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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ
ূযা 'আর ক্বাভায' ভক্কায় অফতীণড ক্বুযাননয এওনট গুরুত্বূণড ূযা। আল্লা তা’আরা এই ূযায় এওনট নফনল
আয়াত চায ফায উনল্লঔ ওনযনেন। র নফনল আয়াতনটয অথড নে, 'অফযই আনভ নক্ষা গ্রণ ওযায জননয
ক্বুযাননও জ ওনয নদনয়নে, অতএফ আনে নও রতাভানদয ভানে রওউ এয রথনও নক্ষা গ্রণ ওযায?'
নফশ্বফযাী রক্ষ রক্ষ ক্বুযান াঠনওয ভনতা আভায ভননও এও ভয় এই আয়াতনট দারুণবানফ নাড়া নদনয়নে।
নফনল ওনয মঔন রদনঔ আল্লা তা’আরায নানমর ওযা আনরায এই এওভাত্র উৎনটয বালান্তয ওযনত নকনয়
ভানুলযা এনও জ ওযায ফদনর নদন নদন ওনঠন  দুনফডাধয ওনয রপরনে। রম 'আনরা' এওজন নথওনও আঁধানয
থ রদঔানফ তা মনদ নননজই স্বে না য় তানর 'আনরা' াভনন থাওা নে নথও রতা আঁধানযই রাঁচট রঔনত
থাওনফ।
ক্বুযান রন ভাপুনময অনধনত আল্লা তা’আরায ওারাভ, এয বালাশরী, এয নল্প রৌন্দমডয ফই আল্লা
তা’আরায এওান্ত ননজস্ব। এ ওাযনণই নফনশ্বয ফ ক্বুযান কনফলওই ভনন ওনযন, এই ভান গ্রনন্থয মথাথড বালান্তয
নওাংফা এয ূণডাাংক অনুফাদ রওাননাটাই ভানফ ন্তারনয নক্ষ ম্ভফ নয়। মাঁয ওানে এই নফস্ময়ওয গ্রন্থনট নানমর
ওযা নয়নেনরা তাঁনও আল্লা তা’আরা স্বয়াং এয অন্তননডনত ফক্তফয ফুনেনয় নদনয়নেনরন ফনরই তাঁয নক্ষ এই
নওতানফয ভনভডাদ্ধায ওযা ম্ভফয নয়নেনরা। এভননও ক্বুযান মানদয ফডপ্রথভ নম্বাধন ওনযনেনরা যূর াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-এয র াাফীযা ক্বুযাননয রওাননা ফক্তফয অনুধাফননয ফযাানয ভতাভত রদয়ায
আনক যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-রও নজজ্ঞাা ওনয নননতন। মনদ তাযা নননজযা র বালায়ই ওথা
ফরনতন, রম বালায় ক্বুযান নানমর নয়নেনরা। ম্ভফত এ ওাযনণই াাফানয় রওযাভনদয নফদানয়য ফহুওার য
নবন্ন বালাবালী ক্বুযাননয আনরভযা ক্বুযাননয অনুফাদ ওানজ াত নদনত া ওনযননন, নওন্তু নদনন নদনন ক্বুযাননয
আনরা মঔন আযফ উদ্বী োনড়নয় অনাযফ জননদ েনড়নয় ড়নরা, তঔন ক্বুযাননয প্রনয়াজনন তথা নবন্ন
বালাবালীনদয াভনন ক্বুযাননয ফক্তফয তুনর ধযায জননয স্থানীয় জননকাষ্ঠীয বালানও ভাধযভ নননফ ফযফায ওযা
োড়া তানদয রওাননা উায় থাওনরা না। এভনন ওনযই অাংঔয আদভ ন্তাননয অকনণত বালায় ক্বুযান অনুফানদয
রম ররাতধাযা শুরু নরা, আভানদয ভানয়য বালা ফাাংরায় এওনদন এয প্রবাফ ড়নরা। ক্বুযারনয নণ্ডত ফযনক্তযা
এনও এনও এনকনয় এনরন নননজনদয স্ব-স্ব জ্ঞান কনযভায ননমডা নদনয় এই অনুফাদ নল্পনও ানজনয় নদনত।
এওথা স্বীওায ওযনতই নফ রম, উভানদনয ভুনরভ জননকাষ্ঠীয ত ত ফেনযয াাংস্কৃনতও ঐনতনযয বালা
নননফ আযফীয নযই নেনরা পাডী  উদূডয স্থান। স্বাবানফওবানফই ক্বুযান অনুফানদয ওাজ তাই এ দুনটা বালায়ই
রফী নয়নে। ুরতানী আভনরয শুরু রথনও ভুরভান াও নফাফযা মঔন াংস্কৃত বালায ীনভত কনণ্ড রথনও
ফাাংরা বালানও ফৃত্তয জননকাষ্ঠীয নযভিনর নননয় এনরন, তঔন রথনওই ধীনয ধীনয এই বূঔনণ্ড ক্বুযাননয ফাাংরা
অনুফানদয প্রনয়াজন অনুবূত নত রাকনরা।
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৪৭  ৭১ ানরয যয দুনটা নযফতডননয পনর এ বূঔনণ্ডয ভুরভানযা নননজনদয বালায় ক্বুযাননও ফুোয এওটা
ফযাও নযনয া যাঔায ুনমাক রনরা। অল্প নওেুনদননয ভানেই ক্বুযাননয রফ ওনয়ওনট অনুফাদ রফনযনয়
রকনরা। ননতান্ত ীনভত নযনয নর আভানদয নিভ ফাাংরায ভুরভানযা এ ভনয়য ভনধয ক্বুযাননয ওনয়ওনট
অনুফাদ প্রওা ওনযনেন। অফয রওাননা রওাননা রক্ষনত্র অনুফাদও  প্রওাওযা তানদয অনুফাদওভডনও 'ক্বুযাননয
ফাাংরা অনুফা' না ফনর 'ফাাংরা ক্বুযান যীপ' ফনর র ওযায প্রয়া চানরনয়নেন। আভানদয এই ফাাংরায় নওন্তু
ইদানীাং ক্বুযাননয ফাাংরা অনুফাদ গ্রনন্থয কানয় 'ফাাংরা ক্বুযান যীপ' ররঔায এওটা অুস্থ ভাননওতা রক্ষ ওযা
মানে। ভানজয দু'এওজননয এই অজ্ঞতাপ্রূত প্রয়া নে ভুরভাননদয ফৃত্তয জননকাষ্ঠীয ররানওযা
এগুনরানও ক্বুযাননয ফাাংরা অনুফাদ ফনরই গ্রণ ওনযনে। এই নফলয়নটনও ফাদ নদনর আভানদয রদন অনূনদত 
প্রওানত ক্বুযাননয প্রনতনট গ্রন্থই নানা বফননযয বফনযযভনণ্ডত। আল্লা তা’আরায নওতানফয ভভডওথা ভানুনলয ওানে
রৌঁোননায ওানজ রম মনতাটুওু অফদান রযনঔনেন আল্লা তা’আরা তানদয ফাইনও র নযভাণ 'জামানয় ঔানয়য'
দান ওরুন।
ক্বুযান আল্লা তা’আরায ক্ষ রথনও তাঁয যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ--এয ওানে াঠাননা তাঁয
ফাণীভূনয এও অূফড ভাায। ূদীখড ২৩ ফেয ধনয নফেনফয নাারাযনও তাঁয ভানরও রম ফ নদওনননদডনা
নদনয়নেন তায অনধওাাংই ফরনত রকনর ানযানডওতায নফনেলণ তথা এও এওনট ঐনতানও টবূনভয ানথ
জনড়ত। এ ওাযনণই ক্বুযাননয তাপীযওাযযা ক্বুযান অধযয়ননয জননয ভাভনয়ও নযনস্থনত জানায য এনতা
রফী রজায রদন।
তাযয ক্বুযাননয ভূর অনুফাদ নওন্তু ক্বুযান াঠনওয ওানে জনটরই রথনও মায়। অননও ভয় ভূর ক্বুযাননয
আয়ানতয হুফহু ফাাংরা অনুফাদ ওযনর ক্বুযাননয ফক্তফয রভানটই নযস্কায য় না। ররক্ষনত্র ক্বুযাননয এওজন
ননষ্ঠাফান অনুফাদওনও অনুফানদয ানথ রবতনযয উয ওথানট জুনড় নদনয় ফক্তনফযয ধাযাফানওতা নভনরনয় নদনত
য়। আযফী বালায ফযাওযণ  ফাওয কঠন প্রনক্রয়ায় এগুনরায প্রচরন থাওনর ফাাংরাবালায় এ নফলয়গুনরা
ক্বুযাননয াঠওনও ভানে ভানে নদ্বধাগ্রস্ত ওনয রপনর। তাযা রদায়ানতয এই ভান গ্রনন্থ এফ অাংরগ্নতা রদনঔ
ফণডনাধাযায 'নভনাং নরাংও' রঔাঁজায জননয ফযস্ত নয় নড়ন। এ ওাযনণই নচতন অনুফাদওযা এ ফ রক্ষনত্র নননজয
ওথায জননয 'ব্রানওট' নওাংফা রক্ষত্র নফননল নবন্ন ধযননয টাই ফযফায ওনয রই নভনাং নরাংওটানও নভনরনয় রদন।
আভানদয ভনধয মাযা 'তাপীনয জারারাইন' নড়নেন তাযা রঔানন এ নফলয়নট নফনলবানফ রক্ষ ওনয থাওনফন।
এই তাপীনয নফজ্ঞ তাপীযওাযযা তানদয নননজনদয ওথানও 'আিায রাইন' ওনয আল্লা তা’আরায ওথা রথনও
আরাদা ওনয নননয়নেন। রওাযআনন এ ধযননয ফহু আয়াত যনয়নে, এঔানন উদাযণ নননফ ূযা 'আর ভানয়দা' ৬,
ূযা ইউুপ ১৯, ূযা 'আয যাদ' ৩১, ূযা 'আম মুভায' ২২, ূযা 'ওাপ' ৩ এই আয়াতগুনরায ওথা উনল্লঔ ওযা
রমনত ানয। এ আয়াতগুনরায অনুফানদয প্রনত তাওানর এওজন াঠও নননজই এ নফলয়নট ফুেনত াযনফন, নও
ধযননয ধাযাফানওতায ওথা আনভ এঔানন ফরনত রচনয়নে। আভানদয এই গ্রনন্থ অনুফানদয র ধাযাফানওতা ফজায়
যাঔায জননয আভযা আল্লা তা’আরায ওথা রথনও নননজনদয ওথা আরাদা ওযায জননয এ ধযননয () 'ব্রানওট'
ফযফায ওনযনে। ক্বুযাননয ভানরওনও ানময নানময রজনন আভযা রমভন রচযা ওনযনে ব্রানওনটয রবতয আল্লা
তা’আরায ওথা না ঢুওানত রতভনন রচযা ওনযনে ব্রানওনটয ফাইনয অনুফাদনওয ওথা না েড়ানত। তাযয মনদ
রওাথা রতভন নওেু বুর ক্রনট রথনও মায় তা আকাভীনত শুদ্ধ ওনয রনয়ায ওনঠন প্রনতজ্ঞায াাান আভায
ভানরওনও নফনীত নচনত্ত ফরনফা, র আল্লা, তুনভ আভায রবতয ফাইয ফটায ঔফযই যানঔা, আভায ননষ্ঠায প্রনত
দয়া রদনঔনয় তুনভ আভায ীভাফদ্ধতা ভাপ ওনয নদনয়া।
এই গ্রনন্থ ফযফহৃত ক্বুযাননয এই নতুন ধাযায অনুফাদনট এওান্ত আভায ননজস্ব রচযা াধনায পর। নওনায ফয়
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রথনও মঔন আনভ ক্বুযাননয ানথ থচরা শুরু ওনযনে তঔন রথনওই আনভ ক্বুযাননয এভনন এওটা জ অনুফানদয
ওথা বাফতাভ। আনভ প্রায়ই নচন্তা ওযতাভ, আল্লা তা’আরা নননজ রমঔানন ফনরনেন আনভ ক্বুযাননও জ ওনয
নানমর ওনযনে রঔানন আভযা রওন ক্বুযাননয অনুফাদটা জ যর ওযায ফদনর নদনন নদনন ওনঠন রথনও ওনঠনতয
ওনয তুরনে। ফনড়া ফনড়া নণ্ডতনদয অনুফাদ রদনঔ অনননওয ভনতা আনভ ফহুফায ননযা নয়নে, ভনন নয়নে
আযফী ক্বুযাননয চাইনত ফুনে এয ফাাংরা অনুফাদ রফী ওনঠন। এভননট ফহু রক্ষরত্রই খনটনে রম, অনূনদত অাংনট
ফায ফায নড় এওজন াঠও ফুেনত ানযননন রম, আল্লা তা’আরা এই আয়ানত আনরই ওী ফরনত রচনয়নেন।
অথচ আভযা ফাই জানন, আল্লা তা’আরা এই ক্বুযাননও জ ওনয নানমর ওনযনেন।
আভায ভানরও আল্লা তা’আরায াজায রাওয নতনন আভায ভননয রওারণ রানরত দীখডনদননয র স্বপ্ন ফাস্তফানয়ত
ওযায এওটা ুন্দয ুনমাক এনন নদনরন। নফশ্বফনযণয তাপীয 'পী নমরানরর ক্বুযান' এয মঔন ফাাংরা অনুফাদ
প্রওানায ওাজ আনভ শুরু ওযরাভ, তঔন রমন আনভ ক্বুযাননও আভায নননজয ওনয ফুেফায  ফুোফায এওটা
ুনমাক রনয় রকরাভ। তাপীয 'পী নমরানরর ক্বুযান'-এ ফযফানযয জননয আভানদয তঔন এওনট ভানম্পন্ন ফাাংরা
তযজভায প্রনয়াজন রদঔা নদনরা। ফহুনদন য ক্বুযান রমন নননজই আভানও াতোনন নদনয় নননজয নদনও ডাও নদনরা।
আনভ ভনন য় এভনন এওটা ডানওয জননয দীখড নদন রথনও অধীয আগ্রন অরক্ষা ওযনেরাভ।
াইনয়দ ওুতুফ ীনদয অভয স্মৃনত, আভানদয ওানরয রেষ্ঠ তাপীয 'পী নমরানরর ক্বুযান'এয ফাাংরা অনুফাদ
প্রওল্প আনভ মঔন ানত রনই তঔন আনভ বাফনত ানযনন, ক্বুযাননয ওথা ফরনত নকনয় নমনন াাদানতয ভমডাদা
রাব ওনযনেন তাঁয ভান তাপীয গ্রনন্থয াতায় আভায ভনতা এওজন নকণয ফান্দায এই অনুফাদওভডনট
নচযনদননয জননয স্থান রনয় মানফ। ভানরনওয প্রনত কবীয ওৃতজ্ঞতায় আজ আভায রদভন আপ্লুত নয় নঠ। এটা
আভায প্রনত আভায ভানরনওয এওান্ত দয়া রম, নতনন এওজন ভান ীনদয ভান তাপীনযয াজায াজায ৃষ্ঠায
নফার নযভিনর আভায জননয এওটু জায়কা ওনয নদনরন! ১৯৯৫ ানর এই তাপীনযয আভাযা অনুফাদনট
মঔন প্রথভ প্রওানত য়, তঔন রথনও এই তাপীযনও মাযা বানরানফননেন তাযা এই অধনভয ক্বুযাননয
অনুফাদনও তানদয বানরাফাা নদনয়নেন। আনভ এওান্ত আগ্রনয ানথই এই নতুন ধাযায অনুফাদনটয ফযাানয
রদনয রাভানয় রওযাভ  ুধী ফুনদ্ধজীফীনদয প্রনতনক্রয়া রক্ষ ওযনেরাভ। আরাভদু নরল্লা! ীদী নমযানা
নননফ এই তাপীযনও রমভন এঔানওায ফড স্তরযয ভুরভাননযা বানরানফননেন, রতভনন এই তাপীনয ফযফহৃত
অধনভয ক্বুযাননয এই অনুফাদনও তাযা বানরাফাা নদনয়নেন। অনননওই ফনরনেন, তাযা এই প্রথভ ক্বুযাননয এভন
এওনট অনুফাদ ানত রনয়নেন মা রওাননাযওভ ফযাঔযা ফা টীওায আেয় োড়াই তানদয ক্বুযাননয ভূর ফক্তনফযয
ওাোওানে নননয় মায়।
আল্লা তা’আরায যভনত এই নফার তাপীনযয প্রওানা ভাপ্ত য়ায ানথ ানথ আভায ক্বুযাননয অনুফানদয
ওাজনট রল নয় রকনে। রদন-নফনদন তাপীয 'পী নমরানরর ক্বুযান'এয অাংঔয াঠও শুবানুধযায়ীযা আভানও
অনুনযাধ ওনযনেন আনভ রমন ক্বুযাননয এই অনুফাদনও আরাদা প্রওা ওনয। তানদয ভতাভনতয প্রনত েদ্ধা জানানত
নকনয়ই আভযা 'ক্বুযান যীপ : জ যর ফাাংরা অনুফাদ' গ্রন্থনট প্রওা ওনযনে। আল্লা তা’আরায ীভাীন
ওরুণায় অল্প নওেুনদননয ভনধযই গ্রন্থনট রদন ক্বুযান অনুফাদ াননতয নফনল ভমডাদায আন রাব ওনযনে। রওউ
রওউ আফায ক্বুযাননয শুধু অনুফাদ অাংনটনও আরাদা ুস্তওাওানয প্রওানয অনুনযাধ জানননয়নেন। রদনয
ীলডস্থানীয় আনরভনদয ানথ আনভ নফলয়নট নননয় ওথা ফনরনে। আভযা ক্বুযাননয 'ভতন' োড়া রওাননা অনুফাদ গ্রনন্থয
প্রওানায নীনতকত নফনযাধী য়া নত্ব আভানদয মুকান্তওাযী প্রওানা  নফনশ্বয ফডপ্রথভ নফলয়নবনত্তও যাংকীন
নযনফনা 'আভায নঔয ক্বুযান ভাজীদ' এয ানথ রদয়ায জননয এভনন এওনট শুধু অনুফাদ গ্রনন্থয প্রনয়াজন অনুবফ
ওযনেরাভ, তাোড়া নফকত দু'নতন দনও রদন নফনদন এধযনণয অাংঔয গ্রন্থ প্রওানত য়ায় অফননল আভযা
শুধু অনুফাদ অাং নননয় আরাদা এওনট ফই প্রওা ওনযনে।
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ইনতভনধয আভানদয অকনণত াঠও শুবাওাাংঔী আভানদয ফনরনেন, আভযা রমন ফায ানতয ওানে যাঔায ভনতা
এই গ্রনন্থয এওনট ক্ষুদ্র াংস্কযণ প্রওা ওনয। রদনয স্কুর, ওনরজ, ভাদ্রাা, নফশ্বনফদযারনয় োত্র-োত্রী, অনপ
আদারত, ওর ওাযঔানায় েভ  রাজীফী ভানুলযা এ রথনও তানদয দীখড নদননয এওনট প্রনয়াজন ূযণ ওযনত
াযনফন ফনরই আভানদয নফশ্বা।
াইনয়দ ওুতুফ ীদ তাঁয তাপীনযয টবূনভওায ফণডনা নদনত নকনয় এও জায়কায় ফনরনেন, ক্বুযান অধযয়ন ওযায
ভয় ভানে ভানে আভায ভনন নয়নে ক্বুযান নননজই ফুনে এও এও ওনয আভায াভনন নননজয জনটর গ্রন্থীগুনরা
ঔুনর ধযনে। আনর এ নে ক্বুযাননয ভানরনওয ানথ ক্বুযাননয এওজন নননফনদত রপ্রনভনওয াযস্পনযও ম্পনওডয
ফযাায! এ নযনফনয ানথ শুধু র ফযনক্তই নযনচত নত রনযনে রম নননজয জীফনটানও ক্বুযাননয োয়াতনর
ওাটাফায নদ্ধান্ত নননয়নে। আনভ জানন, ীদ ওুতুনফয ক্বুযাননয োয়াতনর জীফন ওাটাননা, আয আভায ভনতা এও
গুনাকায ফান্দায রই ক্বুযাননয োয়াতনর আেয় রনয়ায াংওনল্পয ভানে আভান মভীন পাযাও, নওন্তু আভানদয
উবনয়য ভানে এই নফার পাযাও নে জানন না, আভযা উবনয় এওই অনন্ত মাত্রায মাত্রী ফায ুফানদ নওনা
ক্বুযাননয অনুফাদ ওযায ভয় আনভ ফহুফায এটা অনুবফ ওনযনে, আনভ রওাননা আয়ানতয াভনন তায ফক্তফয
অনুধাফননয জননয স্থনফয নয় দাঁনড়নয়নে, নননজয জ্ঞানফুনদ্ধ  বালাজ্ঞান মঔন আয আভানও াাময ওযনত
াযনেনরা না, তঔনন রদনঔনে রও রমন আভানও ফনর নদনে, ন নদ্বধাগ্রস্ত নথও, এই না রতাভায ওাাংনঔত ফস্তু।
আরাভদু নরল্লা, আজ আনভ এওান্ত নননফয নচনত্ত এওথাটা ফরনত াযনে, ক্বুযাননয এই অনুফাদওভডনট রমভনন
আভায নদফ যজনীয নযেভ, রতভনন তা আল্লায কায়ফী ভদদ ননৃত ননষ্ঠাযই ফনঃপ্রওা। তাযয আভায
অনুফানদ বুর থাওনফ না এভন ওথা ফরায দ্ধতয আনভ ওঔননাই রদঔানফা না। র ধযননয বুনরয নদনও আনভ
রমভন তীক্ষ্ম নময যাঔনফা রতভনন ুধী াঠওনদয- নফনল ওনয ম্মাননত রাভানয় রওযাভনদয তাঁনদয ওতডনফযয
ওথা আনভ স্মযণ ওনযনয় রদনফা। মঔনন এধযননয রওাননা বুরক্রনট আভানদয ওানে ধযা ড়নফ আভযা
ইনাআল্লা ানথ ানথই তা াংনাধননয রচযা ওযনফা।
আল্লায রাঔ রাঔ রাওয, এই গ্রনন্থয াতায় আভযা াঠওনদয আনযওনট দীখড নদননয দাফী ূযণ ওযনত
রনযনে। াযা নফনশ্বয ফাাংরা বালাবালী ক্বুযান াঠওনদয ফাই জননপ্রয় ওরওাতা যনপই ক্বুযান রদঔনত  ড়নত
চান। আল্লা তা’আরায অনল যভনত এই উনিয াভনন রযনঔ আভযা এয ূণডাাংক পটয়যায রডনবর
ওনযনয়নে। এঔন রথনও আভানদয প্রওানত ফ ওয়নট ক্বুযান ভাজীদ, ক্বুযাননয অনুফাদ  তাপীয গ্রন্থ অনযানয
ফ ুস্তরও ক্বুযাননয উদ্ধৃনতয জননয আভযা এই ওরওাতা যপ ফযফায ওযনত াযনফা।
মানদয ানন্নধয  বানরাফাা আভানও ক্বুযাননয াধনা  ক্বুযাননওনন্দ্রও জীফন কঠনন নদফাননন রপ্রযণা নদনয়নে,
তাঁযা নরন আভায ভান আব্বা ভযহুভ ভারানা ভানূয আভদ  জান্নাতফাননী ভা জানভরা ঔাতুন। আজ তাযা
রওউ তাঁনদয ন্তাননয এ রঔদভতটুওু রদঔায জননয দুননয়ায় জীনফত রনই, আল্লা তা’আরা তাঁয অায ওরুণা নদনয়
তাঁনদয উবয়নও জান্নাতুর রপযদাউন স্থান ওনয নদন।
আভায স্ত্রী, ঔযানতভান ররনঔওা ঔানদজা আঔতায রযজায়ী, রম ভীয়ী নাযী তায হৃদনয়য ফটুওু বানরাফাা শুধু
ক্বুযাননয জননয উজাড় ওনয নদনয়নেন তায ওথা ফাদ নদনয় ক্বুযাননয এই অনুফাদ গ্রনন্থয বূনভওা নরঔনফা নও ওনয?
ফরনত নদ্বধা রনই, নতনন ান আনেন ফনরই আল্লায নানভ ভানে ভানে রেড়া ানর আনভ াকয ানড় রদয়ায
া ওনয। র আল্লা, আভানদয াকনয রম অূণডতা যনয়নে তানও তুনভ রতাভায দয়া  ভাকনপযাত নদনয় ূণড
ওনয নদনয়া।
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'আর ক্বুযান এওানডভী রিন' ফাাংরানদ ওামডারনয়য ওরম্পাজ, নডজাইন, প্রুপ, রপ্র  ফাইনিাং নফবানক নননয়ানজত
আভায ওভডীযা নদফাযানত্র নযেভ ওনয এই ুস্তনওয প্রওানানও ত্বযানিত ওনযনেন, আনভ তানদয ফায প্রনত
ওৃতজ্ঞ। এ োড়া অনযানয ফযনক্ত ফা প্রনতষ্ঠান মাযা আভানও এই ভান ওানজ নফনবন্নবানফ াাময ওনযনেন 
রপ্রযণা নদনয়নেন, আল্লা তা’আরা তানদয ফায ানথ আভানদয জান্নানতয পুর ফানকচায় এওই ানভয়ানায নীনচ
ভনফত ওরুন। আভীন!

ানপজ ভুননয উিীন আভদ
রিন
১ রভাাযযভ ১৪২৩ নজযী
১৫ ভাচড ২০০২ ভূ

ক্বুযান যীপ অনুফানদয াংনক্ষপ্ত ইনতা
অনুফাদ ফা বালান্তয এভনন রতই এওনট জনটর নফলয়। ক্বুযাননয ভনতা এওনট আভানী গ্রনন্থয ফযাানয জনটরতায
ানথ স্পডওাতযতায নফলয়নট জনড়ত। ভানুনলয বতযী গ্রনন্থয রফরায় ফক্তায ওথায হুফহু বালান্তয না নর রতভন
নও-ই ফা আন মায়। ফনড়ানজায ফরা মায় অনুফাদও ভূর ররঔনওয ওথাটায ানথ মথামথ ইনাপ ওযনত
ানযননন, নওন্তু ক্বুযাননয রক্ষনত্র নফলয়নট এনতাই গুরুত্বূণড রম অনুফানদয এওটু রযনপয নর স্বয়াং আল্লা
তা’আরায ওথাই নফতনওডত নয় ড়ায আাংওা রদঔা রদয়। এফ ওাযনণই ভুরভাননদয ভানে রওউই এও দীখড
ভয় মড ন্ত ক্বুযাননয অনুফানদয েুঁনও নননত চায়নন। এভননও নফকত তনওয ভাোভানে ভয় মডন্ত ভধয এনয়ায
আনরভযা পনতায়ায ভাধযনভ তাতাযী বালায় ক্বুযাননয মাফতীয় অনুফাদ প্রনচযানও ফন্ধ ওনয যানঔন। আনিওা
ভানদন নফনল ওনয নাইনজনযয়া  নাইজানয াউা নে আযফীয য ফডানধও ভৃদ্ধ বালা। এই বালায
আনরভযা দীখডনদন মডন্ত তানদয বালায় ক্বুযাননয অনুফাদনও এই ফনর ফন্ধ ওনয যানঔন রম, এনত ক্বুযাননয ভমডাদা
ক্ষুণ্ন নফ। এই ভানদনয ওযানভরুন যানজযয ূরতান াঈদ নননজ আনরভনদয প্রফর নফনযানধতায ওাযনণ ফাভুভ
বালায় ক্বুযান অনুফাদ ওাজ রথনও নপনয আন। ভুনরভ দুননয়ায় রেষ্ঠ নফদযাীঠ আর আমায নফশ্বনফদযারনয়য
পনতায়া রফাডড রতা এই রনদন মডন্ত ক্বুযাননয মাফতীয় অনুফাদওনভডয নফনযানধতা ওনয আনেনরা।
১৯২৬ ানর তুযনস্ক ভানী রঔরাপত নফরুনপ্তয য তৃওডী বালায় ক্বুযান অনুফাদ প্রনচযায তাযা নফনযানধতা ওনযন।
ক্বুযাননয ইাংনযজী অনুফাদও ন ভুনরভ ভাভডানডউও নওথর মঔন ক্বুযাননয অনুফাদ ওযায উনদযাক গ্রণ ওনযন
তঔন ায়দাযাফানদয াও ননমাভ তানও ফডাত্মও নমানকতা নদনর আর আমায ও তৃ
ড ক্ষ এ উনদযানকয তীব্র
নফনযানধতা ওনযন। অফয দীখডনদন য নর ভক্কানবনত্তও ভুনরভ াংস্থা যানফতা আর আরানভ ইরাভী
আনয়ানজত নফনশ্বয ফডভনতয রাভা ক্বুযান অনুফানদয এওনট রখালণানত্র ই ওনয এ নথয মাফতীয় ফাধা
অাযণ ওনযন, নওন্তু এটা রতা ১৯৮১ ানরয ওথা, ভাত্র রনদননয খটনা। অফয এয ফহু আনক ইাংনযজ ররঔও
জজড রর ক্বুযাননয ইাংনযজী অনুফাদ প্রওা ওনযনেন। ১৭৩৪ ানর এই অনুফাদ ওভডনটয প্রথভ ঔণ্ড প্রওানত য়।
১৭৬৪ ানর তায ূণডাাংক অনুফাদ ভুনদ্রত য়। ১৮২৫ ানর এনট ু নভূডনদ্রত য়।
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আভযা মনদ আজ ক্বুযাননয ইনতা মডানরাচনা ওনয তানর আভযা রদঔনত ানফা রম, ক্বুযান অনুফানদয এই
রভাফাযও ওাজনট স্বয়াং তাঁয ানতই শুরু নয়নে মায য এই ক্বুযান নানমর নয়নে। আভযা জানন, আল্লায যূর
তাঁয আনন্দারননয এও মডানয় ত ৎওারীন নফশ্ব রনতৃফৃনন্দয ওানে ইরানভয দায়াত নননয় দূত াঠানতন। তাঁয
াঠাননা এফ নচনঠনত অফযই এওানধও ক্বুযাননয আয়াত ররঔা থাওনতা। রমফ রদনয যাজা ফাদাযা আযফী
ফুেনতন না যূনরয দূত তানদয ওানে রকাটা নচনঠয ানথ রফ আয়ানতয তযজভা র ওযনতন। এওাযনণই
ফডওানরয ফডনেষ্ঠ যাষ্ট্র নায়ও নপ্রয় নফী রম দূতনও রম রদন াঠানতন তানও আনকই র রদনয বালা নঔনত
ফরনতন। অনধওাাং নতুন এরাওায় নতনন াযদডী রদাবালী াঠানতন। নফঔযাত ঐনতানও ইফনন াদ ফনরনেন,
আল্লায নফী াধাযণত াংনেয রদনয বালায় অনবজ্ঞ ররাওনদযই দূত ওনয াঠানতন। ইফনন াদ আনযা ফনরনেন
রম, নপ্রয়নফী তায ফযনক্তকত ওাযী ী ররঔও মযত মানয়দ নফন ানফতনও ননযয়ান  নব্রু বালা রঔায
আনদ নদনয়নেনরন। তাোড়া আনভয নফন উভাইয়া রম আনফনননয়ায ম্রাট নাজ্জাীয ওানে ররঔা যূরুল্লায
আযফী নচনঠনও আভানযও বালায় অনুফাদ ওনযনেন তায এওানধও প্রভাণ ইনতা গ্রনন্থ ভজুদ যনয়নে।
যূরুল্লায ভনয়য ক্বুযাননয এফ আাংনও অনুফাদ নেনরা অননওটা ভুনঔ ভুনঔ। রওাথায় নরনঔত আওানয
এগুনরানও ক্বুযাননয আয়ানতয অনুফাদ নননফ রওউ াংয ক্ষণ ওনযনন। যফতডী ভনয় মঔন ক্বুযাননয ফাণী নননয়
আল্লায যূনরয জাঁফাম াথীযা রদন রদন েনড়নয় ড়নরন তঔন এয প্রনয়াজনীয়তা তীব্র নয় রদনঔা নদনরা।
ক্বুযাননয নফলয়ফস্তু  বালাশরীয স্পডওাতযতায ওাযনণ ক্বুযাননয কনফলওযা প্রথভ নদনও নানান যওভ আনত্ত
উত্থান ওযনর রল মডন্ত নফনবন্ন বালায় ক্বুযান অনূনদত নত শুরু ওযনরা। এবানফই ক্বুযাননয আনফদন ভূর
আযফী বালায নযভির োনড়নয় নফনবন্ন বালায় েনড়নয় ড়নরা। ফাইনযয নযভিনর এন ম্ভফত পাডী বালায়ই
ফডপ্রথভ ক্বুযান অনুনদত নয়নে। নপ্রয় নফীয ইননতওানরয প্রায় ৩৫০ ফেয য ইযাননয াানী ফাদা আফু
ানর ভানুয নফন নূ ক্বুযাননয ূণডাাংক পাডী অনুফাদ ওনযন। রওাযআনন পাডী অনুফানদয এই নফযর ওানজয
াাান নতনন ভুনরভ ইনতানয প্রথভ ূণডাাংক তাপীয গ্রন্থ ইভাভ রভাাম্মদ নফন জাযীয আত তাফাযীয ৪০
ঔনি ভাপ্ত নফার আযফী 'তাপীয জানভউর ফয়ান আত তায়ীরূর ক্বুযান'-এয পাডী অনুফাদ ওনযন। আভানদয
এই উভানদন া য়ারী উল্লা রভাানিন রদরবী ক্বুযাননয রম পাডী অনুফাদ ওনযনেন তা নেনরা আনযা
৮০০ ফেয নযয খটনা। প্রায় এওই ভনয় অথডাৎ ১৭৭৬ ানর া যনপউিীন  ১৭৮০ ানর া আফদুর
ওানদয ক্বুযাননয উদুড অনুফাদ ওনযন।
ফাাংরা বালায় ক্বুযান অনুফানদয ওাজনট আনরই অননও রদযীনত শুরু নয়নে। এয রেনন ওাযণ নেনরা অননও।
প্রথভত আভানদয এই বূঔনি মাযা ক্বুযাননয ইররভয ানথ ুনযনচত নেনরন রফ ক্বুযান াধওনদয অনননওযই
ক্বুযান নক্ষায প্রাণনওন্দ্র নেনরা বাযনতয উদুড প্রধান এরাওায ঐনতযফাী দ্বীনী প্রনতষ্ঠান রদফন্দ, াাযানুয,
নদয়া, জানভয়াতুর এরাহ্, জানভয়াতুর পারা উদুড বালানবনত্তও নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান। এয ফওয়নটয বালাই
নেনরা উদুড নওাংফা পাডী, তাই স্বাবানফওবানফই এফ দ্বীনন প্রনতষ্ঠান রথনও মাযা উচ্চতয নদ নননয় রফয ন
তানদয ক্বুযান কনফলণায নযভির র বালায ফাইনয েড়ানত ানযনন।
নদ্বতীয়ত রাীয ট্রানজডীয পনর আভানদয এ অঞ্চনর ক্বুযান কনফলণায ওাজনট নানাযাওভ াংগুনত্বয ওাযনণ
এওযওভ রদউনরয়া নয় নড়নেনরা। পনর ফাাংরা আানভ ক্বুযাননয আানুরূ রওাননা অনুফাদই য়নন। তৃতীয়
ওাযণ নননফ ফাাংরা ভূদ্রণ মনেয ওথা উনল্লঔ ওযনত য়। ১৭৭৭ ানর ভুদ্রণ মে আনফস্কায নর এ অঞ্চনরয
ভুরভানযা ১৮১৫ ানরয আনক ফাাংরা ভূদ্রণমনেয ানথ নযনচত ফায রওাননা ুনমাকই ায়নন।
রও প্রথভ ক্বুযাননয ফাাংরা অনুফানদয রৌবাকযজনও এ ওাজনট শুরু ওনযন, তা নননয় আভানদয ভানে নফভ্রা নন্তয অন্ত
নাই। রও ফা ওাযা আভানদয ভানজ এওথাটা চারু ওনয নদনয়নে রম, ব্রাহ্মণ ধনভডয নফ নফধান ভিরীয ননষ্ঠাফান
ধভডপ্রচাযও নকনয চন্দ্র রন ফড প্রথভ ক্বুযাননয ফাাংরা অনুফাদ ওনযনেন। আনর আভানদয ানতয াংস্কৃনতনত
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দীখডনদন ধনয মানদয ফডভয় আনধতয নফযাজভান তাযাই রম ওথাটা েনড়নয়নে তানত নন্দ রনই। দুঃঔ রানক মঔন
রদনঔ আভানদয এ অঞ্চনরয দু'এওজন ক্বুযাননয ভুদ্রাওয  প্রওাও তানদয ানথ ুয নভনরনয় নননজনদয
ফযফানয়ও স্বানথড ঐনতানওবানফ অভনথডত এভনন এওনট ওথা অফানধ প্রচায ওনয চনরনেন। অথচ ক্বুযান 
ক্বুযাননয নক্ষায প্রনতনট োত্রই জাননন রম তায অনুফানদয াতায় ক্বুযাননয নক্ষা রৌন্দমড ফাওধাযায ানথ
ব্রাহ্মফানদয প্রচাযনীনতনত ক্বুযাননয প্রনত ভাীন নফনদ্বল েড়াননা যনয়নে।
নকনযচন্দ্র রননয ৬ ফেয আনক অথডাৎ ১৭৭৯ ানর আনযওজন অভুনরভ যানজন্দ্ররার নভত্র ক্বুযাননয প্রথভ াযায
অনুফাদ ওনযন। ওরওাতায আয়ুনফডদ রপ্র নাভও এওনট োাঔানা রথনও এও পভডায (১৬ ৃষ্ঠা) এই অনুফাদনট
৫০০ ওন োা নয়নেনরা।
১৮৮৫ ানর নকনয চন্দ্রনননয এই অনুফানদয প্রায় ৮০ ফেয আনক অথডাৎ ১৮০৮ ানর ূফড ফাাংরায যাংুয
ননফাী এওজন াধাযণ ক্বুযান ওভডী ভরানা আনভরুিীন ফুননয়া ক্বুযাননয প্রথভ ফাাংরা অনুফানদয ওানজ াত
রদন। নতনন র ভয় ক্বুযাননয আভাযায অনুফাদ  ম্পন্ন ওনযন। এই ঐনতানও তনথযয ভথডন যনয়নে ঢাওা 
ওরওাতায প্রায় ফওয়জন ক্বুযান কনফলনওয ররঔায়। উবয়ফাাংরায প্রায় ফওয়নট ক্বুযান কনফলণা াংস্থা, প্রওানা
প্রনতষ্ঠানই এ ফযাানয এওভত রম, ভরানা আভীরুিীন ফুননয়াই র রৌবাকযফান ভানুল নমনন ফাাংরা বালায়
ক্বুযান অনুফানদয এই ভান ওাজনটয শুব ূচনা ওনযনেন। কত এও দনও আভানদয রদনয নফনবন্ন নফশ্বনফদযারনয়
ফাাংরা বালায় ক্বুযান অনুফানদয ইনতানয য রম ফ ন এইচ নড নথন ররঔা নয়নে তানত এ তথয
ভবানফ ভনথডত নয়নে। ১৮১৫ ানর ফাাংরা ভূদ্রণ মনেয ফযফানযয যয ওরওাতায ভীজডাূনযয ানঠায়ায
ফাকাননয অনধফাী আওফয আরী এ ওানজ এনকনয় আনন। নতনন ভারানা আভীরুিীন ফুননয়ায ভনতা শুধু
আভাযা  ূযা পানতায ফাাংরা অনুফাদ ম্পন্ন ওযনত রনযনেনরন। তায অনূনদত অাংনট নেনরা ুনথয ভনতা।
তায এ অনুফাদনট ক্বুযাননয রওাননা রভৌনরও অনুফাদ নেনরা না। নতনন রমটা ওনযনেন তা নেনরা ১৭৮০ ানর
অনূনদত া আফদুর ওানদনযয উদুড অনুফানদয ফাাংরা। যানয ক্বুযাননয অনুফাদ নয় ফনর ুধী ভনর এটা রতভন
এওটা স্বীওৃনত রাব ওনযনন। আনর ফযনক্ত মনতা গুরুত্বূণড রান না রওন নতনন মনদ ক্বুযাননও ক্বুযান রথনও অনুফাদ
না ওনযন তানর তানও ওঔননা ক্বুযাননয অনুফাদ ফনর চানরনয় রদয়া উনচৎ নয়। ক্বুযাননয ফযাওযণ, নফনধ নফনল
ফাওধাযা, বালা বরী, নল্প রৌন্দমডয নফডানয ক্বুযাননয 'পাোাত ফারাকাত' না রজনন ক্বুযাননয অনুফানদ াত
রদয়া ওানযাযই উনচৎ নয়।
ক্বুযাননয প্রথভ অনুফাদও ভরানা আভীরুনিন ফুননয়া ক্বুযাননয ূণডাাংক অনুফাদ ওনয রমনত ানযননন। যফ তডী
ভনয়য নকনযচন্দ্র রননয ূণডাাংক অনুফাদ ওভড রমটা তঔন ফাজানয প্রচনরত নেনরা তা নেনরা নানা রদানল দুয,
তাই তায অনুফানদয ভাত্র ২ ফেনযয রবতযই ক্বুযাননয নফশ্ব স্ত  ূণডাঙ্গ অনুফাদ ওভড নননয় ানময নয়নেন নফঔযাত
ক্বুযান কনফলও ভারানা নায়ীভুিীন। এয আনক ওরওাতায এওজন ইাংনযজ াদ্রী ক্বুযাননয অনুফাদ ওনযনেনরন।
রানা মায় ভারানা আনভরুিীন ফুননয়া রথনও নকনযচন্দ্র রন মডন্ত অথডাৎ ১৮০৮ রথনও ১৮৮৫ ানরয ভনধয
আনযা ৯ জন ফযনক্ত ক্বুযান অনুফাদ ওনযনেন। আল্লা তা’আরায রাওয আর ক্বুযান এওানডভী রিন চরনত
ফেযনও ফাাংরা বালায় ক্বুযান অনুফানদয ২০০ ফেয ূনতড ফেয নননফ উদমান ওযায নদ্ধা ন্ত গ্রণ ওযায় এ
নফলনয় আনযা অননও অজানা তথয জনভরক্ষ আনত শুরু ওনযনে।
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ক্বুযান যীরপয ইনতা  ক্রভনফওাঃ প্রথভ ী
'নড়া রতাভায ভানরনওয নানভ নমনন ফ নওেু য়দা ওনযনেন। (ূযা আর
-আরাক্ব ১-৫) 'ফডনল ী' র নদননও
বয় ওনযা রমনদন রতাভানদয ফাইনও আল্লায ওানে নপনযনয় রনয়া নফ।' (ূযা আর ফাক্বাযা ২৮১), 'আজ আনভ
রতাভানদয জননয রতাভানদয দ্বীননও ূণডাাংক ওনয নদরাভ, রতাভানদয য আভায রনয়াভত নযূণড ওনয নদরাভ,
রতাভানদয জননয জীফন নফধান নননফ আনভ ইরানভয য ন্তুয রাভ।' (ূযা আর ভানয়দা ৩) ক্বুযান
নানমনরয রভাট ভয় প্রায় ২২ ফেয ৫ ভা।

