয় তাাঁর িমা লানভ যেয হর্ার সুনর্াগ র্া র্ার র্ার মােুনষর দরজায় কড়া োনড়। 
তারপনরও ক্ষক আমানদর তাাঁর সন্তক্ষির পনে পুনরাপুক্ষর ক্ষফনর এনস আনলাক্ষকত জীর্ে গড়ার সময় হনর্ ো?   
 

مۡ  ٱۡعَتَدۡوا   ٱََّلهينَ  َعلهۡمت م   َولََقدۡ  ﴿ ۡلَنا ٱلَسۡبته  فه  مهنك  مۡ  َفق  ون وا   لَه  َٰٗل  فََجَعلَۡنََٰها ٦٥ يَ َخَٰسه  قهَرَدةً  ك  هَما نََك  َوَموۡعهَظةٗ  َخۡلَفَها َوَما يََدۡيَها َبۡيَ  ل 
َتقهيَ  هۡلم    [٢٢ ،٢٢: ابلقرة] ﴾ ٦٦ ل 

৬৫. আর মতামানদর মনযয র্ারা শক্ষের্ানরর৮৭ র্যাপানর সীমালঙ্ঘে কনরক্ষেল, তানদরনক অর্শযই মতামরা জাে। 

অতঃপর আক্ষম তানদরনক র্ললাম, ‘মতামরা ক্ষেকৃি র্াের হনয় র্াও’।৮৮  
৬৬. আর আক্ষম এনক র্াক্ষেনয়ক্ষে দৃিান্ত, মস সমনয়র এর্ং তৎপরর্তবী জেপদসমূনহর জেয এর্ং মুিাকীনদর জেয 

উপনদশস্বরূপ। 

৮৭. ‘সাব ত’ অেব কানলর একক্ষি িণ র্া আরাম-ক্ষর্োনমর জেয ক্ষেক্ষদবি করা হয়। র্েী ইসরাঈনলর প্রক্ষত এ ক্ষর্যাে 
ক্ষেল মর্, শক্ষের্ার ক্ষদেনক তারা ক্ষর্োম ও ইর্াদনতর জেয ক্ষেক্ষদবি রাখ্নর্। এক্ষদনে তারা পাক্ষেবর্ মকানো কাজ-কমব 
ক্ষেনজরা র্া পক্ষরচারকনদর ক্ষদনয়ও করানত পারনর্ ো। এ প্রসনি এমে কড়া আইে ক্ষেল মর্, এ পক্ষর্ত্র ক্ষদনের ক্ষেনদবশ 
অমােযকারীর শাক্ষি ক্ষেল মৃতুযদন্ড। র্তবমাে ক্ষর্কৃত র্াইনর্নলও (র্াত্রা পুিক: অযযায় ৩১, মশ্লাক ১২-১৭) এ 
ক্ষেনদবশোক্ষি মদখ্নত পানর্ে এ ক্ষলনঙ্ক-  
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Exodus.pdf 
ক্ষকন্তু তারা তেক্ষতক ও যমবীয় পতনের ক্ষশকার হর্ার পর এ ক্ষর্যানের সুস্পি অর্মােো করনত োনক। এমেক্ষক 
তানদর শহরগুনলানত শক্ষের্ানর প্রকানশয চলনত োনক সর্ যরনের কাজ-কমব ও র্যর্সা-র্াক্ষণজয। 
৮৮. তানদরনক র্ােনর পক্ষরণত করার অেব তানদর মক্ষিষ্ক ও ক্ষচন্তাশক্ষিনক পূর্বর্ৎ মরনখ্ শারীক্ষরক ক্ষর্কৃক্ষত  ক্ষিনয় 
র্ােনর রূপান্তক্ষরত করা হনয়ক্ষেল।  
# আনরা ক্ষর্িাক্ষরত জােনত মদখু্ে: সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৬৩-১৭১।  

وَسَٰ  قَاَل  ِإَوذۡ  ﴿ ٓ  م  مۡ  ٱّلَلَ  إهنَ  لهَقۡومههۦه ر ك  م 
ۡ
ن يَأ

َ
نَا قَال ٓوا   َبَقَرٗة   تَۡذَِب وا   أ ذ  َتَتخه

َ
ٗوا   أ ز  وذ   قَاَل  ه  ع 

َ
هٱّلَله  أ نۡ  ب

َ
ونَ  أ ك 

َ
 نَلَا ٱۡدع   قَال وا   ٦٧ ٱۡلَجَٰههلهيَ  مهنَ  أ

ه  َرَبَك  َ   َما نَلَا ي بَي  ۥ قَاَل  هه ول   إهنَه  هۡكر   َوَل  فَارهض   َل  َبَقَرة   إهَنَها َيق  َٰ  َبۡيَ  َعَوان    ب هَك  َذ ونَ  َما فَٱۡفَعل وا   ل   [٢٢ ،٢٢: ابلقرة] ﴾ ٦٨ ت ۡؤَمر 