ক্বুযান নানমনরয শুরু
ক্বুযান নানমনরয েয় ভা আনক রথনওই আল্লা তা’আরা রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ--রও স্বনপ্নয
ভাধযনভ এ ভান ওানজয জননয প্র স্তুত ওনয নননেনরন। ইনতানয প্রভাণ অনুমায়ী প্রথভ ী এননেনরা যভমান
ভানয ২১ তানযঔ রাভফায যানত। রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-এয ফয় নেনরা তঔন ৪০ ফেয
৬ ভা ১২ নদন।
মযত আয়া -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা- রথনও ফনণডত আনে, নপ্রয় নফী -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভএয য
ী নানমনরয ূচনা নয়নেনরা স্বনপ্নয ভাধযনভ। নতনন রম স্বপ্ন রদঔনতন তা নদননয আনরায ভত তাঁয জীফনন
প্রনতবাত নতা। এও টুওনযা দৃযভান েনফ তাঁয অন্তরয দা বাস্বয নয় থাওনতা। নজফযাঈর -‘আরাইন ারাভএয ভাধযনভ ী প্রানপ্তয আনক আ রস্ত আরস্ত নতনন ননজডনতানপ্রয় নয় নঠন, রযা গুায় ননবৃনত আল্লা তা’আরায
ধযানন নতনন ভগুর নয় নড়ন এফাং নফার ৃনয  তায উনিয 
ভনওড কবীয নচন্তা বাফনা ওযনত থানওন।
এবানফই রযা গুায় তাঁয যাত আয নদন ওানট। ঔাফায  ানন রল নয় রকনর রফ রনয়ায জননযই নতনন শুধু
ফানড় নপনযন। ভানে ভানে নপ্রয় স্ত্রী ঔানদজা রযা গুায় তাঁনও ঔাফায নদনয় আনন। এভনন ওনয এওনদন তাঁয
ওানে আল্লায রপনযতা মযত নজফযাঈর -‘আরাইন ারাভ- এন কম্ভীয ওনে তাঁনও ফরনরন, 'ইক্রা' -ড়ূন।
রভাাম্মদ নফস্মনয় তফাও নয় রকনরন। উনদ্বনরত ওনে ফরনরন 'আনভ রতা ড়নত জানন না'। রপনযতা তাঁনও ফুনও
রচন ধনয আফায ফরনরন, ড়ুন।
নতনন ুনযায় ফরনরন, আনভ রতা ড়নত জানন না। রপনযতা আফায তাঁনও ফুনও জনড়নয় রচন ধযনরন এফাং
ফরনরন, ড়ুন। তৃতীয় ফায মঔন রপনযতা তাঁনও ফুনও আনরাংকন ওনয রেনড় নদনয় ফরনরন, ড়ুন, এফায
রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- ীয প্রথভ াঁচনট আয়াত ড়নরন। অতঃয নতনন খনয নপযনরন।
নপ্রয়তভা াংকীনও ফরনরন, 'আভানও চাদয নদনয় রঢনও দা। আভানও চাদয নদনয় রঢনও দা'। মযত ঔানদজা যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা- নপ্রয় নফীনও চাদয নদনয় জনড়নয় নদনরন। এযয তাঁনও নজনজ্ঞ ওযনরন, নও নয়নে
আনায? আনন এভন ওাঁনেন রওন?
যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- ফরনরন, এওজন অনবনফ ফযনক্ত আভায ওানে এন আভানও ফরনরন,
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ড়ুন। আনভ ফররাভ, আনভ রতা ড়নত জানন না। তাযয নতনন নতন নতন ফায আভানও ফুনওয ানথ জনড়নয় ধনয
চা নদনরন, অতঃয তায ানথ আনভ ড়নত শুরু ওযরাভ। তায ওথা শুনন ঔানদজা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনাফরনরন, আনায বয় ায়ায রওাননা ওাযণ রনই। রওননা আনন ভানুনলয উওায ওনযন, ভানফতায রফা
ওনযন, এতীভনদয আেয় রদন, ভান আল্লা আনায নও রওান ক্ষনত ওযনত ানযন!
ঔানদজা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা- নপ্রয় নফীনও তাঁয চাচাত বাই যাওা ইফনন ননপনরয ওানে নননয় রকনরন। যাওা
ইফনন ননপর নেনরন ঈায়ী ধনভডয আনরভ এফাং নব্রু বালায নিত ফযনক্ত। র ভয় নতনন ফয়নয বানয
আক্রান্ত এফাং দৃনযীন নয় নড়নেনরন। মযত ঔানদজা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা- ফরনরন, বাইজান, আনায
বানতজায ওথা শুনুন। যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- তানও রযা গুায ফ খটনায ওথা ফণডনা ওযনরন।
শুনন যাওা ফরনরন, নতনন র-ই দূত নজফযাঈর, নমনন মযত ভু া -‘আরাইন ারাভ--এয ওানে ীয ফাণী
নননয় আনতন। ায়, আনভ মনদ র ভয় মডন্ত রফঁনচ থাওনত াযতাভ মঔন রতাভায ওনভয ররানওযা রতাভানও
জন্মবূনভ রথনও রফয ওনয রদনফ। যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- অফাও নয় ফরনরন, রওন আভানও
তাযা ভাতৃবূনভ রথনও রফয ওনয রদনফ? যাওা ফরনরন, তুনভ রম ী রাব ওনযনো, এ ধযননয ী মঔনই রওান
নফী রনয়নেন তাঁয ানথ এবানফই স্বজানতয ক্ষ রথনও ক্রতা ওযা নয়নে। মনদ আনভ র নদন মডন্ত রফঁনচ থানও
তানর অফযই আনভ রতাভায াানময এনকনয় আনফা।

ক্বুযান নরনফদ্ধওযণঃ
মঔন রথনও ক্বুযান নানমর শুরু য়, রনদন রথনওই আল্লায যূর তা নরনফদ্ধ ওনয যাঔায জনয াযদ
ডী
াাফীনদয ননমুক্ত ওযনত আযম্ভ ওনযন। মযত মায়দ নফন ানফত -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- োড়া আনযা ৪২ জন
াাফী এ ওানজ ননমুক্ত নেনরন। এ ম্পরওড যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- ফনরন, রতাভযা ক্বুযান োড়া
আভায ওাে রথনও অনয নওেু ররনঔা না।

ক্বুযাননয নফনবন্ন নযাংঔযান
রওাযআনন রভাট এও রচৌিনট ূযা যনয়নে, প্রথভ ঔরীপা য়যত আফু ফওয (যা)-এয মুনক মযত মায়দ ইফনন
ানফত -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন - এ াংঔযা ননণডয় ওনযন। রওাননা রওাননা ূযায আয়াত ম্বনরত তথয স্বয়াং যাূর াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- রথনওই ায়া মায়। রমভন 'ূযা পানতায ৭ আয়াত-এয রম ওথা যনয়নে তা
যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- নননজই ফনরনেন। ূযা ভূরও-এ নত্র আয়ানতয ওথা াদীন ফনণডত
নয়নে।
ক্বুযাননয ধাযাফানওতা প্রাংনক এওনট ফণডনা এভন যনয়নে রম, মযত নজফযাঈর -‘আরাইন ারাভ- যূর াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-রও ফনরনেন, অভুও আয়াতনট ূযা ফাক্বাযায ২৮০ নাং আয়ানতয য নরনফদ্ধ
ওরুন। অনয এও রযয়ায়ানত নতনন যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-রও ূযা ওানপয প্রথভ দনট আয়াত
রতরায়াত ওযায ভাাত্ময ফণডনা ওনযনেন। এ ধযননয আনযা নওেু নওেু রযয়ায়াত ায়া মায়, নওন্তু
াভনগ্রওবানফ যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-এয মুনক ক্বুযাননয ূযা  আয়ানতয াংঔযা  ভনওড আয
রতভন রওাননা ফণডনা ায়া মায় না।
মযত আফু ফওয নিীও -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন-এয মুনক ক্বুযাননয আয়ানতয কণনা নয়নে এভন রওান রযয়ায়াত
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ায়া মায় না। ম্ভফত ফডপ্রথভ মযত ভয -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন -এয মুনকই আয়াত কণনায ওাজনট শুরু
নয়নে। মযত ভয -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- তাযাফীয নাভানময প্রনত যাওা'রত নতনয আয়াত ওনয রতরায়াত
ওযায এওটা ননয়ভ জানয ওনযনেনরন। অনযানয াাফানদয ভনধয মযত ভান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- , মযত
আরী -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- , মযত আফদুল্লা ইফনন ভাউদ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- , মযত আনা -যানদ্বয়াল্লাহু
‘আন- , মযত আফুদ্ দাযদা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- , মযত আফদুল্লা ইফনন আব্বা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- ,
মযত আফদুল্লা ইফনন ভয -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন-  মযত আনয়া -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা- প্রভুঔ াাফী
ক্বুযাননয আয়াত াংঔযা ননণডয় ওনযনেন।
আয়ানতয াংঔযায ভনধয নওেুটা তাযতভয যনয়নে। এয ওাযণ, নওেু নওেু আয়ানতয রনল যূর -াল্লাল্লাহু
‘আরাইন য়া াল্লাভ- ভানে ভানে য়াওপ ওনযনেন, আফায ওঔন য়াওপ না ওনয যফতডী আয়ানতয ানথ
নভনরনয় তা রতরায়াত ওনযনেন। এভতাফস্থায় রওউ রওউ প্রথভ অফস্থায নদনও র ক্ষ রযনঔ এও ধযননয কণনা
ওনযনেন। আফায রওউ রওউ যফতডী অফস্থায প্রনত গুরুত্ব আনযা ওনয আয়ানতয াংঔযা ননণডয় ওনযনেন। এনত
ওনয ক্বুযাননয আয়ানতয াংঔযা নননয় নওেুটা ভতাথডওয রদঔা নদনয়নে। তনফ াধাযণত মযত আনয়ায কণনানও
এ ফযাানয রফী ননবডযনমাকয ভনন ওযা য়।
রওাযআনন 'নফনভল্লা' রনই- এভন ূযা নে ূযা 'আত তাফা', দুই ফায 'নফনভল্লা' আনে এভন ূযা নে ূযা
'আন নাভর'। নয়নট ভীভ অ ক্ষয ম্বনরত ূযা নে ূযা আর ওা নপরূন, রওাননা ভীভ রনই রম ূযায় তা নে ূযা
'আর ওাায'।
ক্বুযাননয প্রথভ রভাপানয নেন মযত আফদুল্লা ইফনন আব্বা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- , ক্বুযাননয প্রথভ াংওরও
নেন মযত ভান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- । ক্বুযাননয প্রথভ ফাাংরা অনুফাদও নেন ভারানা আভীয উিীন
ফুননয়া।
রওাযআনন উনি্রনঔত ক্বুযাননয নাভ ৫৫নট, ক্বুযান প্রথভ মাঁয ভাধযনভ এননে নতনন নেন মযত নজফযাঈর
‘আরাইন ারাভ-, রওাযআনন রম বাকযফান াাফীয নাভ আনে নতনন নেন মযত মায়দ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- ।

রওাযআনন রতরায়ানত াজদায াংঔযা ফডম্মত ১৪ (ভতাথডনওয ১৫)
ওনয়ওজন নফনয ী ররঔনওয নাভ
১. মযত আফু ফওয নিীও -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন২. মযত ভয নফন ঔাত্তাফ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৩. মযত ভান নফন আপপান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৪. মযত আরী নফন আনফ তানরফ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৫. মযত মায়দ নফন ানফত -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৬. মযত আফদুল্লা নফন া'দ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৭. মযত রমাফানয়য নফন আয়াভ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৮. মযত ঔানরদ নফন া'দ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন৯. মযত ানমারা নফন যাফী -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১০. মযত ঔানরদ নফন য়ারীদ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনQuranerAlo.com
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১১. মযত আফদুল্লা নফন যায়াা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১২. মযত রভাাম্মদ নফন ভারাভা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৩. মযত আফদুল্লা নফন ারুর -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৪. মযত ভুকীযা নফন রাফা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৫. মযত রভায়ানফয়া নফন আনফ ুনপয়ান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৬. মযত আভয ইফনুর আ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৭. মযত জাভ ইফনু ারত -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৮. মযত রাযানফর নফন াান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন১৯. মযত আফদুল্লা নফন আযওাভ আম মুযী -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন২০. মযত ানফত নফন ওায় -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন২১. মযত রামায়পা নফন আর ইয়াভান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন২২. মযত আনভয নফন পুায়যা -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন২৩. মযত আফদুল্লা নফন রমাফয়য -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন২৪. মযত আফান নফন ায়ীদ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন-

ক্বুযাননয ভুদ্রণ ইনতা
ভুদ্রণ মনেয আনফষ্কানযয আক মডন্ত ক্বুযান যীপ ানতই ররঔা নতা। প্রনতযও মুনকই এভন নওেু নননফনদতপ্রাণ
ক্বুযাননয 'ওানতফ' ভজুদ নেনরন মাঁনদয এওভাত্র ওাজ নেনরা ক্বুযান যীপ নরনফদ্ধ ওযা। ক্বুযাননয প্রনতনট অক্ষযনও
ুন্দযবানফ নরনফদ্ধ ওযায ররক্ষ এনট ননঃনন্দন এও নমীযনফীন খটনা।
ভুদ্রণ মে আনফস্কানযয য ইউনযানয াভফুকড নাভও স্থানন নজযী ১১১৩ নন ফডপ্রথভ ক্বুযান যীপ ভুনদ্রত য়।
এযয নফনশ্বয এঔানন রঔানন অনননওই োাঔানায ভাধযনভ ক্বুযান যীপ ভুদ্রণ শুরু ওনযন, নওন্তু ভুনরভ জাানন
নানা ওাযনণ প্রথভ নদনও ভুনদ্রত ক্বুযান যীপ রতভন এওটা গ্রণনমাকয য়নন।
ভুরভাননদয ভনধয ফডপ্রথভ ভারানা ভান যানয়ায রন্ট নটাডফাকড নয ১৭৮৭ ঔৃযানে ক্বুযান ভূদ্রনণয
ওাজ ওনযন। প্রায় এওই ভয় ওামান য রথনও ক্বুযাননয এওনট রনাঔা ভুনদ্রত য়।
১৭৮৭ ঔৃস্টানে ইযাননয রতযানন নরনথা ভুদ্রণ মনে প্রথভ ক্বুযান যীনপয এওনট ওন ভুনদ্রত য়। এযয রথনও
আরস্ত আ রস্ত দুননয়ায অনযানয এরাওানত ফযাওবানফ োাঔানায ভাধযনভ ক্বুযান ভুদ্রনণয রযয়াজ চারু নত
থানও। ভূদ্রণ মনেয আনফষ্কানযয আনক ক্বুযাননয আয়াতভূ াধাযণত াথয, নরা, শুওনা চাভড়া, রঔজুয কানেয
াঔা, ফাঁনয টুওযা, কানেয াতা এফাং শুয চাভড়ায য ররঔা নতা।

রওাযআনন রনাওতা
আযফনদয ভনধয আনক আযফী ফণডভারায় রনাওতা াংনমাজন ওযায রওাননা যীনত প্রচনরত নেনরা না। তাযা
রনাওতানফীন অ ক্ষয ররঔনতা। এনত ক্বুযান যীপ রতরায়ানতয ফযাানয রওাননা অুনফধা নতা না। রওননা
ক্বুযাননয রতরায়াত রওাননদনই অনুনরনননবডয নেনরা না। ানপমনদয রতরায়াত রথনওই ররানওযা রতরায়াত
QuranerAlo.com
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নক্ষা ওযনতা। মযত ভান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- মঔন ভুনরভ জাাননয নফনবন্ন এরাওায় ক্বুযাননয 'ভাাপ'
রপ্রযণ ওযনতন, তঔন তায ানথ নতনন নফনয রতরায়াতওাযী ানপমনদয াঠানতন। র মুনক আযফী ফণডভারায়
রনাওতা াংনমাজন ওযা দূলণীয় ওাজ ভনন ওযা নতা। এ ওাযনণই ভানী ভাানপ প্রথভ নদনও রওাননা
রনাওতা নেনরা না। এনত ওনয প্রচনরত ফ ওয়নট রওযানতই ক্বুযান রতরায়াত ওযা জ নতা, নওন্তু নয
অনাযফ ররাওনদয প্রনয়াজনন আযফী ফণডভারায় রনাওতা াংনমাজন এওান্ত জরুযী নয় নড়।
রওাযআনুর ওাযীনভয যপভূন রও ফডপ্রথভ রনাওতায প্রচরন ওনযনেনরন এ  ম্পরওড ভতনবদ যনয়নে। রওাননা
রওাননা ভনত নফঔযাত ফযাওযণনফদ তানফয়ী মযত আফুর আাদ দুনয়রী -যনভাহুল্লা- এ ওাজনট ফডপ্রথভ
আনজাভ রদন। অনননও ভনন ওনযন, আফুর আাদ দুনয়রী এ ওাজনট মযত আরী -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা- -এয
নননদডনই ম্পাদন ওনযনেন।
ওানযা ভনত ওুপায ানওতডা নময়াদ নফন আফু ুনপয়ান আফুর আানদয দ্বাযা এ ওাজনট ম্পন্ন ওনযনয়নেন।
আফায অনযনদয ভনত নতনন এ ওাজ আেুর ভানরও ইফনন ভাযয়াননয নননদডন ম্পাদন ওনযনেন। অনয এও
ফণডনা অনুমায়ী াজ্জাজ নফন ইউুপ এ ওাজনট মযত াান ফযী -যনভাহুল্লা-, মযত ইয়ানয ইফনন ইয়াভায
এফাং নয নফন আনেভ রাইীয দ্বাযা ম্পন্ন ওনযনয়নেনরন।
অনননও আফায এ অনবভত প্রওা ওনযনেন রম, নমনন ক্বুযাননয যপূন রনাওতা াংনমাজন ওনযনেন নতনন
ফডপ্রথভ আযফী ফণডভারায় রনাওতায প্রচরন ওনযন। প্রঔযাত ফণডভারা নফনলজ্ঞ  াননতযও আল্লাভা ওরন্দী এ
অনবভনতয প্রনতফাদ ওনয ফনরনেন, ভূরত এয ফহু আনকই আযফনদয ভানে রনাওতায আনফষ্কায নয়নে। তাঁয ভনত
আযফী নরঔন দ্ধনতয আনফষ্কাযও নেনরন রভায়ানভয ইফনন ভুযায, আরাভ ইফনন রাদযা এফাং আভয ইফনন
জাদাযা নাভও এ নতন ফযনক্ত। তাঁনদয ভনধয রভায়ানভয যনপয আওৃনত আনফষ্কায ওনযন। ড়ায ভানে থাভা, শ্বা
রনয়া এফাং এওনত্র নভনরনয় ড়ায ানথ াংনেয নফলয়ভূ নতনন আনফষ্কায ওনযন। আনযও ফণডনায় মযত আফু
ুনপয়াননও রনাওতায আনফষ্কাযও ফনর আঔযানয়ত ওযা নয়নে। তাঁনদয ভনত নতনন রনাওতায এ দ্ধনত
ীযাফাীনদয ওাে রথনও গ্রণ ওনযনেনরন, আয এ ীযাফাীযা তা গ্রণ ওনযনেনরন আম্বাযফাীনদয ওাে রথনও।
এনত ফুো মায় যফ তীওানর রম ফযনক্তয ভাধযনভ ক্বুযাননয রনাওতায প্রচরন শুরু য়, প্রওৃত রক্ষ নতননই এই
রনাওতায ভূর আনফষ্কাযও নন; ফযাং নতনন নেনরন রওাযআনন ফডপ্রথভ রনাওতায প্রচরনওাযী ভাত্র।

ক্বুযাননয াযাওাত
রনাওতায ভনতা প্রথভ অফস্থায় রওাযআনন ওাযীনভ যওত ফা রময মফয র ইতযানদ নেনরা না। ফডপ্রথভ রও
যওনতয প্রফতডন ওযনরন এ ফযাানয ভতাথডওয যনয়নে। ওানযা ওানযা ভনত ফডপ্রথভ মযত আফুর আাদ
দুনয়রী রওাযআনন যওত প্রফতডন ওনযন। আফায অনননওযই অনবভত নে রম, াজ্জাজ নফন ইউুপ এ ওাজনট
ইয়াইয়া নফন ইয়াায এফাং নয নফন আনভ রাইীয দ্বাযা ম্পন্ন ওনযনয়নেনরন। নফশ্ব স্ত অনবভত নে মযত
আফুর আাদ দুনয়রীই ফডপ্রথভ ক্বুযান যীনপয জননয াযাওাত আনফষ্কায ওনযনেনরন। নওন্তু তায আনফ
ষ্কৃত
যওতভূ আজওার প্রচনরত াযাওানতয ভনতা নেনরা না। তাঁয আনফষ্কৃত াযাওানত মফযএয জননয যনপয
উনযবানক এওটা রনাওতা এফাং রমযএয জননয নীনচ এওটা রনাওতা ফননয় রদয়া নতা। রনয উচ্চাযণ ওযায
জনয যনপয াভনন এও রনাওতা এফাং তানয়ীননয জননয দুই রনাওতা ফযফায ওযা নতা। নয ঔরীর নফন
আভদ াভমা-এয ানথ তাদীনদয নচহ্ন বতনয ওনযন।
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এযয ফাকদানদয কবনডয াজ্জাজ নফন ইউুপ মযত াান ফযী -যনভাহুল্লা- ইয়াইয়া নফন ইয়াায  নয
নফন আনেভ রাইী প্রভুঔনও ক্বুযান যীনপ রনাওতা  াযাওাত প্রদাননয ওানজ নননয়ানজত ওনযন। এনও আনযা
জনফাধয ওযায জননয উনয, নীনচ ফা ান অনতনযক্ত নফন্দু ফযফায ওযায ফযাানয মযত আফুর আাদ
দুনয়রী প্রফনতডত দ্ধনতয জায়কায় ফতডভান আওানযয াযাওাত প্রফতডন ওযা য়, মানত ওনয যনপয রনাওতায
াংনক াযাওাত রনাওতায নভেণজননত রওাননা জনটরতায ৃনয না য়।

াযাওাত  রনাওতা ইতযানদয াংঔযা
মফয ৫৩২২৩, রময ৩৯৫৮৩, র ৮৮০৪, ভদ ১৭৭১, তাদীদ ১২৭৪, রনাওতা ১০৫৬৮৪।

নফনবন্ন অক্ষরযয াংঔযা
আনরপ ৪৮৮৭২, ফা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ো, ১২৭৬, জীভ ৩২৭৩, া ৯৭৩, ঔা, ২৪১৬, দার ৫৬০২, মার,
৪৬৭৭, যা, ১১৭৯৩, মা ১৫৯০, ীন ৫৯৯১, ীন ২১১৫, রোয়াদ ২০১২, রদায়াদ, ১৩০৭, রতায়া ১২৭৭, রমায়া
৮৪২, আঈন ৯২২০, কাঈন ২২০৮, পা, ৮৪৯৯, ক্বাপ ৬৮১৩, ওাপ ৯৫০০, রাভ ২৪৩২, ভীভ ৩৬৫৩৫, ন ন
৪০১৯০, য়া ২৫৫৪৬, া ১৯০৭০, রাভ-আনরপ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯।
াাফানয় রওযানভয ভনধয মযত আফদুল্লা ইফনন ভাউদ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন - ক্বুযাননয অ
ক্ষয কণনা
ওনযনেন ফনর অনননও ভনন ওনযন। তাঁয কণনা ভনত ক্বুযাননয অ
ক্ষয নে ৩,২২,৬৭১। তানফয়ীনদয ভানে
রভাজানদ -যনভাহুল্লা-এয কণনা অনুমায়ী ক্বুযাননয অ ক্ষয নে ৩,২১,১২১। তনফ াধাযণবানফ ৩,২০,২৬৭
াংঔযানটই রফী প্রননদ্ধ রাব ওনযনে।

ক্বুযাননয ে াংঔযা
াাফানয় রওযাভযা তানদয মুনক ক্বুযাননয ে াংঔযা ননণডয় ওনযনেন। অফয এ  ম্পরওড যানয তানদয ানথ
ম্পৃক্ত রওান রযয়ায়াত ায়া মায় না। মা নওেু আনে ফই যফতডীওানরয। হুভায়দা আমযানজয কণনা অনুমায়ী
৭৬,৪৩০, আফদুর আমীম ইফনন আফদুল্লায কণনা রভাতানফও ৭০৪৩৯, রভাজাননদয কণনা রভাতানফও ৭৬২৫০,
তনফ রম াংঔযানট াধাযণবানফ প্রননদ্ধ রাব ওনযনে তা নে ৮৬৪৩০।
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ক্বুযাননয আয়াত াংঔযা
মযত আনয়া -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আনা-এয ভনত ৬৬৬৬, মযত ভান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন -এয ভনত ৬২৫০,
মযত আরী -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন -এয ভনত ৬২৩৬, মযত ইফনন ভাউদ -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন -এয ভনত ৬২১৮,
ভক্কায কণনা ভনত ৬২১২, ফযায কণনা ভনত ৬২২৬, ইযানওয কণনা ভনত ৬২১৪, ঐনতানওনদয ভনত মযত
আনয়ায কণনাই রফী প্রননদ্ধ রাব ওনযনে। মনদ আভানদয এঔানন প্রচনরত ক্বুযাননয রনাপাভূ রথনও
আয়ানতয াংঔযা গুননর এ ভনতয ভথডন ায়া মায় না।

নফলয়নবনত্তও আয়াত
জান্নানতয য়াদা ১০০০, জাান্নানভয বয় ১০০০, নননলধ, ১০০০, আনদ ১০০০, উদাযণ ১০০০, ওাননী
১০০০, াযাভ ২৫০, ারার ২৫০, আল্লায নফত্রতা ১০০, নফনফধ ৬৬।

রুওূয াংঔযা
ক্বুযাননয রনাঔায় প্রথভ নদনওয 'আঔভা' এফাং 'আানযয' আরাভত যফতডী মুনক এন নযতযক্ত নয় মায় এফাং
অনয এওটা আরাভনতয ফযফায এনত প্রচনরত নত থানও। এ নতুন দ্ধনতয নচহ্ননটনও রুওু ফরা য়। আয়ানত
আনরানচত নফলয়ফস্তুয প্রনত ল্ক্ক্ষ রযনঔ নচহ্ননট ননধডাযণ ওযা নয়নে। প্রাংক রমঔাননই এন রল নয়নে রঔাননই
ৃষ্ঠায ান রুওুয নচহ্ন রদয়া নয়নে।
এ নচহ্ননট ওঔন ওায দ্বাযা প্রথভ প্রচনরত নয়নে এ  ম্পনওডত রওাননা ননবডযনমাকয তথয মনদ ায়া মায় না, তনফ
এই নচহ্ন দ্বাযা রম আয়ানতয রভাটাভুনট এওটা নযভাণ ননধডাযণ ওযা উনিয তা ফুো মায়। রমটুওু াধাযণত
নাভানময এও যাওয়ানত ড়া মায় তানওই এঔানন নযভাণ নননফ ধযা নয়নে। রমনতু নাভানম এই নযভাণ
রতরায়াত ওনয রুওূ ওযা মায়, র ওাযনণই রফাধ য় এনও রুওূ ফরা য়।
ভগ্র ক্বুযান ভজীনদ রভাট াঁচ চনল্লনট রুওূ যনয়নে। প্রনত যাওানত মনদ এও রুওূ ওনয রতরায়াত ওযা য়
তানর যভমান ভানয াতানয যানত তাযাফীয নাভানম ক্বুযান রতরায়াত রল নয় মায়।

াযাভূ
ক্বুযান যীপ ভান নত্রনট বানক নফবক্ত। এগুনরানও াযা ফরা য়। আযফীনত ফরা য় 'জুম'। াযায এ নফবনক্ত
রওাননা নফলয়ফস্তুনবনত্তও ফযাায নয়; শুধু রতরায়ানতয ুনফধানথড ভান নত্রনট বানক এনও বাক ওনয রদয়া
নয়নে। নতনয াযায় এ নফবনক্ত ওায দ্বাযা প্রথভ ম্পন্ন নয়নে র তথয উদ্ধায ওযা আনরই ওনঠন। অনননওয
ধাযণা, মযত ভান -যানদ্বয়াল্লাহু ‘আন- মঔন ক্বুযান যীনপয অনুনরন বতযী ওনযন, তঔন নতননই এটা
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ওনযনেন এফাং তা রথনওই নতনয াযায প্রচরন নয়নে, নওন্তু ননবডযনমাকয রওান ূনত্র তা প্রভানণত য়নন। আল্লাভা
ফদরুিীন মাযওাীয ভনত নতনয াযায এ ননয়ভ ফহু আনক রথনওই চনর আনে। নফনলত এ নত্রনয াযায
রযয়াজ ক্বুযাননয োত্রনদয ভানেই রফী প্রচনরত নয়নে। নতনয াযায এ নফবনক্ত ভনন য় াাফানয় রওযানভয
মুনকই চারু নয়নে। নক্ষাদান ওানমডয ুনফধায জননয য়নতা এটা ওযা নয়নে।

ভননমরভূ  এয নফবনক্তওযণ
ভননমর নওবানফ এনরা তায আনরাচনা প্রাংনক অনননওই এ খটনানট উনল্লঔ ওনযন। আফু দাউদ, ইফনন ভাজা 
রভানানদ আভনদয ফণডনা অনুমায়ী এওনদন ফনী াপাফী রকানত্রয এও প্রনতনননধ দর যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন
য়া াল্লাভ--এয রঔদভনত ানময নর যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-এয তানদয ওানে আনত নওেু
নফরম্ব য়। এই রদযী য়ায ওাযণ উনল্লঔ ওনয যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- ফনরন, আনভ ক্বুযান
রতরায়ানত নেরাভ, আজনওয নদননয ননধডানযত অাং ুনযা ওযনত এওটু রদযী নয় রকনে।
প্রথভ ভননমর ূযা আর পানতা রথনও ূযা আন রনা, নদ্বতীয় ভননমর ূযা আর ভানয়দা রথনও ূযা আত তাফা,
তৃতীয় ভননমর ূযা ইউনু রথনও ূযা আন নার, চতুথড ভননমর ূযা ফনী ইযাঈর রথনও ূযা আর রপাযওান,
ঞ্চভ ভননমর ূযা আ রায়াযা রথনও ূযা ইয়াীন, লষ্ঠ ভননমর ূযা আ াপপাত রথনও ূযা আর হুজুযাত,
প্তভ ভননমর ূযা ক্বাপ রথনও ূযা আন না।

রওাযআনন ফনণডত দ জন ভনরায ক্রনভও নাং রওাযআনন রমবানফ এননে ূযায নাভ
১. আনয়ায ফণডনা রওাযআনন আনে, তনফ ূযা আন নূরয
যানয তায নাভ উনল্লঔ ওযা য়নন
২. উনম্ম ভুা ূযা আর ওাোে
৩. উনম্ম ভুা ূযা আর ওাোে
৪. ইভযানত রপযাউন ূযা আর ওাোে
৫. ইভযানত ইভযান ূযা আনর ইভযান
৬. ইভযানত ইফযাীভ ূযা হুদ, ূযা আম মানযয়াত
৭. ইভযাতুহু (আফু রাানফয স্ত্রী) ূযা রাাফ
৮. ইভযাতাইনন ূযা আন নাভর
৯. ইভযাত ূযা আন নাভর
১০. ইভযাতুর আমীম ূযা ইউুপ
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 18

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

রওাযআনন উনল্লনঔত ধ্বাংপ্রাপ্ত জানতভূনয নাভ
১. আ'দ, ২. াভূদ, ৩. রূত, ৪. নূ, ৫. াফা, ৬. তুব্বা, ৭. ফনী ইযাঈর. ৮. আানফ ওানপয ানথ াংনেয,
৯. আাফু াফত, ১০. আাফুর ওানযয়া, ১১. আাফুর আইওা, ১২. আাফুর উঔদুদ, ১৩. আাফুয
যা, ১৪. আাফুর নপর।

ক্বুযান যীনপ ে  আয়ানতয ুনযাফৃনত্তয যয
ক্বুযান যীনপয ূযা 'আর পজয'-এয ৭ নম্বয আয়ানত 'ইযাভ' নাভও এওনট রকাত্র নওাংফা নযয ওথা ফরা
নয়নে। নওন্তু 'ইযাভ'-এয নাভ রওাননা ইনতান ায়া মায় না। তাই ক্বুযান যীনপয তাপীযওাযওযা
ুস্পযবানফ এ েনটয অথড ফরনত ক্ষভ ননন।
১৯৭৩ ানর ননযয়ায 'এযরূ' নাভও এওনট ুযননা নয ঔনন ওানমডয ভয় নওেু ুযননা নরঔন ায়া মায়। এ
ভনওড নরঔন যীক্ষা ওনয রঔানন চায াজায ফেনযয এওনট ুযননা বযতায ননদডন ায়া রকনে। এ
নরঔনগুনরায ভনধয রদঔা রকনে 'ইযাভ' নযয উনল্লঔ আনে। এও ভয় এযরূ অঞ্চনরয ররাওজন 'ইযাভ' নযয
ররাওজননয াংনক ফযফা-ফানণজয ওযনতা। এ তযটা আনফষ্কৃত নরা ভাত্র রনদন অথডাৎ ১৯৭৩ ানর। প্রশ্ন নে,
রদড় াজায ফেয আনক নানমর ওযা ক্বুযান যীনপ এই নযয নাভ এনরা নও ওনয? আনর ক্বুযান যীপ নে
আল্লায ফাণী, আয আল্লা তা’আরা এঔানন 'ইযাভ' নযয উদাযণ নদনয়নেন।
ক্বুযান যীনপ মযত রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ--এয এওজন দুভননয নাভ উনল্লঔ ওযা
নয়নে, র নে আফু রাাফ। ী নানমর য়ায য মনদ আফু রাাফ ইরাভ ওফুর ওযনতা তানর ক্বুযান
যীনপয আয়াতনট নভথযা প্রভানণত নতা, নওন্তু আফু রাাফ ইরাভ ওফুর ওনযনন এফাং ক্বুযান যীনপয ফাণী
নচযওানরয জনয তয নয়ই যনয়নে।
ক্বুযান যীনপ ূযা 'আয রযাভ'-এ াযয াম্রাজয ধ্বাংনয বনফলযদ্বফাণী ওযা নয়নে এফাং রম ভয় এই ী
নানমর য় তঔন ভানুনলয  রক্ষ নফশ্বা ওযা অওল্পনীয় নেনরা রম, রযাভওনদয মাযা যানজত ওযনরা তাযা
অনচনযই তানদয ানত ধ্বাং নত ানয, নওন্তু ক্বুযান যীপ এ নফলনয় বনফলদ্বফাণী ওনযনে এফাং তা এ আয়াত
নানমর ফায ৭ ফেয ভনয়য ভনধয, অথডাৎ ৬২৭ খ্রীযানে এন তয প্রভানণত নয়নে।
এ আয়ানত 'পী আদনার আযদ' ফনর আল্লা তা’আরা রকাটা বূ-ভিনরয রম স্থাননটনও 'ফডননম্ন অঞ্চর' ফনরনেন তা
নেনরা ননযয়া, নপনর নস্তন  জদডাননয নতত 'রডড ী' এরাওা। এ বূঔনিই ৬২৭ ঔৃস্টানে রযাভানযা ইযানীনদয
যানজত ওনয। ভাত্র নওেুনদন আনক আনফস্কৃত বূ-জনয অনুমায়ী এটা প্রভানণত নয়নে রম, এই এরাওাটা াযা
দুননয়ায ভনধয আনরই ননম্নতভ বূনভ। 'ী ররনফর' রথনও ৩৯৫ নভটায নীনচ। এ জায়কাটা রম রকাটা বূ-ঔনিয
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ফনচনয় নীচু জায়কা এটা ১৪ ফেয আনকয ভানুলযা নও ওনয জাননফ। নফনল ওনয এভন এওজন ভানুল , নমনন বূতে প্রাণীতে ইতযানদ রওাননা তনেযই োত্র নেনরন না।
ক্বুযান যীনপয এও জায়কায় ভুনদ্রয তযাংক ম্বনন্ধ ফরা নয়নে, রঢউ মঔন অগ্রয য় তঔন দুনট রঢউনয়য
ভধযফতডী স্থান অন্ধওায থানও। আভযা জানন মযত রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- ভরুবূনভ অঞ্চনরয
ন্তান নেনরন, নতনন ভুদ্র ওঔননা রদনঔননন। ুতযাাং ভূদ্র তযাংনকয দুনট রঢউনয়য ভধযফতডী স্থান রম অন্ধওায য়
তা নতনন জাননফন নও ওনয? এনত প্রভানণত য়, মযত রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- নননজ ক্বুযান
যচনা ওনযননন। আনরই প্রচি েনড়য ভয় ভুদ্র মঔন নফ ক্ষুব্ধ য় তঔন দ্রুতকনতম্পন্ন তযাংকগুনরায ভধযফতডী
অাং ম্পূণড অন্ধওাযােন্ন ভনন য়।
ক্বুযাননয আনযওনট নফস্ময়ওয নফলয় নে, ররাা ধাতুনটয নফফযণ। ক্বুযাননয ূযা 'আর াদীদ'-এ আল্লা তা’আরা
ফনরনেন, 'আনভ ররাা নানমর ওনযনে, মানত যনয়নে প্রচুয নক্ত  ভানুলনদয জননয প্রবূত ওরযাণ।' ররাা নানমনরয
নফলয়নট তাপীযওাযযা নানাবানফ ফযাঔযা ওযনত রচনয়নেন; নওন্তু রমঔানন আল্লা তা’আরায স্পয 'নানমর' েনট
যনয়নে রঔানন এনতা ফযাঔযা নফনেলনণয নদনও না নকনয় আভযা মনদ ক্বুযাননয আ
ক্ষনযও অনথডয নদনও তাওাই
তানর রদঔনত ানফা, আধুননও নফজ্ঞাননয উদ্ভাফনী নঠও এওথাটাই ফনরনে। দাথডনফজ্ঞানীযা ফনরন, ররাা
উৎাদননয জননয রম ১৫ নডনগ্র ররনয়া তাভাত্রা প্রনয়াজন তায রওাননা উওযণ আভানদয ৃনথফীনত রনই।
এটা এওভাত্র ূনমডয তাভাত্রা দ্বাযাই ম্ভফ। াজায াজায ফেয আনক ূমডনদন প্রচি নফনফাযনণয পনর ররাা
নানভয এ ধাতু ভাূননয নেটনও নড়। ৃনথফীয ভাধযাওলডণ নক্তয টানন তা ৃনথফীনত 'নানমর' য়। ররাা ভনওড
আধুননও নফজ্ঞাননয আনফষ্কৃত তথয নঠও এওথাটাই প্রভাণ ওনযনে। রদড় াজায ফেয আনকয আযফ রফদুইনযা
নফজ্ঞাননয এ জনটর ূত্র জাননফ নও ওনয?
এই ূযায আনযওনট অাংওকত রভানজমা যনয়নে। ক্রনভও নম্বয অনুমায়ী 'ূযা আর াদীদ' ক্বুযাননয ৫৭তভ ূযা।
আযফীনত 'ূযা আর াদীদ' এয াংঔযাকত ভান নে ৫৭। শুধু 'আর াদীদ' নেয অাংওকত ভান নে ২৬, আয
ররাায আণনফও াংঔযা ভান নে ২৬।
রওাযআনন অননও জায়কায়ই এনওয াংনক অননযয তুরনা উনস্থত ওযা নয়নে। এ তুরনা উনস্থত ওযায ফযাানয
এওনট অনফশ্বায নভর অফরম্বন ওযা নয়নে এফাং তা নে, র দু'নট নাভ অথফা ফস্তুনও ভান াংঔযানতই আল্লা
তা’আরা তাঁয রওতানফ উনল্লঔ ওনযনেন। রমভন, ক্বুযান যীনপ ূযা 'আনর ইভযান'-এয ৫৯ নম্বয আয়ানত আল্লা
তা’আরা ফনরনেন, 'আল্লা তা’আরায ওানে ঈায তুরনা নে আদনভয ভনতা।'
এটা রম তয তা আভযা ফুেনত ানয। ওাযণ, ভানফজনন্ময স্বাবানফও প্রনক্রয়ায় এঁনদয ওানযাযই জন্ম য়নন। আদভ
-‘আরাইন ারাভ-এয ভাতা নেনরা না, নতা নেনরা না এফাং ঈা -‘আরাইন ারাভ-এয  নতা নেনরা
না। এঔন এই তুরনানট রম ওনতা তয তায প্রভাণ ায়া মায় মঔন আভযা ক্বুযান যীনপ এ দু'নট নানভয রভাট
াংঔযা অনুন্ধান ওনয। রদঔা মানে, ক্বুযান যীনপ ঈা -‘আরাইন ারাভ- নাভনট রমভন ঁনচ ফায এননে,
রতভনন আদভ -‘আরাইন ারাভ- নাভনট এননে ঁনচ ফায। ক্বুযাননয ফাণীগুনরা রম ভানুনলয নয় তা রফাো
মায় এ দু'নট নানভয াংঔযায ভতা রদনঔ। আল্লা তা’আরা রমনতু ফনরনেন, এ দুনটা এওই যওভ। তাই রগুনরায
াংঔযা কণনা নঠও এওই যওনভয যাঔা নয়নে।
এই তুরনায রক্ষনত্র আনযওনট অনরৌনওও নফলয় নরা, রমঔানন তুরনানট অভ রঔানন াংঔযা দুনটনও অভ ফরা
নয়নে। রমভন, রওাযআনন ফরা নয়নে, 'ুদ' এফাং 'ফানণজয' এও নয়। আভযা রদঔনত ানে, এ ে দু'নটয এওনট
রওাযআনন এননে েয় ফায এফাং অনযনট এননে াত ফায।
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ফরা নয়নে, 'জান্নানতয অনধফাী  জাান্নানভয অনধফাী ভান নয়'। জান্নানতয াংঔযা নে আট, আয
জাান্নানভয াংঔযা নে াত।
ূযা 'আযাপ'-এ এও আয়ানত আনে 'মাযা আভায ুস্পয আয়াতভূনও অস্বীওায ওনয তানদয উদাযণ নে
ওুওনু যয ভনতা'। নফস্মনয় তফাও নয় রমনত য় মঔন আভযা রদনঔ, 'মাযা আভায ুস্পয আয়াতনও অস্বীওায ওনয'
এই ফাওযনট রওাযআনন ফডনভাট াঁচ ফায এননে। রমনতু তানদয উদাযণ রদয়া নয়নে ওুওনু যয ানথ, তাই
ভগ্র রওাযআনন 'আর ওারফ' তথা ওুওযু েটা এননে াঁচ ফায।
'াফয়া াভায়াত' ওথাটায অথড নরা 'াত আভান'। আিনমডয নফলয় নরা, রওাযআনন এই 'াত আভান'
ওথাটা নঠও াত ফাযই এননে। 'ঔারওু াভায়াত' আভানভূনয ৃনযয ওথাটা ৭ ফায এননে, ম্ভফত
আভান ৭নট তাই। 'াফয়াতু আইয়াভ' ভানন ৭ নদন। এওথাটা রওাযআনন ৭ ফায এননে।
অাংওকত রভানজমা এঔাননই রল নয়।
'দুননয়া  আনঔযাত' এ দু'রটা ওথা রওাযআনন ভান াংঔযায় এননে, অথডাৎ ফডনভাট ১১৫ ফায ওনয।
'ঈভান  ওুপয' ে দু'রটা ভনযভানণ ফরা নয়নে, অথডাৎ ২৫ ফায ওনয ।
'কযভ'  'ঠািা' রমনতু দুনটা নফযীতভুঔী ঋতু, তাই এ ে দুনটা ভান াংঔযও অথডাৎ রওাযআনন ৫ ফায ওনয
এননে।
আযফী বালায় 'ওুর' ভানন ফনরা, তায জফানফ ফরা য় 'ওারু' ভানন তাযা ফরনরা। ভগ্র রওাযআনন এ দু'রটা ে
ভান াংঔযওফায এননে, অথডাৎ ৩৩২ ফায ওনয।
'ভারাওুন' নওাংফা 'ভারানয়ওা' ভানন রপনযতা নওাংফা রপনযতাযা। রওাযআনন এ েনট এননে ৮৮ ফাযএওইবানফ রপনযতায নচয ত্রু 'য়তান' নওাংফা 'ায়াতীন' এ েনট এননে ৮৮ ফায ।
'আর ঔানফ' ভানন অনফত্র, 'আত তাইনয়ফ' ভানন নফত্র। ভগ্র রওাযআনন এ দু'নট ে রভাট ৭ ফায ওনয, অথডাৎ
এওই াংঔযায় নানমর নয়নে।
প্রশ্ন জাকনত ানয দুননয়ায় বানরায চাইনত ভন্দই রতা রফী, তানর এঔানন এ দুনটা েনও ভান যাঔা নরা
নওবানফ। এ ওথায জফানফয জননয ক্বুযাননয ূযা আনপানরয ৩৭ নম্বয আয়াতনটয নদনও ল্ক্ক্ষ ওযা মাও। এঔানন
আল্লা তা’আরা ফনরনেন, 'অনফত্রনও নফত্র রথনও আরাদা ওযায জননয নতনন অনফত্রনও এওটায য আনযওটা
রযনঔ ুঞ্জীবূত ওনযন এফাং রগুনরানও জাান্নানভয আগুনন রপনর রদন।' এনত ফুো মায়, মনদ 'া ুণয' ভান
াংঔযায় এননে, নওন্তু 'ুনঞ্জবূত' ওযা নদনয় তায নযভান রম রফী তা ফুনেনয় রদয়া নয়নে।
'ইয়াভুন' ভানন নদন। ভগ্র রওাযআনন এ েনট ৩৬৫ ফায উনল্লঔ ওযা নয়নে। ফেনয রম ৩৬৫ নদন, এটা রও না
জানন। ইয়াভুন নেয ফহুফচন 'আইয়াভ' ভানন নদনভূ, এ েনট এননে ৩০ ফায। আযফী বালায় 'চাঁদ' নে
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ভানয ূত্র ূচও, কনড় ফেনযয প্রনত ভান ৩০ নদন, এটাই নে চান্দ্রফেনযয ননয়ভ। তফাও নত য় মঔন রদনঔ,
চাঁনদয আযফী প্রনতে 'ওাভায' েনট রওাযআনন রভাট ৩০ ফাযই এননে।
'ারুন' ভানন ভা, ক্বুযান ভজীনদ এ েনট এননে রভাট ১২ ফায। 'ানাতুন' ভানন ফেয, রওাযআনন এ েনট
এননে ১৯ ফায। ওাযণ নননফ আভযা  ম্প্রনত আনফস্কৃত গ্রীও নণ্ডত রভতননয 'রভতনীয় ফৃনত্তয' ওথা উনল্লঔ
ওযনত ানয। নতননই প্রথভ এ তেনট আনফষ্কায ওনযন রম, প্রনত ১৯ ফেয য ূমড  ৃনথফী এওই ফৃনত্ত অফস্থান
ওনয।
রওাযআনন 'পুজ্জায (াী) েনট মনতাফায এননে, 'আফযায' (ুণযফান) েনট তায নদ্বগুণ এননে। অথডাৎ
'পুজ্জায' ৩ আয 'আফযায' ৬ ফায। এয ওাযণ নে, ানস্তয তুরনায় ুযস্কানযয নযভাণ আল্লা তা’আরা ফ ভয়
নদ্বগুণ ওনয রদনফন ফনর য়াদা ওনযনেন। ক্বুযাননয ূযা াফা'য ৩৭ নম্বয আয়ানত আল্লা তা’আরা ফনরনেন 'এ
ধযননয ররাওনদয জননযই (রওয়াভনত) নদ্বগুণ ুযস্কানযয ফযফস্থা থাওনফ। এটা নে নফননভয় র ওানজয মা তাযা
দুননয়ায় ওনয এননে'। এ ওাযনণই রদঔা মায়, রকাটা রওাযআনন 'াী'  'ুণযফান' নেয ভনতা 'আমাফ' েনট
মনতাফায এননে, 'য়াফ' েনট তায নদ্বগুণ এননে। অথডাৎ আমাফ ১১৭ ফায, য়াফ' ২৩৪।
রওাযআনন এওানধও জায়কায় আল্লা তা’আরা ফনরনেন, আল্লায নথ অথড ফযয় ওযনর নতনন তায নফননভয় ফানড়নয়
রদনফন। ম্ভফত এ ওাযনণই রওাযআনন 'কযীফী' েনট এননে ১৩ ফায, আফায তায নফযীনত 'প্রাচুমড' েনট
এননে ২৬ ফায।
রওাযআনন ওাযীনভয নফনবন্ন জায়কায় এবানফ কানণনতও াংঔযায অদ্ভুত নভর রদনঔ ক্বুযাননয রম রওাননা াঠওই
নফস্মনয় তফাও নয় বাফনত থানও, এটা ননঃনন্দন রওাননা ভানুনলয ওথা নয়।
রওাননা এওনট ওাজ ওযনর তায রম অফযম্ভাফী পর দাঁড়ানফ তায উবয়নটনও আিমডজনওবানফ ভান াংঔযায়
ফণডনা ওযা নয়নে। 'কানেয চাযা উৎাদন' ওযনর 'কাে' য়। তাই এ দুনটা েই এননে ২৬ ফায ওনয। রওাননা
ভানুল 'রদায়াত' রনর তায প্রনত 'যভত' ফনলডত য়, তাই এ দুনটা ে রওাযআনন এননে ৭৯ ফায ওনয।
'ায়ানতয' অনযামড নযণাভ নে 'ভত' এ ে দুনটা এননে ১৬ ফায ওনয। আল্লা তা’আরা ফনরনেন
'মাওাত' নদনর 'ফযওত' আন, তাই রওাযআনন ওাযীনভ 'মাওাত' ে এননে ৩২ ফায 'ফযওত' ে ৩২ ফায
এননে। 'আফদ' ভানন রকারাভী, আয 'আফীদ' ভানন রকারাভ। রকারানভয ওাজ রকারাভী ওযা, তাই রওাযআনন এই
উবয় েই এননে ১৫২ ফায ওনয। 'ভানুল ৃনয' ওথাটা এননে ১৬ ফায, আয ভানুল ৃনযয উনিয নে
'এফাদাত'; ুতযাাং তা এননে ১৬ ফায। 'রনা' ওযনর 'ভাতার' য়, তাই এ দুনটা ে এননে ৬ ফায ওনয।
আয ভাত্র দুনটা রভানজমা ফনর আভযা নবন্ন আনরাচনায নদনও অগ্রয নফা।
রওাযআনন 'ইনান' েনট এননে ৬৫ ফায। এফায ইনান ফানাফায উওযণগুনরানও ক্বুযাননয নফনবন্ন জায়কা
রথনও রমাক ওনয নভনরনয় রদঔা মাও। প্রথভ উাদান 'রতাযাফ' (ভানট) এনট এননে ১৭ ফায, নদ্বতীয় উাদান
'নুতপা' (জীফনওণা) এনট এননে ১২ ফায, তৃতীয় উাদান 'আরা ক্ব' (যক্তনি) এনট এননে ৬ ফায, চতুথড
উাদান 'রভাদকা' (ভাাংনি) এনট এননে ৩ ফায। ঞ্চভ উাদান নে 'এমাভ' (াড়), এনট এননে ১৫ ফায।
ফডনল উাদান নে 'রাভ' (রকাত), এ েনট এননে ১২ ফায। রওাযআনন উ
রল্লনঔত (ূযা জ্জ ৫) এ
উাদানগুনরা রমাক ওযনর রমাকপর নফ নঠও ৬৫। আয এফ উাদান নদনয় রম 'ইনান' ফানাননা নয়নে তা
নঠও ৬৫ ফাযই উনল্লঔ ওযা নয়নে।
আল্লা তা’আরা ক্বুযাননয ূযা 'আর ক্বাভায'এয প্রথভ রম আয়াতনটনত চাঁদ নফদীণড য়ায ানথ রওয়াভনতয
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 22

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

আকভন অতযান্ন ওথানট ফনরনেন, আযফী ফণডভারায আক্ষনযও ভান নাফ ওযনর তায রমাক পর য় ১৩৯০,
আয এই ১৩৯০ নজযী (১৯৬৯ ঔৃস্টাে) ানরই ভানুল ফডপ্রথভ চাঁনদ অফতযণ ওনয, জানন না এটা ক্বুযাননয
রওাননা রভানজমা, না তা এভননই এও খটনাচক্র, নওন্তু আল্লা তা’আরায এই ভান ৃনযনত রতা খটনাচক্র ফরনত
নওেুই রনই। এ ওাযনণই য়নতা ভানুনলয চাঁনদ অফতযনণয ানরয ানথ ক্বুযাননয আনরাচয আয়াতনটয াংঔযাভাননয
এই নফস্ময়ওয নভর আভযা রদঔনত ানে।

তাীদ
অধযায় ১ : আল্লা তা’আরা ৃনযওূনরয ৃনযওতডা
ূযা আর ফাক্বাযা ২৯, আর আনআভ ১, ৭৩, ১০১, আর আনম্বয়া ৩৩, আর রভানভনূন
১২-১৪, আন নূয ৪৫, আর রপাযক্বান ২, ররাওভান ১০, আয যভান ১৪-১৫
অধযায় ২ : আল্লা তা’আরা ৃনযওূনরয এওভাত্র াফডনবৌভ ভানরও
ূযা আনর ইভযান ২৬, আন ননা, ৫৩, আর ভানয়দা ১৭, ৭৬, আন নার ৭৩, ফনী
ইযাঈর ১১১,আর রভানভনূন ৮৮, াফা ২২, আর পানতয ১৩, আম মুভায ৪৩, আম
রমাঔরুপ ৮৬, আর পাত ১১, ১৪
অধযায় ৩ : বানরা ভন্দ ফনওেু আল্লায ইোয়ই ানধত য়
ূযা আর ভানয়দা ৪১, আর আ'যাপ ১৮৮, ইউনু ৪৯, ১০৭, আয যা'দ ১৬, ফনী
ইযাঈর ৫৬, আর রপাযক্বান ৩, আর পাত ১১, আর রভাভতাননা ৪, আর নি্ন ২১
অধযায় ৪ : রযনমও শুধু আল্লায ইোয়ই ফানড় ওনভ
ূযা আর ফাক্বাযা ২১২, আর ভানয়দা ৮৮, হুদ ৬, আয যা'দ ২৬, আর াজ্জ ৫৮, আর
আনওাফুত ১৭, ৬০, আয রযাভ ৪০, পানতয ৩, আর রভানভন ১৩, আ ূযা ২৭, আম
মানযয়াত ৫৮, আত ত্বারাও ৩, আর ভুরও ২১
অধযায় ৫ : আল্লা তা’আরা োড়া রওাননা ভা'ফুদ রনই
ূযা আর ফাক্বাযা ১৬৩, ২৫৫, আনর ইভযান ৬২, আন ননা, ১৭১, আর ভানয়দা ৭৩,
আর আনআভ ৪৬, আর আ'যাপ ৬৫, ইফযাীভ ৫২, আন নার ২২, ৫১, ফনী
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ইযাঈর, ২২, আর ওাপ ১১০, আর আনম্বয়া ১০৮, আর াজ্জ ৩৪, আর রভানভনূন
৯১, আন নাভর ৬০, আর ওাোে ৭১, রোয়াদ ৬৫, া-ভীভ আ াজদা ৬, আম
রমাঔরুপ ৮৪, আত তূয ৪৩
অধযায় ৬ : আল্লা তা’আরাই শুধু কায়নফয ঔফয জাননন
ূযা আর ফাক্বাযা ৩৩, আর ভানয়দা ১০৯, ১১৬, আর আনআভ ৫৯, ৭৩, আত তাফা
৭৮, ৯৪, ১০৫, ইউনু ২০, হুদ ১২৩, আর ওাপ ২৬, আর পানতয ৩৮, াফা ৩,
আর হুজুযাত ১৮
অধযায় ৭ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- কানয়ফ জাননতন না
ূযা আর আনআভ ৫০, আর আ'যাপ ১৮৭, ১৮৮, আর নি্ন ২৫
অধযায় ৮ : আল্লা তা’আরা মানও মনতা ইো দান ওনযন
ূযা আনর ইভযান, ৩৭
অধযায় ৯ : ন্তান দাননয ক্ষভতা এওভাত্র আল্লা তা’আরায
ূযা আ ূযা ৪৯-৫০
অধযায় ১০ : রপা দানওাযী নেন এওভাত্র আল্লা তা’আরা
ূযা আ ূযা আয়াত, ৮০
অধযায় ১১ : নফনদয াথী এওভাত্র আল্লা তা’আরা
ূযা ইউনু ১২, আর আনম্বয়া ৮৪, ফনী ইযাঈর ৫৬, আম মুভায ৩৮
অধযায় ১২ : প্রাথডনা ওযনত নফ যানয আল্লায ওানে
ূযা আর আনআভ ৪০-৪১, আর আ'যাপ ২৯, ইউনু ১০৬, আয যা'দ ১৪, আর
রপাযক্বান ৬৮, আর রভানভন ১৪
অধযায় ১৩ : আল্লা তা’আরাই নফদগ্র
স্ত ফযনক্তয রদায়া ওফুর ওনযন
ূযা আর ফাক্বাযা ১৮৬, আন নাভর ৬২, আম মুভায ৪৯
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রযারাত
অধযায় ১ : রভাাম্মদ -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- আল্লায রপ্রনযত যূর
ূযা আর ফাক্বাযা ১১৯, আন ননা, ৭৯, আয যা'দ ৩০, ফনী ইযাঈর ১০৫, আর
আনম্বয়া ১০৭, আর আমাফ ৪৫, াফা ২৮, ইয়াীন ৩
অধযায় ২ : নফীনদযনও ভানফরূী ভাফুদ ভনন ওযা ওুপযী
ূযা আর ভানয়দা ৭২-৭৪
অধযায় ৩ : নননজনদয নদনও নয় ফযাং আল্লায দানত্বয নদনওই নফীনদয আফান
ূযা আনর ইভযান ৭৯
অধযায় ৪ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- ওর নফীনদয ভনধয উত্তভ
ূযা আর আমাফ ৪০, াফা ৩৮
অধযায় ৫ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ-এয নফনল গুণাফরী
ূযা আত তাফা ১২৮, আর আনম্বয়া ১০৭, আর আমাফ ৪৫-৪৬, াফা ২৮
অধযায় ৬ : আল্লায যূনরয দানয়ত্ব
ূযা আনর ইভযান ২০, আর ভানয়দা ৬৭, আর ভানয়দা ৯২, আর ভানয়দা ৯৯, আয
যা'দ ৪০, আ ূযা ৮৪
অধযায় ৭ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- নেন নাভামীনদয ইভাভ
ূযা আন ননা, ১০২, আত তাফা ১০৩
অধযায় ৮ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- নেন আল্লায তযপ রথনও
নননয়াকপ্রাপ্ত নফচাযও
ূযা আনননা,৬৫, ১০৫
অধযায় ৯ : যনাঙ্গনণয রনানত আল্লায যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভূযা আনর ইভযান ১২১, আন ননা, ৮৪, আর আনপার ৫৭, ৬৫
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অধযায় ১০ : শুযা ওাউনন্সনরয প্রধান ভানফী -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভূযা আনর ইভযান ১৫৯
অধযায় ১১ : যূর নেন নফডাত্তভ চনযনত্রয নভুনা
ূযা আনর ইভযান ১৫৯, আত তাফা ১২৭, আর ওারাভ ৪
অধযায় ১২ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ- নেনরন ত্রুনদয ওরযাণওাভী
ূযা আর ওাপ ৬
অধযায় ১৩ : ওর নফীই তায উম্মনতয ফযাানয া
ক্ষী
ূযা আন নার ৮৪, ৮৯
অধযায় ১৪ : উম্মনত রভাাম্মদী অনয ফ উম্মনতয া
ক্ষী
ূযা আর ফাক্বাযা ১৪৩
অধযায় ১৫ : নফীনদয ননজস্বক্ষভতায় নয়; ফযাং আল্লায ইোয়ই তাযা রভানজমা রদঔানত
ানযন
ূযা আর আনআভ ১০৯, আয যা'দ ৩৮
তাওদীয
অধযায় ১ : বাকযনরঔন ম্পনওডত আনরাচনা
ূযা ইউনু ৫ আর রজয ২১, ৬০, আর রভানভনুন ১৮, আর রপাযক্বান ২, আর
আমাফ ৩৮, াফা ১৮, ইয়াীন ৩৯, া-ভীভ আ াজদা ১০, আ ূযা ২৭, আর
ওাভায ১২, ৪৯, আর য়ানওয়া ৬০, আর রভামমানম্মর ২০, আর রভাযারাত ২২, ২৩,
আফাা ১৯, আর আ'রা ৩
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আর ক্বুযান
অধযায় ১ : আল্লা তা’আরাই ক্বুযান অফতীণড ওনযনেন
ূযা আর ফাক্বাযা ২৩, ৯৭, ১৮৫, আনর ইভযান ৩, ৭, ৪৪, আন ননা, ৮২, আর
ভানয়দা ৪৮, আর আনআভ ১৯, ৯২, ১১৪, ১৫৫, আর আ'যাপ ২, ইউনু ৩৭, ইউনু
৫৭, হুদ ১৩-১৪, হুদ ৪৯, ইউুপ ২, ১০২, ইফযাীভ ১, আন নার ৮৯, ফনী
ইযাঈর ৮২, ৮৮, রত্বায়া-া ২, ১১৩, আন নূয ৩৪, আর রপাযক্বান ১, আ রায়াযা
১৯২, আ াজদা ২, ইয়াীন ৫, রায়াদ ২৯, আম মুভায ২৩, া-ভীভ আ াজদা ২,
আ ূযা ৭, আম রমাঔরুপ ৩, আদ রদাঔান ৩, ৫৮, আত তূয ৩৩-৪, আর য়ানওয়া
৮০, আদ দায ২৩, আর ওাদয ১
অধযায় ২ : ক্বুযান ভনজদ নানমনরয উনিয
ূযা আনর ইভযান ১৩৮, আর ভানয়দা ১৫-১৬, ৪৮, আর আনআভ ৯০, ১৫৭, ইউনু
৫৭, আন নার ৬৪, ৮৯, ফনী ইযাঈর ৯-১০, ৮২
অধযায় ৩ : ক্বুযাননয রভানজমা
ূযা আর ফাক্বাযা ৫৫-৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৭২-৭৩, ২৪৩, ২৪৮, ২৫৯, ২৬০, আনর
ইভযান ১৩, ৩৭, ৩৯-৪১, ৪৫-৪৬, ৪৯, ১২৩-১২৫, আন ননা, ১৫৭, ১৫৭-১৫৮,
১৫৯, আর ভানয়দা ৬০, আর আ'যাপ ১০৭-১০৮, ১১৫-১২২, ১৩০-১৩৩, ১৭১, আর
আনপার ৯, আত তাফা ২৫-২৬, ৪০, হুদ ৩৬-৪৪, ৬৪-৬৮, ৬৯-৭৩, ৭৭-৮৩, ৯৩৯৫, ইউুপ ২৩-২৭, ৮৩, ৯৩, ৯৪-৯৬, ফনী ইযাঈর ১, আর ওাপ ১০-১২, ১৭১৮, ২৫, ৬০-৬৩, ভাযইয়াভ ১৬-১৭, ২৪-২৫, ২৯-৩১, রত্বায়া-া ১৯-২২, ২৫-৩৬,
৬৬-৭০, ৯৭, আর আনম্বয়া ৬৯, ৭৯, ৮১-৮২, আ রায়াযা ৬০-৬৬, আন নাভর ৭১২, ১৬-১৯, ২০-২৮, ৩৭-৪০, ৪৮-৫১, আর ওাা ৭-১৩, ২৪-৩৫, আর
আনওাফুত ৫১, আর আমাফ ৯, াফা ১০-১৪, আ াপপাত ১৪০-১৪৬, রায়াদ ১৭,
৩৬-৩৮, ৪২-৪৩, আর রভা'রভন ২৬-২৭, আদ রদাঔান ২৪, আম মানযয়াত ২৮, আন
নাজভ ১-১৮, আর ওাভায ১, ৩৭, আর পীর ১-৫
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অধযায় ৪ : ক্বুযান রভানভননদয জননয রপা  যভত
ূযা আর পানতা আয়াত, ১-৭, আত তাফা আয়াত, ১৪-১৫, ূযা ইউনু আয়াত,
৫৭-৫৮, আন নার আয়াত, ৬৯, ফানী ইযাঈর আয়াত, ৮২, আর আনম্বয়া আয়াত,
৮৩, আ রায়াযা আয়াত,৭৮-৮২, রোয়দ আয়াত, ৪১, া-ভীভ আ াজদা আয়াত,
৪৪।
রপনযতা
অধযায় ১ : রপনযতানদয দানয়ত্ব ওতডফয
আর ফাক্বাযা ৩০-৩৪, ৯৭-৯৮, ১০২, আর আনআভ ৯৩, আর আ'যাপ ২০৬, আয
যা'দ ১১, আন নার ৪৯-৫০, ভাযইয়াভ ৬৪, আর আনম্বয়া ১৯-২০, ২৬-২৯, আর
রপাযক্বান ২৫-২৬, আ রায়াযা, ১৯২-১৯৪, াফা ২২-২৩, পানতয ১, আ াফ্পাত
১৬৪-১৬৬, আর রভা'রভন ৭-৯, া-ভীভ আ াজদা ৩৮, আ ূযা ৫, আম রমাঔরুপ
৭৭, ৮০, ক্বাপ ১৬-১৮, ১৯-২৬, আন নাজভ ২৬, তাযীভ ৬, আর াক্কা ১৬-১৮,
আর রভািানয ৩০-৩১, আত তাওয়ীয ১৯-২১, আর ইননপতায ১০-১২, আর
ক্বাদয ১৪
রওয়াভত
অধযায় ১ : রওয়াভনতয আরাভত
(রমভন ইয়াজুজ ভাজুজ, দাব্বাতুর আযনদয আনফবডাফ এফাং ূনযায় মযত ঈা ‘আরাইন ারাভ--এয আকভন)
ূযা আর ওাপ ৯৮-৯৯, আর আনম্বয়া ৯৬, আন নাভর ৮২, আম রমাঔরুপ ৬১, আদ
রদাঔান ১০-১১, রভাাম্মাদ ১৮, আন নাজভ ৫৭-৫৮, আর ওাভায ১, আর ভায়ানযজ ৬৭
অধযায় ২ : ুনরুত্থাননয প্রনয়াজনীয়তা  তায প্রভাণ
ূযা আর ফাক্বাযা ৭২-৭৩, ২৫৯-২৬০, আর আ'যাপ ২৯, ৫৭, আন নার ৩৮-৪০,
৭৭, ফনী ইযাঈর ৯৮-৯৯, আর ওাপ ২১, ভাযইয়াভ ৬৬-৬৭, রত্বায়া-া ১৫, আর
আনম্বয়া ১০৪, আর াজ্জ ৫-৭, আন নাভর ৮৬, আর আনওাফুত ১৯-২০, আয রযাভ
১৯, ২৭, ৫০, াফা ৩, পানতয ৯, ইয়াীন ৩৩, ৭৮-৮২, আ াফ্পাত ১১, রায়াদ,
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 28

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

২৭-২৮, আম মুভায ৪২, আর রভানভন ৫৭, া-ভীভ আ াজদা ৩৯, আদ রদাঔান
৩৯-৪০, আর জানয়া ২১-২২, আর আওাপ ৩, ৩৩, ক্বাপ ৬-১১, ১৫, আম মানযয়াত
১-৬, আত তূয ১-১০, আর য়ানওয়া ৫৭-৬২, আর রওয়াভা ৩-৪, ৩৬-৪০, আর
রভাযারাত ১-৭, আন নাফা ৬-১৭, আন নানময়াত ২৭-৩২, আত তানযও ৫-৮, আত
তীন ৪-৮
অধযায় ৩ : ভৃতুযয য রথনও রওয়াভত মডন্ত ভয়ওারীন অফস্থা
ূযা আর ফাক্বাযা ১৫৪, আনর ইভযান ১৬৯-১৭১, আন ননা৯৭, আর আনআভ ৬২,
আর আ'যাপ ৪০, আর রভানভনুন ১০০, আ াজদা ১১, আর রভানভন ৪৬, ক্বাপ ৪
অধযায় ৪ : নঙ্গায় পুৎওায
ঁ
ূযা আর আনআভ ৭৩, আর ওাপ ৯৮-১০১, আন নাভর ৮৭-৮৮, রায়াদ ১৫,
আমমুভায ৬৮, ক্বাপ ২০, ৪১-৪২, আর া-ক্কা ১৩-১৭
অধযায় ৫ : ভয়দানন ানযয অফস্থা
ূযা আর ফাক্বাযা ১১৩, ১৪৮, ১৭৪, ২১০, আনর ইভযান ১০৬-১০৭, আন ননা ৪১৪২, আর আনআভ ৩১, ৩৬, ৩৮, আর আ'যাপ ২৯, ৫৩, আত তাফা ৩৪-৩৫,
ইউনু ৪, ২৬-৩০, ৪৫, হুদ ১৮, ৯৮, ১০৩-১০৮, ইফযাীভ ৪৮-৫১, আর রজয ২৪২৫, ফনী ইযাঈর ৫২, ৭১-৭২, ৯৭, ১০৪, আর ওাপ ৪৭, ৫২-৫৩, ভাযইয়াভ ৩৭৩৯, ৬৮-৭২, ৮৫-৮৬, ৯৩-৯৫, রত্বায়া-া, ১০০-১১২, ১২৪-১২৬, আর আনম্বয়া ৪০,
১০৩-১০৪, আর াজ্জ ৭৮, আর রভানভনুন ১০০-১০১, আর রপাযক্বান ২২, ৩৪, আ
রায়াযা ৯০-৯৫, আন নাভর ৮৩-৮৫, আর ওাা ৬৫-৭৫, আয রযাভ ১৪-১৬, ২২২৫, ৫৫-৫৭, আ াজদা ৫, ইয়াীন ৪৮-৫৯, আ াপপাত ২০-২৬, আম মুভায
৭৫, আর রভানভন ১৫-১৭, আ ূযা ৪৭, আম রমাঔরুপ ৬৬-৬৭, আদ রদাঔান, ৪০,
ক্বাপ ১১, আত তূয ৭-১২, ৪৫, আর ক্বাভায ৬, আয যভান ৩৭-৪৪, আর য়ানওয়া
১-৬, ৪৯-৫০, আর াদীদ ১২-১৫, আত তাকাফুন ৯, আর ওারাভ ৪২-৪৩, আর াক্কা ১-২, আর ভায়ানযজ ১-১০, ৪৩-৪৪, আর রভামমানম্মর ১২-১৪, ১৭-১৮, আর
রভািানয ৮-১০, আর রওয়াভা ৭-১২, আর রভাযারাত ৮-১৫, আন নাফা ১৭-২০,
৪০, আন নানময়াত ৬-৯, ১৩-১৪, ৩৪-৩৯, আফাা ৩৩-৪২, আত তাওয়ীয ১-১৪,
আর ইননপতায ১-৫, ১৫-১৯, আর রভাতাপনপপীন ১৫-১৭, আর ইননক্বাও ১-২,
আর পাজয ২১-৩০, আম রমরমার ১-৮, আর আনদয়াত ৬-১১, আর ক্বানযয়া ১-৫
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 29