৬৭. আর স্মরণ কর, র্খ্ে মূসা তার কওমনক র্লল, ‘ক্ষেিয় আল্লাহ মতামানদরনক ক্ষেনদবশ ক্ষদনচ্ছে মর্, মতামরা 
একক্ষি গাভী র্নর্হ করনর্’।৮৯ তারা র্লল, ‘তুক্ষম ক্ষক আমানদর সানে উপহাস করে?’ মস র্লল, ‘আক্ষম মূখ্বনদর 
অন্তভুবি হওয়া মেনক আল্লাহর আেয় চাক্ষচ্ছ।’৯০  
৬৮. তারা র্লল, ‘তুক্ষম আমানদর জেয মতামার রনর্র ক্ষেকি মদাআ কর, ক্ষতক্ষে মর্নো আমানদর জেয স্পি কনর মদে 

গাভীক্ষি মকমে হনর্।’ মস র্লল, ‘ক্ষেিয় ক্ষতক্ষে র্লনেে, ক্ষেিয় তা হনর্ গরু, রু্নড়া েয় এর্ং র্াচ্চাও েয়। এর 

মাোমাক্ষে যরনের। সুতরাং মতামরা কর র্া মতামানদরনক ক্ষেনদবশ মদওয়া হনচ্ছ।’৯১  

 

৮৯. এ আয়ানতর ‘র্াকারাহ’ (গাভী) শে মেনকই এ সূরার োমকরণ করা হনয়নে। 

http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Exodus.pdf%E0%A5%A4
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৯০. এখ্ানে উনল্লক্ষখ্ত  িোক্ষি সংনিনপ এ মর্, র্েী ইসরাঈনলর মনযয একক্ষি হতযাকান্ড  নিক্ষেল; ক্ষকন্তু হতযাকারীনক 
সোি করা র্াক্ষচ্ছল ো। তাই তারা মূসা ‘আলাইক্ষহস সালানমর স্মরণাপন্ন হয়। আল্লাহ তা‘আলা তানদরনক ক্ষদনয় 
একক্ষি গাভী র্নর্হ-এর মাযযনম ক্ষেহত মলাকক্ষিনক জীক্ষর্ত কনর তার হতযাকারীর পক্ষরচয় উদ ািে করাে। এক্ষি ক্ষেল 
একক্ষি অনলৌক্ষকক  িো। 
৯১. আসনল মহাে আল্লাহর ক্ষেনদবশ মপনয় মর্ মকানো একক্ষি গাভী কুরর্ােী করাই র্নেি ক্ষেল, ক্ষকন্তু িীনের মর্ 
মকানো ক্ষর্যাে পালনে অর্ো সনেহ-সংশয়, অনেষণ ও প্রে করা ক্ষেল তানদর ক্ষচরাচক্ষরত স্বভার্।  

ه  َرَبَك  نَلَا ٱۡدع   قَال وا   ﴿ َ   َما نَلَا ي بَي  ۥ قَاَل  هه ول   إهنَه  هۡكر   َوَل  فَارهض   َل  َبَقَرة   إهَنَها َيق  هَك   َبۡيَ  َعَوان    ب َٰل ونَ  َما فَٱۡفَعل وا   َذ  نَلَا ٱۡدع   قَال وا   ٦٨ ت ۡؤَمر 
ه  َرَبَك  ۥ قَاَل  لَۡون َها   َما نَلَا ي بَي  ول   إهنَه  ُّ  َلۡون َها فَاقهع   َصۡفَرآء   َبَقَرة   إهَنَها َيق  رهينَ  تَِس  ه  َرَبَك  نَلَا ٱۡدع   قَال وا   ٦٩ ٱلَنَٰظه َ  َما نَلَا ي بَي   تََشََٰبهَ  ٱِۡلََقرَ  إهنَ  هه
ٓ  َعلَۡيَنا ونَ  ٱّلَل   َشآءَ  إهن ِإَوَنا ۡهَتد  ۥ قَاَل  ٧٠ لَم  ول   إهنَه  ۡرَض  ت ثهري   َذل ول   َل  َبَقَرة   إهَنَها َيق 

َ
َسَلَمة   ٱۡۡلَۡرَث  تَۡسّقه  َوَل  ٱۡۡل َيةَ  َل  م   ٱۡلَٰٔـنَ  َقال وا   فهيَها   شه

ۡئَت  ه   جه هٱۡۡلَق  وا   َماوَ  فََذَِب وَها ب   [٢٢ ،٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧١ َيۡفَعل ونَ  ََكد 

৬৯. তারা র্লল,৯২ ‘তুক্ষম আমানদর জেয মতামার রনর্র ক্ষেকি মদাআ কর, ক্ষতক্ষে মর্নো আমানদর জেয স্পি কনর 

মদে, মকমে তার রঙ?’ মস র্লল, ‘ক্ষেিয় ক্ষতক্ষে র্লনেে, ক্ষেিয় তা হনর্ হলুদ রনঙর গাভী, তার রঙ উজ্জ্বল, 

দশবকনদরনক র্া আেে মদনর্।’ 

৭০. তারা র্লল, ‘তুক্ষম আমানদর জেয মতামার রনর্র ক্ষেকি মদাআ কর, ক্ষতক্ষে মর্নো আমানদর জেয স্পি কনর মদে, 