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

অধযায় ৬ : রওয়াভত নদফনয ওনঠাযতা এফাং ভানুনলয ফযাওুরতা
ূযা আর ভানয়দা ৩৬, আর আনআভ ৩১, ইফযাীভ ৪২-৪৩, ভাযইয়াভ ৩৯, ৭১,
রত্বায়া-া ১০৮, আর আনম্বয়া ৪০, ৯৭, আর াজ্জ ১-২, আন নূয ৩৭, আর রপাযক্বান
২৭, াফা ৩৩, আ াপপাত ২০, ২২-২৩, আম মুভায ৪৭-৪৮, ৬০, আর রভানভন
১৮, া-ভীভ আ াজদা ২৯, আ ূযা ২২, ৪৫, আম রমাঔরুপ ৩৭-৩৯, আর
জানয়া ২৭-২৮, আম মানযয়াত ১৩-১৪, আত তূয ৪৫-৪৬, আর ওাভায ৮, ৪৬, আর
াদীদ ১৩-১৫, আর ভুরও ২৭, আর ওারাভ ৪৩, আর া-ক্কা ২৫-২৯, আর
ভায়ানযজ ১১-১৪, আর রভামমানম্মর ১৭, আর রভািানয ৯-১০, আর রওয়াভা ৭১২, আদ দায ১০-১১, আর রভাযারাত ৩৭-৩৯, আন নাফা ৪০, আন নানময়াত ৮-৯,
আফাা ৩৪-৩৭, আত ত্বানযও ১০, আর কানয়া ১-৩, আর পাজয ২৩-২৬, আর
রায়র ১১, আম রমরমার ৩, আর ওাযয়া ৪-৫
অধযায় ৭ : না-পযভাননদয দুননয়ায় নপনয আায আওাাংঔা
ূযা ইফযাীভ ৪৪-৪৫, আ াজদা ১২, আ ূযা ৪৪
অধযায় ৮ঃঃ অনুাযীনদয ানথ ানষ্ঠ রনতানদয ত্রুতা  তানদয অভতা
ূযা আর ফাক্বাযা ১৬৬-১৬৭, আয রযাভ ১৩
অধযায় ৯ : রওয়াভনতয নদন রওউ ওানযা ওানজ আনফ না
ূযা আর ফাক্বাযা ১৬৫-১৬৭, আর আনআভ ৭০, ৯৪, ১৬৪, ইউনু ২৭-৩০, ইফযাীভ
২১-২২, আন নার ৮৬-৮৭, আর ওাপ ৫২, ভাযইয়াভ ৮১-৮২, আর রভানভনুন ১০১,
আর রপাযক্বান ১৭-১৯, আ রায়াযা ৮৮, আর ওাা ৬৩-৬৪, আর আনওাফুত ২৫,
আয রযাভ ১৩, ররাওভান ৩৩ াফা ৩১-৩৩, ৪২, পানতয ১৪, ১৮, আ াপপাত ২৫৩৩, আর রভানভন ১৮, া-ভীভ আ াজদা ৪৮, আ ূযা ৪৬, আম রমাঔরুপ ৬৭,
আদ রদাঔান ৪১-৪২, আর আওাপ ৬, ক্বাপ ২৩-২৭, আর রভাভতাননা ৩, আর
াক্কা ২৫-৩৫, আর ভায়ানযজ ১০-১৪, আফাা ৩৪-৩৬, আর ইননপতায ১৯
অধযায় ১০ : াপায়াত রওফর আল্লায অনুভনতনতই ায়া মানফ
ূযা আর ফাক্বাযা ৪৮, ২৫৪, ২৫৫, ইউনু ৩, ফনী ইযাঈর ৭৯, ভাযইয়াভ ৮৭,
রত্বায়া-া ১০৯, আম রমাঔরূপ ৮৬, আন নাজভ ২৬
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অধযায় ১১ : রওয়াভনতয নদন নভথযা ভা'ফুদ, ওানপয ম্প্রদায় এফাং ভুরভাননদয ানথ
আল্লায ওথাফাতডা
ূযা আর ভানয়দা ১০৯-১১৯, আর আনআভ ২২-২৩, ৩০, ৯৪, ১২৮-১৩০, আর
আ'যাপ ৬-৭, ইফযাীভ ৪৪-৪৫, আন নার ২৭-২৯, আর ওাপ ৪৮, রত্বায়া-া ১২৫১২৬, আর রভানভনুন ১০৫-১১৪, আর রপাযক্বান ১৭-১৯, আন নাভর ৮৪, আর ওাা
৬২-৬৬, আ াজদা ১২-১৪, াফা ৪০-৪২, ইয়াীন ৬০-৬৪, আ াপপাত ২৪২৫, আম মুভায ৫৯, া-ভীভ আ াজদা ৪৭, আর জানয়া ২৮, ক্বাপ ২২-২৯,
আর রভাযারাত ৩৮-৩৯
অধযায় ১২ : রওয়াভনতয নদনন নাফ ননওা গ্রণ
ূযা ইফযাীভ ৫১, আন নার ৯৩, ফনী ইযাঈর ১৩-১৪, আর ওাপ ৪৯, ১০৫,
ভাযইয়াভ ৩৯, আর আনম্বয়া ৪৭, ররাওভান ১৬, ইয়াীন ৬৫, আর রভানভন ৭৮, আম
রমাঔরূপ ১৯, ৪৪, আয যাভান ৩১, আর রভাভতাননা ৩, আর কানয়া ২৬, আত
তাওােুয ৮
অধযায় ১৩ : রওয়াভনতয নদন া ূনণযয নযভা
ূযা আর আ'যাপ ৮-৯
অধযায় ১৪ : আভর নাভায ননধডাযণ
ূযা আনর ইভযান ৩০, আর া-ক্কা ১৯-২৯, আত তাওয়ীয ৮-১০, আর ইননক্বাও
অধযায় ১৫ : আভর অনুমায়ী ুযস্কায  ানস্ত নননিতওযণ
ূযা আনর ইভযান ১৮৫, ইউনু ৪, হুদ ১০৬-১০৮, ১১১, আন নার ১১১, আর াজ্জ
৫৬-৫৭, আর রভানভনুন ১০২-১০৩, আন নূয ২৩-২৫, আন নাভর ৮৫, ৯০-৯৩, আর
আনওাফুত ১৩, আয রযাভ ১৪-২৩, ইয়াীন ৫৩-৫৪, আম মুভায ১০, ৭০, আর
রভানভন ১৭, ৫২, া-ভীভ আ াজদা ২৪, আর জানয়া ৩৪-৩৫, ক্বাপ ২৮-৩১,
আত তুয ১৬-১৭, আর য়ানওয়া ৭-৪৪, ৮৮-৯৪, আত তাকাফুন ৯-১০, আত
তাযীভ ৭, আর া-ক্কা ১৮-৩২, আর রওয়াভা ২২-২৫, আর রভাযারাত ১১-১৫,
৩৫-৩৯, আন নানময়াত ৩৪-৪১, আম রমরমার ৪-৮, আর ওানযয়া ৬-৯
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নফত্রতা
অধযায় ১ : মুয ভাআরা
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ৬
অধযায় ২ : তায়াম্মুনভয ভাআরা
ূযা আন রনা, আয়াত ৪৩
অধযায় ৩ : রকানরয ভাআরা
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ৬, আন ননা, ৪৩
অধযায় ৪ : ভানও ঋতুরানফয ভাআরা
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২২২
নাভাম
অধযায় ১ : জাভানতয ানথ নাভানময হুওুভ
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ৪৩
অধযায় ২ : ভাওানভ ইফযাীনভ নাভানময হুওুভ
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ১২৫
অধযায় ৩ : নাভাম রপামনতয গুরুত্ব
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২৩৮ ূযা আর রভানভনুন, আয়াত ২
অধযায় ৪ : ওয নাভাম এফাং মুনদ্ধয ভয়দানন নাভানময দ্ধনত
ূযা আন রনা, আয়াত ১০১-১০৩
অধযায় ৭ : াঁচ য়াক্ত নাভানময প্রভাণ
ূযা ফনী ইযাঈর, আয়াত ৭৮-৭৯
অধযায় ৮ : প্রওায নাভানম ভধযভ আয়ানম রওযাত ানঠয হুওুভ
ফনী ইযাঈর, আয়াত ১১০
অধযায় ৯ : নাভানময ভয়
ূযা রত্বায়া-া, আয়াত ১৩০
অধযায় ১০ : নাভানম ঔুশু
ূযা আর রভানভনুন, আয়াত ২
অধযায় ১১ : ফযস্ততা আল্লানপ্রভীনদয নাভানম ফাধা য় না।
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ূযা আন নূয, আয়াত ৩৭
অধযায় ১২ : নাভাম অেীর  ভন্দ ওাজ রথনও নফযত যানঔ
ূযা আর আনওাফুত, আয়াত ৪৫
অধযায় ১৩ : জুভায নদনন ভানজনদ মায়ায তানকদ
ূযা আর জুভুয়া, আয়াত ৯
অধযায় ১৪ : ররাও রদঔাননা নাভামীনদয ওনঠায ানস্ত
ূযা আর ভাঊন, আয়াত ৪-৬
মাওাত
অধযায় ১ : মাওাত, দওা এফাং তা ফযনয়য ঔাতভূ
ূযা আর ফাক্বাযা ২১৫, ২৬৭, ২৭১, ২৭৩-২৭৪, আর আনআভ ১৪১, আত তাফা
৬০, আন নূয ৫৬, আর রপাযক্বান ৬৭, আয রযাভ ৩৯, আদ দায ৮-৯
রযামা
অধযায় ১ : রযামা, এ'রতওাপ এফাং রায়রাতুরক্বাদয
ূযা আর ফাক্বাযা ১২৫, ১৮৩-১৮৫, ১৮৭, আদ রদাঔান ৩-৫, আর ওাদয ১-৫
জ্জ
অধযায় ১ : ওাফাখনযয প্রনত ম্মান প্রদডন
ূযা আর ফাক্বাযা ১২৫, আনর ইভযান ৯৬-৯৭, আর াজ্জ ২৬-২৭
অধযায় ২ঃঃ নজ্জয ভান নদন
ূযা আর ফাক্বাযা ১৯৭-১৯৯
অধযায় ৩ : তয়ানপ রময়াযনতয ফণডনা
ূযা আর াজ্জ, আয়াত ২৯
অধযায় ৪ : াপা এফাং ভাযয়ায় রদৌড়াননায
'ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ১৫৮
অধযায় ৫ : ভযায ফণডনা
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ূযা আর ফাক্বাযা ১৯৬
অধযায় ৬ : ভযায় ভাথা ভুিাননা অথফা চুরোঁটা
ূযা আর পাতা, আয়াত ২৭
অধযায় ৭ : এযাভ ফাধা অফস্থায় নওায ওযা
ূযা আর ভানয়দা ১, ৯৫, ৯৬
অধযায় ৮ : নজ্জ তাভাত্তু
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ১৯৬
অধযায় ৯ : রওাযফানীয জননয ননধডানযত নি ফাধা শু
ূযা আর ভানয়দা ৯৭, আর াজ্জ ২৮
অধযায় ১০ : রওাযফানীয শুয ননঔুঁত য়া
ূযা আর াজ্জ, আয়াত ৩০-৩৩, ৩৬-৩৭
অধযায় ১১ : নজ্জ মায়ায নথ ফাধাগ্রস্থ নর নপনয মায়া
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ১৯৬
নাযী  ানযফানযও জীফন
অধযায় ১ : দডায নফধান
ূযা আন নূয, আয়াত ২৭-৩১, ৫৮-৬০, আর আমাফ ৫৩-৫৫, ৫৯
অধযায় ২ : নফনয়য হুওুভ
ূযা আন রনা, আয়াত ৩
অধযায় ৩ : রমফ ভনরানদয নফনয় ওযা াযাভ
ূযা আর ফাক্বাযা ২২১, আন ননা২৩-২৪
অধযায় ৪ : নফনয়য রী (অনববাফও)-এয ফণডনা
ূযা আন রনা, আয়াত ২৫
অধযায় ৫ : রভানযয নফধান
ূযা আর ফাক্বাযা ২৩৬-২৩৭, আন ননা২৪, আর ওাোে ২৭-২৮, আর আমাফ ৫০
অধযায় ৬ : ভুরভাননদয অনফফানত থাওা উনচৎ নয়
ূযা আন নূয, আয়াত ৩২
অধযায় ৭ : এওানধও াংকীয ভানে নযায় ইনাপ প্রনতষ্ঠা
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ূযা আন রনা, আয়াত ১২৯
অধযায় ৮ : নশুয ভাতৃদুগ্ধ ান  তা োড়াননায ভয়
ূযা আর ফাক্বাযা ২৩৩, আর আওাপ ১৫
অধযায় ৯ : তারানওয নফধান
ূযা আর ফাক্বাযা ২২৯, ২৩১, ২৩২
অধযায় ১০ : নতন তারানওয আনরাচনা
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২৩০
অধযায় ১১ : স্ত্রী রও তারানওয অনধওায রদয়া
ুযা আর আমাফ, আয়াত ২৮-২৯
অধযায় ১২ : রম তারাও রথনও নপনয আা মায় তায আনরাচনা
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২২৮
অধযায় ১৩ : স্ত্রীয ওানে না মায়ায ওভ
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২২৬-২২৭
অধযায় ১৪ : রঔারা'য নফধান
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২২৯
অধযায় ১৫ : রমানযয হুওুভ
ূযা আর রভাজাদারা, আয়াত ২-৪
অধযায় ১৬ : স্বাভী স্ত্রী এনও অননযয প্রনত ফযনবচানযয অনবনমাক ওযনর তা নভভাাং
ায
দ্ধনত
ূযা আন নূয, আয়াত ৬
অধযায় ১৭ : ইিনতয নফধান
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২২৮
অধযায় ১৮ : নফধফায ইিত
ূযা আর ফাওযা, আয়াত ২৩৪, ২৪০
অধযায় ১৯ : স্বাভীকভন য়নন এভন ভনরানদয জননয রওাননা ইিত
ূযা আর আমাফ, আয়াত ৪৯
অধযায় ২০ : অপ্রাপ্ত ফয়, ফৃদ্ধা এফাং কবডফতীনদয ইিত
ূযা আত ত্বারাও, আয়াত ৪
অধযায় ২১ : তারাওপ্রাপ্তানদয রঔাযনা

ূযা আত তারাও ৬-৭
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দিনফনধ
অধযায় ১ : তযায ানস্ত
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ৪৫
অধযায় ২ : রচানযয ানস্ত
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ৩৮
অধযায় ৩ : োনয ানস্ত
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ৩৩
অধযায় ৪ : ফযনবচানযয অফাদ আনযাওাযীয ানস্ত
ূযা আন ননা১৫-১৬, আন নূয ২-৪
অথডনীনত
অধযায় ১ : নেয়ত এফাং উত্তযানধওানযয নফধান
ূযা আর ফাক্বাযা ১৮০-১৮২, ২৪০, আন ননা৭-৮, ১১-১২, ৩৩, ১৭৬, আর ভানয়দা
১০৬-১০৮, আর আনপার ৭৫
অধযায় ২ : ক্রয় নফক্রনয়য নফনধ-নফধান
ূযা আর ফাক্বাযা ১৯৮, ২৭৫, ২৮২-২৮৩, আন ননা২৯, আন নূয ৩৭, আর জুভুয়া,
১০, আর রভামমানম্মর ২০
অধযায় ৩ : ুনদয ফণডনা
ূযা আর ফাক্বাযা ২৭৫, ২৭৮-২৮০, আন ননা১৬১
রজাদ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ--এয স্বযীনয অাংগ্রনণ াংখনটত
মুদ্ধভূ
অধযায় ১ : কাময়ানয় ফদয
ূযা আনর ইভযান ১৩, আর আনপার ৫-১৮, ৪১-৪৪, ৪৮
অধযায় ২ : কাময়ানয় হুদ
ূযা আনর ইভযান, আয়াত ১২১-১২৭, ১৪০-১৪৩, ১৫২-১৫৫, ১৬৫-১৭১
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অধযায় ৩ : কাময়ানয় ফনী নমীয
ূযা আর ায, আয়াত ২-৬
অধযায় ৪ : কাময়ানয় ফদনয রোকযা
ূযা আনর ইভযান, আয়াত ১৭২-১৭৫
অধযায় ৫ : কাময়ানয় আমাফ
ূযা আর আমাফ ৯-২৫
অধযায় ৬ : কাময়ানয় ফনী রওাযায়মা
ূযা আর আমাফ, আয়াত ২৬-২৭
অধযায় ৭ : রাদায়নফয়ায নন্ধ এফাং ফাইয়ানত রযদয়ান
ূযা আর পাতা, আয়াত ১
অধযায় ৮ : ভক্কা নফজয়
ূযা আন নােয, আয়াত ১
অধযায় ৯ : কায়ানয় রানায়ন
ূযা আত তাফা, আয়াত ২৫-২৬
অধযায় ১০ : কাময়ানয় তাফুও
ূযা আত তাফা, আয়াত ৪২-৫৯, ৮১-৮৩, ৯০-৯৬
অধযায় ১১ : কনীভনতয ভার এফাং পাই-এয হুওুভ
ূযা আর ফাক্বাযা ১৯০-১৯৪, ২১৭, আন ননা৭১, ৭৫-৭৬, ৮৯-৯১, ৯৪, আর
আনপার ১, ১২-১৩, ১৫-১৬, ৩৯, ৪১, ৪৫-৪৭, ৫৭-৫৮, ৬০-৬১, ৬৭-৬৯, ৭২-৭৩,
আত তাফা ১-৭, ১১-১২, ২৮-২৯, ৩৬-৩৭, ৪১, ৭৩-৭৪, আন নার ১২৬, আর
াজ্জ ৩৯-৪০, আর আমাফ ৬০-৬২, রভাাম্মদ ৪, আর ায ৫-১০, আর
রভাভতাননা ১০-১১
অধযায় ১২ : নফশ্বাখাতও এফাং দুভননদয ানথ ফযফায
ূয আর আনপার, আয়াত ৫৬-৫৮
অধযায় ১৩ : মুনদ্ধয ভয় ত্রু নয নন্ধপ্রস্তাফ
ূযা আর আনপার, আয়াত ৬০-৬৩
অধযায় ১৪ : ত্রুয ানথ ভঙ্ক্ষানদত চুনক্ত ফা
স্তফায়ন ওযা
ূযা আত তাফা, আয়াত ১-৪
অধযায় ১৫ : ত্রু ননযাত্তা চাইনর তানও ননযাত্তা রদয়া
ূযা আত তাফা, আয়াত ৬
অধযায় ১৬ : ইরাভ গ্রনণ দুভননও ফাধয না ওযা
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ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ২৫৬-২৫৭
অধযায় ১৭ : ত্রুয য অতযাচায এফাং ফাড়াফানড় না ওযা
ূযা আর ফাক্বাযা ১৯০-১৯৪
ফান্দায ও
অধযায় ১ : নতাভাতা, াড়া প্রনতনফী এফাং আ
ত্বীয়-স্বজননয ও
ূযা আর ফাক্বাযা ১৭৭, আন ননা৩৬, আন নার ৯০, ফনী ইযাঈর ২৩-২৫, ২৬,
২৮, ভাযইয়াভ ১৪, ৫৫, রত্বায়া-া ১৩২, আন নূয ২২, আর আনওাফুত ৮, আয রযাভ
৩৮, ররাওভান ১৪-১৫, আর আমাফ ৬, আর হুজুযাত ১০, আত তাযীভ ৬, আর
ফারাদ ১৫
অধযায় ২ ঃঃ স্বাভী-স্ত্রীয ও এফাংাযস্পনযও রৌাদডয
ূযা আর ফাক্বাযা ১৮৭, ২২৩, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, আন ননা৩-৪, ১৯-২১, ৩৪-৩৫,
১২৮-১৩০, আত তাকাফুন ১৪, আত ত্বারাও ৬-৭
অধযায় ৩ ঃঃ চাওয, এতীভ, রভওীন এফাং নব
ক্ষও
ু নদয ও
ূযা আর ফাক্বাযা, ৮৩, ১৭৭, ২২০, ২৬২-২৬৪, ২৭৩, ২৮০, আন ননা২-৬, ৫-৬,
২৫, ৩৬, ১২৭, ফনী ইযাঈর ৩৪, আন নূয ২২, ৩৩, আয রযাভ ৩৮, আর ায ৭,
আর পাজয ১৭-১৮, আর ফারাদ ১৩-১৬, আদ রদাা ৯, আর ভাঊন ২-৩
অধযায় ৪ : রভভাননদয ও
ূযা আর ওাাপ, ৭৭
অধযায় ৫ : ত্রুয ও
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ৮, ৪১-৪২
অধযায় ৬ : আল্লাবীনতই নে ম্মাননয ভানদি
ূযা আর ফাক্বাযা ৬২, আর আনআভ ৫২-৫৩, আন নার ৯৭, আর ওাপ ২৮, আর
হুজুযাত ১৩, আফাা ১-১২
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আদফ
অধযায় ১ : আল্লায নাভ স্মযননয আদফ
ূযা আর আনপার, আয়াত ২
অধযায় ২ : ক্বুযাননয আদফ
ূযা আর আ'যাপ ২০৪, আর আনপার ২, আত তাফা ১২৪
অধযায় ৩ : যূর -াল্লাল্লাহু ‘আরাইন য়া াল্লাভ--এয ভজনরনয আদফ
ূযা আর হুজুযাত, আয়াত ১-৩
অধযায় ৪ : ভানজনদয আদফ
ূযা আন নূয, ৩৬-৩৭
অধযায় ৫ : নতাভাতায আদফ
ূযা ররাওভান, আয়াত ১৪-১৫
অধযায় ৬ : ভুরভান ভানজ নাকনযওনদয ভান ইমমনতয াংযণ
ূযা আর হুজুযাত, আয়াত ১০-১২
অধযায় ৭ : ারানভয আদফ
ূযা আন রনা, আয়াত ৮৬
ক্বুযাননয রদায়াভূ
অধযায় ১ : আল্লায ওানে প্রাথডনা ওযা
ূযা আর পানতা ৫, আর ফাক্বাযা, ১২৬, ১২৭-১২৯, ২০১, ২৮৫, ২৮৬, আনর
ইভযান ৬, ৮, ২৬-২৭, ৫৩, ১৪৭, ১৯১-১৯৪, আর ভানয়দা ১১৪, আর আ'যাপ ৮৯,
১২৬, ১৫১, ১৫৫-১৫৬, আত তাফা ১২৯, ইউনু ৮৫-৮৬, ৮৮, হুদ ৪১, ৪৭,
ইউুপ ১০১, ইফযাীভ ৪০-৪১, ফনী ইযাঈর ২৪, ৮০, আর ওাপ ১০, ভাযইয়াভ
৪-৬, রত্বায়া-া ২৫-২৬, ১১৪, আর আনম্বয়া ৮৩, ৮৭, ৮৯, ১১২, আর রভানভনুন ২৬,
২৯, ৯৩-৯৪, ৯৭-৯৮, ১০৯, ১১৮, আর রপাযক্বান ৬৫, ৭৪, আ রায়াযা ৮৩-৮৭,
১১৮, ১৬৯, আন নাভর ১৯, ৪৪, ৫৯, আর ওাোে ১৬-১৭, ২১, ২৪, আর আনওাফুত
৩০, আ াপপাত ১০০, রায়াদ ৩৫, আর রভানভন ৭-৯, আর আওাপ ১৫, আর
ওাভায ১০, আর ায ১০, আর রভাভতাানা ৪-৫, আত তাযীভ ৮, ১১, ন  ২৪,
২৮, আর পারাও ১-৫, আন না ১-৬
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ক্বুযাননয উভাভূ
অধযায় ১ : আল্লায রদয়া নফনবন্ন ধযনণয উদাযণ
ূযা আর ফাক্বাযা, ১৭১, ১৭-২০, ২৬১, ২৬৪-২৬৬, আনর ইভযান ৫৯, ১১৭, আর
আ'যাপ ১৭৬, ইউনু ২৪, হুদ ২৪, ইফযাীভ ১৮, ২৪-২৬, আন নার ৭৫-৭৬, ১১২,
আর ওাপ ৩২-৪৩, ৪৫, আন ন য ৩৫, আর আনওাফুত ৪১, আয রযাভ ২৮, আম
মুভায ২৯, আর াদীদ ২০, আর জুভুয়া ৫, আত তাযীভ ১১-১২
ারার াযাভ
অধযায় ১ : রওাযআনন ফনণডত ারার  াযাভ ভূ
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, আর ভানয়দা আয়াত, ১, ৩, ৪-৫, ৮৭৮৮, ৯০-৯২, ৯৬, ১০০, আর আনআভ আয়াত, ১১৯-১২০, ১২২, ১৪৬, আর আ'যাপ
আয়াত,৩২-৩৩, আন নার, আয়াত, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭।
রভানভননয গুণাফরী
অধযায় ১ : রওাযআনন ফনণডত রভানভননয গুণাফরী
ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ৩-৫, ২০৬, আনর ইভযান আয়াত, ২৮, আর আনপার
আয়াত, আত তাফা আয়াত,৭১-৭২, ১১২, ২-৪, আয যা'দ আয়াত, ১৯-২৪, আর
াজ্জ আয়াত, ৩৪-৩৫, আর রভানভন আয়াত ১-১১, ৫৭-৬১, আর রপাযক্বান আয়াত,
৬৩-৭৬, আর ওাোে আয়াত, ৫৩-৫৫।

রভানানপনওয নযচয়
অধযায় ১ : রওাযআনন ফনণডত রভানানপনওয চনযত্র বফনযয
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ূযা আর ফাক্বাযা, আয়াত ৮-১৬, ২০৪-২০৬, আনর ইভযান ২৩, ২৫, ১১৯, ১২০,
আন ননা৪৪-৪৬, ৫১, ৬০-৬৬, ৭৭-৭৮, ৮১, ৮৮, ৯১, ৯৭, ১৩৮, ১৪৫, আর
ভানয়দা ৪১, ৫২, ৬১-৬৩, আনপার ৫, ৬, ৪৯, তাফা ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮-৫৯, ৬১,
৬২, ৬৮, ৭৪-৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪-৯৮, ১০১, ১০৭-১১০, ১২৪, ১২৭, ন য ৪৭-৫৩,
আনওাফুত ২-৪, ১০, ১১, আমাফ১২-২০, ২৪, ৬১, ৭৩, রভাাম্মদ ১৬, ২০, ২৯, ৩০,
৩১, পাতা ৬, ১১-১৬, হুজুযাত ১৪, ১৬, ১৭, াদীদ ১৩-১৬, রভাজাদারা ৭-১২, ১৪১৮, ১৯-২০, ায ১১-১৪, রভানানপওুন ১-৮, ভাঊন ৪-৭,।
আল্লায নথ রজাদ
অধযায় ১ : রওাযআনন ফনণডত রজানদয হুওুভ ম্বনরত আয়াতভূ
ূযা আর ফাক্বাযা, আমাত ২১৬, ইর ইভযান ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৫৪, ১৭৭, ২১৭,
২৪৪, ১৩, ১২১, ১২৮, ১৫১, ১৫৮, ১৬৫, ১৭২, আন ননা৭৪, ৭৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬,
১০২, আনপার ৭-১৯, ৩৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, আত তাফা ৫, ১২-১৬, ২৪-২৬,
২৯, ৩৫, ৩৮-৪২, ৭৩, ১২৩, াজ্জ ৩৯, ৪১, ৭৮, রপাযওান ৫২, আনওাফুত ৬৯,
আমাফ ২৫-২৭, রভাাম্মদ ৪, ২০, পাতা ২৫, হুজুযাত ১৫, াদীদ ১০, ১৯,
রভাভতাননা ১, ৮, ৯, প ৪, ১১, তাযীভ ৯, রভামমানম্মর ২০।
ক্বুযাননয খটনাভূ
অধযায় ১ : মযত আদভ  ায়া -‘আরাইন ারাভ- এফাং ইফরীনয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ৩০-৩৯, ১০২, ১৬৮-১৬৯, ২৬৮, আনর ইভযান ৩৩, আন ননা১২০,
আর আ'যাপ ১১-২২, ২৭, ১৮৯, আর আনপার ৪৮, ইউুপ ৫, ৪২, আর রজয ১৭১৮, ২৮-৪৪ আন নার ৬৩, ফনী ইযাঈর ৫৩, ৬১-৬৫, আর ওাপ ৫০-৫১, রত্বায়াা ১১৫-১২৪, আর াজ্জ ৩-৪, ৫২, আন ন য ২১, আর রপাযক্বান ২৯, আ রায়াযা
২১০-২১২, ২২১, ২২৩, াফা ২০-২১, পানতয ৬, আ াপপাত ৭-১০, রায়াদ ৭১৭৪, া-ভীভ আ াজদা ২৫, ৩৬, আম রমাঔরূপ ৩৬-৩৭, রভাাম্মদ ২৫, আর
রভাজাদারা ১৯, আর ায ১৬-১৭, আন না ৪-৬
অধযায় ২ : আদভ -‘আরাইন ারাভ--এয ন্ত
ানরদয খটনা
ূযা আর ভানয়দা, আয়াত ২৭-৩১
অধযায় ৩ : মযত নূ -‘আরাইন ারাভ- এফাং তায জানতয খটনা
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ূযা আনর ইভযান ৩৩, আর আনআভ ৮৪-৯০, আর আ'যাপ ৫৯-৬৪, ইউনু ৭১-৭৩,
হুদ ২৫-৪৮, ইফযাীভ ৯-১৭, ফনী ইযাঈর ৩, আর আনম্বয়া ৭৬-৭৭, আর রভানভনুন
২৩-২৯, আর রপাযক্বান ৩৭, আ রায়াযা ১০৫-১২০, আর আনওাফুত ১৪-১৫, আ
াপপাত ৭৫-৮৩, আম মানযয়াত ৪৬, আন নাজভ ৫২, আর ওাভায ৯-১৪, আর াদীদ
২৬, আত তাযীভ ১০, আর া-ক্কা ১১, ন  ১-২৮
অধযায় ৪ : মযত হুদ -‘আরাইন ারাভ- এফাং আদ জানত
আর আ'যাপ ৬৫-৭২, হুদ ৫০, ইফযাীভ ৯-১৭, আর রপাযক্বান ৩৮-৩৯, আ রায়াযা
১২৩-১৩৯, আর আনওাফুত ৩৮, া-ভীভ আ াজদা ১৩-১৬, আর আওাপ ২১২৬, আম মানযয়াত ৪১-৪২, আন নাজভ ৫০, আর ক্বাভায ১৮-২০, আর াক্কা ৪-৮,
আর পাজয ৬-১৩
অধযায় ৫ : মযত ানর -‘আরাইন ারাভ- এফাং াভুদ জানত
ূযা আর আ'যাপ ৭৩-৭৯, হুদ ৬১-৬৭, ইফযাীভ ৯-১৭, আর রজয ৮০-৮৪, আর
রপাযক্বান ৩৮-৩৯, আ রায়াযা ১৪১-১৫৮, আন নাভর ৪৫-৫৮, আর আনওাফুত ৩৮,
াভীভ আ াজদা ১৩-১৪, ১৭-১৮, আম মানযয়াত ৪৩-৪৫, আন নাজভ ৫১, আর
ওাভায ২৩-৩১, আর া-ক্কা ৪-৫, আর পাজয ৯-১৩, আ াভ ১১-১৫
অধযায় ৬ : মযত ইফযাীভ -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ১২৪-১৩২, ১৩০-১৩৬, ২৫৮, ২৬০, আনর ইভযান ৬৫-৬৭, আন
ননা১২৫, আর আনআভ ৭৪-৯০, আত তাফা ১১৪, হুদ ৬৯-৭৬, ইউুপ ৬,
ইফযাীভ ৩৫-৪১, আর রজয ৫১-৬০, আন নার ১২০-১২৩, ভাযইয়াভ ৪১-৪৯,
আর আনম্বয়া ৫১-৫৩, আর াজ্জ ২৬-২৭, আ রায়াযা, ৬৯-৮৭, আর আনওাফুত ১৬২৭, ৩১-৩২, আ াপপাত ৮৩-১০৬, রায়াদ ৪৫-৪৭, আম রমাঔরূপ ২৬-২৭, আম
মানযয়াত ২৪-৩২, আর াদীদ ২৬, আর রভাভতাানা ৪
অধযায় ৭ : মযত রুত -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর আনআভ ৮৬-৯০, আর আ'যাপ ৮০-৮৪, হুদ ৭৪-৮৩, আর রজয ৫৮-৭৭,
আর আনম্বয়া ৭৪-৭৫, আ রায়াযা ১৬০-১৭৩, আন নাভর ৫৪-৫৮, আর আনওাফুত
২৮-৩০, ৩৩-৩৫, আ াপপাত ১৩৩-১৩৮, আম মানযয়াত ৩২-৩৭, আর ওাভায
৩৩-৩৮, আত তাযীভ ১০
অধযায় ৮ : মযত ইভাঈর -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ১২৫-১২৯, ১৩৩, আর আনআভ ৮৬-৯০, ভাযইয়াভ ৫৪-৫৫, আর
আনম্বয়া ৮৫, আ াপপাত ১০১-১০৭, রায়াদ ৪৮
অধযায় ৯ : মযত ইাও -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
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ূযা আর ফাক্বাযা ১৩৩, আর আনআভ ৮৪-৯০, ইউুপ ৬, আর আনম্বয়া ৭২-৭৩, আ
াপপাত ১১২-১১৩, রায়াদ ৪৫-৪৭
অধযায় ১০ : মযত ইয়াওুফ এফাং ইউুপ -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ১৩২, আনর ইভযান ৯৩, আর আনআভ ৮৪-৯০, ইউুপ ৪-১০১,
আর আনম্বয়া ৭২-৭৩, রায়াদ ৪৫-৪৭, আর রভানভন ৩৪
অধযায় ১১ : মযত রায়ায়ফ -‘আরাইন ারাভ-, আোনফ আইওা এফাং
ভাদইয়ানফাীয খটনা
ূযা আর আ'যাপ ৮৫-৯৩, হুদ ৮৪-৯৫, আর রজয ৭৮-৭৯, আ রায়াযা ১৭৬১৮৯, আর আনওাফুত ৩৬-৩৭
অধযায় ১২ : মযত ভুা -‘আরাইন ারাভ-, ারুন -‘আরাইন ারাভ-, ফনী
ইযাঈর, রপযআউন এফাং াভাননয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৪-৮৭, ৯২-৯৩, ১০৮, ১৩৬, ২৪৩-২৫১, আন
ননা১৫৩-১৫৬, ১৬৪, আর ভানয়দা ১২-১৩, ২০-২৫, ৩২, ৪৫, ৭০-৭১, ৭৮-৭৯,
আর আনআভ ৮৪-৯০, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯, আর আ'যাপ ১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১, আর
আনপার ৫৪, ইউনু ৭৪-৯৩, হুদ ৯৬-৯৯, ১১০, ইফযাীভ ৫-৬, ৮, আন নার ১২৪,
ফনী ইযাঈর ২-৭, ১০১-১০৪, আর ওাপ ৬০-৮২, ভাযইয়াভ ৫১-৫৩, রত্বায়া-া ৯৯৮, আর আনম্বয়া ৪৮-৪৯, আর রভানভনুন ৪৫-৪৯, আর রপাযক্বান ৩৫-৩৬, আ
রায়াযা ১০-৬৬, আন নাভর ৭-১৪, আর ওাা ৩-৪৮, আর আনওাফুত ৩৯-৪০,
আ াজদা ২৩-২৪, আর আমাফ ৬৯, আ াপপাত ১১৪-১২২, আর রভানভন ২৩৪৫, আম রমাঔরুপ ৪৬-৫৬, আদ রদাঔান ১৭-৩৩, আর জানয়া ১৬-১৭, আম
মানযয়াত ৩৮-৪০, আর ওাভায ৪১-৫৫, আ াফ্ ৫, আর জুভুয়া ৫-৬, আত তাযীভ
১১, আর াক্কা ৯-১০, আর রভামমানম্মর ১৫-১৬, আন নানময়াত ১৫-২৫, আর পাজয
১০-১৩
অধযায় ১৩ : ওারুননয খটনা
ূযা আর ওাোে ৭৬-৮২, আর আনওাফুত ৩৯-৪০, আর রভানভন ২৩-২৪
অধযায় ১৪ : মযত দাউদ এফাং রারায়ভান -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ১০২, ২৫১, আন ননা১৬৩, আর ভানয়দা ৭৮, আর আনআভ ৮৪৯০, আর আনম্বয়া ৭৮-৮২, আন নাভর ১৫-৪৪, াফা ১০-১৪, রায়াদ ১৭-২৬, ৩০৪০
অধযায় ১৫ : মযত ইউনু -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
আর আনআভ ৮৬-৯০, ইউনু ৯৮, আর আনম্বয়া ৮৭-৮৮, আ াপপাত ১৩৯-১৪৮,
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আর ওারাভ ৪৮-৫০
অধযায় ১৬ : মযত ইদযী -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর আনআভ ৮৫-৯০, ভাযইয়াভ ৫৬-৫৭, আর আনম্বয়া ৮৫, আ াপপাত
১২৩-১৩২
অধযায় ১৭ : মযত আইয়ুফ -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর আনআভ ৮৪-৯০, আর আনম্বয়া ৮৩-৮৪, রায়াদ ৪১-৪৪
অধযায় ১৮ : মযত মাওানযয়া এফাং ইয়াইয়া -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আনর ইভযান ৩৮-৪১, আর আনআভ ৮৫-৯০, ভাযইয়াভ ৬-১৫, আর আনম্বয়া
৮৯-৯০
অধযায় ১৯ : মযত আর-ইয়াা'য়া -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
আর আনয়াভ, ৮৬-৯০, রায়াদ ৪৮
অধযায় ২০ : মযত মুর রওপর -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর আনম্বয়া ৮৫, রায়াদ ৪৮
অধযায় ২১ : মযত মায়য -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ২৫৯, আত তাফা ৩০
অধযায় ২২ : মযত ঈা -‘আরাইন ারাভ- এফাং ভাযইয়াভ -‘আরাইন ারাভ-এয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ৮৭, ১৩৬, আনর ইভযান ৩৫-৩৭, ৪২-৫৯, আন ননা১৫৬-১৫৯,
১৭১, আর ভানয়দা ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০-১১৮, আর আনআভ ৮৫-৯০, আত
তাফা ৩০, ভাযইয়াভ ১৬-৩১, আর আনম্বয়া ৯১, আর রভানভনুন ৫০, আম রমাঔরুপ
৫৯-৬১, আর াদীদ ২৭, আ াপ ৬, ১৪, আত তাযীভ ১২
অধযায় ২৩ : মযত ররাওভান -‘আরাইন ারাভ--এয খটনা
ূযা ররাওভান ১২-১৯
অধযায় ২৪ : মুরওাযনায়ননয খটনা
ূযা আর ওাপ ৮৩-৯৮
অধযায় ২৫ : ওানভ াফায খটনা
ূযা আন নাভর ২০-৪৪, াফা ১৫-২১
অধযায় ২৬ : আাফুর উঔদুদ-এয খটনা
ূযা আর ফুরূজ, আয়াত ৪-১১
অধযায় ২৭ : আানফ ওাাপ এফাং যওীভ-এয খটনা
ূযা আর ওাপ ৯-২২, ২৫
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অধযায় ২৮ : ারূত এফাং ভারূনতয খটনা
ূযা আর ফাক্বাযা ১০২
অধযায় ২৯ : আাফুয যাে-এয খটনা
ূযা আর রপাযক্বান ৩৮-৩৯, ক্বাপ ১২-১৪
অধযায় ৩০ : আানফ পীর-এয খটনা
ূযা আর পীর ১-৫
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সূরা আ ফাতেহা
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭, রুকু ১
রহমান রহীম আল্লাহ োয়াার নাতম১. সমস্ত প্রলংসা আল্লাহ োয়াার জতনে- তেতন সৃতিকুতর মাতক,
২. তেতন পরম দয়াু, অতে মমতহরবান,
৩. তেতন তবচার তদতনর মাতক।
৪. (মহ প্রভূ,) আমরা মোমারই বতেগী কতর এবং মোমারই সাহাযে চাই।
৫. েুতম আমাতদর (সর ও) অতবচ পথতি মদতিতয় দাও৬. োতদর পথ- যাতদর ওপর েুতম অনুগ্রহ কতরত া,
৭. োতদর (পথ) নয়, যাতদর ওপর অতভলাপ মদয়া হতয়ত এবং (োতদর পথও নয়) যারা পথভ্রি হতয় মগত ।
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ূযা আর ফাক্বাযা
মদীোয় অবতীর্ণ, আয়াত ২৮৬, রুকু ৪০
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ,