তা মকমে? ক্ষেিয় গরুক্ষি আমানদর জেয সনেহপূণব হনয় ক্ষগনয়নে। আর ক্ষেিয় আমরা আল্লাহ চানহ মতা পেপ্রাপ্ত 

হর্।’ 

৭১. মস র্লল, ‘ক্ষেিয় ক্ষতক্ষে র্লনেে, ‘ক্ষেিয় তা এমে গাভী, র্া র্যর্হৃত হয়ক্ষে জক্ষম চাষ করায় আর ো মিনত 

পাক্ষে মদয়ায়। সুস্থ, র্ানত মকানো খু্াঁত মেই।’ তারা র্লল, ‘এখ্ে তুক্ষম সতয ক্ষেনয় এনসে।’ অতঃপর তারা তা র্নর্হ 

করল অেচ তারা র্নর্হ করার ক্ষেল ো।৯৩ 

    

৯২. পূনর্বর দুক্ষি আয়ানতর সানে ক্ষমক্ষলনয় অযযয়ে করনল মমবােব রু্ো সহজ হনর্। গাভী সম্পনকব র্েী ইসরাঈনলর 
ক্ষর্ক্ষভন্ন প্রে ও সনেহ ক্ষেরসে চলনে।  
৯৩. র্েী ইসরাঈনলর মলানকরা তৎকালীে ক্ষমশনরর ক্ষফরাউনের রু্লুম ও অতযাচার মেনক মহাে আল্লাহর অসীম-
অনলৌক্ষকক সাহানর্য মুক্ষিলানভর পর ক্ষসোই উপিীনপ অর্স্থাে মেয়। এসময় আশপানশর মগা-পূজারী জাক্ষতসমূহ 
মেনক তানদর মানে ‘গাভীর মেষ্ঠত্ব ও পক্ষর্ত্রতার’ মোাঁয়ানচ মরাগ েক্ষড়নয় পনড়; আর তারা শুরু কনর মদয় মগা-র্ৎস 
পূজা। ঐ গক্ষহবত কাজ মেনক ক্ষফক্ষরনয় আেনত আল্লাহ তা‘আলা তানদরনক গাভী কুরর্ােীর ক্ষেনদবশ ক্ষদনলে। এক্ষি 
তানদর জনেয ক্ষেল ঈমানের এক কক্ষিে পরীিা। তাই তারা এ আনদশ এক্ষড়নয় মর্নত ক্ষর্ক্ষভন্ন প্রে উত্থাপে করনত 
োনক; কিন্তু তার জর্ানর্ মস ‘মসাোলী র্নণবর ক্ষর্নশষ যরনের গাভী’ই তানদর সামনে এনস পনড়, র্ানক মস সময় 
তারা পূজা করনতা! 
র্তবমাে ক্ষর্কৃত র্াইনর্নলর গণো পুিনকর ১৯ অযযানয়র ১-১০ মশ্লাকগুনলানত এ  িোর ইক্ষিত রনয়নে । 
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ۡرهج   َوٱّلَل   فهيَها   فَٱَدََٰٰٔرت مۡ  َنۡفٗسا َقَتۡلت مۡ  ِإَوذۡ  ﴿
نت مۡ  َما ُم  ونَ  ك    [٢١: ابلقرة] ﴾ ٧٢ تَۡكت م 

৭২. আর স্মরণ কর, র্খ্ে মতামরা একজেনক হতযা করনল অতঃপর মস র্যাপানর এনক অপরনক মদাষানরাপ 
করনল। আর আল্লাহ মর্র কনর ক্ষদনলে মতামরা র্া মগাপে করক্ষেনল। 

 
ۡلَنا ﴿ َها   ٱۡۡضهب وه   َفق  هَبۡعضه هَك  ب َٰل مۡ  ٱلَۡمۡوَتَٰ  ٱّلَل   ي ۡۡحه  َكَذ َٰتههۦه َوي رهيك  مۡ  َءاتََٰي   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧٣ َتۡعقهل ونَ  لََعَلك 

৭৩. অতঃপর আক্ষম র্ললাম, ‘মতামরা তানক আ াত কর গাভীক্ষির (নগানির) ক্ষকেু অংশ ক্ষদনয়। এভানর্ আল্লাহ 

জীক্ষর্ত কনরে মৃতনদরনক। আর ক্ষতক্ষে মতামানদরনক তাাঁর ক্ষেদশবেসমূহ মদখ্াে, র্ানত মতামরা রু্ে।৯৪ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৯৪. এক্ষি ক্ষেল র্েী ইসরাঈনলর সমনয়র অসংখ্য মুক্ষজর্া র্া অনলৌক্ষকক  িোর একক্ষি। এখ্ানে ক্ষেহত র্যক্ষি শুযুমাত্র 
তার হন্তার পক্ষরচয় র্লনত প্রনয়াজেীয় সমনয়র জেয মহাে আল্লাহর ক্ষেনদবনশ জীর্ে ক্ষফনর মপনয়ক্ষেল। 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

م قََسۡت  ث مَ  ﴿ هن   ق ل وب ك  هَك  َبۡعده  م  َٰل َ  َذ وۡ  َكٱۡۡلهَجاَرةه  فَهه
َ
َشدُّ  أ

َ
نَۡهَٰر    مهۡنه   َيَتَفَجر   لََما ٱۡۡلهَجاَرةه  مهنَ  ِإَونَ  قَۡسَوٗة   أ

َ
ج   يََشَقق   لََما مهۡنَها ِإَونَ  ٱۡۡل  َفَيۡخر 

هَغَٰفهل   ٱّلَل   َوَما ٱّلَله   َخۡشَيةه مهنۡ  َيۡهبهط   لََما مهۡنَها ِإَونَ  ٱلَۡمآء    مهۡنه    [ ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧٤ َتۡعَمل ونَ  َعَما ب

৭৪. অতঃপর মতামানদর অন্তরসমূহ এর পনর কক্ষিে হনয় মগল মর্নো তা পােনরর মত ক্ষকংর্া তার মচনয়ও শি। 

আর ক্ষেিয় পােনরর মনযয ক্ষকেু আনে, র্া মেনক েহর উৎসাক্ষরত হয়। আর ক্ষেিয় তার মনযয ক্ষকেু আনে র্া চূণব 

হয়। ফনল তা মেনক পাক্ষে মর্র হয়। আর ক্ষেিয় তার মনযয ক্ষকেু আনে র্া আল্লাহর ভনয় ধ্বনস পনড়।৯৫ আর 

আল্লাহ মতামরা র্া কর, মস সম্পনকব গানফল েে। 

৯৫. উপমাক্ষি অতযন্ত মমবস্পশবী। পাের আপাতঃ দৃক্ষিনত এক ক্ষেজবীর্ প্রাকৃক্ষতক কক্ষিে র্স্তু; কিন্তু তার মানেও রনয়নে 
মকামলতা, র্ার অেুপম র্ণবো কনরনেে স্বয়ং তার সৃক্ষিকতবা। এ র্স্তুক্ষির সানে মােুনষর হৃদনয়র তুলো কনরনেে 
রাবু্বল আলামীে। এখ্ানে ৩ যরনের পােনরর উনল্লখ্ করা হনয়নে: 

ক. র্া মেনক প্রর্াক্ষহত হয় েরোযারা তো েদী-োলা, র্া সৃি জীনর্র উপকানর আনস। 
খ্. র্া মফনি গনল মর্র হনয় আনস পাক্ষে, অেবাৎ র্াইনর কক্ষিে হনলও অন্তঃস্থল সুনকামল; 
গ. ক্ষকেু পাের, আনরা সংনর্দেশীল, র্া র্মীনে ধ্বনস পনড় মহাে আল্লাহর ভনয়। 

ক্ষকন্তু মােুনষর মানে এমেও ক্ষকেু হৃদয় আনে, ক্ষর্নশষতঃ এ আয়ানতর প্রাসক্ষিকতায় উনল্লক্ষখ্ত ইয়াহূদীনদর অন্তর 
এনতাই কক্ষিে মর্, সৃি-জীনর্র দুঃখ্-দুদবশায়ও ঐ পাষাণনদর মচাখ্ অশ্রুসজল হয় ো, আল্লাহর আনক্রানশর ভনয় 
হৃদয়গুনলা এতিুকু প্রকক্ষম্পত হয় ো, অন্তরগুনলা ক্ষর্গক্ষলত হয় ো আল্লাহর কুদরনতর অসংখ্য ক্ষেদশবে মদনখ্ও। 

َفَتۡطَمع ونَ  ﴿
َ
ن ۞أ

َ
مۡ  ي ۡؤمهن وا   أ مۡ  فَرهيق   ََكنَ  َوقَدۡ  لَك  هۡنه  ۥ ث مَ  ٱّلَله  َكَلَٰمَ  يَۡسَمع ونَ  م  هف ونَه  َر 

مۡ  َعَقل وه   َما َبۡعده  مهن   ُي  ونَ  َوه  : ابلقرة] ﴾ ٧٥ َيۡعلَم 
٢٢]  

৭৫. মতামরা ক্ষক এ আশা করনো মর্, তারা মতামানদর প্রক্ষত ঈমাে আেনর্? অেচ তানদর একক্ষি দল ক্ষেল৯৬ র্ারা 
আল্লাহর র্াণী শুেত,৯৭ অতঃপর তা রু্নে মেওয়ার পর তা তারা ক্ষর্কৃত করত মজনে রু্নে।৯৮  
 

৯৬. র্েী ইসরাঈনলর আনলম-ওলামা ও শরীয়নতর র্যাখ্যাতানদর রু্োনো হনয়নে। 
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৯৭. তাওরাত, র্ারূ্র ও অেযােয ক্ষকতার্নক রু্োনো হনয়নে, র্া ের্ীনদর মাযযনম তানদর কানে মপৌঁনেনে। 
৯৮. ‘তাহরীফ’ অেব ক্ষর্কৃক্ষত র্া পক্ষরর্তবে; র্া দু’ভানর্ হনত পানর: 