১. আলরপ রা-ভ ভী-ভ।
২. (এই) সই (ভা) গ্রন্থ (আর স াযআন), তামত (স ামনা) মে সনই, মাযা (আল্লা তায়ারাম ) বয় ময
(এই ল তাফ স ফর) তামদয জমনেই থপ্রদশ ,
৩. মাযা গায়মফয য ঈভান আমন, মাযা নাভাম প্রলতষ্ঠা ময, তামদয আলভ মা ল ছু দান মযলছ তাযা তা সথম
(আভাযই লনমদলশত মথ) ফেয় ময,
৪. মাযা সতাভায য মা ল ছু নালমর যা ময়মছ তায য ঈভান আমন_ (ঈভান আমন) সতাভায আমগ
(নফীমদয য) মা ল ছু নালমর যা ময়মছ তায য, (মফশালয) তাযা য ামরয য দৃঢ় লফশ্বা যামে।
৫. (লতে ায অমথশ) এ সরা গুমরাই তামদয ভালরম য (সদোমনা) লি মথয য যময়মছ এফং এযাই মে
পর াভ,
৬. মাযা (এ লফলয়গুমরা) অস্বী ায ময, তামদয তুলভ (য ামরয থা ফমর) াফধান মযা আয না মযা,
( ামশত) উবয়টাই (তামদয জমনে) ভান ( থা), এযা েমনা ঈভান আনমফ না।
৭. (ক্রভাগত প
ু যী যায াযমণ) আল্লা তায়ারা তামদয ভন ভগম  সানায য সভায সভময লদময়মছন,
এমদয সদোয য (এ ধযমনয) আফযণ মে আমছ এফং তামদয জমনে (য ামরয) ষ্টদায় ালি যময়মছ।
৮. ভানুলমদয ভামঝ ল ছু (সরা এভন) আমছ মাযা (ভুমে) ফমর, আভযা আল্লা তায়ারা  য ামরয য
ঈভান এমনলছ, ল ন্তু (এমদয ভশ ান্ড সদেমর তুলভ ফুঝমত াযমফ) এযা (সভামটই) ঈভানদায নয়।
৯. (ভুমে ঈভামনয দাফী ময) এযা আল্লা তায়ারা  তাাঁয সন ফাোমদয ামথ প্রতাযণা ময মামে, (ভূরত এ
ামজয ভাধেমভ) তাযা অনে াউম নয়, লনমজমদযই সধা া লদময় মামে, মলদ (এ ফোাময) তামদয স ামনা
প্র ামযয চচতনে সনই।
১০. (আমর) এমদয ভমনয সবতয যময়মছ ভাযাত্ব ফোলধ, (প্রতাযণায াযমণ) অতয আল্লা তায়ারা (এমদয
স) ফোলধ ফালেময় লদময়মছন, তামদয জমনে যময়মছ আল্লা তায়ারায ক্ষ সথম ীোদায় আমাফ, স ননা, তাযা
লভথো ফরলছমরা।
১১. তামদয মেন ফরা য়, সতাভযা (এই ালিূণশ) মভীমন অালি ( লফমশয়) ৃলষ্ট মযা না, তেন তাযা ফমর,
না, আভযাই সতা লে ফযং ংমাধন াযী।
১২. (অথচ) এযাই মে (মভীমন মাফতীয়) লফমশয় ৃলষ্ট াযী, মলদ তাযা (এ ফোাময) স ামনা চচতনে যামে না।
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১৩. তামদয মেন ফরা য়, অনে সরাম যা সমভন ঈভান এমনমছ সতাভযা সতভলনবামফ ঈভান আমনা, তাযা ফমর
(স নফী, তুলভ ল চা), আভযা লনমফশাধ সরা মদয ভমতা ঈভান আলন? (আমর) লনমফশাধ সতা মে এযা
লনমজযাই, মলদ তাযা (এ থাটা) জামন না!
১৪. (সভানামপ মদয অফস্থা মে,) তাযা মেন ঈভানদায সরা মদয ামথ লভলরত য় তেন ফমর, আভযা ঈভান
এমনলছ, (আফায) মেন এ া ী তামদয য়তানমদয ামথ লভলরত য় তেন ফমর, আভযা সতা সতাভামদয ামথই
আলছ, (ঈভামনয থা ফমর মদয ামথ) আভযা িাট্টা যলছরাভ ভাত্র!
১৫. (ভূরত) আল্লা তায়ারাই তামদয ামথ িাট্টা ময মামেন, আল্লা তায়ারা তামদয অফ া লদময় সযমেমছন,
তাযা তামদয লফমরাম উদ্ভ্রামিয নোয়ই ঘুময সফোমে।
১৬. এযা (সজমন ফুমঝ) সদায়ামতয লফলনভময় সগাভযাী ল মন লনময়মছ, তামদয এ ফেফাটা (ল ন্তু) সভামটই
রাবজন য়লন এফং এযা লি মথয অনুাযী নয়।
১৭. এমদয উদাযণ মে স (তবাগে) ফেলিয ভমতা, সম (অন্ধ াময) আগুন জ্বারামত চাইমরা, মেন তা তায
সগাটা লযমফটাম আমরাম াজ্জ্বর ময লদমরা, তেন (িাৎ ময) আল্লা তায়ারা তামদয ( াছ সথম ) আমরাটু ু
লছলনময় লনমরন এফং তামদয (এভন) অন্ধ াময সপমর যােমরন সম, তাযা ল ছুই সদেমত সমরা না।
১৮. (এমদয অফস্থা মে,) এযা ( ামন) সামন না, (সচামে) সদমে না, (ভুে লদময়) থা ফরমত াময না,
অতএফ এফ সরা (লি মথয লদম ) লপময আমফ না।
১৯. অথফা (এমদয উদাযণ মে), আভান সথম সনমভ আা ফৃলষ্টয ভমতা, এয ভামঝ যময়মছ (আফায) অন্ধ ায,
সভমঘয গজশন  লফদু্মমতয চভ , লফদু্মমতয গজশন  ভৃতুেয বময় এযা লনমজমদয ামন লনমজমদয আংগুর ঢুল ময়
যামে (এযা জামন না), আল্লা তায়ারা ামপযমদয ( র লদ সথম ই) লঘময সযমেমছন।
২০. ভমন য় এেনই লফদু্মত এমদয সচােম লনপ্রব ময সদমফ; (এ আতং জন অফস্থায়) আল্লা তায়ারা মেন
এমদয জমনে এ টু আমরা জ্বালরময় সদন তেন এযা তায ভমধে চরমত থাম , আফায মেন লতলন তামদয য
অন্ধ ায চালময় সদন তেন এযা (এ টু থভম ) দাাঁোয়; অথচ আল্লা তায়ারা চাইমর (মজই) তামদয সানায 
সদোয (ভতা) লছলনময় লনমত াযমতন; লনশ্চয়ই লতলন ফশলিভান।
২১. স ভানুল, সতাভযা ভান আল্লা তায়ারায দাত্ব (স্বী ায) মযা, লমলন সতাভামদয এফং সতাভামদয আমগ মাযা
লছমরা তামদয (ফাইম ) য়দা মযমছন, আা যা মায় (এয পমর) সতাভযা (মাফতীয় ং ট সথম ) সফাঁমচ
থা মত াযমফ।
২২. লতলনই সই ভান ত্তা, লমলন মভীনম সতাভামদয জমনে মো ফানামরন, আভানম ফানামরন ছাদ এফং
আভান সথম ালন ািামরন, তায াামমে লতলন নানা প্র ামযয পর ভূর উৎাদন ময সতাভামদয জীলফ ায
ফেফস্থা যমরন, অতয সতাভযা সজমন ফুমঝ (এ ফ ামজ) আল্লা তায়ারায ামথ াউম যী মযা না।
২৩. আলভ আভায ফাোয য সম ল তাফ নালমর মযলছ, তায (তেতায) ফোাময মলদ সতাভামদয স ামনা মে
থাম তামর মা_ তায ভমতা ( ময) এ লট ূযা সতাভযা (যচনা ময) লনময় এমা, এ আল্লা তায়ারা ছাো
সতাভামদয আয সমফ ফন্ধুফান্ধফ যময়মছ তামদয (প্রময়াজমন মমালগতায জমনে) ডাম া, মলদ সতাভযা সতাভামদয
দাফীমত তেফাদী !
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২৪. ল ন্তু সতাভযা মলদ তা না যমত ামযা (এফং আলভ জালন), সতাভযা তা েমনাই যমত াযমফ না, তামর
সতাভযা (সদামমেয) সই লিন আগুনম বয় মযা, মায ইন্ধন মফ ভানুল  াথয, (আল্লা তায়ারাম ) মাযা
অস্বী ায ময তামদয জমনেই (এটা) প্রস্তুত ময যাো ময়মছ।
২৫. অতয মাযা (এ ল তামফয য) ঈভান এমনমছ এফং বামরা াজ মযমছ, তামদয তুলভ (স নফী) ুংফাদ
দা এভন এ জান্নামতয, মায নীচ লদময় ঝণশা প্রফালত মত থা মফ; মেলন তামদয (এ জান্নামতয) স ামনা এ লট
পর সদয়া মফ তেলন তাযা ফরমফ, এ ধযমনয (পর) সতা ইলতূমফশ আভামদয সদয়া ময়লছমরা, তামদয ( ভূরত)
এ ধযমনয লজলনই সোমন সদয়া মফ; তামদয জমনে (আমযা) সোমন থা মফ লফত্র ধভশী  ধলভশনী এফং
তাযা সোমন অনন ার ধময অফস্থান যমফ।
২৬. (তে প্রভামণয জমনে) আল্লা তায়ারা ভা ল ংফা তায চাইমত ময মা ল ছু আমছ তায উদাযণ লদমত
রজ্জামফাধ মযন না; মাযা (আল্লায ফাণীমত) লফশ্বা স্থান ময তাযা জামন, এ তে আল্লায াছ সথম ই
এমমছ, আয মাযা (আমগই) তে অস্বী ায মযমছ তাযা (এম না ভানায অজুাত লদমত লগময়) ফমর, আল্লা
তায়ারা এ উদাযণ দ্বাযা ল ফুঝামত চান? (আমর) এ ই ঘটনা লদময় আল্লা তায়ারা অমন সরা ম
সগাভযাীমত লনভলজ্জত যমর ফহু সরা ম লতলন (আফায) এ লদময় সদায়ামতয থ সদোন, আয লতয়
াাচাযী ফেলি ছাো লতলন তা লদময় অনে াউম সগাভযাীমত লনভলজ্জত মযন না।
২৭. (এযা মে স ফ সরা ) মাযা আল্লায পযভান সভমন চরায প্রলতশ্রুলত সদয়ায য তা বংগ ময, (ফেলি 
ভাজ জীফমন) আল্লা তায়ারা সমফ ম্প শ (-এয লবত) ভমফুত যমত ফমরমছন তা তাযা লছন্ন ময, (মফশালয)
মভীমন অমতু লফমশয় ৃলষ্ট ময; এযাই মে (আর) ক্ষলতগ্রস্থ।
২৮. সতাভযা আল্লাম ল বামফ অস্বী ায যমফ? অথচ সতাভযা লছমর ভৃত, লতলনই সতাভামদয জীফন লদময়মছন,
ুনযায় লতলন সতাভামদয ভৃতুে সদমফন, অতয (ফশমমল) লতলনই আফায সতাভামদয জীফন দান যমফন এফং
(এবামফই) সতাভামদয এ লদন তাাঁয ামছ লপময সমমত মফ।
২৯. লতলনই সই ভান ত্তা, লমলন এ ৃলথফীয ফ ল ছু সতাভামদয (ফেফামযয) জমনে চতযী মযমছন, অতয
লতলন আভামনয লদম ভমনালনমফ যমরন এফং তাম াত আভামন লফনেি যমরন, লতলন ফল ছু ম্পম শই
ভে অফগত আমছন।
৩০. (স নফী, স্মযণ মযা,) মেন সতাভায ভালর (তাাঁয) সপমযতামদয (মবাধন ময) ফরমরন, আলভ ৃলথফীমত
(আভায) েরীপা ফানামত চাই; তাযা ফরমরা, তুলভ ল এভন াউম (েরীপা) ফানামত চা সম (সতাভায) মভীমন
(লফৃংেরা ) লফমশয় ৃলষ্ট যমফ এফং (স্বামথশয জমনে) তাযা যিাত যমফ, আভযাই সতা সতাভায প্রংা
 াময সতাভায তাফী েলছ এফং (প্রলতলনয়ত) সতাভায লফত্রতা ফণশনা যলছ; আল্লা তায়ারা ফরমরন, আলভ
মা জালন সতাভযা তা জামনা না।
৩১. আল্লা তায়ারা অতয (তাাঁয েরীপা) আদভম (প্রময়াজনীয়) ফ লজলনময নাভ ললেময় লদমরন, ময লতলন
সগুমরা সপমযতামদয ামছ স ময ফরমরন, (সতাভামদয আং ায ফোাময) সতাভযা মলদ তেফাদী 
(তামর) সতাভযা আভাম এ নাভগুমরা ফমরা সতা?
৩২. সপমযতাযা ফরমরা (স আল্লা তায়ারা), তুলভ লফত্র, আভামদয সতা (এয ফাইময আয) ল ছুই জানা সনই মা
তুলভ আভামদয লক্ষা লদময়মছা; তুলভই এ ভাত্র জ্ঞানী, এ ভাত্র 
ু রী।
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৩৩. আল্লা তায়ারা (এফায) আদভম ফরমরন, তুলভ তামদয ামছ তামদয নাভগুমরা ফমর দা, অতএফ আদভ
(আল্লায লনমদশম) তামদয (াভমন) তামদয নাভগুমরা মেন (ুেযবামফ) ফমর লদমরা, তেন আল্লা তায়ারা
ফরমরন, আলভ ল সতাভামদয ফলরলন সম, আলভ আভানভূ  মভীমনয মাফতীয় না সদো ফস্তুত জালন এফং
সতাভযা মা ল ছু প্র া মযা আয মা ল ছু সগান মযা আলভ তা বামরাবামফ জালন।
৩৪. আল্লা তায়ারা মেন সপমযতামদয ফরমরন, সতাভযা (ম্মামনয প্রতী লমমফ) আদমভয জমনে াজদা
মযা, অতয তাযা (আল্লায আমদম) আদমভয াভমন াজদা যমরা_ শুধু ইফরী ছাো; স াজদা যমত
অস্বী ায যমরা এফং অং ায যমরা এফং স না-পযভানমদয দমর ালভর সথম সগমরা।
৩৫. আলভ ফররাভ, স আদভ, তুলভ এফং সতাভায স্ত্রী (যভ ুমে) এই সফমমত ফফা যমত থাম া এফং এ
(সনয়াভত) সথম মা সতাভামদয ভন চায় তাই সতাভযা স্বােমেেয ামথ আায মযা, সতাভযা এ গাছলটয াম
সম না, তা (না) মর সতাভযা (দজনই) ীভারংঘন াযীমদয ভমধে ালভর ময় মামফ।
৩৬. (ল ন্তু) য়তান (সল মশি) সোন সথম তামদয উবময়য দস্খরন ঘটামরা, তাযা উবময় (সফমমতয)
সমোমন লছমরা সোন সথম স তামদয সফয মযই ছােমরা, আয আলভ তামদয ফররাভ, সতাভযা এ জন আময
জমনয দভন লমমফ এোন সথম সনমভ মো, সতাভামদয (যফতশী) ফাস্থান (মফ) ৃলথফী, সোমন এ লট
লনলদশষ্ট ভয় মশি সতাভামদয জমনে জীফমনয (মাফতীয়) উ যণ থা মফ।
৩৭. অতয আদভ তায ভালরম য াছ সথম (সদায়াত বলরত) ল ছু ফাণী সমরা, আল্লা তায়ারা তায য
ক্ষভাযফ মরন, অফেই লতলন ফমো সভমযফান  ক্ষভাীর।
৩৮. আলভ (তামদয) ফররাভ, সতাভযা ফাই (এফায) এোন সথম সনমভ মা, তমফ (সমোমন মামফ অফেই
সোমন) আভায ক্ষ সথম সতাভামদয ামছ (জীফন লফধান ম্পল ত
শ ) সদায়াত আমফ, অতয সম আভায
(সই) লফধান সভমন চরমফ তামদয স ামনা বয় সনই, তাযা স ামনা প্র ায উৎ ণ্ঠা যমফনা।
৩৯. আয মাযা (আভায লফধান) অস্বী ায যমফ এফং আভায আয়াতভূ লভথো প্রলতন্ন ( ময রাগাভীন জীফন
মান) যমফ, তাযা জাান্নামভয ফালো মফ, তাযা সোমন লচযলদন থা মফ।
৪০. স ফনী ইযাঈর (জালত), সতাভামদয য আলভ সমফ সনয়াভত লদময়লছ সতাভযা সগুমরা স্মযণ মযা,
আভায (আনুগমতেয) প্রলতশ্রুলত সতাভযা ূণশ মযা, আলভ (এয লফলনভময়) সতাভামদয (দলনয়া  আমেযামতয
ুযস্কামযয) প্রলতশ্রুলত ূণশ যমফা এফং সতাভযা এ ভাত্র আভাম ই বয় মযা।
৪১. আলভ (সভাাম্মমদয ামছ) মা (স াযআন) নালমর মযলছ, সতাভযা এয য ঈভান আমনা, মা সতাভামদয
ামছ মা ল ছু আমছ তায তোয়ন াযী, সতাভযা ল ছুমতই এয প্রথভ অস্বী ায াযী ময়া না এফং (চফললয় স্বামথশ)
াভানে ভূমরে আভায আয়াত ভূম লফলক্র মযা না এফং সতাভযা শুধু আভাম ই বয় মযা।
৪২. সতাভযা লভথো লদময় তেম সাা লযময় লদময়া না এফং তেম সজমন ফুমঝ রুল ময় সযমো না।
৪৩. সতাভযা নাভাম প্রলতষ্ঠা মযা, মা াত আদায় মযা, মাযা আভায াভমন অফনত য় তামদয ামথ লভমর
সতাভযা আভায আনুগতে স্বী ায মযা। ৪৪. সতাভযা ল ভানুলমদয বামরা ামজয আমদ মযা এফং লনমজমদয
(জীফমন তা ফা ফায়মনয) থা বুমর মা, অথচ সতাভযা ফাই আল্লায ল তাফ মো; ল ন্তু (ল তামফয এ
থালট) সতাভযা ল ফুমঝা না?
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৪৫. (স ঈভানদায ফেলিযা,) সতাভযা ফয  নাভামময ভাধেমভ আল্লায ামছ াামে চা; (মাফতীয়  আদায়
ময) নাভাম প্রলতষ্ঠা যা (অফেই এ টা) লিন াজ, ল ন্তু মাযা আল্লাম বয় ময তামদয থা আরাদা।
৪৬. মাযা জামন, এ লদন তামদয ফাইম তামদয ভালরম য াভনাাভলন মত মফ এফং তামদয (ফাইম ) তাাঁয
ামছ লপময সমমত মফ (তায জমনে এটা লিন ল ছু নয়)।
৪৭. স ফনী ইযাঈর (জালত), সতাভযা আভায সই সনয়াভমতয থা স্মযণ মযা মা আলভ সতাভামদয দান মযলছ
(সই সনয়াভমতয ভমধে এ লট লছমরা), আলভ সতাভামদয ৃলষ্ট মু রয য প্রাধানে লদময়লছরাভ।
৪৮. (স ঈভানদায ফেলিযা,) সতাভযা স লদনলটম বয় মযা সমলদন এ জন আময জমনয স ামনাই ামজ
আমফ না, এ জমনয াছ সথম আময জমনয ( সক্ষমলদন) স ামনা ুালয গ্রণ যা মফ না, ( াউম
সছমে সদয়ায জমনে) ামযা াছ সথম স ামনা ভুলিণ সনয়া মফ না_ না তামদয (সলদন) স ামনা য ভ াামে
যা মফ!
৪৯. (স্মযণ মযা,) মেন আলভ সতাভামদয সপযাউমনয সরা মদয (সগারাভী) সথম ভুলি লদময়লছরাভ, তাযা
সতাভামদয য বীলণ অতোচায যমতা, তাযা লন ষ্টৃ ধযমনয ালি দ্বাযা সতাভামদয মন্ত্রণা লদমতা, তাযা সতাভামদয
ুত্র িানমদয তো যমতা এফং সতাভামদয সভময়মদয (তাযা) জীলফত সযমে লদমতা; সতাভামদয ভালরম য ক্ষ
সথম এমত সতাভামদয জমনে ফমো এ টা যীক্ষা (লনলত) লছমরা।
৫০. (আমযা স্মযণ মযা,) মেন আলভ সতাভামদয জমনে ভুরম লদ্বধালফবি ময লদময়লছরাভ, অতয আলভ
সতাভামদয (ভূ ভৃতুেয াত সথম ) ফাাঁলচময় লদময়লছরাভ এফং আলভ সপযাউন  তায দরফরম (ভুমর) ডুলফময়
লদময়লছরাভ, আয সতাভযা তা সতা (লনমজযাই) প্রতে যলছমর!
৫১. (আমযা স্মযণ মযা,) মেন ভূাম আলভ (লফমল এ লট ামজয জমনে) চলি্র যাত লনধশাযণ ময লদরাভ,
তায (মায়ায) য সতাভযা এ লট ফাছুযম (ভাফুদরূম) গ্রণ ময লনমর, সতাভযা (লনমজমদয য) বীলণ মুরুভ
মযলছমর!
৫২. অতয (এ অযাধ মে) আলভ (ুনযায়) সতাভামদয ভা ময লদময়লছ এ আায় সম, সতাভযা আভায
ত
ৃ জ্ঞতা আদায় যমফ।
৫৩. (স থা স্মযণ মযা,) মেন আলভ ভূাম স তাফ  নোয় অনোময়য যে াযী_ (এ লট ভানদণ্ড) দান
মযলছ, মামত ময সতাভযা সদায়ামতয মথ চরমত ামযা।
৫৪. (আমযা স্মযণ মযা,) ভূা মেন তায লনজ সরা মদয ( ামছ এম) ফরমরা, স আভায জালত, সতাভযা (আভায
অফতশভামন) ফাছুযম ভাফুদ লমমফ গ্রণ ময সম (ফমো য মভয) মুরুভ মযমছা, তায জমনে অলফরমব আল্লায
দযফাময তাফা মযা এফং সতাভযা সতাভামদয লনমজমদয (সমযম অলবপ্ত) নপ ভূম তো মযা, এয
ভামঝই আল্লায ামছ সতাভামদয জমনে রোণ যময়মছ; অতয আল্লা তায়ারা সতাভামদয য ভাযফ মফন,
( াযণ) লতলন ফমোই ভাীর  অনুগ্র াযী।
৫৫. সতাভযা মেন ফমরলছমরা, স ভূা, আভযা আল্লাম প্রতেবামফ না সদেমর েমনা তায য ঈভান আনমফা
না, তেন (এ ধৃষ্টতায ালি লমমফ) ভুহুমতশয ভমধেই ফজ্র (_ভ এ গমফ) সতাভামদয য লনলতত মরা, আয
সতাভযা তায লদম সচময়ই থা মর (ল ছুই যমত াযমর না)।
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৫৬. অতয (এই ধ্বং য) ভৃতুেয য সতাভামদয আলভ ুনযায় জীফন দান যরাভ, মামত ময সতাভযা
(আভায) ত
ৃ জ্ঞতা আদায় যমত ামযা।
৫৭. আলভ সতাভামদয য সভমঘয ছায়া দান মযলছরাভ, 'ভান্না' এফং 'ারয়া' (নাভ োফায) সতাভামদয
জমনে ালিময়লছরাভ; (আলভ সতাভামদয ফমরলছরাভ,) স ফ লফত্র োফায ো, মা আলভ সতাভামদয লদময়লছ, তা
সতাভযা উমবাগ মযা, (সনয়াভত অফজ্ঞা ময) তাযা আভায য স ামনা অলফচায মযলন, (ফযং এয দ্বাযা) তাযা
লনমজযাই লনমজমদয য মুরুভ মযমছ।
৫৮. (স্মযণ মযা,) আলভ মেন সতাভামদয ফমরলছরাভ, সতাভযা এই জনমদ ঢুম মো এফং সতাভযা তায সমোন
সথম ই ইো স্বােমেে আায মযা, (দম্ভ  াময প্রমফ না ময) ভাথানত ময সঢাম া, সতাভযা ভায থা
ফরমফ, আলভ সতাভামদয বুর ত্রুলট ভূ ভা ময সদমফা এফং মাযা বামরা াজ ময আলভ (এবামফই) তামদয
(ানায অং ) ফালেময় সদই।
৫৯. (ুস্পষ্ট সদায়াত মে) অতয মামরভযা এভন ল ছু ফোায যদফদর ময সপরমরা, মা না যায জমনেই
তামদয ফরা ময়লছমরা, আলভ এযয মাযা মুরুভ যমরা তামদয য আভান সথম গমফ নালমর যরাভ, (
ভূরত) এটা লছমরা তামদয গুনায পর।
৬০. (স্মযণ মযা,) মেন ভূা (আভায ামছ) তায জালতয সরা মদয জমনে ালন চাইমরা, আলভ (তাম ) ফররাভ,
সতাভায ামতয রালি লদময় তুলভ (এই) াথময আঘাত মযা, (আঘাত যা ভাত্রই) স াথয সথম ফামযালট
(ালনয) নয উৎন্ন ময় সগমরা; প্রমতে সগাত্রই লনমজমদয (ালন ামনয) ঘাট লচমন লনমরা; (আলভ ফররাভ,)
আল্লায সদয়া সযমম সথম সতাভযা ানাায মযা, তমফ (ল ছুমতই আভায) মভীমন লফমশয় ৃলষ্ট ময সফলেময়া
না।
৬১. (স্মযণ মযা,) সতাভযা মেন ভূাম ফমরলছমর, স ভূা, (প্রলতলদন) এ ই ধযমনয োফামযয য আভযা
ল ছুমতই (আয) চধমশ ধযমত াযমফা না, তুলভ সতাভায ভালরম য ামছ ফমরা সমন লতলন ল ছু বূলভজাত রফে_
তলযতয ালয, সয়াজ, যুন, বুট্টা, ডার উৎাদন মযন, স ফরমরা, সতাভযা ল (আল্লায ািামনা) এ উৎ ষ্টৃ
লজলনময ামথ এ লট তুে (ধযমনয) লজলনম ফদমর লনমত চা? (মলদ তাই য়) তামর সতাভযা অনে স ামনা
ময ময মো, সমোমন সতাভামদয এফ লজলন_ মা সতাভযা চাইমফ, তা অফেই ায়া মামফ, (আল্লা
তায়ারায আমদ অভানে যায পমর) সল মশি অভান  দালযর তামদয য সছময় সগমরা; আল্লায গমফ
দ্বাযা তাযা আক্রাি ময় সগমরা, এটা এ াযমণ (সম), এযা (ক্রভাগত) আল্লায আয়াতম অস্বী ায যমত
থা মরা এফং আল্লায নফীমদয অনোয়বামফ তো যমত থা মরা, আয এফ ল ছু এজনেই লছমরা সম, তাযা
আল্লায ামথ না-পযভানী  ীভারংঘন যলছমরা!
৬২. লনমেম মাযা ঈভান এমনমছ, মাযা ইহুদী ময় সগমছ, মাযা েৃষ্টান এফং 'াফী\'_ এমদয সম স উই আল্লায
য মথামথ ঈভান আনমফ, ঈভান আনমফ য ামরয য এফং বামরা াজ যমফ, তামদয জমনে তামদয
ভালরম য ামছ ুযস্কায যময়মছ এফং এফ সরাম য (সমভন) স ামনা বয় সনই, (সতভলন) তাযা লচলিত মফ না।
৬৩. (স্মযণ মযা,) মেন আলভ সতাভামদয াছ সথম প্রলতশ্রুলত লনময়লছরাভ (সম, সতাভযা তাযাত সভমন চরমফ)
এফং তুয াােম আলভ সতাভামদয য তুমর ধময (ফমর) লছরাভ; সম ল তাফ সতাভামদয আলভ দান মযলছ তা
িবামফ অাাাাঁ মে ধমযা এফং তামত মা ল ছু আমছ তা স্মযণ সযমো, (এ উাময়) সতাভযা য়মতা (য়তান
সথম ) লনমজমদয ফাাঁচামত াযমফ।
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৬৪. অতয সতাভযা এ (য়াদা) সথম লপময সগমর, (ল ন্তু তা মে) আভায অনুদান  যভত মলদ সতাভামদয
য না থা মতা তামর সতাভযা অফেই ধ্বং ময় সমমত!
৬৫. সতাভযা সতা বামরা মযই তামদয জামনা, মাযা সতাভামদয ভমধে লনফাময (আল্লায আমদময ীভা) রংঘন
মযমছ, অতয আলভ তামদয (শুধু এটু ুই) ফমরলছ, মা_ (এফায) সতাভযা ফাই অভালনত ফানয (_এ
লযণত) ময় মা।
৬৬. এ (ঘটনা)-স আলভ স ফ ভানুলমদয_ মাযা তেন সোমন (ভজুদ) লছমরা_ আমযা মাযা ময আমফ,
তামদয (ফায) জমনে এ লট দৃষ্টাি ভূর (ঘটনা) ফালনময় লদময়লছ, মাযা আল্লাম বয় ময এভন সরা মদয
জমনে এ ঘটনা (লছমরা) এ লট উমদ।
৬৭. (আমযা স্মযণ মযা,) মেন ভূা তায জালতম ফরমরা, অফেই আল্লা তায়ারা (তাাঁয নামভ) সতাভামদয
এ লট গাবী মফাই যায আমদ লদমেন; তাযা (এ থা শুমন) ফরমরা (স ভূা), তুলভ ল আভামদয ামথ তাভাা
যমছা? স ফরমরা, আলভ (তাভাা ময) জামরমদয দমর ালভর য়া সথম আল্লা তায়ারায ামছ ানা
চাই!
৬৮. তাযা ( ভূাম ) ফরমরা, তুলভ সতাভায ভালর ম ফমরা, আভামদয লতলন সমন ুস্পষ্টবামফ ফমর সদন_ তা
স ভন (মফ)? স ফরমরা, অফেই তা মফ এভন মা ফৃদ্ধ মফ না, আফায (এম ফাময) ফাচ্চা মফ না; (ফযং তা
মফ) এয ভাঝাভালঝ ফয়ময (মা, এেন) মা ল ছু সতাভামদয লনমদশ সদয়া মে তাই মযা।
৬৯. তাযা ( ভূাম ) ফরমরা, তুলভ সতাভায ভালর ম লজমজ্ঞ ময না, লতলন আভামদয সমন ফমর সদন তায যং
স ভন মফ? স ফরমরা, তা মফ রুদ যংময়য, তায যং এমতা আ লশণীয় মফ সম, মাযা তা ামফ তা তামদযই
লযতৃপ্ত যমফ।
৭০. তাযা ফরমরা (স ভূা), তুলভ সতাভায ভালর ম (আফায) লজমজ্ঞ ময না, (আমর) তা ল ধযমনয মফ,
(আভযা সতা লি গাবী ফাছাই যমত াযলছ না,) আভামদয ামছ (সতা ফ) গাবী সদেমত এ ই ধযমনয ভমন
য়; আল্লা তায়ারা চাইমর (এফায) অফেই আভযা লি মথ চরমত াযমফা।
৭১. স ফরমরা, (তামর শুমনা, আল্লায ঈু্লা#৮৭৭৬;ত) স (গাবী) মফ এভন সম, সলট স ামনা চালাফামদয
াজ ময না, মভীমন ালন সমচয াজ ময না, (অথশাৎ তা মফ) ম্পূণশ লনেুাঁত  ত্রুলটভুি, (এ থা শুমন) তাযা
ফরমরা, এমতামণ তুলভ (আভামদয াভমন) তে থাটা লনময় এমমছা! অতয তাযা (এ ধযমনয এ লট গাবী)
মফাই যমরা, মলদ (ইলতূমফশ) ভমন য়লন সম, তাযা এ াজলট আমদৌ যমত চায়।
৭২. (স্মযণ মযা,) মেন সতাভযা এ জন সরা ম তো মযলছমর, অতয স ফোাময সতাভযা এম অমযয
য (তোয) অলবমমাগ আমযা যমত শুরু যমর, (অথচ) আল্লা তায়ারা স লফলয়ই (ভানুমলয াভমন) সফয
ময আনমত চাইমরন, মা সতাভযা রুম াফায সচষ্টা যলছমর।
৭৩. (তো াযীম সোজায জমনে) আলভ সতাভামদয ফররাভ, (স াযফানী যা) সই (গাবীয) যীমযয এ াং
লদময় সতাভযা এম (ভৃদ) আঘাত মযা, এবামফই আল্লা তায়ারা ভৃত ফেলিম জীফন দান যমফন এফং (এ ঘটনা
দ্বাযা) লতলন সতাভামদয ামছ তাাঁয (জ্ঞামনয) লনদশন ভূ তুমর ধমযন, আা যা মায় সতাভযা (তে) অনুধাফন
যমফ।
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৭৪. (ল ন্তু এমতা ফমো এ লট লনদশন মে) অতয সতাভামদয ভন লিন ময় সগমরা, (এভন লিন) সমন তা
(ি) াথয, (ফযং ভামঝ ভামঝ ভমন য়) াথমযয সচময় (ফুলঝ তা) সফী লিন; (স ননা) ল ছু াথয এভন
আমছ মা সথম (ভামঝ ভামঝ) ঝণশাধাযা লনগশত য়, আফায স ামনা স ামনা ভয় তা লফদীণশ ময় সপমট মায় এফং
তা সথম ালন (সফলযময় আম, (অফে) এয ভধে সথম (এভন ল ছু াথয আমছ) মা আল্লায বময় ধম মে;
আল্লা তায়ারা সতাভামদয ামশ রা ভম্ক সভামটই গামপর নন।
৭৫. (স ঈভানদায সরাম যা, এযয) সতাভযা ল এই আা সালণ মযা সম, এযা সতাভামদয (ামথ সতাভামদয
দ্বীমনয) জমনে ঈভান আনমফ? এমদয এ াং সতা (মুগ মুগ ধময) আল্লায স তাফ শুমন আমছ, অতয তাযা
তাম লফ ত
ৃ যমছ, অথচ এযা বামরা মযই তা জামন।
৭৬. (এমদয অফস্থা মে,) এযা মেন ঈভানদাযমদয ামথ াক্ষাত ময তেন ফমর, আভযা ঈভান এমনলছ, ল ন্তু
এযাই (আফায) মেন সগামন এম অমযয ামথ লভলরত য় তেন ফমর, সতাভযা ল ভুরভানমদয ামছ স ফ
থা প্র া ময দা মা আল্লা তায়ারা (সভাাম্মমদয নফুত ভম্ক আমগই তাযামত) সতাভামদয য ফেি
মযমছন; (েফযদায, সতাভযা এভনলট েমনা মযা না), তামর তাযা (এ লদন) সতাভামদয ভালরম য াভমন এটা
লদময়ই সতাভামদয লফরুমদ্ধ াক্ষম উত্থান যমফ, সতাভযা ল (এটু ু থা) ফুঝমত ামযা না?
৭৭. এযা ল জামন না, (আল্লায স তামফয) মা ল ছু এযা সগান ময (আফায লনমজমদয স্বামথশ তাযা) মা প্র া
ময, তা (ফই) আল্লা তায়ারা জামনন।
৭৮. এমদয আময লট দর, মাযা (এ াি) অললত (লনযয), এযা (আল্লায) স তাফ ভম্ক ল ছুই জামন না,
(আল্লায স তাফ সমন এমদয ামছ) এ লট লনছ ধোন ধাযণা (ফশস্ব ুস্প ) ভাত্র, এযা শুধু অ ভূর ধাযণাই
ময থাম ।
৭৯. স ফ সরাম য জমনে ধ্বং (অলনফামশ), মাযা াত লদময় ল তাফ সরমে সনয়, তাযয (দলনয়ায াভমন) ফমর,
এগুমরা মে আল্লা তায়ারায  সথম (অফতীণশ যীয়মতয লফধান), তামদয উমেে মে, সমন তা লদময়
(দলনয়ায) ল ছু (স্বাথশ) তাযা ল মন লনমত াময; অতয তামদয াত মা ল ছু যচনা মযমছ তায জমনে তামদয ধ্বং
 দমবশাগ, মা ল ছু তাযা উাজশন মযমছ তায জমনে তামদয দমবশাগ।
৮০. এ ফ (লনমফশাধ) সরাম যা ফমর, জাান্নামভয আগুন েমনাই আভামদয স্পশ যমফ না, এ াি (মলদ
ময_) তা মফ লনলদশষ্ট ময় টা লদমনয (জমনে) ভাত্র, (স নফী,) তুলভ তামদয ফমরা, সতাভযা ল আল্লায াছ
সথম (এভন) স ামনা প্রলতশ্রুলত আদায় ময লনময়মছা? আল্লা তায়ারা সতা েমনা তাাঁয প্রলতশ্রুলত বংগ মযন না,
না সতাভযা সজমন ফুমঝই আল্লা তায়ারা ভম্ক এভন ফ থা ফমর সফোমো মা সতাভযা লনমজযাই জামনা না।
৮১. াাঁ, সম স ামনা ফেলি া ালভময়মছ এফং মাম তায া লঘময সযমেমছ, এভন সরাম যাই মে জাান্নামভয
অলধফাী এফং সোমন তাযা লচযলদন অফস্থান যমফ।
৮২. (আফায) মাযাই (আল্লা তায়ারায য) ঈভান আনমফ এফং বামরা াজ যমফ, তাযা সফমতফাী মফ,
তাযা সোমন লচযলদন থা মফ।
৮৩. মেন আলভ ফনী ইযাঈরমদয াছ সথম (এ ভমভশ) প্রলতশ্রুলত লনময়লছরাভ সম, সতাভযা আল্লা তায়ারা ছাো
অনে ামযা এফাদাত যমফ না এফং ভাতা লতায ামথ দ্বেফায যমফ, আৎদীয় স্বজন, এতীভ-সভ ীনমদয
ামথ বামরা ফেফায যমফ, ভানুলমদয ুেয থা ফরমফ, নাভাম প্রলতষ্ঠা যমফ, মা াত প্রদান যমফ; (ল ন্তু এ
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মে) সতাভামদয ভমধে াভানে ল ছুংেে সরা ছাো অলধ াংই অতয লপময সগমছা, এবামফই সতাভযা
(প্রলতশ্রুলত সথম ) ভুে লপলযময় লনময়লছমর।
৮৪. সতাভামদয ( াছ সথম ) আলভ এ প্রলতশ্রুলত লনময়লছরাভ সম, সতাভযা স উ ামযা যিাত যমফ না এফং
লনমজমদয সরা মদয তামদয ঘয ফালে সথম উমেদ যমফ না, অতয সতাভযা তা স্বী ায ময লনময়লছমর, সতাভযা
সতা লনমজযাই (এ) াক্ষ লদমো!
৮৫. তাযয এই সতা মো সতাভযা! এম অযম সতাভযা তো যমত রাগমর, সতাভামদয এ দরম সতাভযা
তামদয লবমটভালট সথম লফতালেত ময লদমত রাগমর, অনোয় এফং মুরুভ দ্বাযা মামরভমদয সতাভযা তামদয য
ৃষ্ঠমাল তা যমত থা মর (শুধু তাই নয়), স ামনা সরা (মুদ্ধ) ফেী ময় সতাভামদয ামছ এমর সতাভযা তামদয
জমনে ভুলিণ দাফী মযা, (অথচ) তামদয ঘযফালে সথম উমেদ যাটাই লছমরা সতাভামদয য অবফধ াজ
(এফং আল্লা তায়ারাম সদয়া প্রলতশ্রুলতয ুস্পষ্ট রংঘন); সতাভযা ল (তামর) আল্লায ল তামফয এ াং লফশ্বা
মযা এফং আময অং অলফশ্বা মযা? (াফধান!) েমনা মলদ স ামনা (জালত ল ংফা) ফেলি (দ্বীমনয
অংলফমমলয য ঈভান আনয়মনয) এ আচযণ ময, তামদয ালি এ ছাো আয ল মফ সম, ালথশফ জীফমন
তামদয রাঞ্ছনা সবাগ যমত মফ, তামদয য ামর লিনতভ আমামফয লদম লনম যা মফ; সতাভযা
(প্রলতলনয়ত) মা যমছা, আল্লা তায়ারা স ফ ল ছু সথম সভামট উদাীন নন।
৮৬. (ফস্তু) এ সরাম যা আমেযামতয (স্থায়ী জীফমনয) লফলনভময় দলনয়ায (অস্থায়ী) জীফন েলযদ ময লনময়মছ (এযা
সমমতু আমাফ লফশ্বাই মযলন), তাই (আল্লা তায়ারায  সথম ) তামদয আমাফ ল লিৎ লযভাণ ার া যা
মফ না, আয না তামদয (স ামনালদ সথম স ামনা য ভ) াামে যা মফ!
৮৭. আলভ ভূাম ল তাফ লদময়লছ, তাযয এম এম আলভ আমযা অমন নফীই ালিময়লছ এফং (ফা ছাো
িান য়দা যায ভমতা) ুস্পষ্ট লনদশন লদময় আলভ ভাযইয়াভ ুত্র ঈাম ালিময়লছ এফং (আভায ফাণী )
লফত্র আৎদায ভাধেমভ তাম আলভ াামে মযলছ; (অথচ) মেলন সতাভামদয ামছ আল্লায স ামনা নফী আমতা,
সতাভামদয ভমনাূত না মর সতাভযা অং ামযয ফফতশী ময় তামদয অস্বী ায মযমছা, তামদয াউম সতাভযা
লভথোফাদী ফমরমছা, (আফায) তামদয এ দরম সতাভযা তো মযমছা।
৮৮. তাযা ফমর, (সদায়ামতয জমনে) আভামদয ভন ( তায দযজা) ফন্ধ ময় আমছ, (আমর) আল্লা তায়ারাম
তামদয (ক্রভাগত) অস্বী ায যায াযমণ লতলন তামদয য অলবম্পাত মযমছন, অতয তামদয াভানে
লযভাণ সরা ই আল্লায য ঈভান এমনমছ।
৮৯. মেলন তামদয ামছ আল্লায াছ সথম ল তাফ নালমর মরা মা তামদয ামছ ভজুদ ল তামফয তেতা স্বী ায
ময, (তা ছাো) এয আমগ তাযা লনমজযাই (ভামজয) অনোনে ামপযমদয য লফজয়ী য়ায জমনে (এ ল তাফ
 তায ফাম য আগভন) াভনা যলছমরা, ল ন্তু আজ মেন তা তামদয ামছ এমরা এফং মা তাযা মথামথ
লচনমত াযমরা_ তাই তাযা অস্বী ায যমরা, মাযা (আল্লায ল তাফ) অস্বী ায ময তামদয য আল্লায
অলবম্পাত নালমর সা ।
৯০. মতা লন ষ্টৃ (ফস্তু) সলট, মায লফলনভময় তাযা তামদয লনমজমদয ভন প্রাণ লফক্রয় ময লদময়মছ, শুধু সগাাঁোলভয
ফফতশী ময়ই তাযা আল্লায নালমর যা লফধান অস্বী ায মযমছ (শুধু এ াযমণ সম), আল্লা তায়ারা তাাঁয
ফাোমদয ভধে সথম মাম চান তাম ই নফুত লদময় অনুগ্র মযন, (তামদয এ প
ু যীয পমর) তাযা সক্রামধয
য সক্রামধ আক্রাি মরা; আয ামপযমদয জমনে সতা (এভলনই) অভানজন ালি যময়মছ।
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৯১. মেন তামদয ফরা য়, আল্লা তায়ারা মা ল ছু নালমর মযমছন তায য ঈভান আমনা, তাযা ফমর, আভযা
সতা শুধু সফ ল ছুয যই ঈভান আলন মা আভামদয (ফনী ইযাঈর জালতয) য নালমর যা ময়মছ, এয
ফাইময মা_ তা তাযা অস্বী ায ময, (অথচ) তা এ াি তে, তা তামদয ামছ নালমর যা আল্লায
থাগুমরাম  তে ফমর স্বী ায ময; (স নফী,) তুলভ ফমরা, সতাভযা মলদ লফশ্বাীই  তামর আল্লায নফীমদয
ইলতূমফশ সতাভযা স ন তো মযলছমর?
৯২. সতাভামদয ামছ সতা (এ ভয়) ুস্পষ্ট লনদশন  াময ভূা (নফী ময়) এমলছমরা, অতয তায
(াভানে য়লদমনয অনুলস্থলতয) যই সতাভযা এ লট ফাছুযম (ভাফুদ লমমফ) গ্রণ ময লনমর! মতা (ফমো)
মামরভ লছমর সতাভযা!
৯৩. (আমযা স্মযণ মযা,) মেন আলভ সতাভামদয াছ সথম এ লট প্রলতশ্রুলত আদায় মযলছরাভ সতাভামদয
ভাথায য তুয াাে তুমর ধময (আলভ ফমরলছরাভ), মা ল ছু লফলধ লফধান আলভ সতাভামদয লদময়লছ তা ি ময
অাাাাঁ মে ধমযা এফং (আভায থাগুমরা) শুমনা, (এয জফামফ) তাযা (ভুমে সতা) ফরমরা োাঁ, আভযা (সতাভায
থা) শুমনলছ, ল ন্তু (ফাৎদফ জীফমন তা অস্বী ায ময ফরমরা,) আভযা তা অভানে যরাভ, (আমর) আল্লা
তায়ারাম তামদয অস্বী ায যায াযমণ সই ফাছুযম ভাফুদ ফানামনা (-এয সনা দ্বাযা তেমনা) তামদয ভনম
আ ষ্টৃ ময যাো ময়লছমরা, তুলভ (তামদয) ফমরা, মলদ সতাভযা লতেই সভামভন  তামর ফরমত ামযা, এটা
মতা োযা ঈভান_ মা এ জন ফেলিম এ ধযমনয ামজয আমদ সদয়?
৯৪. মলদ (সতাভযা ভমন মযা,) অনেমদয ফদমর য ামরয লনফা আল্লায ামছ শুধু সতাভামদয জমনেই লনলদশষ্ট _
তামর (মা_ তা ায়ায জমনে) সতাভযা ভৃতুে াভনা মযা, মলদ সতাভযা তেফাদী !
৯৫. (স নফী, তুলভ সজমন যামো,) তা (আল্লায ামথ লন ষ্টৃ আচযণ ময) লনমজমদয াত লদময় এযা মা ল ছু
অজশন মযমছ (তায লযণাভ) জানায য এযা েমনা তা াভনা যমফ না, আল্লা তায়ারা মামরভমদয বামরা
মযই জামনন।
৯৬. (লতে থা মে,) তামদযম ই ফযং তুলভ সদেমত ামফ সফাঁমচ থা ায ফোাময সফী সরাবী, আল্লা তায়ারায
ামথ মাযা সময ময_ এ (ফনী ইযাঈমরয) সরাম যা তামদয সচময় (এ দভ) অগ্রয, এমদয প্রমতে
ফেলিই াজায ফছয জীলফত থা মত চায়, ল ন্তু মমতা দীঘশ জীফনই এমদয সদয়া সা না স ন, তা েমনা (এমদয)
তাাঁয (অফেম্ভাফী) আমাফ সথম ফাাঁচামত াযমফ না; আল্লা তায়ারা এমদয (মাফতীয়) াজ ভশ (ুংোনুুংে)
মশমফণ মযন।
৯৭. (স নফী,) তুলভ ফমরা, স স ফেলি সম লজফযাঈমরয ত্রু মত াময? (অথচ) স সতা আল্লায আমদম
(আল্লায) ফাণী ভূ সতাভায অি যমণ নালমর ময সদয়, (তা এভন এ ফাণী) মা তামদয ামছ ভজুদ লফলয়
ভূময তেতা স্বী ায ময, মফশালয এ মে সভামভনমদয জমনে ুংফাদ (-ফাী গ্রন্থ)।
৯৮. মাযা আল্লায ত্রু, ত্রু তাাঁয (ফাণীফা ) সপমযতায  নফী যূমরয_ (ত্রু) লজফযাঈমরয  ভী াঈমরয,
(তাযা এ লদন এ থাটা ফুঝমত াযমফ,) স্বয়ং আল্লা তায়ারাই মেন ামপযমদয (ফমো) ত্রু।
৯৯. অফেই আলভ সতাভায ামছ ুস্পষ্ট লনদশন ালিময়লছ; াী ফেলিযা ছাো এফ ল ছু স উই অস্বী ায
যমত াময না।
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১০০. ল ংফা মেলন তাযা আল্লায ামথ স ামনা য়াদা মযমছ তেনই তামদয এ দর তা বংগ মযমছ;
(আমর) তামদয অলধ াংই ঈভানদায লছমরা না।
১০১. মেলন তামদয ামছ আল্লায  সথম স ামনা নফী আম এফং সম তামদয ামছ (আমগয ল তামফ) সমফ
থা ভজুদ যময়মছ তায তেতা স্বী ায ময, তেলন সই আমগয ল তামফয ধায মদয এ লট দর (যফশফতশী
স তামফয) থাগুমরা এভনবামফ তামদয সছমনয লদম সপমর লদমরা, সমন তাযা এ ফোাময ল ছুই জামন না।
১০২. (আল্লায প্রলত অফজ্ঞা প্রদশন মযই এযা ক্ষাি য়লন, মাদভমন্ত্রয) এভন ল ছু লজলন এযা অনুযণ যমত
শুরু যমরা, (মা) য়তান তর্াৃ সারায়ভান (নফী)-এয যাজমত্বয ভয় (ভামজ) চারু যা ময়লছমরা, (লতে
থা মে) সারায়ভান েমনা (মাদম আল্লালফমযাধী ামজ ফেফায ময) আল্লাম অস্বী ায মযলন,
আল্লাম সতা অস্বী ায মযমছ স ফ অলবপ্ত য়তান, মাযা ভানুলম মাদভন্ত্র লক্ষা লদময়মছ; (মাদাগর ল ছু
ভানুলমদয যীক্ষায উমেম) আল্লা তায়ারা ারূত ভারূত (নামভ সম দ\'জন) সপমযতাম ফোলফরমন ালিময়মছন,
(আল্লায) সই দ'জন সপমযতা ( াউম ) মেনই এ লফলময়য লক্ষা লদমতা, (প্রথমভই) তাযা (এ থাটা) তামদয
ফমর লদমতা, আভযা সতা লে (আল্লায) যীক্ষাভাত্র, অতএফ (স ামনা অফস্থায়ই) তুলভ (এ লফদো লদময় আল্লা
তায়ারাম ) অস্বী ায মযা না, (এ মে) তাযা তামদয াছ সথম এভন ল ছু লফদো লমে লনময়লছমরা, মা লদময়
এযা স্বাভী স্ত্রীয ভামঝ লফমেমদয ৃলষ্ট যমতা, (মলদ) আল্লায ইো ছাো স ামনা লদনই স উ ামযা াভানেতভ
লত াধন যমত াযমফ না; তাযা ( ভূরত) এভন ল ছু লমে মা তামদয স ামনা উ ায সমভন যমত াময না,
সতভলন তা তামদয স ামনা লত যমত াময না; তাযা মলদ জানমতা, (শ্রভ  অথশ লদময়) মা তাযা ল মন লনময়মছ
য ামর তায স ামনা ভূরে সনই; তাযা লনমজমদয জীফমনয লযফমতশ মা ক্রয় ময লনময়মছ তা লতেই লন ষ্টৃ ,
( মতা বামরা মতা) মলদ তাযা ( থাটা) জানমতা!
১০৩. তাযা মলদ (আল্লায য) ঈভান আনমতা এফং (তাাঁম ই) বয় যমতা, তামর আল্লায  সথম তাযা
উৎ ষ্টৃ তভ ুযস্কায সমতা; ( মতা বামরা মতা) মলদ তাযা (এটা) অনুধাফন যমতা!
১০৪. স ঈভানদায ফেলিযা, (ধৃষ্টতায ামথ েমনা) ফমরা না (স নফী), 'তুলভ আভামদয থা সামনা', ফযং (তায
দৃলষ্ট আ লশণ যায জমনে) ফমরা (স নফী),'আভামদয প্রলত রে মযা'। সতাভযা ফশদা তায থা শুনমফ (ভমন
যােমফ), মাযা (তায থা) অভানে ময তামদয জমনে অতেি সফদনাদায় ালি যময়মছ।
১০৫. (আমর) এই আমর ল তাফ ল ংফা মাযা আল্লায ামথ প্র াে সময ময তাযা স উই এটা ছে ময
না সম, সতাভায ামছ সতাভায ভালরম য  সথম (নফুমতয ভমতা) স ামনা বামরা ল ছু নালমর সা , ল ন্তু (তাযা
জামন না,) আল্লা তায়ারা মাম চান তাম ই তাাঁয অনুমগ্র লফমলবামফ সফমছ সনন; আল্লা তায়ারা অতেি
অনুগ্রীর।
১০৬. আলভ মেন স ামনা আয়াত ফালতর ময সদই ফা (লফমল াযমণ ভানুলমদয) তা বুলরময় লদমত চাই, তেন
তায জায়গায় তায সচময় উৎ ষ্টৃ ল ংফা তাযই ভমতা স ামনা আয়াত এমন ালময লয, তুলভ ল জামনা না, আল্লা
তায়ারা ফ ল ছুয য ভতাফান।
১০৭. তুলভ ল জামনা না, আভান ভূ  মভীমনয াফশমবৌভত্ব এ ভাত্র আল্লা তায়ারায জমনেই লনলদশষ্ট ; লতলন
ছাো সতাভামদয স ামনা ফন্ধু সনই, সনই স ামনা াামে াযী।
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১০৮. সতাভযা ল সতাভামদয নফীয ামছ স ধযমনয (উদ্ভট) প্রশ্ন যমত চা_ সমভলন সতাভামদয আমগ ভূাম
যা ময়লছমরা; স উ মলদ ঈভানম প
ু যীয ামথ ফদর ময সনয়, অফেই স ফেলি সাজা থ সথম সগাভযা
ময় মামফ।
১০৯. আমর ল তাফমদয অমনম ই লফমদ্বমলয াযমণ চাইমফ সতাভামদয ঈভামনয ফদমর আফায সই প
ু যীমত
লপলযময় লনমত, (এভনল ) তে তামদয ামছ স্পষ্ট ময় মায়ায য (তাযা এথ সথম লফযত মফ না), অতএফ
তামদয ফোাময আল্লায লদ্ধাি আা মশি সতাভযা ক্ষভায নীলত অফরবন মযা এফং তামদয ামথ বামরা
ফেফায মযা; অফেই আল্লা তায়ারা ফ ল ছুয য ভতাারী।
১১০. সতাভযা নাভাম প্রলতষ্ঠা মযা এফং মা াত আদায় মযা; (এয ভাধেমভ) সম ফ সন ী সতাভযা আল্লায ামছ
অলগ্রভ ািামফ তাাঁয ামছ (এয ফই) সতাভযা (ভজুদ) ামফ; সতাভযা মা ল ছুই মযা আল্লা তায়ারা অফেই এয
ফ ল ছু সদেমত ান।
১১১. তাযা ফমর, ইহুদী  েৃস্টান ছাো আয স উই সফমমত মামফ না, (আমর) এটা মে তামদয এ টা লভথো
ল্পনা; তুলভ (স নফী,) ফমরা, মলদ সতাভযা তেফাদী  (তামর) সতাভামদয দলরর প্রভাণ লনময় এমা!
১১২. (তমফ োাঁ,) সম স ামনা ফেলিই (আল্লায াভমন) লনমজয ত্তাম ভশণ ময সদমফ এফং স মফ অফেই
এ জন সন ায ভানুল, তায জমনে তায ভালরম য ামছ (এয) লফলনভয় যময়মছ, তামদয স ামনা বয় বীলত সনই,
আয না তাযা (সলদন) লচিালিত মফ!
১১৩. ইহুদীযা ফমর, েৃস্টানযা (তে জালতয) স ামনা ল ছুয য প্রলতলষ্ঠত নয়, েৃস্টানযা ফমর ইহুদীযা স ামনা
ল ছুয য প্রলতলষ্ঠত নয়, অথচ এযা (উবময়ই আল্লায) ল তাফ াি ময, আমদৌ আল্লায স তামফয স ামনা
ল ছুই জামন না এভন সরাম যা (আফায এমদয উবময়য ভম্ক ) তামদয থায ভমতা এ ই ধযমনয থা ফমর,
তাযা সম লফলময় ভতলফমযাধ যমছ আল্লা তায়ারা সল লফচামযয লদমন স লফলময় তামদয ভামঝ ভীভাংা ময
সদমফন।
১১৪. স ফেলিয সচময় ফমো মামরভ আয স আমছ, সম ফেলি আল্লায (ঘয) ভালজমদ তাাঁয নাভ স্মযণ যমত
ফাধা সদয় এফং তায ধ্বং াধমন মচষ্ট য়, এ ধযমনয সরা মদয (ফস্তুত) তামত সঢা ায স ামনা সমাগেতাই সনই,
তমফ এ াি বীত ন্ত্রিবামফ (ঢু মর তা লবন্ন থা), তামদয জমনে ৃলথফীমত সমভন অভান রাঞ্ছনা যময়মছ,
সতভলন যময়মছ য ামর লিনতভ ালি।
১১৫. (এযা স ফরা ফদমরয ফোাময ভতলফমযাধ মযলছমরা, অথচ) ূফশ লশ্চভ ফই সতা আল্লা তায়ারায,
(তাছাো) সতাভযা সম লদম ই ভুে সপযামফ সলদম ই সতা আল্লা তায়ারা যময়মছন; আল্লা তায়ারা ফশফোী এফং
জ্ঞানী।
১১৬. (েৃস্টান) সরাম যা ফমর, আল্লা তায়ারা (অভু ম ) লনমজয ম্মান (-রূম) গ্রণ মযমছন, লফত্রতা এ াি
বামফ তাাঁয, (লতলন এফ ল ছুয অমন ঊযদমধ); আভানভূ  মভীমনয ফ ল ছুই তাাঁয জমনে, এয প্রলতলট
ফস্তুত তাাঁয এ াি অনুগত।
১১৭. আভান ভূ  মভীমনয লতলনই স্রষ্টা, মেন লতলন স ামনা এ লট লফলময়য লদ্ধাি মযন, স ফোাময শুধু
(এটু ুই) ফমরন '', আয ামথ ামথই তা ময় মায়।
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১১৮. মাযা (লি থা) জামন না তাযা ফমর, আল্লা তায়ারা লনমজ আভামদয ামথ থা ফমরন না স ন, অথফা
এভন স ামনা লনদশন আভামদয ামছ স ন ািান না (মায ভাধেমভ আভযা তাাঁম সদেমত াযমফা); এমদয আমগয
সরাম যা এমদয ভমতা মযই থা ফরমতা; এমদয ফায ভন (আমর) এ ই ধযমনয; (আল্লাম ) মাযা
(দৃঢ়বামফ) লফশ্বা ময আলভ তামদয জমনে আভায লনদশন ভূ ুস্পষ্ট ময স ময লদময়লছ।
১১৯. অফেই আলভ সতাভাম তে (দ্বীন)- ালিময়লছ, ালিময়লছ আমামফয বীলত প্রদশন াযী  (জান্নামতয)
ুংফাদফাী লমমফ। (সজমন সযমো), সতাভাম জাান্নামভয অলধফাীমদয (দায় দালয়মত্বয) ফোাময স ামনায ভ
প্রশ্ন যা মফ না।
১২০. ইহুদী  েৃস্টানযা েমনা সতাভায য েুী মফ না, াাঁ, তুলভ মলদ ( েমনা) তামদয দমরয অনুযণ যমত
শুরু মযা (তেনই এযা েুী মফ), তুলভ তামদয ফমর দা, আল্লা তায়ারায সদায়াতই মে এ ভাত্র থ;
(াফধান,) সতাভায ামছ লি জ্ঞান আায য মলদ তুলভ তামদয ইোনুাময চরমত থাম া, তামর আল্লা
তায়ারা ছাো তুলভ স ামনা ফন্ধু  াামে াযী ামফ না।
১২১. মামদযম আলভ ল তাফ লদময়লছ তামদয ভামঝ এভন ল ছু সরা  আমছ মাযা এ (স াযআন)-স সমবামফ
(লনষ্ঠায ামথ) ো দয ায সবামফই মে; তাযা তায য ঈভান আমন; মাযা (এম ) অস্বী ায ময তাযাই
মে ক্ষলতগ্রস্থ সরা ।
১২২. স ফনী ইযাঈর (জালত), সতাভযা আভায স সনয়াভত স্মযণ মযা মা আলভ সতাভামদয দান মযলছ, (স
সনয়াভমতয অং লমমফ) আলভ সতাভামদয দলনয়ায অনোনে জালতয য সশ্রষ্ঠত্ব দান মযলছ।
১২৩. সতাভযা স লদনলটম বয় মযা, সমলদন এ জন ভানুল আময জমনয স ামনাই ামজ আমফ না, (সলদন)
তায াছ সথম স ামনায ভ লফলনভয় সনয়া মফ না, আফায (এম য মক্ষ অমনেয) ুালয সলদন স ামনা
উ াময আমফ না, (সলদন) এফ সরাম যা স ামনায ভ াামেপ্রাপ্ত মফ না।
১২৪. (আমযা স্মযণ মযা,) মেন ইফযাীভম তায 'যফ\' লতয় লফলময় (তায আনুগমতেয) যীক্ষা লনমরন,
অতয তা ুমযাুলয স ুযন যমরা, আল্লা তায়ারা ফরমরন, (এফায) আলভ সতাভাম ভানফ জালতয জমনে সনতা
ফানামত চাই; স ফরমরা, আভায বলফলেত ফংধযযা (ল সনতা লমমফ লফমফলচত মফ)? আল্লা তায়ারা
ফরমরন, আভায এ প্রলতশ্রুলত মামরভমদয ামছ সৌাঁছমফ না।
১২৫. (স্মযণ মযা,) আলভ মেন ভানুলমদয লভরনস্থর  লনযাত্তায স ন্দ্র লমমফ (এ াফা) ঘযলট লনভশাণ
মযলছরাভ; (আলভ তামদয আমদ লদময়লছরাভ,) সতাভযা ইফযাীমভয দাাঁোমনায স্থানলটম নাভামময স্থান লমমফ
গ্রণ মযা; আলভ ইফযাীভ  ইভাঈরম আমদ লদময়লছরাভ সমন তাযা আভায ঘয ( াফা)-স (জ্জ 
ভযায) তায়াপ াযীমদয জমনে, আল্লায এফাদামত আৎদলনময়াগ াযীমদয জমনে, (মফশালয তাাঁয নামভ) রু ু
াজদা াযীমদয জমনে লফত্র ময যামে।
১২৬. ইফযাীভ মেন ফমরলছমরা, স ভালর , এ যম তুলভ (ালি ) লনযাত্তায য ফালনময় দা এফং
এোন ায অলধফাীমদয ভামঝ সম ফেলি আল্লা তায়ারা এফং য ামর লফশ্বা ময, তুলভ তামদয পর ভূর লদময়
আামযয সমাগান দা; আল্লা তায়ারা ফরমরন (োাঁ), সম ফেলি (আভাম ) অস্বী ায যমফ তাম  আলভ অল্প
ময় লদন জীফমনয উায় উ যণ যফযা যমত থা মফা, অতয অলচমযই আলভ তামদয আগুমনয আমাফ
সবাগ যমত ফাধে যমফা, মা লতেই ফমো লন ষ্টৃ তভ স্থান।
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১২৭. ইফযাীভ  ইভাঈর মেন এই ঘমযয লবলত্ত উিালেমরা (তেন তাযা আল্লায ামছ সদায়া যমরা), স
আভামদয ভালর , (আভযা সম উমেমে এ ঘয লনভশাণ মযলছ, তা) তুলভ আভামদয াছ সথম ফুর মযা, এ ভাত্র
তুলভই ফ ল ছু জামনা এফং ফ ল ছু সামনা।
১২৮. (তাযা আমযা ফরমরা,) স আভামদয ভালর , আভামদয উবয়ম তুলভ সতাভায (অনুগত) ভুলরভ ফাো
ফানা এফং আভামদয (যফতশী) ফংধযমদয ভাঝ সথম  তুলভ সতাভায এ দর অনুগত (ফাো) ফালনময় দা, (স
ভালর ,) তুলভ আভামদয (সতাভায এফাদামতয) আনুষ্ঠালন তা ভূ সদলেময় দা এফং তুলভ আভামদয য
দয়াযফ , াযণ অফেই তুলভ তাফা ফুর াযী  যভ দয়ারু।
১২৯. স আভামদয ভালর , তামদয (ফংময) ভমধে তামদয লনমজমদয ভাঝ সথম তুলভ (এভন) এ জন য র
ািা, সম তামদয ামছ সতাভায আয়াত ভূ মে সানামফ, তামদয সতাভায স তামফয জ্ঞান  প্রজ্ঞা লক্ষা
সদমফ, উযন্তু স তামদয লফত্র ময সদমফ (স আল্লা, তুলভ আভামদয এই সদায়া ফুর মযা); াযণ তুলভই
ভাযাক্রভারী  যভ 
ু রী।
১৩০. (সজমন ফুমঝ) সম লনমজম ভূেশ ফালনময় সযমেমছ স ফেলি ছাো আয স এভন মফ, সম ইফযাীমভয
(আনীত) জীফন লফধান সথম ভুে লপলযময় সনমফ? (অথচ তাম আলভ দলনয়ায় নফুমতয জমনে) ফাছাই ময
লনময়লছ, সল লফচামযয লদমন স (আভায) সন সরা মদয ভমধে ালভর মফ।
১৩১. মেন আলভ তাম ফররাভ, তুলভ (আভায অনুগত) ভুলরভ ময় মা, স ফরমরা, আলভ ৃলষ্ট মু রয ভালর
(আল্লা তায়ারা)-এয ূণশ আনুগতে স্বী ায ময লনরাভ।
১৩২. (সম থ ইফযাীভ লনমজয জমনে সফমছ লনমরা,) স মথ চরায জমনে স তায িান ন্তুলতম  লয়ত
ময সগমরা, ইয়া ফু  (তায িানমদয লয়ত ময ফরমরা); স আভায িানযা, লনশ্চয়ই আল্লা তায়ারা
সতাভামদয জমনে এই দ্বীন (ইরাভ) ভমনানীত ময লদময়মছন, অতএফ স ামনা অফস্থায়ই এ (জীফন) লফধামনয
আনুগতে স্বী ায ফেলতমযম সতাভযা ভৃতুেফযণ মযা না।
১৩৩. (স ইহুদী জালত,) সতাভযা ল তেন সোমন উলস্থত লছমর মেন ইয়া মু ফয াভমন (তায) ভৃতুে এম ালময
মরা এফং স মেন তায সছমরমভময়মদয ফরমরা (ফমরা), আভায ভৃতুেয য সতাভযা ায এফাদাত যমফ? তাযা
ফরমরা, আভযা (অফেই) সতাভায ভাফুদ_ (সতাভায ূফশুরুল) ইফযাীভ, ইভাঈর  ইাম য ভাফুমদয
এফাদাত যমফা, (এ) ভাফুদ মেন এ , আভযা তাাঁয আৎদভশণ াযী ফাো ময়ই থা মফা।
১৩৪. এযা লছমরা এ (ধযমনয) জালত, মাযা (আজ) গত ময় সগমছ, তাযা মা ময সগমছ তা তামদয লনমজমদয
জমনে, (আফায) সতাভযা মা যমফ তা মফ সতাভামদয লনমজমদয জমনে, তাযা মা ল ছু যলছমরা স ফোাময
সতাভামদয (ল ছু) লজমজ্ঞ যা মফ না।
১৩৫. এযা ফমর, সতাভযা ইহুদী ল ংফা েৃস্টান ময় মা, তামর সতাভযা লি মথ লযচালরত মফ; (স নফী,)
তুলভ ফমরা, (আভামদয ামছ সতা) ফযং ইফযাীমভয এ লনষ্ঠ ভতাদশই যময়মছ; আয স েমনা সভাময মদয
অিবুি লছমরা না।
১৩৬. সতাভযা ফমরা, আভযা সতা আল্লাহয য ঈভান এমনলছ এফং ঈভান এমনলছ আল্লা তায়ারা আভামদয ামছ
মা ল ছু নালমর মযমছন তায য, (আভামদয আমগ) ইফযাীভ, ইভাঈর ইা , ইয়া ফু  তামদয (যফতশী)
িানমদয য মা ল ছু নালমর যা ময়মছ তা (আভযা ভালন, তাছাো), ভূা, ঈা  ফ নফীম তামদয
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ভালরম য  সথম মা ল ছু সদয়া ময়মছ তায য আভযা ঈভান এমনলছ, আভযা এমদয ামযা ভমধেই স ামনা
তাযতভে লয না, আভযা সতা লে আল্লাযই অনুগত (ফাো)।
১৩৭. আয এযা মলদ সতাভামদয ভমতাই আল্লায য ঈভান আনমতা তামর তাযা লি থ সমতা, তাযা মলদ
(স থ সথম ) লপময আম তামর তাযা অফেই (উদরীয়) অবনম েয ভামঝ মে মামফ, আল্লা তায়ারাই
সতাভায জমনে মমথষ্ট (প্রভালনত) মফন, লতলনই সামনন, লতলনই জামনন।
১৩৮. (স নফী, তামদয তুলভ) ফমরা, আর যং মে আল্লা তায়ারাযই, এভন স আমছ মায যং তাাঁয যমঙয সচময়
উৎ ষ্টৃ মত াময? (আভযা সঘালণা যলছ,) আভযা তাাঁযই এফাদাত লয।
১৩৯. (স নফী,) তুলভ তামদয ফমরা, সতাভযা ল স্বয়ং আল্লা তায়ারায ফোামযই আভামদয ামথ লফতম শ লরপ্ত
মত চা? অথচ লতলন (সমভন) আভামদয ভালর , (সতভলন) লতলন সতাভামদয ভালর , আভামদয াজ আভামদয
জমনে আয সতাভামদয াজ সতাভামদয জমনে, আভযা ফাই তাাঁয আনুগমতেয ফোাময লনষ্ঠাফান।
১৪০. অথফা সতাভযা ল এ থা ফরমত চা সম, ইফযাীভ, ইভাঈর, ইা , ইয়া ফু  তামদয ফংধযযা ফাই
লছমরা ইহুদী ল ংফা েৃস্টান? (স নফী,) তুলভ ফমর দা, এ ফোাময সতাভযা সফী জামনা না আল্লা তায়ারা সফী
জামনন? মলদ স ামনা ফেলি তায ামছ ভজুদ আল্লায াছ সথম (আগত) াক্ষম প্রভাণ সগান ময, তামর তায
সচময় ফমো মামরভ আয স মত াময? আল্লা তায়ারা সতাভামদয াজ মভশয ফোাময সভামটই গামপর নন।
১৪১. এযা লছমরা এ (ধযমনয) ভপ্রদায়, মাযা (আজ) গত ময় সগমছ, তাযা মা ময সগমছ তা তামদয জমনে,
আয সতাভামদয ভশপর মফ সতাভামদয জমনে, তাযা মা ল ছু যলছমরা স ফোাময সতাভামদয ল ছু লজমজ্ঞ যা
মফ না।

াযা ২
১৪২. (স ফরা ফদমরয ফোাময) ভানুলমদয সবতয সথম ল ছু ভুেশ সরা অলচমযই ফরমত শুরু যমফ (এ ল
মরা), এমতালদন সম স ফরায য তাযা প্রলতলষ্ঠত লছমরা, (আজ) ল ম তামদয স লদ সথম লপলযময় লদমরা?
(স নফী,) তুলভ (তামদয) ফমর দা, ুফশ লশ্চভ (ফই) আল্লা তায়ারায জমনে; আল্লা তায়ারা মাম ইো তাম
লি মথ লযচালরত মযন।
১৪৩. এবামফই আলভ সতাভামদয এ ভধেন্থী ভানফ দমর লযণত মযলছ, সমন সতাভযা দলনয়ায অনোনে
ভানুলমদয য (সদায়ামতয) াক্ষী ময় থা মত ামযা (এফং এ ইবামফ) যুর সতাভামদয য াক্ষী ময়
থা মত াময, সম স ফরায য সতাভযা (এমতালদন) প্রলতলষ্ঠত লছমর, আলভ তা এ উমেমই লনধশাযণ মযলছরাভ,
মামত ময আলভ এ থাটা সজমন লনমত ালয সম, সতাভামদয ভমধে স যমরয অনুযণ ময আয স তায থা
সথম লপময মায়, তামদয য এটা লছমরা লিন (যীক্ষা), অফে আল্লা তায়ারা মামদয সদায়াত দান মযমছন
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ভানুলমদয ামথ ফমো দয়ারু  এ ানত্ম সভমযফান।
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যমফন না; অফেই আল্লা তায়ারা