ক. কোর মূল অেব মগাপে মরনখ্ ক্ষেজ ইচ্ছা, প্ররৃ্ক্ষি ও সুক্ষর্যার অেুকূনল তার র্যাখ্যা করা, র্া মূল র্িার 
লিয ও ইচ্ছার মখ্লাফ। 
খ্. উনেশযমূলকভানর্ র্ানকযর শে পক্ষরর্তবে। 

র্েী ইসরাঈনলর আনলমগণ আল্লাহর ক্ষকতানর্ এ উভয় যরনের ক্ষর্কৃক্ষতই কনরনে। 

وا   ِإَوَذا ﴿ مۡ  َخَل  ِإَوَذا َءاَمَنا قَال ٓوا   َءاَمن وا   ٱََّلهينَ  لَق  ه  م قَال ٓوا   َبۡعض   إهَلَٰ  َبۡعض  ث وَنه  ه َد  َت 
َ
هَما أ مۡ  ٱّلَل   َفَتحَ  ب م َعلَۡيك  وك  ههۦه َله َحآجُّ ۡم   عهندَ  ب هك   َرب 

فََل 
َ
  [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧٦ َتۡعقهل ونَ  أ

৭৬. আর র্খ্ে তারা মু’ক্ষমেনদর সানে সািাৎ কনর তখ্ে র্নল, ‘আমরা ঈমাে এনেক্ষে।’ আর র্খ্ে এনক অপনরর 
সানে একানন্ত ক্ষমক্ষলত হয় তখ্ে র্নল, ‘মতামরা ক্ষক তানদর সানে মস কো আনলাচো কর, র্া আল্লাহ মতামানদর 
ওপর উমু্মি কনরনেে, র্ানত তারা এর মাযযনম মতামানদর রনর্র ক্ষেকি মতামানদর ক্ষর্রুনদ্ধ দলীল মপশ করনর্?৯৯ 
তনর্ ক্ষক মতামরা রু্নো ো?’১০০  
  

৯৯. আতা ইর্ে ইয়াক্ষসর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহু হনত র্ক্ষণবত, ক্ষতক্ষে র্নলে, আক্ষম আেুল্লাহ ইর্ে আমর ইর্েুল আস 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহুর সানে সািাত কনর তাাঁনক র্ললাম, তাওরানত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম-এর মর্ 
তর্ক্ষশিয ও পক্ষরচয় (র্ক্ষণবত) আনে মস সম্পনকব আমানক অর্ক্ষহত করুে। ক্ষতক্ষে র্নলে, হযাাঁ, ক্ষিক কো। কুরআনে র্ক্ষণবত 
তাাঁর গুণার্লী ও তর্ক্ষশনিযর ক্ষকেুিা তাওরানত উনল্লক্ষখ্ত হনয়নে: ‘মহ ের্ী! আক্ষম আপোনক (সতয-িীনের) সািযদাতা, 
সুসংর্াদদাতা এর্ং সতকবকারী ক্ষহনসনর্ মপ্ররণ কনরক্ষে এর্ং উক্ষম্মনদর রিাকারী ক্ষহনসনর্ পাক্ষিনয়ক্ষে। আপক্ষে আমার 
র্াো ও রাসূল। আক্ষম আপোর োম ক্ষদনয়ক্ষে মুতাওয়াক্ষক্কল র্া ভরসাকারী। আপক্ষে দুিক্ষরত্র র্া রূঢ় ও কনিার হৃদয় 
েে এর্ং র্াজানর েগড়া ও তহ-হুনল্লাড়কারী েে’। (আপক্ষে এমে র্যক্ষি) মর্ মকানো মে ক্ষদনয় মেনক প্রক্ষতহতকারী 
েয়, র্রং মাফ কনর মদয়। আল্লাহ তাাঁনক (মৃতুয ক্ষদনয়) ততক্ষদে পর্বন্ত দুক্ষেয়া মেনক উক্ষিনয় মেনর্ে ো র্তক্ষদে ো 
সর্াই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ োড়া আর মকানো ইলাহ মেই) একো স্বীকার করার মাযযনম সৎপনের ওপর 
প্রক্ষতক্ষষ্ঠত হনয় র্ায় এর্ং তা ক্ষদনয় অনন্ধর মচাখ্, র্ক্ষযনরর কাে এর্ং (অসনতযর অন্ধকানর) আচ্ছাক্ষদত হৃদয় ও মে-
মােক্ষসকতা উমুি ো হনয় র্ায়। (সহীহ রু্খ্ারী, হাদীস েং ১৯৭৭) 
১০০. ইয়াহূদীনদর ক্ষেনজনদর মনযয আনলাক্ষচত ক্ষেল মর্, তাওরাত ও অেযােয আসমােী ক্ষকতানর্ মহাের্ী মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়া সাল্লাম সম্পনকব মর্সর্ ভক্ষর্ষযিাণী রনয়নে এর্ং মর্ সর্ আয়াত ও ক্ষশিার্লী 
তানদর পক্ষর্ত্র ক্ষকতার্সমূনহ রনয়নে র্া ক্ষদনয় তানদর মােক্ষসকতা ও কমবেীক্ষতনক মদাষানরাপ করা র্ায় মসগুনলা মর্নো 
মুসক্ষলমনদর কানে প্রকাশ ো পায়; কিন্তু তা ক্ষেল এক র্যেব মচিা-মদখু্ে পরর্তবী আয়াত। 

وَ  ﴿
َ
ونَ  َل  أ نَ  َيۡعلَم 

َ
ونَ  َما َيۡعلَم   ٱّلَلَ  أ ُّ ۡعلهن ونَ  َوَما ي ِسه   [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧٧ ي 

৭৭. তারা ক্ষক জানে ো মর্, তারা র্া মগাপে কনর এর্ং র্া প্রকাশ কনর, তা আল্লাহ জানেে? 
 