১৪৪. (স ফরা লযফতশমনয জমনে) তুলভ আ াময লদম তাল ময় (সমবামফ আভায আমদময অমক্ষায়) থা মত,
তা আলভ অফেই সদেমত সময়লছ, তাই আলভ সতাভায ছেভমতা (লদ ম ই) স ফরা ফালনময় লদলে, (এেন সথম )
সতাভযা এই ভমশাদাম্পন্ন ভালজমদয লদম লপময (নাভাম আদায় যমত) থা মফ; সতাভযা সমোমনই থাম া না
স ন সতাভামদয ভুেভন্ডর স লদম ই লপলযময় সদমফ; এফ সরা ∏ মামদয ামছ আমগই স তাফ নালমর যা
ময়লছমরা, তাযা বামরা মযই জামন; এ ফোাযটা সতাভায ভালরম য ক্ষ সথম আা ভস্লুণশ এ লট তে
(ঘটনা, এ মে) তাযা (এয ামথ) সম আচযণ ময মামে আল্লা তায়ারা তা সথম সভামটই অনফলত নন।
১৪৫. মামদয ইলত ুমফশ স তাফ সদয়া ময়মছ তামদয াভমন মলদ তুলভ (দলনয়ায) ফ য়লট প্রভাণ এমন ালময
মযা, (তাযয) এযা সতাভায স ফরায অনুযণ যমফ না, আয (এয য) তুলভ তামদয স ফরায
অনুযণ াযী মত ামযা না, (তাছাো) এমদয এ দর সতা আময দমরয স ফরায অনুযণ ময না; আভায
ক্ষ সথম এ জ্ঞান সতাভামদয ামছ সৌাঁছায য তুলভ মলদ তামদয ইো আ াংোয অনুযণ মযা, তামর
অফেই তুলভ মামরভমদয দমর ালভর ময় মামফ।
১৪৬. মামদয আলভ স তাফ দান মযলছ এযা তাম এমতা বামরা ময সচমন, সমভলন এযা সচমন আন সছমরমদয;
এমদয এ দর তে সগান যায চমষ্টা যমছ, অথচ এযা সতা ফ ল ছুই জামন।
১৪৭. (স নফী, তুলভ তামদয ফমরা,) সতাভায ভালরম য ক্ষ সথম (এ মে) এ ভাত্র তে, ুতযাং স ামনা
অফস্থায়ই সতাভযা মে সালণ াযীমদয দমর ালভর ময়া না।
১৪৮. প্রমতে (জালতয) জমনে (এফাদামতয) এ টা লদ (লনদশলষ্ট) থাম , সম লদম স (জালত) ভুে ময (দাাঁোয়),
অতএফ সতাভযা (আর) রোমণয লদম অগ্রয ফায ামজ এম অমযয ামথ প্রলতমমালগতা মযা; সতাভযা
সমোমনই থাম া না স ন লতলন সতাভামদয ফাইম (এ ই স্থামন) এমন ালময যমফন; অফেই আল্লা তায়ারা
ফল ছুয য ক্ষভতাফান।
১৪৯. তুলভ সম স ামনা স্থান সথম ই সফলযময় আমা না স ন, (নাভামময জমনে) ভালজমদ াযামভয লদম ভুে
সপযা, স ননা এটাই মে সতাভায ভালরম য াছ সথম (স ফরা ংক্রানত্ম) লি (লদ্ধাি); আয আল্লা
তায়ারা সতাভামদয ামশাফরী ম্পম শ সভামটই উদাীন নন।
১৫০. (স নফী,) সম লদ সথম ই তুলভ সফলযময় আমফ, (নাভামময জমনে সোন সথম ই) ভালজমদ াযামভয লদম
ভুে লপলযময় (দাাঁলেময়) সম; (এ ভয়) সমোমনই তুলভ থাম া না স ন স ( াফায) লদম ভুে লপলযময় সনমফ,
তামর (প্রলতমক্ষয) সরা মদয ামছ সতাভামদয লফরুমদ্ধ দাাঁে যামনায ভমতা স ামনা মুলি অফলষ্ট থা মফ না,
তামদয ভধে সথম মাযা ফাোফালে ময তামদয থা অফে আরাদা, সতাভযা এফ ফেলিমদয বয় মযা না,
সতাভযা ফযং বয় মযা আভাম . মামত ময আলভ সতাভামদয য আভায সনয়াভত ুণশ ময লদমত ালয, এয
পমর সতাভযা লি মথয ন্ধান সমত ামযা,
১৫১. (এই লি মথয ন্ধান সদয়ায জমনেই) আলভ এবামফ সতাভামদয ামছ সতাভামদয ভাঝ সথম ই এ জনম
যুর ময ালিময়লছ, সম ফেলি (প্রথভত) সতাভামদয ামছ আভায আয়াত' মে সানামফ, (লদ্বতীয়ত) স
সতাভামদয (জীফন) লযশুদ্ধ ময সদমফ এফং (তৃতীয়ত) স সতাভামদয আভায স তাফ  (তায অনত্মলনশলত) জ্ঞান
লক্ষা সদমফ, (মফশালয) স সতাভামদয এভন লফলয়ভুময জ্ঞান সোমফ, মা সতাভযা েমনা জানমত না।
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১৫২. অতএফ (এফ অনুগ্রময জমনে) সতাভযা আভাম ই স্মযণ মযা, (তামর) আলভ সতাভামদয স্মযণ যমফা,
সতাভযা আভায ত
ৃ জ্ঞতা আদায় মযা এফং েমনা সতাভযা আভায অ ত
ৃ জ্ঞ ময়া না।
১৫৩. স (ভানুল,) সতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, (যভ) চধমশ  (োমর) নাভামময ভাধেমভ সতাভযা (আভায
ামছ) াামে প্রাথশনা মযা; অফেই আল্লা তায়ারা চধমশীর ভানুলমদয ামথ আমছন।
১৫৪. মাযা আল্লা তায়ারায মথ লনত ময়মছ তামদয সতাভযা ( েমনা) ভৃত ফমরা না; ফযং তাযাই মে
(আর) জীলফত (ভানুল), ল ন্তু (এ লফলয়লটয) ল ছুই সতাভযা জামনা না।
১৫৫. আলভ অফেই (ঈভামনয দাফীমত) সতাভামদয যীক্ষা যমফা, ( েমনা) বয়-বীলত, ( েমনা) ক্ষুধা-অনাায,
( েমনা) সতাভামদয জান ভার  পরালদয ক্ষলত াধন ময (সতাভামদয যীক্ষা যা মফ। মাযা চধমমশয ামথ
এয সভা ামফরা ময); তুলভ (স) চধমশীরমদয (জান্নামতয) ুংফাদ দান মযা,
১৫৬. মেলন তামদয াভমন (স ামনা) যীক্ষা এম ালময য় তেলন তাযা ফমর, আভযা সতা আল্লায জমনেই,
আভামদয সতা (এ লদন) আল্লায ামছই লপময সমমত মফ।
১৫৭. (ফস্তুত) এযা মে স ফ ফেলি, মামদয য যময়মছ তামদয ভালরম য ক্ষ সথম অফালযত যভত 
অায রুণা; আয এযাই লি থপ্রাপ্ত।
১৫৮. অফেই ‘াপা’ এফং ‘ভাযয়া’ (াাে দমটা) আল্লা তায়ারায লনদশন ভুময অনেতভ, অতএফ মলদ
সতাভামদয ভমধে স ামনা সরা জ্জ ল ংফা ভযা আদায় ( যায এযাদা) ময, তায জমনে এই উবয় (াামেয)
ভামঝ তায়াপ যামত সদামলয ল ছু সনই; (স ননা) মলদ স ামনা ফেলি (অনত্মমযয) লনষ্ঠায ামথ স ামনা বামরা
াজ ময তামর (তাযা সমন সজমন যামে), লনমেম আল্লা তায়ারা ত
ৃ জ্ঞতাযায়ণ  প্রবূত জ্ঞামনয
অলধ াযী।
১৫৯. ভানুমলয জমনে সমফ (লফধান) আলভ আভায স তামফ ফণশনা ময লদময়লছ, তাযয মাযা আভায নালমর যা
(সফ) ুস্পষ্ট লনদশনভু  লযষ্কায থলনমদশ সগান ময, এযাই মে সফ সরা মামদয য আল্লা
তায়ারা অলবম্পাত মযন, অলবা ফলশণ ময অনোনে অলবা াযীযা,
১৬০. তমফ মাযা (এ াজ সথম ) লপময আমফ এফং লনমজমদয ংমাধন ময সনমফ, সোরােুলরবামফ তাযা
(সফ তে) থা প্র া যমফ (মা এমতালদন আমর স তাফযা সগান ময আলছমরা), এযাই মফ সফ
সরা মামদয য আলভ দয়াযফ মফা, আলভ যভ ক্ষভা াযী, দয়ারু।
১৬১. মাযা প
ু যী মযমছ এফং এই ামপয অফস্থায়ই ভৃতমুু্ ফযণ মযমছ, তামদয য আল্লায অলবা,
সপমযতামদয অলবা, (মফশালয) অলবা ভগ্র ভানফ মু রয,
১৬২. (এই অলবপ্ত অফস্থা লনময়ই) এযা সোমন লচযলদন থা মফ, ালত্ময ভাত্রা এমদয য সথম (লফেুভাত্র)
ভ যা মফ না, তামদয স ামনা য ভ অফ া সদয়া মফ না।
১৬৩. সতাভামদয ভাফুদ মেন এ জন, লতলন ছাো লদ্বতীয় স ামনা ভাফুদ সনই, লতলন দয়ারু, লতলন সভমযফান।
১৬৪. লনমেম আভান মভীমনয ৃলষ্টয ভামঝ, যাত লদমনয এই আফতশমনয ভামঝ, াগময বাভান
জাাজভুম∏ মা ভানুমলয জমনে রোণ য রফে াভগ্রী লনময় ঘুময সফোয়, (এয ফ য়লটমত) আল্লা তায়ারায
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লনদশন ভজুদ যময়মছ, (আমযা যময়মছ) আল্লা তায়ারা আ া সথম (ফৃলষ্ট আ াময) মা ল ছু নালমর মযন (সই
ফৃলষ্টয) ালনয ভামঝ, বূলভয লনজর্াীফ য়ায য লতলন এ ালন দ্বাযা তামত নতুন জীফন দান মযন, অতয এই
বূেমন্ড ফ ধযমনয প্রাণীয লতলন আলফবশাফ ঘটান, অফেই ফাতাময প্রফা ৃলষ্ট যায ভামঝ এফং স সভঘভারা∏
মা আভান মভীমনয ভামঝ ফীবূত ময যাো ময়মছ, তায ভামঝ ুস্থ লফমফ ফান ম্প্রদাময়য জমনে লনদশন
যময়মছ।
১৬৫. ভানুলমদয ভামঝ ল ছু ংেে এভন যময়মছ, সম আল্লায ফদমর অনে ল ছুম তাাঁয ভ ক্ষ ভমন ময,
তাযা তামদয সতভলন বামরাফাম সমভনলট শুধু আল্লা তায়ারাম ই তামদয বামরাফাা উলচত; আয মাযা (লতে ায
অমথশ) আল্লা তায়ারায য ঈভান আমন তাযা সতা তাাঁম ই ফশালধ লযভামণ বামরাফামফ; মাযা (আল্লায
আনুগতে না ময) ফাোফালে যমছ তাযা মলদ আমাফ স্বচমক্ষ সদেমত সমতা (তামর এযা ফুঝমত াযমতা),
আভান মভীমনয ভুদয় লি এ ভাত্র আল্লায জমনেই, ালত্ম সদয়ায ফোাময লতলন অতেনত্ম মিায।
১৬৬. (সলদন) বয়াফ ালত্ম সদমে (তবাগে) সরাম যা (দলনয়ায়) মামদয তাযা সভমন চরমতা, তামদয
অনুাযীমদয ামথ ম্প মশ েমদয থা ফরমফ (ফরমফ, আভযা সতা এমদয লচলনই না), এমদয উবময়য ভধে ায
(বংগুয) ফ ম্প শ সলদন লছন্ন লফলেন্ন ময় মামফ।
১৬৭. এ (তাাগ্রত্ম) অনুাযীযা সলদন ফরমফ, আফায মলদ এ ফায আভামদয জমনে (ৃলথফীমত) লপময মাফায
(ুমমাগ) থা মতা, তামর আজ সমভলন ময (তাযা) আভামদয ামথ ম্প মশ েদ মযমছ, আভযা (সোমন লগময়)
তামদয ামথ (মাফতীয়) ম্প মশ েদ ময আতাভ, এবামফই আল্লা তায়ারা তামদয ভগ্র জীফমনয ভশ ান্ডগুমরা
তামদয াভমন এ যা (রজ্জা ) আমক্ষ লমমফ তুমর ধযমফন; তামদয জমনে সম জাান্নাভ লনধশালযত ময় আমছ,
এযা ( েমনা সই) জাান্নাভ সথম সফলযময় আমত াযমফ না।
১৬৮. স ভানুল, সতাভযা (আল্লায) মভীমন মা ল ছু ারার  লফত্র লজলন আমছ তা ো এফং (ারার াযামভয
ফোাময) য়তামনয দাং অনুযণ মযা না; অফেই স সতাভামদয প্র াে দভন।
১৬৯. (য়তামনয াজ মে,) স সতাভামদয (ফ ভয়) া  অশ্লীর ামজয আমদ সদয়, মামত ময আল্লা
তায়ারায নামভ সতাভযা এভন ফ থা ফরমত শুরু মযা মা ম্পম শ সতাভযা ল ছুই জামনা না।
১৭০. তামদয মেন ফরা য়, আল্লা তায়ারা মা ল ছু নালমর মযমছন সতাভযা তা সভমন চমরা, তাযা ফমর, আভযা
সতা শুধু স মথযই অনুযণ যমফা সম মথয য আভযা আভামদয ফা দাদামদয সময়লছ; তামদয ফাদাদাযা মলদ (এ ফোাময) স ামনা জ্ঞান ফুলদ্ধয লযচয় না লদময় থাম , ল ংফা তাযা মলদ সদায়াত না সময়
থাম (তফু ল তাযা তামদয অনুযণ যমফ)?
১৭১. এবামফ মাযা (সদায়াত) অস্বী ায ময, তামদয উদাযণ মে এভন (জন্তু ভমতা), সম (তায ামরয
আময লট জনত্মুম ) মেন ডা সদয়, তেন (সছমনয সই জনত্মুলট তায) চীৎ ায  ান্নায আয়াম ছাো আয
ল ছুই শুনমত ায় না; (ভুরত) এযা ( ামন) সামন না, ( থা) ফরমত াময না, (সচামে) সদমে না, (এ াযমণ
সদায়ামতয থা) এযা ফুমঝ না।
১৭২. স ভানুল, সতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, আলভ সমফ া লফত্র লজলন সতাভামদয দান মযলছ
(লনংম ামচ) তা সতাভযা ো এফং (এ সনয়াভমতয জমনে) আল্লা তায়ারায সা য আদায় মযা, (অফে) মলদ
সতাভযা (ারার াযামভয ফোাময) এ ান্তুবামফ শুধু তাাঁযই দাত্ব মযা।
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১৭৩. অফেই লতলন ভৃত (জন্তু সগাত), ফ ধযমনয যি  ূ মযয সগাত াযাভ (সঘালণা) মযমছন এফং
(এভন ফ জন্তু াযাভ যমছন) মা আল্লা তায়ারা ছাো অনে ামযা নামভ মফাই (ল ংফা উৎগশ) যা ময়মছ,
তমফ (স ফেলিয থা আরাদা) মাম (এজমনে) ফাধে যা ময়মছ, মলদ স ফেলি এভন য় সম, স (আল্লায
আইমনয) ীভারংঘন াযী য় না, অথফা (সমটু ু মর জীফনটা ফাঁাামচ তায চাইমত সফী সবাগ ময) অবেত্ম
ময় মে না, তামর (এই অাযগতায ভময় াযাভ সেমর) তায য স ামনা গুনা সনই; অফেই আল্লা
তায়ারা ক্ষভাীর, লতলন অমন সভমযফান।
১৭৪. (এ মে) মাযা আল্লায নালমর যা (তাাঁয) স তামফয অংলফমল সগান ময যামে এফং াভানে
(চফললয় ) ভুমরে তা লফলক্র ময সদয়, তাযা এটা লদময় মা ালর ময এফং মা লদময় তাযা লনমজমদয সট বলতশ
ময যামে তা (ভুরত) আগুন ছাো আয ল ছুই নয়, (সল লফচামযয লদমন) আল্লা তায়ারা তামদয ামথ থা
ফরমফন না, লতলন তামদয (সলদন) লফত্র যমফন না, বয়াফ আমাফ এমদয জমনেই লনদশলষ্ট।
১৭৫. এযা সদায়ামতয ফদমর সগাভযাীয থ ল মন লনময়মছ, ক্ষভায ফদমর তাযা আমাফ (সফমছ) লনময়মছ, এযা
চধমমশয ামথ (ধীময ধীময) জাান্নামভয আগুমনয য লগময় মেমছ।
১৭৬. এটা এই জমনে, আল্লা তায়ারা ভানফ জালতয জমনে আমগ সথম ই তে (দ্বীন)  াময স তাফ নালমর ময
লদময়মছন; মাযা এই স তামফ ভতলফমযামধ রলপ্ত ময়মছ, তাযা তে  নোময়য থ সথম অমন দময লনক্ষলপ্ত ময়
সগমছ।
১৭৭. সতাভযা সতাভামদয ভুে ুফশ লদম সপযা ফা লশ্চভ লদম সপযা, এমতই ল ন্তু ফ সন ী লনলত সনই,
তমফ আর রোণ মে এ জন ভানুল ঈভান আনমফ আল্লায য, য ামরয য, সপমযতামদয য,
(আল্লায) স তামফয য, (স তামফয ফা ) নফী যুরমদয য এফং আল্লায সদয়া ভার ম্পদ তাাঁযই
বামরাফাা াফায ভানম আত্মীয় স্বজন, এতীভ সভ ীন  লথ সভাামপমযয জমনে ফেয় যমফ,
াামেপ্রাথর্াী (দস্থ ভানুল, মফশালয) ভানুলমদয ( ময়দ  দামত্বয) ফলেদা সথম ভুি যায ামজ অথশ ফেয়
যমফ, নাভাম প্রলতষ্ঠা যমফ, (দালযর লফমভাচমনয জমনে) মা াত আদায় যমফ∏ (তাছাো যময়মছ সফ
ুণেফান ভানুল); মাযা প্রলতশ্রুলত লদমর তা ারন ময, ক্ষুধা দালযমরয ভয়  দলদশমন চধমশ ধাযণ ময, (ভুরত)
এযাই মে তেফাদী এফং এযাই মে প্র ত
ৃ আল্লাবীরু ভানুল।
১৭৮. স ভানুল, মাযা ঈভান এমনমছা, সতাভামদয জমনে নযতোয ‘স া' (তথা প্রলতমামধয নীলত) লনধশাযণ ময
সদয়া ময়মছ (এফং তা এই, ভৃত) স্বাধীন ফেলিয ফদমর স্বাধীন ফেলি (দন্ডাজ্ঞা ামফ), দাময ফদমর (ামফ) দা,
নাযীয ফদমর নাযীয য (দন্ড প্রমমাজে মফ), অফে সম তো াযীম (মাম তো যা ময়মছ তায লযফামযয
সরাম যা ল ংফা) তায বাইয ক্ষ সথম ক্ষভা ময সদয়া য়, তায সক্ষমত্র স ামনা নোয়ানুগ ন্থা অনুযণ ( ময তা
ম্পন্ন) যমত মফ, এটা সতাভামদয ভালরম য ক্ষ সথম দন্ড হ্রা ( যায উায়) তাাঁয এ লট অনুগ্র ভাত্র; মলদ
স উ এযয ফাোফালে ময, তামর তায জমনে মিায া লত্ম যময়মছ।
১৭৯. স লফমফ ফান সরাম যা, (আল্লায লনধশালযত) এই ‘স া'∏এয ভামঝই (লতে ায অমথশ) সতাভামদয
(ভাজ  জালতয) ‘জীফন' (লনলত) যময়মছ, আা যা মায় (অতয) সতাভযা ত শ ময় চরমফ।
১৮০. (স ঈভানদায সরাম যা,) সতাভামদয জমনে এই আমদ জালয যা ময়মছ সম, মলদ সতাভামদয ভামঝ স ামনা
সরাম য ভৃতমুু্ এম ালময য় এফং স মলদ ল ছু ম্পদ সযমে মায়, (তামর) নোয়ানুগ ন্থায় (তা ফন্টমনয
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ামজ) তায লতাভাতা  আত্মীয় স্বজমনয জমনে লয়মতয ফেফস্থা যময়মছ, এটা যমমগায সরা মদয য
(এ ান্তু) যণীয়।
১৮১. মাযা তায (এই) লয়ত শুমন সনয়ায য (লনমজমদয স্বামথশ) তা ামে লনমরা (তামদয জানা উলচত); এটা
ফদরামনায অযামধয দালয়ত্ব তামদয যই ফতশামফ, আল্লা তায়ারা ফ ল ছুই সামনন এফং ফ ল ছুই তাাঁয
জানা।
১৮২. (অফে) ামযা মলদ অলয়ত াযীয াছ সথম (এ ধযমনয) আং া থাম সম, (স ক্ষালতত্ব ময)
ামযা প্রলত অলফচায ময সগমছ, ল ংফা ( ামযা ামথ এয পমর) না-ইনাপী যা ময়মছ, তামর (মলদ লদো
লনময়) ভুর লফলয়লটয ংমাধন ময সদয়, এমত তায স ামনা সদাল মফ না; আল্লা তায়ারা ফমোই ক্ষভাীর,
সভমযফান।
১৮৩. স ভানুল, সতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, সতাভামদয য সযামা পযম ময সদয়া ময়মছ, সমভলন ময পযম
যা ময়লছমরা সতাভামদয ুফশফতর্াী সরা মদয য, সমন সতাভযা (এয ভাধেমভ আল্লাম ) বয় যমত ামযা;
১৮৪. (সযামা পযম যা ময়মছ) ময় লট লনদশলষ্ট লদমনয জমনে; (তাযয) স উ মলদ স (লদনগুমরামত) অুস্থ
ময় মায় ল ংফা স উ মলদ (তেন) পময থাম , স ফেলি ভলযভাণ লদমনয সযামা (ুস্থ ময় অথফা পয সথম
লপময এম) আদায় ময সনমফ; (এযয) মামদয য (সযামা) এ ান্তু ষ্ট য মফ, তামদয জমনে এয লফলনভময়
সপলদয়া থা মফ (এফং তা) মে এ জন গযীফ ফেলিম (তৃলপ্তবময) োফায সদয়া; অফে মলদ স ামনা ফেলি (এয
চাইমত সফী লদময়) বামরা াজ যমত চায়, তামর এ (অলতলযি) াজ তায জমনে মফ এ ান্তু রোণ য; তমফ
(এ ভয়) সতাভযা মলদ সযামা যােমত ামযা তাই সতাভামদয জমনে বামরা; সতাভযা মলদ সযামায উ ালযতা
ম্পম শ জানমত (সম, এমত ল লযভাণ রোণ যময়মছ!)
১৮৫. সযামায ভা (এভন এ লট ভা) মামত স াযআন নালমর যা ময়মছ, আয এই স াযআন (মে) ভানফ
জালতয জমনে মথয লদা, ৎমথয ুস্পষ্ট লনদশন, (ভানুলমদয জমনে  ফালতমরয) াথশ ে াযী, অতএফ
সতাভামদয ভমধে সম ফেলি এ ভালট ামফ, স এমত সযামা যােমফ; (তমফ) মলদ স অুস্থ ময় মে ল ংফা পময
থাম , স যফতর্াী (স ামনা ভময়) গুমন গুমন সই লযভাণ লদন ুযণ ময সনমফ; (এ ুমমাগ লদময়) আল্লা
তায়ারা সতাভামদয (জীফন) আান ময লদমত চান, আল্লা তায়ারা েমনাই সতাভামদয (জীফন) মিায ময
লদমত চান না। আল্লায উমেে মে, সতাভযা সমন গুমন গুমন (সযামায) ংেোগুমরা ুযণ যমত ামযা, আল্লা
তায়ারা সতাভামদয (স াযআমনয ভাধেমভ জীফন মামনয) সম দ্ধলত ললেময়মছন তায জমনে সতাভযা তাাঁয ভাাত্মে
ফণশনা যমত এফং তাাঁয ত
ৃ জ্ঞতা আদায় যমত ামযা।
১৮৬. (স নফী,) আভায স ামনা ফাো মেন সতাভাম আভায ফোাময লজমজ্ঞ ময (তাম তুলভ ফমর লদময়া),
আলভ (তায এ ান্তু) ামছই আলছ; আলভ আহ্বান াযীয ডাম াো সদই মেন স আভাম ডাম , তাই তামদয
উলচত আভায আহ্বামন াো সদয়া এফং (ভস্লুণশবামফ) আভায যই ঈভান আনা, আা যা মায় এমত ময
তাযা লি মথয ন্ধান ামফ।
১৮৭. সযামায (ভাময) যামতয সফরায় সতাভামদয স্ত্রীমদয ামছ সমৌন লভরমনয জমনে মায়া সতাভামদয জনে
ারার ময সদয়া ময়মছ; ( াযণ, সতাভামদয) নাযীযা সমভলন সতাভামদয জমনে সাা (স্বরূ, লি ) সতাভযা
তামদয জমনে সাা (ভতুরে); আল্লা তায়ারা এটা জামনন, (সযামায ভাম যামতয সফরায় স্ত্রী ফাময
ফোাময) সতাভযা (নানা ধযমনয) আত্মপ্রতাযণায আশ্রয় লনলেমর, তাই লতলন (সতাভামদয য সথম
ো লে
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ললথর ময) সতাভামদয য দয়া যমরন এফং সতাভামদয ভাপ ময লদমরন, এেন সতাভযা চাইমর তামদয ামথ
ফা যমত ামযা এফং (এ ফোাময) আল্লা া সতাভামদয জমনে মা (লফলধ লফধান ল ংফা ন্তুান ন্তুলত) লরমে
সযমেমছন তা ন্ধান মযা। (সযামায ভয় ানাামযয ফোাময আল্লায লনমদশ মে), সতাভযা ানাায অফোত
যােমত ামযা মমতাক্ষণ মশন্তু যামতয অন্ধ ায সযোয সবতয সথম সবামযয শুভ্র আমরা সযো সতাভামদয জমনে
লযষ্কায প্রলতবাত না য়, অতয সতাভযা যামতয আগভন মশন্তু সযামা ুণশ ময না, (তমফ) ভালজমদ মেন
সতাভযা এমত াপ অফস্থায় থা মফ তেন নাযী মম্ভাগ সথম লফযত সথম া; এই মে আল্লা তায়ারায লনধশালযত
ীভামযো, অতএফ সতাভযা েমনা এয ামছ সমময়া না; এবামফই আল্লা তায়ারা তাাঁয মাফতীয় লনদশন
ভানুলমদয জমনে ফমর লদময়মছন, মামত ময তাযা (এ আমরাম ) আল্লা তায়ারাম বয় যমত াময।
১৮৮. সতাভযা এম অমনেয অথশ ম্পদ অনোয় অবফধবামফ আত্মাত মযা না, (আফায) সজমন ফুমঝ অনোয়বামফ
অমনেয ম্পদ সবাগ যায জমনে এয এ াং লফচায মদয াভমন ঘুল (ল ংফা উমমঢৌ ন) লমমফ স মযা
না।
১৮৯. (স নফী,) তাযা সতাভাম নতুন চাঁাাদগুমরা ( তামদয ফাো ভা) ম্পম শ লজমজ্ঞ যমফ, তুলভ তামদয
ফমর দা, (ভুরত) এগুমরা মে ভানফ জালতয জমনে (এ লট স্থায়ী) ভয় লনঘশন্ট (∏মায ভাধেমভ ভানুলযা লদন
তালযে ম্পম শ জানমত াময), তাছাো (এয ভাধেমভ সরাম যা) মজ্জয ভয়ুচী (সজমন লনমত াময। এযাভ
ফাঁাাধায য) সছন দযজা লদময় (ঘময) প্রমফ যায ভামঝ স ামনা য়াফ সনই, আর য়াফ মে স আল্লা
তায়ারাম বয় যমরা (তা সদো, এেন সথম ) ঘময সঢা ায ভয় (াভমনয) দয়ায লদময়ই সতাভযা আা মায়া
মযা, সতাভযা এ ভাত্র আল্লা তায়ারাম বয় যমফ, আা যা মায় সতাভযা ালভয়াফ মত াযমফ।
১৯০. সতাভযা আল্লা তায়ারায মথ সফ সরাম য ামথ রোই মযা মাযা সতাভামদয ামথ রোই ময, (ল ন্তু
স ামনা অফস্থায়ই) ীভারংঘন মযা না; াযণ আল্লা তায়ারা েমনা ীভারংঘন াযীমদয ছে মযন না।
১৯১. (ীভারংঘমনয য অতয) সমোমনই সতাভযা তামদয া সোমনই সতাভযা তামদয তো মযা, সম ফ
স্থান সথম তাযা সতাভামদয ফলষ্কায ময লদময়মছ সতাভযা তামদয সফ স্থান সথম সফয ময দা (সজমন
সযমো), সপতনা পাাদ (দাঙ্গা াঙ্গাভা) নযতোয চাইমত ফমো অযাধ, সতাভযা াফা ঘমযয াম েমনা
তামদয ামথ মুমদ্ধ রলপ্ত ময়া না, মমতাক্ষণ মশন্তু তাযা সোমন সতাভামদয আক্রভণ না ময, তাযা মলদ সতাভামদয
ামথ মুদ্ধ ময তামর সতাভযা তামদয ামথ মুদ্ধ মযা; (ভুরত) এবামফই ামপযমদয া লত্ম (লনধশাযণ যা
ময়মছ)।
১৯২. তমফ তাযা মলদ (মুদ্ধলফগ্র সথম ) লপময আম তামর (ভমন সযমো), আল্লা তায়ারা ফমোই ক্ষভাীর 
দয়ায আধায।
১৯৩. সতাভযা তামদয ামথ রোই যমত থাম া, মমতাক্ষণ না (মভীমন) সপতনা অফলষ্ট থাম এফং (আল্লায
মভীমন আল্লায সদয়া) জীফন ফেফস্থা ( ুণশাংগবামফ) আল্লায জমনে লনদশলষ্ট ময় মায়; মলদ তাযা (মুদ্ধ সথম )
লপময আম তমফ তামদয ামথ আয স ামনা ফাোফালে নয়, (তমফ) মামরভমদয য (এটা প্রমমাজে নয়)।
১৯৪. এ লট ম্মালনত ভাময ফদমরই এ লট ম্মালনত ভা (আা যা মামফ, প্রময়াজমন) এ ম্মালনত
ভাভুম প্রলতমাধ (ফেফস্থা) চফধ মফ; (এ ভয়) মলদ স উ সতাভামদয য  ত্ম প্রালযত ময তামর
সতাভযা তামদয য সতভলন  ত্ম প্রালযত ময (জফাফ) দা, তমফ (ফশদাই) আল্লাম বয় যমত থাম া,
ভমন সযমো, মাযা (ীভারংঘন সথম ) ফাঁমামচ থাম আল্লা তায়ারা তামদয ামথ যময়মছন।
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১৯৫. আল্লায মথ অথশ ম্পদ ফেয় মযা, (অথশ ম্পদ আাঁ মে ধময) লনমজমদয ামতই লনমজমদয ধ্বংময
অতমর লনমক্ষ মযা না এফং সতাভযা (অনে ভানুলমদয ামথ দয়া) অনুগ্র মযা, অফেই আল্লা তায়ারা
অনুগ্র াযী ফেলিমদয বামরাফামন।
১৯৬. আল্লা তায়ারায (ন্তুলষ্টয) জমনে জ্জ  ভযা ম্পন্ন মযা; (মথ) মলদ সতাভামদয স াথা আটম সদয়া
য় তামর স স্থামনই স াযফানীয জমনে মা ল ছু জবামফ (ামতয ামছ) ায়া মায় তা লদময়ই স াযফানী
আদায় ময না, (তমফ) স াযফানীয শু তায লনদশলষ্ট গন্তুফেস্থমর সৌাঁছায আগ মশন্তু সতাভযা সতাভামদয ভাথা
ভুন্ডন মযা না; মলদ সতাভামদয ভমধে স ামনা ফেলি অুস্থ ময় মে, অথফা মলদ তায ভাথায় স ামনা সযাগ থাম
(সম াযমণ আমগই তায ভাথা ভুন্ডন যা প্রময়াজন ময় মে), তামর স সমন এয লফলনভয় (সপলদয়া আদায়
ময, এফং তা) মে ল ছু সযামা (যাো) অথফা অথশ দান যা, ল ংফা স াযফানী আদায় যা, অতয সতাভযা মেন
লনযাদ ময় মামফ তেন সতাভামদয স উ মলদ এ ামথ জ্জ  ভযা আদায় যমত চায়, তায উলচত (তায
জমনে) মা জরবে তা লদময় স াযফানী আদায় যা, মলদ স াযফানী যায ভমতা স ামনা শু স না ায়
(তামর) স সমন মজ্জয ভয় ামর লতনলট এফং সতাভযা মেন ফালে লপময আমফ তেন াতলট∏ (ফশমভাট)
ুণশ দলট সযামা যােমফ, এই (ুলফধা)-টু ু শুধু তামদয জমনে, মামদয লযফায লযজন আল্লায ঘমযয আমাম
ফতশভান সনই; সতাভযা আল্লাম ই বয় মযা, সজমন যামো, আল্লা তায়ারা মিায আমাফ প্রদান াযী ফমট!
১৯৭. মজ্জয ভাভু (এ ান্তু) ুলযলচত, স ভয়গুমরায ভমধে সম ফেলি জ্জ (আদায়) যায ভনস্থ যমফ
(স সমন সজমন যামে), মজ্জয সবতয (স ামনা) সমৌনমম্ভাগ সনই, সনই স ামনা অশ্লীর গালরগারাজ  ঝগোঝালট,
আয মমতা বামরা াজ সতাভযা আদায় মযা আল্লা তায়ারা (অফেই) তা জামনন; (মজ্জয লনয়ত যমর) এয
জমনে সতাভযা ামথয় সমাগাে ময সনমফ, মলদ আল্লায বয়টাই মে (ভানুমলয) মফশাৎ ষ্টৃ ামথয়, অতএফ স
ফুলদ্ধভান ভানুলযা, সতাভযা আভাম ই বয় মযা।
১৯৮. (মজ্জয এ ভয়গুমরামত) মলদ সতাভযা আল্লায অনুগ্র তারা যমত (লগময় স ামনা অথশবনলত পায়দা
ালর যমত) চা তামত সতাভামদয স ামনাই সদাল সনই, অতয সতাভযা মেন আযাপামতয ভয়দান সথম লপময
আমফ তেন (সভামদারাপায়) ‘ভায়াময াযাভ'-এয ামছ এম আল্লাম স্মযণ যমফ, (লি ) সমভলন ময
আল্লা তায়ারা সতাভামদয (তাাঁম ডা ায) থ ফমর লদময়মছন, সতভলন ময তাাঁম স্মযণ যমফ, ইলত ুমফশ সতাভযা
(আমরই) থভ্রষ্টমদয দমর ালভর লছমর।
১৯৯. তাযয সতাভযা স স্থান সথম লপময এমা, সমোন সথম অনে (জ্জ ারন াযী) ফেলিযা লপময আম,
(লনমজমদয বুর ভ্রালিয জমনে) আল্লা তায়ারায ামছ ক্ষভা প্রাথশনা মযা, লনমেম আল্লা তায়ারা (গুনা োতা)
ভাপ ময সদন, লতলন ফমোই দয়ারু!
২০০. মেন সতাভযা সতাভামদয (মজ্জয মাফতীয়) আনুষ্ঠালন তা সল ময সনমফ তেন (এোমন ফম আমগয লদমন)
সমবামফ সতাভযা সতাভামদয ুফশুরুলমদয (সগৌযমফয থা) স্মযণ যমত, সতভলন ময∏ ফযং তায চাইমত সফী
লযভামণ (এেন) আল্লাম স্মযণ মযা; অতয ভানুলমদয সবতয সথম এ দর সরা ফমর, স আভামদয
ভালর , (ফ) বামরা লজলন তুলভ আভামদয এ দলনয়ামতই লদময় দা, ফ ত্মুত (মাযা এ ধযমনয থা ফমর)
তামদয জমনে য ামর আয স ামনা ানাই (ফা ী) থাম না।
২০১. (আফায) এ ভানুলমদযই আময দর ফমর, স আভামদয প্রলতার , এ দলনয়ায় তুলভ আভামদয রোণ
দান মযা, য ামর তুলভ আভামদয রোণ দান মযা; (মফশালয) তুলভ আভামদয আগুমনয আমাফ সথম
লনষ্কৃলত দা।
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২০২. এ ধযমনয সরা মদয তামদয লনজ লনজ উাজশন সভাতামফ তামদয মথাথশ লো যময়মছ, আল্লা তায়ারাই
মেন দ্রুত লাফ গ্রণ াযী।
২০৩. ামতগনা (মজ্জয) এ য়লট লদমন (সফী লযভামণ) আল্লাম স্মযণ মযা; (মজ্জয য) মলদ স উ
তাোহুমো ময দ'লদমনয ভমধে (লভনা সথম ভক্কায় লপময আম) তামত (সমভন) স ামনা সদাল সনই, (সতভলন) মলদ
স ামনা ফেলি সোমন আমযা সফী অমক্ষা যমত চায় তামত স ামনা সদাল সনই, (এ লনয়ভ মে) তায জমনে, সম
আল্লাম বয় মযমছ, সতাভযা শুধু আল্লা তায়ারাম ই বয় মযা এফং সজমন যামো, এ লদন সতাভামদয তাাঁয
ামছই জমো যা মফ।
২০৪. ভানুলমদয ভামঝ এভন সরা  আমছ, ালথশফ জীফমন মায থা সতাভাম েুফই উৎপুল্ল যমফ, তায ভমন মা
ল ছু আমছ তায য স আল্লা তায়ারাম াক্ষী ফানায়, ল ন্তু (এয প্র ত
ৃ লযচয় মে) স বীলণ ঝগোমট
ফেলি।
২০৫. স মেন (আল্লায মভীমনয স াথা) ক্ষভতায আমন ফমত াময, তেন স নানা প্র াময অালি ৃলষ্ট
যমত শুরু ময, (মভীমনয) ে সক্ষত্র লফনা ময, (জীফজন্তু) ফং লনভূশর ময; (ভুরত) আল্লা তায়ারা েমনা
লফমশয় (ৃলষ্ট াযী ভানুলমদয) ছে মযন না। ২০৬. মেন তাম ফরা য়, (সপতনা পাাদ ৃলষ্ট না ময) তুলভ
আল্লা তায়ারাম বয় মযা, তেন তাম (লভথো) অং াময সময় ফম মা গুনাময ামথ (সভামনা থাম ,
ভুরত) এ (চলযমত্রয) সরাম য জমনে জাান্নাভই মথমষ্ট; আয তা মে এ ান্তু লন ষ্টৃ তভ লি ানা!
২০৭. এ ভানুলমদয সবতয (আফায) এভন ল ছু সরা  যময়মছ, মাযা আল্লা তায়ারায (এমতাটু ু) ন্তুলষ্ট
রামবয জমনে লনমজয জীফন (মশন্তু) লফলক্র ময সদয়, আল্লা তায়ারা (এ ধযমনয) ফাোমদয প্রলত লতেই
অনুগ্রীর!
২০৮. স ঈভানদায সরাম যা, সতাভযা ুমযাুলযই ইরামভ (-য ছায়াতমর) এম মা এফং স ামনা অফস্থায়ই
(অলবপ্ত) য়তামনয দাং অনুযণ মযা না; স ননা য়তান মে সতাভামদয প্র ােতভ দভন!
২০৯. আল্লা তায়ারায ক্ষ সথম এফ ুস্পষ্ট লনদশন সতাভামদয ামছ এম মায়ায য মলদ সতাভামদয
দস্খরন য়, তামর লনলশ্চত সজমন যামো, আল্লা তায়ারা ভা লফজ্ঞ  যাক্রভারী।
২১০. তাযা ল (সলদমনয) অমক্ষা যমছ, মেন আল্লা তায়ারা স্বয়ং তাাঁয সপমযতা সভমঘয ছায়া লদময়
(এোমন) আমফন এফং (তেন তামদয বামগেয চুোন্তু) পয়ারা ময় মামফ; (তাছাো) ফ য়লট ফোায সতা
(ফশমমল) তাাঁয ামছই উনীত মফ।
২১১. তুলভ ফনী ইযাঈরমদয লজমজ্ঞ মযা, ল লযভাণ ুস্পষ্ট লনদশন আলভ তামদয দান মযলছ; (আলভ তামদয
ফমরলছ,) মায ামছ (সদায়ামতয) সনয়াভত আায য স লনমজ তা ফদমর সপমর, (তায জমনে) আল্লা তায়ারা
(ল ন্তু) মিায া লত্মদান াযী।
২১২. মাযা (আল্লা তায়ারাম ) অস্বী ায মযমছ, তামদয জমনে তামদয এ ালথশফ জীফনটা েুফ সরাবনীয় ময
(ালজময়) যাো ময়মছ, এযা ঈভানদায ফেলিমদয লফদ্রূ ময, (অথচ) এ ঈভানদায ফেলি∏ মাযা আল্লা
তায়ারাম বয় মযমছ, সল লফচামযয লদন তামদয ভমশাদা (এমদয তুরনায়) অমন সফী মফ; আল্লা তায়ারা
মাম চান তাম অলযলভত সযমম দান মযন।
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২১৩. (এ ভয়) ফ ভানুল এ ই উম্মমতয অন্তুবুশি লছমরা (ময এযা নানা দমর উদমর লফবি ময় তামদয
স্রষ্টাম ই বুমর সগমরা)। তেন আল্লা তায়ারা (লি মথয অনুাযীমদয) ুংফাদফাী আয গুনাগাযমদয জমনে
আমামফয ত শ াযী লমমফ নফীমদয ািামরন, লতলন তে গ্রন্থ নালমর যমরন, সমন তা ভানুলমদয এভন
াযস্পলয লফমযাধভুময চুোন্তু পয়ারা যমত াময, সম ফোাময তাযা ভতলফমযাধ ময; তামদয ামছ ুস্পষ্ট
সদায়াত ািামনা মে তাযা াযস্পলয (লফমরা ) লফমদ্বল ৃলষ্টয জমনে ভতলফমযাধ মযমছ, অতয আল্লা
তায়ারা তামদয ফাইম স্বীয় ইোয় সই লি থ সদোমরন, মায ফোাময ইলত ুমফশ তামদয ভমধে ভতলফমযাধ
ৃলষ্ট ময়লছমরা; আল্লা তায়ারা মাম চান তাম লি থ সদোন।
২১৪. সতাভযা ল ভমন ময লনময়মছা সম, সতাভযা (এভলন এভলনই) সফমমত চমর মামফ? (অথচ) ুফশফতর্াী
নফীমদয অনুাযীমদয (লফমদয) ভমতা ল ছুই সতাভামদয য এেমনা নালমর য়লন, তামদয য (ফহু ধযমনয)
লফমশয়  ং ট এমমছ, মিায লনমশাতমন তাযা লনমশালতত ময়মছ, ( লিন) লনীেমন তাযা ললযত ময় মিমছ,
এভন ল স্বয়ং আল্লায নফী  তায ংগী াথীযা (অতোচাময অলতষ্ঠ ময় এ মশাময়) এই ফমর (আতশনাদ ময)
উমিমছ, আল্লা তায়ারায াামে মফ (আমফ, আল্লা তায়ারা তাাঁয লপ্রয়জনমদয ান্তুু্ফনা লদময় ফরমরন),
অফেই আল্লা তায়ারায াামে অলত লন মট।
২১৫. তাযা সতাভায ামছ জানমত চাইমফ তাযা ল (ল োমত) েযচ যমফ, তুলভ (তামদয) ফমর দা, মা ল ছুই
সতাভযা সতাভামদয লতাভাতায জমনে, আত্মীয় স্বজনমদয জমনে, এতীভ অায় সভ ীনমদয জমনে এফং
সভাামপমযয জমনে েযচ যমফ (তাই আল্লা তায়ারা গ্রণ যমফন); মা বামরা াজ সতাভযা যমফ আল্লা
তায়ারা তা অফেই জানমত াযমফন।
২১৬. (নোয় প্রলতষ্ঠা  অনোয় লনভূশর যায জমনে) মুদ্ধ সতাভামদয য পযম ময সদয়া ময়মছ, আয এটাই
সতাভামদয বামরা রামগ না, ল ন্তু (সতাভামদয সজমন যাো উলচত,) এভন সতা মত াময মা সতাভামদয বামরা
রামগ না, তাই সতাভামদয জমনে রোণ য, আফায (এ ইবামফ) এভন স ামনা লজলন, মা সতাভামদয েুফই
বামরা রাগমফ, ল ন্তু (লযণামভ) তা মফ সতাভামদয জমনে (েুফই) ক্ষলত য; আল্লা তায়ারাই ফচাইমত বামরা
জামনন, সতাভযা ল ছুই জামনা না।
২১৭. ম্মালনত ভা  তামত মুদ্ধ যা ম্পম শ তাযা সতাভাম লজমজ্ঞ যমফ, তুলভ তামদয ফমর দা, এই ভাম
মুদ্ধলফগ্র যা অমন ফমো গুনায থা; (ল ন্তু আল্লায ামছ এয চাইমত ফমো গুনা মে), আল্লায থ
সথম ভানুলমদয লপলযময় যাো, আল্লাম অস্বী ায যা, োনাময় াফায লদম মায়ায থ সযাধ যা 
সোন ায অলধফাীমদয সোন সথম সফয ময সদয়া, আয (আল্লামরালতায) সপতনা পাাদ তো ামন্ডয
চাইমত অমন ফমো (অনোয়; এ াযমণই) এযা সতাভামদয ামথ (এ ভাভুম) রোই ফন্ধ ময সদমফ ফমর
(তুলভ) সবমফা না, তাযা সতা াযমর (ফযং) সতাভামদয ফাইম সতাভামদয (ইরাভী) জীফন লফধান সথম 
লপলযময় লনমত চাইমফ; মলদ সতাভামদয স ামনা ফেলি তায দ্বীন সথম লপময মায়, অতয স ভৃতমুু্ ভুমে লতত য়
এভন অফস্থায় সম, স (ুস্পষ্ট) ামপয লছমরা, তামর তাযাই মফ স সরা মামদয মাফতীয় ভশ ান্ড দলনয়া
আমেযামত লফপমর মামফ, আয এযাই মফ জাান্নামভয অলধফাী, সোমন তাযা লচযলদন থা মফ।
২১৮. মাযা ঈভান এমনমছ, মাযা লজযত মযমছ এফং আল্লায মথ সজাদ মযমছ, তাযাই আল্লা তায়ারায
অনুগ্র রামবয আা যমত াময; আল্লা তায়ারা ক্ষভাীর অতেন্তু দয়ারু!
২১৯. (স নফী,) এযা সতাভাম ভদ  জুয়া ম্পম শ লজমজ্ঞ যমফ; তুলভ (তামদয) ফমর দা, এ দমটা লজলনময
ভমধে অমন ফমো ধযমনয া যময়মছ, (মলদ) ভানুমলয জমনে (এমত) ল ছু (ফেফালয় ) উ ালযতা যময়মছ;
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ল ন্তু এ উবময়য (ধ্বং াযী) গুনা তায (ফেফালয় ) উ ালযতায চাইমত অমন সফী; তাযা সতাভাম (এ)
লজমজ্ঞ ময, তাযা (সন ামজ) ল ল েযচ যমফ; তুলভ তামদয ফমরা, (চদনলেন প্রময়াজন ুযমণয য) মা
অলতলযি (তাই); আল্লা তায়ারা এবামফ সতাভামদয জমনে (তাাঁয) আয়াতভু েুমর েুমর ফমর সদন, মামত ময
সতাভযা এ লনময় লচন্তুা বাফনা যমত ামযা,
২২০. (এ লনমদশ সতাভামদয) ই ার  য ামরয ( রোমণয) জমনেই; সতাভাম তাযা এতীভমদয ফোাময
লজমজ্ঞ যমফ; তুলভ ফমরা, তামদয জমনে (গৃীত ফ ন্থাই) উত্তভ; মলদ সতাভযা (সতাভামদয ধন ম্পদ) তামদয
ামথ লভলময় সপমরা (তামত স ামনা সদাল সনই, াযণ), তাযা সতা সতাভামদযই বাই; আয আল্লা তায়ারা (এটা)
বামরা মযই জামনন, (স ) নোয়ানুগ (ন্থায় আমছ আয স ) পাাদী (স্ববামফয সরা ), আল্লা তায়ারা চাইমর
(এ ফোাময) আমযা অলধ
ো লে আমযা যমত াযমতন; লনমেম আল্লা তায়ারা ভান ক্ষভতাফান