مۡ  ﴿ هيُّونَ  َومهۡنه  م 
 
ونَ  َل  أ َتََٰب  َيۡعلَم  َ  إهَلٓ  ٱۡلكه َمانه

َ
مۡ  ِإَونۡ  أ نُّونَ  إهَل  ه    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧٨ َيظ 

৭৮. আর তানদর মনযয আনে ক্ষেরির,১০১ তারা ক্ষমেযা আকাঙ্খা োড়া ক্ষকতানর্র মকানো জ্ঞাে রানখ্ ো এর্ং তারা 

শুযুই যারণা কনর োনক।১০২  
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১০১. এখ্ানে ইয়াহূদীনদর ক্ষিতীয় যরনের মলাকনদর তো জেসাযারনণর অর্স্থা র্ক্ষণবত হনয়নে। আর প্রেম যরনের 
দলক্ষি ক্ষেল তানদর আনলম-ওলামা ও শরীয়নতর র্যাখ্যাতানদর, র্ার উনল্লখ্ ক্ষেল ৭৫েং আয়ানত।  
১০২. আল্লাহর ক্ষকতানর্র মকানো জ্ঞােই তানদর ক্ষেল ো, তানত িীনের ক্ষক ক্ষর্ক্ষয-ক্ষর্যাে রনয়নে, চাক্ষরক্ষত্রক সংনশাযে 
ও শরীয়নতর ক্ষেয়ম-েীক্ষত তো মাের্জীর্নের প্রকৃত সাফলয ও র্যেবতা ক্ষকনসর ওপর ক্ষেভবরশীল, তার প্রক্ষত তানদর 
মমানিও মনোনর্াগ ক্ষেল ো। ওহীর জ্ঞানের প্রক্ষত আগ্রহী ো হনয় তারা ক্ষেনজনদর ইচ্ছা-আকাঙ্খা অেুসানর ক্ষেনজনদর 
মেগড়া কোগুনলানক িীে মনে করনতা, আর ক্ষমেযাক্ষমক্ষেয রক্ষচত ক্ষকস সা-কাক্ষহেী আর যারণা-অেুমানের ওপর ভর 
কনর কালাক্ষতপাত করনতা।  
এখ্ানে গভীর আশংকার সানে উনল্লখ্য মর্, র্তবমাে রৃ্হির মুসক্ষলম জেনগাক্ষষ্ঠর অর্স্থাও অনেক মিনত্র অতযন্ত 
দুঃখ্জেকভানর্ অেুরূপ, র্া আমানদর চলমাে সামক্ষগ্রক অযঃপতনের অেযতম কারণ। এ পক্ষরক্ষস্থক্ষত মেনক 
অেক্ষতক্ষর্লনম্ব আমানদর মর্ক্ষরনয় আসনত হনর্, আমানদর অক্ষিত্ব রিা এর্ং প্রকৃত কলযানণর স্বানেবই।   

هََّلهينَ  فََوۡيل   ﴿ َتََٰب  يَۡكت ب ونَ  ل  يههمۡ  ٱۡلكه يۡده
َ
هأ ول ونَ  ث مَ  ب وا   ٱّلَله  عهنده  مهنۡ  َهََٰذا َيق  ههۦه لهيَۡشََت  م فََوۡيل   قَلهيٗل   َثَمٗنا ب هَما لَه  يههمۡ  َكَتَبۡت  م  يۡده

َ
 َوَوۡيل   أ

م هَما لَه  ب ونَ  م    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٧٩ يَۡكسه

৭৯. সুতরাং ধ্বংস তানদর জেয র্ারা ক্ষেজ হানত ক্ষকতার্ ক্ষলনখ্। তারপর র্নল, ‘এক্ষি আল্লাহর পি মেনক’, র্ানত তা 

তুচ্ছ মূনলয ক্ষর্ক্ষক্র করনত পানর।১০৩ সুতরাং তানদর হাত র্া ক্ষলনখ্নে তার পক্ষরণানম তানদর জেয ধ্বংস, আর তারা র্া 

উপাজবে কনরনে তার কারনণও তানদর জেয ধ্বংস।  
 

১০৩. রু্নগ রু্নগ আসমােী ক্ষকতার্নক ক্ষর্কৃত কনর ক্ষর্ক্ষভন্ন ভাষযকানরর মেগড়া ক্ষর্নশ্লষণ, মুখ্নরাচক কল্প-কাক্ষহেী জুনড় 
মদওয়া এর্ং উিাক্ষর্ত সুক্ষর্যাজেক ও জেক্ষপ্রয় আইে-কােুনের সংনর্াজনের মূল উনেশয হনলা সাযারণ মােুষনক 
মযাাঁকা ক্ষদনয় দুক্ষেয়ার সামক্ষয়ক স্বােব, অেব র্া অর্স্থাে লাভ করা। র্ার অসংখ্য উদাহরণ ক্ষর্দযমাে রনয়নে অতীনতর 
সর্ আসমােী ক্ষকতার্, যমবগ্রন্থ ও তানদর রিকনদর(!) মনযয। 
এ মেনক আমানদর দীে-শক্ষরয়া ও জীর্ে-র্যর্স্থার ক্ষর্ক্ষয-ক্ষর্যানের র্যাখ্যাতানদর ক্ষশিা মেওয়ার অর্কাশ রনয়নে।  

তনর্ একমাত্র এর্ং শুযুমাত্র আসমােী ক্ষকতার্ মহাগ্রন্থ আল-কুরআেনক প্রায় মদড় হাজার র্েনরও মকউ, মকানো 
শক্ষি আজ পর্বন্ত তার মকানো শে এমেক্ষক একক্ষি অিরও স্পশব করনত পানরক্ষে, আর পারনর্ও ো; র্া সমগ্র 
মাের্জাক্ষতর সামনে অেন্তকানলর জেয এক জাজ্জ্বলযমাে মু‘ক্ষজর্া। কারণ, এর সুসংরিনণর দাক্ষয়ত্ব ক্ষেনয়নেে স্বয়ং 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীে। ক্ষতক্ষে র্নলনেে, 

هۡكرَ  نََزنۡلَا ََنۡن   إهنَا ﴿ ونَ  ََل ۥ ِإَونَا ٱَّل    [٢: احلجر] ﴾ ٩ لََحَٰفهظ 

আক্ষম স্বয়ং এ উপনদশগ্রন্থ অর্তীণব কনরক্ষে এর্ং আক্ষমই এর সংরিক। [সূরা আল-ক্ষহজর, আয়াত: ৯] 
 

يَاٗما إهَلٓ  ٱنلَار   َتَمَسَنا لَن َوقَال وا   ﴿
َ
وَدٗة   أ ََّتَۡذت مۡ  ق ۡل  َمۡعد 

َ
ۡلهَف  فَلَن َعۡهٗدا ٱّلَله  عهندَ  أ ۥٓ   ٱّلَل   ُي  مۡ  َعۡهَده 

َ
ول ونَ  أ ونَ  َل  َما ٱّلَله  ََعَ  َتق   ﴾ ٨٠ َتۡعلَم 

  [٢٣: ابلقرة]
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৮০. আর তারা র্নল, ‘মগাো-কনয়কক্ষদে োড়া আগুে আমানদরনক কখ্নো স্পশব করনর্ ো’।১০৪ র্ল, ‘মতামরা ক্ষক 

আল্লাহর ক্ষেকি ওয়াদা ক্ষেনয়ে, ফনল আল্লাহ তাাঁর ওয়াদা ভি করনর্ে ো?১০৫ োক্ষক আল্লাহর ওপর এমে ক্ষকেু র্লে, 

র্া মতামরা জাে ো?’ 

 

১০৪. এক্ষি ক্ষেল ইয়াহূদী সমানজর একক্ষি সাযারণ ভুল যারণা। তারা ভার্নতা, মর্নহতু তারা ইয়াহূদী, তাই 
জাহান্নানমর আগুে তানদর জেয ক্ষেক্ষষদ্ধ। আর র্ক্ষদ তানদরনক শাক্ষি মদয়াও হয়, তাহনল তা হানত-মগাো কনয়কক্ষদনের 
জেয মাত্র, তারপর তানদরনক জান্নানত পাক্ষিনয় মদওয়া হনর্!  
১০৫. মুফাস ক্ষসরগনণর মনত, র্ক্ষদ আল্লাহ িমা ো কনরে তনর্ ঈমােদার র্যক্ষি গুোহগার হনল জাহান্নানমর শাক্ষি 
পানর্, তনর্ ক্ষচরকানলর জেয েয়, শাক্ষি মভানগর পর মুক্ষি পানর্।  
ইয়াহূদীনদর ক্ষর্শ্বাস, মূসা আ:-এর যমব রক্ষহত হয়ক্ষে, তাই তারা ঈমােদার এর্ং তাাঁর পরর্তবী ের্ী ঈসা আ: ও 
মশষের্ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর েরু্ওয়াত অস্বীকার করনলও তারা কাক্ষফর েয়, র্া 
সমূ্পণবরূনপ ক্ষমেযা ও ক্ষভক্ষিহীে। কারণ মকানো আসমােী ক্ষকতানর্ই এক্ষি মলখ্া মেই মর্, মূসা এর্ং ঈসা ‘আলাইক্ষহমুস 
সালানমর আেীত দীে হনলা ক্ষচরকানলর জনেয; বরং পরর্তবী এর্ং মশষ ের্ীর পূর্বাভাষ রনয়নে তানদর 
ক্ষকতানর্। অনেকগুনলা প্রমানণর একক্ষি এখ্ানে মদখু্ে: ক্ষিতীয় ক্ষর্র্রণ, অযযায় ১৮, মশ্লাক ১৫-১৯ এ ক্ষলনঙ্ক 
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Deuteronomy.pdf। 
মশষের্ীর উম্মত ক্ষহনসনর্ তাাঁর েরু্ওয়ানতর প্রক্ষত ঈমাে মপাষণ করা সনেহাতীতভানর্ অপক্ষরহার্ব। কানজই েরু্ওয়াত 
অস্বীকারকারী কাক্ষফর; আর কাক্ষফররা ক্ষকেুক্ষদে শাক্ষি মভাগ কনর জাহান্নাম মেনক মুক্ষি পানর্ - একোও মকানো 
আসমােী ক্ষকতানর্ উনল্লখ্ মেই।  

هَئةٗ  َكَسَب  َمن بََلَٰ   ﴿ َحََٰطۡت  َسي 
َ
ههۦه َوأ ۥَخطهٓي  ب َلَٰٓئهَك  ت ه  و 

 
ۡصَحَٰب   فَأ

َ
مۡ  ٱنَلاره   أ ونَ  فهيَها ه    [٢٢: ابلقرة] ﴾ ٨١ َخَِٰله 

৮১. হাাঁ, মর্ মে উপাজবে করনর্ এর্ং তার পাপ তানক মর্িে কনর মেনর্,১০৬ তারাই জাহান্নানমর অক্ষযর্াসী। তারা 

মসখ্ানে োকনর্ স্থায়ীভানর্। 

১০৬. ‘গুোহ ক্ষদনয় পক্ষরনর্ক্ষিত হওয়া’ শুযুমাত্র (মহাসতযগুনলানক অস্বীকারকারী) কাক্ষফরনদর মিনত্রই 
প্রনর্াজয। কারণ, কুফনরর ফনল তানদর মকানো সৎকমবই গ্রহণনর্াগয হয় ো। এমেক্ষক কুফনরর পূনর্ব ক্ষকেু ভানলা 
কাজ কনর োকনলও তা মূলযহীে হনয় পনড়। এজনেয একোর মমবােব এ মর্, কাক্ষফরনদর মগািা সত্ত্বা ও কৃতকমবগুনলা 
মর্নো ক্ষেনরি অপরায ও অর্াযযতানক মকন্দ্র কনর আর্ক্ষতবত হনত োনক; সনতযর আনলা মর্নো গাঢ় অন্ধকানরর মর্িেী 
ক্ষদনয় ম রা তানদর অক্ষিনত্ব প্রনর্নশর মকানো পে আর খু্াঁনজ পায় ো। তাই তানদর পক্ষরণক্ষত এনতা ভয়ার্হ।  

 
َلَٰٓئهَك  ٱلَصَٰلهَحَٰته  وََعمهل وا   َءاَمن وا   َوٱََّلهينَ  ﴿ و 

 
ۡصَحَٰب   أ

َ
مۡ  ٱۡۡلََنةه   أ ونَ  فهيَها ه    [٢١: ابلقرة] ﴾ ٨٢ َخَِٰله 

৮২. আর র্ারা ঈমাে এনেনে এর্ং মেক আমল কনরনে,১০৭ তারা জান্নানতর অক্ষযর্াসী। তারা মসখ্ানে োকনর্ 

স্থায়ীভানর্। 

১০৭. ঈমােদারনদর অর্স্থা সমূ্পণব ক্ষভন্ন।  
প্রেমতঃ ঈমানের জনেয ক্ষেনদবক্ষশত ও প্রনয়াজেীয়, আপাতঃদৃক্ষিনত ‘অদৃশয ও দৃশযমাে’ অনেক ক্ষর্ষনয়র ওপর 
ক্ষেনভবজাল ক্ষর্শ্বাস ও প্রতযয় যারণ করািাই এক ক্ষর্রাি সৎকমব।  

http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Deuteronomy.pdf%E0%A5%A4
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ক্ষিতীয়তঃ দুক্ষেয়ার জীর্নে পক্ষরলক্ষিত তোকক্ষেত অফুরন্ত চাকক্ষচকয, আরাম-আনয়শ, অবর্য উপাজবে আর মভানগর 
হাতোক্ষেগুনলানক মযাাঁকা ক্ষহনসনর্ ক্ষর্নর্চো কনর সনচতেভানর্ এক্ষড়নয় চনল, শয়তানের সার্বিক্ষণক প্রনরাচোগুনলানক 
পক্ষরহার কনর এর্ং অনেক মিনত্রই ভয়-ভীক্ষত, িয়-িক্ষত, হুমক্ষক, রু্লুম-ক্ষের্বাতে ইতযাক্ষদনক মাো মপনত ক্ষেনয় মু’ক্ষমে 
র্যক্ষিরা মর্ সৎকাজগুনলা কনরে, মহাে রাবু্বল আলামীনের কাে মেনক তার প্রক্ষতদাে কতই ো মূলযর্াে হনত পানর! 
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