ু রী।
২২১. সতাভযা ( েমনা) স ামনা সভাময নাযীম লফময় মযা না, মমতাক্ষণ না তাযা ঈভান আমন, ভমন সযমো,
এ জন ভুরভান দাী এ জন (ঐলতেফাী) সভাময নাযীয চাইমত উত্তভ, মলদ এ (সভাময ) নাযীলট
সতাভামদয সফী বামরা রামগ, (স ভুলরভ ভলরাযা), সতাভযা েমনা স ামনা সভাময ুরুলমদয লফময় মযা না
মমতাক্ষণ না তাযা আল্লায য ঈভান আমন; (স ননা) এ জন ঈভানদায দা (এ জন উাঁচু োোমনয)
সভাময ফেলিয চাইমত বামরা, মলদ এ সভাময ফেলিলট সতাভামদয বামরা রামগ; (আমর) এযা সতাভামদয
জাান্নামভয (আগুমনয) লদম ই ডা মফ, আয আল্লা তায়ারা ামভাই তাাঁয সভামভন ফাোমদয তাাঁয আমদফমর
জান্নাত  ক্ষভায লদম ই আহ্বান জানান এফং (এ জমনে) লতলন তাাঁয আয়াতভু ভানুলমদয ামছ স্পষ্ট ময ফণশনা
মযন, মামত ময তাযা উমদ গ্রণ যমত াময।
২২২. (স নফী,) তাযা সতাভায াছ সথম (ভলরামদয ভাল ) ঋতু ার ( এ ভয় তামদয ামথ চদল লভরন)
ম্পম শ জানমত চাইমফ; তুলভ (তামদয) ফমরা, (আমর ভলরামদয) এ (ভয়টা) মে এ টা (অলফত্র ) ষ্ট য
অফস্থা, ামজই ঋতুস্রাফ ামর তামদয ংগ ফজশন যমফ এফং সতাভযা (চদল লভরমনয জমনে) তামদয ামছ সম
না, মমতাক্ষণ না তাযা (ুনযায়) লফত্র য়, অতয তাযা মেন ুমযা া াপ ময় মায় তেন সতাভযা তামদয
ামছ মা∏ (চদল লভরমনয) সম দ্ধলত আল্লা তায়ারা ললেময় লদময়মছন সবামফ; আল্লা তায়ারা অফেই
সফ সরা মদয বামরাফামন মাযা আল্লায লদম ই লপময আম এফং মাযা া লফত্রতা অফরবন ময।
২২৩. সতাভামদয স্ত্রীযা মে সতাভামদয জমনে (ন্তুান উৎাদমনয) পর সক্ষত্র, সতাভযা সতাভামদয এই পর
সক্ষমত্র সমবামফ ইো সবামফই গভন মযা, সতাভযা (ভয় থা মত) লনমজমদয জমনে ল ছু অলগ্রভ সন আভর
ালিময় দা; সতাভযা আল্লাম বয় মযা, সজমন সযমো, এ লদন অফেই সতাভামদয ফাইম তাাঁয াভনাাভলন
মত মফ। সভামভনমদয তুলভ (ুযস্কামযয) ুংফাদ দান মযা।
২২৪. সতাভযা সতাভামদয (এভন) মথয জমনে আল্লায নাভম েমনা ঢার লমমফ ফেফায যমফ না, (মায
ভাধেমভ) বামরা াজ যা, আল্লা তায়ারাম বয় যা এফং ভানুলমদয ভামঝ ালি ৃংেরা প্রলতষ্ঠা যায াজ
সথম সতাভযা দূময থা মফ, াযণ আল্লা তায়ারা সতাভামদয ফ ল ছুই সামনন এফং ফ থাই লতলন জামনন।
২২৫. আল্লা তায়ারা সতাভামদয লনযথশ মথয জমনে েমনা া ো যমফন না, তমফ লতলন অফেই স ফ
মথয ফোাময সতাভামদয লজজ্ঞাাফাদ যমফন, মা সতাভযা ভমনয ং মল্পয ামথ ম্পন্ন মযা; (ফ ত্মুত)
আল্লা তায়ারা ফমো ক্ষভাীর  চধমশীর।
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২২৬. সমফ সরা লনজ স্ত্রীমদয ামছ মামফ না ফমর ভ মযমছ, তামদয (এ ফোাময ভনলস্থয যায জমনে) চায
ভাময অফ া যময়মছ, (এ ভময়য সবতয) মলদ তাযা (তামদয ভ সথম ) লপময আম (তামর সজমন সযমো),
আল্লা তায়ারা ক্ষভাীর  দয়াফান!
২২৭. (আয) তাযা মলদ (এ ভময়য সবতয) তারা সদয়ায লদ্ধাি ময, তামর (তাযা সমন সজমন যামে) আল্লা
তায়ারা ফ সামনন জামনন।
২২৮. তারা প্রাপ্তা ভলরাযা সমন লতনলট ভাল ঋতু (অথফা ঋতু সথম লফত্র থা ায লতনলট ভুেত) মশন্তু
লনমজমদয (ুনযায় লফময়য ফন্ধন) সথম দময যামে; তামদয গবশাময় আল্লা তায়ারা মা ল ছু ৃলষ্ট মযমছন তা
সগান যা স ামনা অফস্থায়ই তামদয মক্ষ নোয়ংগত মফ না, মলদ তাযা আল্লায য এফং য ামরয য
ঈভান আমন; এ ভময়য সবতয তামদয লপলযময় সনয়ায ফোাময তামদয স্বাভীযা অফে সফী অলধ াযী, মলদ তাযা
উবময় যস্পয লভমর লভম চরমত চায়; ুরুলমদয য নাযীমদয সমভন নোয়ানুগ অলধ ায যময়মছ, সতভলন
যময়মছ নাযীমদয য ুরুমলয অলধ ায, (ালযফালয বযণ সালমণয দালয়মত্বয াযমণ) তামদয য ুরুমলয
ভমশাদা এ ভাত্রা সফী যময়মছ, আল্লা তায়ারা লফুর ক্ষভতায ভালর , (লতলন যভ) 
ু রী।
২২৯. তারা দ'ফায (ভাত্র উচ্চাযণ যা সমমত াময, তৃতীয় ফামযয আমগই) য় ম্মান ভমশাদায ামথ তাম
লপলযময় আনমত মফ, অথফা হৃদয়তায ামথ তাম চমর সমমত সদমফ; সতাভামদয জমনে এটা স ামনা অফস্থায়ই
নোয়ংগত নয় সম, (লফময়য আমগ) মা ল ছু সতাভযা তামদয লদময়মছা তা তামদয সথম লপলযময় সনমফ, তমফ
আল্লায লনদশলষ্ট ীভামযোয সবতময সথম স্বাভী স্ত্রী এ মত্র জীফন াটামত াযমফ না∏ এভন আং া মলদ সদো
সদয় (তেন আরাদা ময় মায়াটাই উত্তভ, এভন অফস্থায়) মলদ সতাভামদয বয় য় সম, এযা আল্লায লফধামনয
গলন্ডয সবতয থা মত াযমফ না; তামর স্ত্রী মলদ স্বাভীম ল ছু লফলনভয় সদয় (এফং তা লদময় লফমেদ ঘলটময় সনয়),
তামর তামদয উবময়য য এটা স ান দলণীয় (লফলয়) মফ না, (সজমন যামো) এটা মে আল্লায লনধশালযত
ীভামযো, তা েমনা অলতক্রভ মযা না, আয মাযা আল্লায সদয়া ীভামযো রংঘন ময, তাযা মে ুস্পষ্ট
মামরভ।
২৩০. মলদ স তাম তারা লদময়ই সদয়, তামর তাযয (এ) স্ত্রী তায জমনে (আয) চফধ মফ না, (াঁাা) মলদ
তাম অয স ামনা স্বাভী লফময় ময এফং (লনয়ভভালপ তাম ) তারা সদয় এফং (যফতর্াী মশাময়) তাযা মলদ
(লতেই) ভমন ময, তাযা (এেন স্বাভী স্ত্রীয অলধ ায ম্পম শ ) আল্লায ীভামযো সভমন চরমত াযমফ, তামর
ুনযায় (লফময় ফন্ধমন) লপময আামত তামদয য স ান সদাল সনই; এটা মে আল্লায (ফাঁমামধ সদয়া)
ীভামযো, মাযা (এ ম্পম শ) অফগত আমছ আল্লা তায়ারা তামদয জমনে এ লনমদশ ুস্পষ্ট ময স মযন।
২৩১. মেন সতাভযা স্ত্রীমদয তারা দা এফং তাযা মেন তামদয অমক্ষায ভয় (ইেত) ুণশ ময সনয়, তেন
(য়) ভমশাদায ামথ তামদয লপলযময় আমনা, নতুফা বামরাবামফ তামদয লফদায় ময দা, শুধু ষ্ট সদয়ায উমেম
েমনা তামদয আটম সযমো না, এমত সতাভযা আল্লায লনধশালযত ীভামযোই রংঘন যমফ, আয সম ফেলি এভন
াজ ময স (প্র াযান্তুময) লনমজয যই মুরুভ ময; (াফধান) আল্লায লনমদশভুম েমনা াল তাভাায
ফ ত্মু ভমন মযা না, স্মযণ মযা (সতাভযা লছমর অজ্ঞ), আল্লা তায়ারা সতাভামদয য (সদায়ামতয ফাণী
ালিময়) সনয়াভত দান মযমছন, (শুধু তাই নয়) লতলন সতাভামদয জমনে জ্ঞান  মুলি ুণশ স তাফ নালমর মযমছন,
মা সতাভামদয (চদনলেন জীফমনয) লনয়ভ ( ানুন) ফাতমর সদয়; (অতএফ) সতাভযা আল্লাম বয় মযা এফং সজমন
যামো, লতলন সতাভামদয মাফতীয় াজ ভশ ম্পম শ ভস্লুণশ য়াম পার যময়মছন।
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২৩২. মেন সতাভযা সতাভামদয স্ত্রীমদয তারা লদময় দা, অতয (তারা প্রাপ্ত) স্ত্রীযা তামদয লনধশালযত
অমক্ষায ভয় (ইেত ারন) সল ময সনয়, তেন সতাভযা তামদয (ছেভমতা) স্বাভীমদয ামথ লফময়য
ফোাময ফাধা লদময়া না, মলদ তাযা (লফময়য জমনে) ম্মানজন বামফ স ামনা ঐ ভমতে সৌাঁমছ থাম ; সতাভামদয
সবতয মাযা আল্লা তায়ারা  য ারীন জীফমনয য লফশ্বা স্থান ময তামদয এ আমদই সদয়া মামে;
(ভুরত) এটা সতাভামদয জমনে অলধ ম্মামনয এফং অমন লফত্র ( ভশধাযা, াযণ); আল্লা তায়ারা জামনন,
সতাভযা ল ছুই জামনা না।
২৩৩. ভাময়যা ুমযা দমটা ফছযই (ন্তুানম ) ফুম য দধ োয়ামফ (এ লনয়ভ তায জমনে), সম ফেলি চায়
(ন্তুামনয) দধ োয়ামনাটা ুমযাুলয আদায় রু ; ন্তুামনয লতা (দধ োয়ামনায) জমনে ভাময়মদয
(ম্মানজন ) বযণ সালণ (ুলনলশ্চত) যমফ; স ামনা ফেলিয য তায াধোতীত সফাঝা চালময় সদয়া মামফ না,
(লতায ংগলতয থা বাফমত লগময় সদেমত মফ,) ভাময়যা সমন (আফায) লনজ ন্তুান লনময় (সফী) মষ্ট না মে
মায় এফং লতাম  সমন ন্তুান (জন্ম সদয়ায) াযমণ (অমথা) মষ্ট মে সমমত না য়, (সটা সেয়ার যােমত
মফ, ন্তুামনয লতায অফতশভামন) তায উত্তযালধ াযীমদয য ন্তুামনয জন্মদাত্রী ভাময়য অলধ ায এবামফই ফার
থা মফ, (তমফ স ামনা মশাময়) লতাভাতা মলদ াযস্পলয ম্মলত  যাভমশয লবলত্তমত আমগ বামগই ন্তুামনয
দধ ছালেময় লনমত চায় তামত তামদয য স ামনা সদামলয ল ছু সনই; সতাভযা মলদ লনমজমদয ফদমর অনে াউম
ন্তুামনয দধ োয়ামনায জমনে লনময়াগ যমত চা এফং মলদ দগ্ধদাত্রীয ানা মথামথবামফ ফুলঝময় সদয়া য়,
তামত স ামনা গুনা সনই; (ফশাফস্থায়) আল্লা তায়ারাম বয় মযা এফং সজমন সযমো, সতাভযা মা ল ছুই মযা
আল্লা তায়ারা তায ফ ল ছুই সদেমত ান।
২৩৪. সতাভামদয ভমধে মাযা ভৃতমুু্ ভুমে লতত য় এফং তাযা (মলদ তামদয) স্ত্রীমদয (জীলফত) সযমে মায় (স
অফস্থায় স্ত্রীযা মলদ লফময় যমত চায় তামর), তাযা তামদয লনমজমদয চায ভা দ লদন মশন্তু ভয় লফময় সথম
লফযত যােমফ, (অমক্ষায) এ ভয়টু ু মেন তাযা ুযণ ময সনমফ, তেন লনমজমদয লফময়য ফোাময তাযা
নোয়ানুগ ন্থায় (মা ইো তাই) যমত াযমফ এফং এ লফলয়লটমত তামদয য স ামনা গুনা সনই; (ভুরত)
সতাভযা সম মাই মযা না স ন, আল্লা তায়ারা (তায ুমযাুলয) েফয যামেন।
২৩৫. (এভন ল স অমক্ষায ভয় সল য়ায আমগ) সতাভযা স উ মলদ তাম লফময় যায (জমনে) য়গাভ
ািা, ল ংফা সতভন স ামনা ইো মলদ সতাভযা লনমজমদয ভমনয সবতয রুল ময় যামো, (তামত) সতাভামদয
য স ামনা সদাল সনই; স ননা আল্লা তায়ারা এটা বামরা মযই জামনন, তামদয থা অফেই সতাভযা ফায ফায
ভমন যমফ, ল ন্তু (াফধান আোমর আফডামর সথম ) সগামন তামদয লফময়য স ামনা প্রলতশ্রুলত লদময়া না, তামদয
ামথ েমনা সতাভামদয থা ফরমত মর তা ফরমফ ম্মানজন ন্থায়; তায ইেত (অমক্ষায যীয়তম্মত
ভয়) সল ফায আমগ েমনা তায ামথ লফময়য ং ল্প মযা না; সজমন সযমো, সতাভামদয ভমনয ফ (ইো
অলবলন্ধয) থা ল ন্তু আল্লা তায়ারা বামরা মযই জামনন, অতএফ সতাভযা এ ভাত্র তাাঁয সথম ই ত শ 
(এফং এ থা সজমন সযমো), আল্লা তায়ারা অতেন্তু চধমশীর, ভান ক্ষভাীর!
২৩৬. স্ত্রীমদয (াযীলয বামফ) স্পশ যা ল ংফা তামদয জমনে সভামযয স ামনা অং লনধশাযমণয আমগই মলদ
সতাভযা তামদয তারা দা, তামত (যীয়মতয দৃলষ্টমত) সতাভামদয য স ামনা গুনা সনই, (এ লযলস্থলতমত
সভামযয স ামনা অং লনধশালযত না মর) তামদয নোয়ানুগ ন্থায় ল ছু লযভাণ (অথশ) আদায় ময সদমফ, ধনী
ফেলিয য (এটা মফ তায) লনজ ক্ষভতা অনুমায়ী এফং গযীফ ফেলিয য (মফ) তায ংগলত অনুমায়ী, (এটা)
সন ায সরা মদয য (আমযালত) স্ত্রীমদয এ লট অলধ ায ফমট।
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২৩৭. মলদ (এভন য়,) সতাভযা তামদয (াযীলয বামফ) স্পশ মযালন, ল ন্তু সভামযয অং লনধশালযত ময
লনময়মছা, এভতাফস্থায় মলদ সতাভযা তামদয তারা দা, তামর তামদয জমনে (থা মফ) লনধশালযত সভামযয অমধশ
লযভাণ, (মা) আদায় ময লদমত মফ, (াঁাা) তারা প্রাপ্তা স্ত্রী লনমজয সথম মলদ সতাভামদয তা ভাপ ময সদয়
ল ংফা সম (স্বাভীয) ামত লফময়য ফন্ধন যময়মছ স মলদ ( স্ত্রীম লনদশলষ্ট লযভামণয সফী লদময়) অনুগ্র সদোমত চায়
(সটা লবন্ন থা)। (তমফ) সতাভযা মলদ অনুগ্র মযা (তামর) তা মফ আল্লাবীলতয এ ান্তু াছা ালছ; েমনা
এম অমযয প্রলত দয়া  হৃদয়তা সদোমত বুমরা না; াযণ সতাভযা (স ) ল
াজ মযা, তায ফ ল ছুই
আল্লা তায়ারা মশমফক্ষণ যমছন।
২৩৮. সতাভযা নাভামভুময য (গবীযবামফ) মত্নফান , (লফমল
আল্লায জমনে লফনীতবামফ দাাঁলেময় সম।

ময) ভধেফতশী নাভাম এফং সতাভযা

২৩৯. অতয মলদ সতাভযা বীলতপ্রদ স ামনা অফস্থায ম্মুেীন  (তেন প্রময়াজমন সতাভযা নাভাম েমফ) াময়য
য দাাঁলেময় ল ংফা য়াযীয য থা া অফস্থায়, তাযয সতাভযা মেন লনযাদ ময় মামফ (স্বাবালফ অফস্থা
লপময আমফ), তেন আল্লা তায়ারাম স্মযণ মযা, সমবামফ আল্লা তায়ারা তাাঁম স্মযণ যায (লনয়ভ)
ললেময়মছন, মায ল ছুই সতাভযা ইলত ুমফশ জানমত না।
২৪০. সতাভামদয ভধে সথম মলদ স উ ভৃতমুু্ ভুমে লতত য় এফং স লফধফা স্ত্রীমদয সযমে মায়, (তায
উত্তযুলযমদয জমনে তায) লয়ত থা মফ সমন তাযা এ ফছয মশন্তু তামদয স্ত্রীমদয ফেয়বায ফন ময, (স ামনা
অফস্থায় সমন তায লবমটভালট সথম ) তাম সফয ময না সদয়, (এ ভয় ুযণ ফায আমগ) মলদ তাযা লনমজযাই
সফয ময় মায় এফং তাযা লনমজমদয ফোাময স ামনা লবন্ন লদ্ধাি ময স ামনা ম্মানজন ফেফস্থা ময সনয়;
তামর এ জমনে সতাভামদয য স ামনা সদাল েমফ না; আল্লা তায়ারা (ফায য) যাক্রভারী, লতলন লফজ্ঞ

ু রী!
২৪১. (স্বাভীমদয য) তারা প্রাপ্তা ভলরামদয জমনে নোয়ংগত বযণ সালণ াফায অলধ ায থা মফ; আল্লা
তায়ারাম মাযা বয় ময এটা তামদয য (আমযালত) (ভলরামদয) অলধ ায।
২৪২. এবামফই আল্লা তায়ারা তাাঁয আয়াতগুমরা সতাভামদয জমনে ুস্পষ্ট
সতাভযা ফুঝমত ামযা।

ময ফমর লদময়মছন, মামত ময

২৪৩. তুলভ ল (তামদয লযণলত) সদমোলন মাযা ভৃতমুু্ য বময় লনমজমদয লবমটভালট সছমে সফলযময় এমলছমরা, অথচ
তাযা (ংেোয়) লছমরা াজায াজায, তামদয (এ াুরুমলালচত আচযমণ রুষ্ট ময়) আল্লা তায়ারা তামদয
ফরমরন, সতাভযা লনাত ময় মা, (এ ভয় তামদয ফংধযযা াল তায ামথ মামরমভয সভা ামফরা
যমরা)। আল্লা তায়ারা এয য তামদয (াভালজ  যাজবনলত ) জীফন দান যমরন; আল্লা তায়ারা (এ
ধযমনয াী) ভানুলমদয য (ফশদাই) অনুগ্রীর; ল ন্তু ভানুলমদয অলধ াংই (এ জমনে) আল্লায ত
ৃ জ্ঞতা
আদায় ময না।
২৪৪. (অতএফ স ভুরভানযা, াুরুলতা না সদলেময়) সতাভযা আল্লায মথ রোই মযা এফং (এ থা) বামরা
ময সজমন যামো, আল্লা তায়ারা (সমভন ফ) সামনন, (সতভলন) লতলন ফ ল ছু জামনন।
২৪৫. (সতাভামদয ভধে সথম ) স (এভন) মফ সম আল্লাম উত্তভ ঋণ সদমফ, (সম স উই আল্লাম ঋণ সদমফ স
সমন সজমন যামে), আল্লা তায়ারা (ঋমণয স অং ) তায জমনে ফহুগুণ ফালেময় সদমফন; আল্লা তায়ারা াউম
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ধনী আফায াউম গযীফ মযন, (আয ফ সমল) সতাভামদয (ধনী গযীফ) ফাইম সতা এ লদন তাাঁয ামছই
লপময সমমত মফ।
২৪৬. তুলভ ল ফনী ইযাঈর দমরয লতয় সনতা ম্পম শ লচন্তুা মযালন? মেন তাযা ভুায আগভমনয য নফীয
ামছ ফমরলছমরা, আভামদয জমনে এ জন ফাদা লি ময দা, সমন (তায ামথ) আভযা আল্লায মথ রোই
যমত ালয; (আল্লায) স নফী (তামদয) ফরমরা, সতাভামদয অফস্থা আমগয সরা মদয ভমতা এভন মফ না সতা
সম, আল্লা তায়ারা সতাভামদয রোইয আমদ সদমফন এফং সতাভযা রোই যমফ না, তাযা ফরমরা, আভযা স ন
আল্লায মথ রেমফা না, (লফমল ময মেন) আভামদয লনমজমদয ফালে ঘয সথম আভামদয সফয ময সদয়া
ময়মছ, (সফয ময সদয়া ময়মছ) আভামদয সছমর সভময়মদয, অতয মেন (লতে লতেই) তামদয আল্লায ক্ষ
সথম মুমদ্ধয আমদ সদয়া মরা তেন তামদয ভধে সথম লতয় (াী) ফাো ছাো অলধ াংই ভয়দান সছমে
ালরময় সগমছ; (আমর) আল্লা তায়ারা মামরভমদয বামরা মযই জামনন।
২৪৭. তামদয নফী তামদয ফরমরা, আল্লা তায়ারা তারুতম সতাভামদয য ফাদা (লনমুি) ময ালিময়মছন;
(এ থা শুমন) তাযা ফরমরা, তায ল অলধ ায আমছ আভামদয য যাজত্ব যায? ফাদাীয অলধ ায (ফযং)
তায চাইমত আভামদযই সফী যময়মছ, (তাছাো) অথশ প্রাচুমশ সতা তায সফী সনই; আল্লায নফী ফরমরা, (ান
ক্ষভতায জমনে) আল্লা তায়ারা তাম ই ফাছাই মযমছন এফং (এ ামজয জমনে) তায াযীলয সমাগেতা  জ্ঞান
(প্রলতবা) আল্লা তায়ারা ফালেময় লদময়মছন; (আমর) আল্লা তায়ারা মাম চান তাম ই তাাঁয যাজক্ষভতা দান
মযন; তাাঁয বান্ডায অমন প্র ত্ম, আল্লা তায়ারা মাম চান তাম ই যাজত্ব সদন, আল্লা তায়ারা প্রাচুমশভয় 
ভালফজ্ঞ।
২৪৮. তামদয নফী তামদয (আমযা) ফরমরা, (আল্লা তায়ারা মাম ািামেন) তায ফাদাীয অফেই এ টা লচহ্ন
থা মফ এফং তা মে, স সতাভামদয াভমন (াযামনা) লেু লট এমন ালময যমফ, এমত সতাভামদয জমনে
আল্লায ক্ষ সথম (ান্তুু্ফনা ) প্রালিয লফলয় থা মফ, (তাছাো) এ (অভুরে) লেুম ভুা  ারূমনয লযফায
লযজমনয ল ছু সযমে মায়া (লজলনত্র) থা মফ, (আল্লা তায়ারায লনমদশম) তাাঁয সপমযতাযা এ লেু
সতাভামদয জমনে ফন ময আনমফ, মলদ সতাভযা লফশ্বা স্থান মযা তামর (সতাভযা সদেমফ), এফ ল ছুমত
সতাভামদয জমনে (এ ধযমনয) লনদশন যময়মছ।
২৪৯. (যাজত্ব সময়) তারুত মেন লনজ ফালনী লনময় এলগময় সগমরা, তেন স (তায সরা মদয) ফরমরা, আল্লা
তায়ারা এ লট নদী (-য ালন) লদময় সতাভামদয যীক্ষা যমফন, মলদ সতাভামদয ভমধে স উ এয ালন ান ময
তামর স আয আভায দরবুি থা মফ না, আয সম ফেলি তা োমফ না স অফেই আভায দরবুি থা মফ, তমফ
স উ মলদ তায াত লদময় াভানে এ আাঁজরা (ালন সেময়) সনয় তা লবন্ন থা, অতয (সোমন লগময়)
ামতমগানা য়জন সরা ছাো আয ফাই তৃলপ্তবময ালন ান ময লনমরা; এ য়জন সরা ∏ মাযা তায থায়
তায ামথ ঈভান এমনলছমরা, তাযা এফং তারুত মেন নদী ায ময় এলগময় সগমরা, তেন তাযা (লনমজমদয দীনতা
সদমে) ফমর উিমরা, স আল্লা, আজ জারুত এফং তায লফার ফালনীয সভা ামফরা যায লি আভামদয সনই;
(এ ভয় তামদযই াথী ফন্ধুযা) মাযা জানমতা তামদয আল্লায াভমন ালময মত মফ, তাযা ফরমরা, (ইলতাম
এভন) অমন ফাযই সদো সগমছ, আল্লায াামে লনময় এ লট ক্ষুর দর লফার ফালনীয য জয়ী ময়মছ;
(স ননা) আল্লা তায়ারা চধমশীরমদয ামথই থাম ন।
২৫০. তাযয (মেন) স তায চনে লনময় (সভা ামফরা যায জমনে) দাাঁোমরা, তেন তাযা (আল্লায ামছ
াামে সচময়) ফরমরা, স আভামদয ভালর , তুলভ আভামদয ফমযয তাপী দান মযা, দভমনয সভা ামফরায়
আভামদয দভ অটর যামো এফং অলফশ্বাী ামপযমদয সভা ামফরায় তুলভ আভামদয াামে মযা;
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২৫১. রোইময়য ভয়দামন তাযা তামদয মুশদ ত্ম (রালঞ্ছত) ময লদমরা এফং দাউদ আল্লায াামে লনময়
জারুতম তো যমরা, আল্লা তায়ারা তাম দলনয়ায যাজত্ব দান যমরন এফং তাম (যাজক্ষভতা চারামনায)
স ৌর লক্ষা লদমরন, আল্লা তায়ারা তাম লনজ ইোভমতা আমযা (ফহু) লফলময়য জ্ঞান দান মযন; (আমর)
আল্লা তায়ারা মলদ (মুমগ মুমগ) এ দর সরা ম লদময় আময দর সরা ম াময় ত্মা না যমতন, তামর এই
বূেন্ড সপতনা পাামদ বময সমমতা, ল ন্তু (আল্লা তায়ারা তা চানলন, স ননা) আল্লা তায়ারা এ ৃলষ্ট মু রয য
ফমোই অনুগ্রীর!
২৫২. (এ স তামফ ফলণশত) এফ ঘটনা মে আল্লায এ এ টা লনদশন (ভাত্র), মা মথামথবামফ আলভ সতাভাম
শুলনময়লছ (এয স ামনা ঘটনাই সতা তুলভ জানমত না); তুলভ অফেই আভায ািামনা (নফী) যুরমদয এ জন!

াযা ৩
২৫৩. এই (সম) নফী যূরযা (যময়মছ)_ এমদয াউম ামযা য আলভ সফী ভমশাদা দান মযলছ। এমদয ভমধে
এভন (স উ) লছমরা মায ামথ আল্লা তায়ারা থা ফমরমছন এফং (এয ভাধেমভ) ামযা ভমশাদা লতলন ফালেময়
লদময়মছন; আলভ ভাযইয়ামভয সছমর ঈাম ( লতয়) উজ্জ্বর লনদশন লদময়লছরাভ, অতয লফত্র রূময ভাধেমভ
তাম আলভ াামে মযলছ; আল্লা তায়ারা চাইমর তামদয (আগভমনয) য মামদয ামছ এফ উজ্জ্বর লনদশন
এমমছ তাযা েমনা ভাযাভালযমত লরপ্ত মতা না, ল ন্তু (যূরমদয য) তাযা (দমর উদমর) লফবি ময় সগমরা,
অতয তামদয ভমধে ল ছু সরা ঈভান আনমরা আফায তামদয ল ছু সরা (আল্লা তায়ারা  তাাঁয নফীম )
অস্বী ায যমরা, (অথচ) আল্লা া চাইমর এযা স উই মুদ্ধ লফগ্রম লরপ্ত মতা না, ল ন্তু আল্লা তায়ারা তাই
মযন মা লতলন ইো মযন।
২৫৪. স ঈভানদাযযা, সতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, আভায সদয়া ধন ভ্দ সথম (আভায মথ) ফেয় মযা_ স
লদনলট আায আমগ, সমলদন স ামনা য ভ সফচাম না, ফন্ধুত্ব বামরাফাা থা মফনা_ থা মফনা স ামনা য মভয
ুালয। (এ লদমনয) অস্বী ায াযীযাই মে মামরভ।
২৫৫. ভান আল্লা তায়ারা, লতলন ছাো লদ্বতীয় স ামনা ইরা সনই, লতলন লচযঞ্জীফ, লতলন অনালদ এ ত্তা, ঘুভ
(সতা দূমযয থা, াভানে) তন্দ্রা তাাঁম আেন্ন ময না; আভানভূ  মভীমন মা ল ছু আমছ তায ফ ল ছুযই
এ েত্র ভালর ানা তাাঁয; স এভন আমছ সম তাাঁয দযফাময লফনা অনুভলতমত ল ছু ুালয স যমফ? তামদয
ফতশভান বলফলেমতয ফ ল ছুই লতলন জামনন, তাাঁয জানা লফলয়ভূময স ামনা ল ছুই (তাাঁয ৃলষ্টয) ামযা জ্ঞামনয
ীভা লযীভায আয়ত্তাধীন মত াময না, তমফ ল ছু জ্ঞান মলদ লতলন াউম দান মযন (তমফ তা লবন্ন থা),
তাাঁয লফার াম্রাজে আভান মভীমনয ফ ল ছুই লযমফষ্টন ময আমছ, এ উবয়লটয সপামত যায াজ েমনা
তাাঁম লযশ্রাি ময না, লতলন যাক্রভারী  অীভ ভমশাদাফান।
২৫৬. (আল্লায) দ্বীমনয ফোাময স ামনা সজায জফযদলি সনই, ( াযণ) তে (এোমন) লভথো সথম লযষ্কায ময়
সগমছ, সতাভামদয ভমধে মলদ স ামনা ফেলি ফালতর (ভতাদশ)-স অস্বী ায ময, আল্লায (সদয়া জীফনাদমশয)
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য ঈভান আমন, স সমন এয ভাধেমভ এভন এ লিারী যল ধযমরা, মা স ামনালদনই লছাঁমে মাফায নয়;
আল্লা তায়ারা (ফ ল ছুই সামনন) এফং (ফল ছুই) জামনন।
২৫৭. মাযা (আল্লায য) ঈভান আমন, আল্লা তায়ারাই মেন তামদয াামে াযী (ফন্ধু), লতলন
(জামলরয়ামতয) অন্ধ ায সথম তামদয (ঈভামনয) আমরামত সফয ময লনময় আমন, (অযলদম ) মাযা
আল্লাম অস্বী ায ময, ফালতর (লিভূ)-ই ময় থাম তামদয াামে াযী, তা তামদয (দ্বীমনয) আমরা
সথম ( প
ু যীয) অন্ধ ামযয লদম লনময় মায়; এযাই মে জাান্নামভয অলধফাী, সোমন তাযা লচযলদন থা মফ।
২৫৮. তুলভ ল স ফেলিয অফস্থা সদমোলন সম ফেলিম আল্লা তায়ারা (দলনয়ায) যাষ্ট্র ভতা সদয়ায য স
ইফযাীমভয ামথ স্বয়ং ভালরম য ফোামযই লফতম শ লরপ্ত মরা, (লফতম শয এ মশাময়) ইফযাীভ ফরমরা, আভায
ভালর লতলন, লমলন (ৃলষ্ট র
ু ম ) জীফন দান মযন, ভৃতুে দান মযন, স ফরমরা, জীফন ভৃতুে সতা আলভ লদময়
থাল , ইফযাীভ ফরমরা, (আভায) আল্লা তায়ারা ূফশ লদ সথম (প্রলতলদন) ূমমশয উদয়ন ঘটান, (এ ফায) তুলভ
তা লশ্চভ লদ সথম সফয ময সদো সতা! (এমত তে) অস্বী ায াযী ফেলিলট তবব ময় সগমরা, (আমর)
আল্লা তায়ারা মামরভ জালতম েমনা মথয লদা সদন না।
২৫৯. অথফা (ঘটনালট) ল সই ফেলিয ভমতা সম এ লট ফলিয া লদময় মাফায ভয় মেন সদেমরা, তা (লফধ্বি
ময়) আন অলিমত্বয য ভুে থুফমে মে আমছ, (তেন) স ফেলি ফরমরা, এ ভৃত জনদম ল বামফ আল্লা
তায়ারা আফায ুনজশীফন দান যমফন, এ মশাময় আল্লা তায়ারা (লতে লতেই) তাম ভৃতুে দান যমরন এফং
(এবামফই তাম ) এ  ফছয ধময ভৃত (সপমর) যােমরন, অতয তাম ুনযায় জীলফত যমরন; এফায লজমজ্ঞ
যমরন, (ফরমত ামযা) তুলভ মতা ার (ভৃত অফস্থায়) ালটময়মছা? স ফরমরা, আলভ এ লদন ল ংফা এ লদমনয
ল ছু অং (ভৃত অফস্থায়) ালটময়লছ, আল্লা তায়ারা ফরমরন, ফযং এভলন অফস্থায় তুলভ এ  ফছয ালটময়
লদময়মছা, তাল ময় সদমো সতাভায লনজস্ব োফায  ানীময়য লদম , (সদেমফ) তা লফেুভাত্র মচলন, সতাভায গাধালটয
লদম  সদমো, (তা এ ই অফস্থায় আমছ, আলভ এফ এ জমনেই সদোরাভ), সমন আলভ সতাভাম ভানুলমদয
জমনে (য ারীন জীফমনয) এ লট (জীফি) প্রভাণ লমমফ উস্থান যমত ালয, এ (ভৃত জীমফয) াে
াাঁজযগুমরায লদম তাল ময় সদমো, (তুলভ লনমজই সদেমত ামফ) আলভ ল বামফ তা এ টায ামথ আময টায
সজাো রালগময় (নতুন জীফন) লদময়লছ, অতয ল বামফ তাম আলভ সগামতয সাা লযময় লদময়লছ, অতএফ
(এবামফ আল্লায সদোমনা) এ লফলয়লট মেন তায ামছ লযষ্কায ময় সগমরা তেন স ফমর উিমরা, আলভ জালন,
অফেই আল্লা তায়ারা ফ ল ছুয য ভতাফান।
২৬০. (আমযা স্মযণ মযা,) মেন ইফযাীভ ফরমরা, স ভালর , ভৃতম তুলভ ল বামফ (ুনযায়) জীফন দা তা
আভাম এ টু সদলেময় দা; আল্লা তায়ারা ফরমরন, স ন, তুলভ ল (না সদমে) লফশ্বা মযা না? ইফযাীভ
ফরমরা, াাঁ (প্রবু, আলভ লফশ্বা লয), ল ন্তু (এয দ্বাযা) আভায ভন এ টু ানৎদ্বনা ামফ (এই মা); আল্লা তায়ারা
ফরমরন (তুলভ ফযং এ াজ মযা), চাযলট ােী ধময আমনা, অতয (আমৎদ আমৎদ) এই ােীগুমরাম
সতাভায ামছ সাল ভালনময় না (মামত মদয নাভ সতাভায ামছ লযলচত ময় মায়), তাযয (তামদয স মট
ময় টু যায় বাগ মযা,) তামদয ( াটা) এ এ লট টু মযা এ এ লট াামেয য সযমে এমা, অতয
মদয (ফায নাভ ধময) তুলভ ডাম া, (সদেমফ জীফি ােীমত লযণত ময়) যা সতাভায ামছ সদৌমে আমফ;
তুলভ সজমন যামো, আল্লা তায়ারা ভালিারী, লফজ্ঞ 
ু রী।
২৬১. মাযা লনমজমদয ধন ভ্দ আল্লা তায়ারায মথ েযচ ময তামদয উদাযণ মে এ লট ফীমজয ভমতা, সম
ফীজলট ফন যায য তা সথম (এম এম ) াতলট ীল সফরুমরা, আফায এয প্রলতলট ীমল যময়মছ এ  ে
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দানা; (আমর) আল্লা তায়ারা মাম চান তাম ফহুগুণ ফৃলদ্ধ ময সদন; আল্লা তায়ারা অমন প্রি, অমন
লফজ্ঞ।
২৬২. মাযা আল্লা তায়ারায মথ লনমজমদয ধন ভ্দ ফেয় ময এফং ফেয় ময তা প্রচায ময সফোয় না,
প্রলতদান সচময় তাম ষ্ট সদয় না, (এ ধযমণয সরা মদয জমনে) তামদয ভালরম য ামছ তামদয জমনে ুযস্কায
(ংযলত) যময়মছ, (সল লফচামযয লদন) এমদয স ামনা বয় সনই, তাযা (সলদন) দলশ্চিাগ্রি মফ না।
২৬৩. (এ টুোলন) ুেয থা ফরা এফং (উদাযতা সদলেময়) ভা ময সদয়া সই দামনয চাইমত অমন বামরা, সম
দামনয লযণামভ ষ্টই আম; আল্লা তায়ারা ামযাই ভুোমক্ষী নন, লতলন যভ চধমশীর ফমট।
২৬৪. স ঈভানদাযযা, সতাভযা (উ ামযয) সোাঁটা লদময় এফং (অনুগৃ ীত ফেলিম ) ষ্ট লদময় সতাভামদয দান
দ া ফযফাদ ময লদময়া না_ লি সই (তবাগে) ফেলিয ভমতা, সম শুধু সরা সদোমনায উমেমই দান ময,
স আল্লা তায়ারা  য ামরয য লফশ্বা ময না; তায (দামনয) উদাযণ মে, সমন এ লট ভৃণ
লরােমন্ডয য ল ছু ভালট(-য আিযণ), সোমন ভুলরধাময ফৃলষ্টাত মরা, অতয াথয ি ময়ই মে
থা মরা। (দান েয়যাত ময) তাযা (ভূরত) এই অজশমনয য সথম ল ছুই যমত াযমরা না, আয মাযা
আল্লাম লফশ্বা ময না, আল্লা তায়ারা তামদয েমনা লি থ সদোন না।
২৬৫. (অযলদম ) মাযা আল্লা তায়ারায ন্তুলষ্টয জমনে এফং লনমজমদয ভানল অফস্থা (আল্লায মথ) ুদৃঢ়
যাোয জমনে লনমজমদয ধন ভ্দ ফেয় ময, তামদয উদাযণ মে, সমন তা স ামনা উাঁচু াামেয উতে ায়
এ লট (ুলজ্জত) পমরয ফাগান, মলদ সোমন প্রফর ফৃলষ্টাত য় তামর পমরয লযভাণ লদ্বগুণ ফৃলদ্ধ ায়,
আয প্রফর ফৃলষ্টাত না মর ললয লফেুগুমরাই (পমরয জনে) মমথষ্ট য়, আল্লা তায়ারা বামরা মযই
মশমফণ মযন সতাভযা স ল াজ মযা।
২৬৬. সতাভামদয স উ ল চাইমফ সম, তায ামছ (পমর পুমর ুমালবত) এ লট ফাগান থা ু , মামত সেজুয 
আংগুয লফলবন্ন ধযমনয পরভূর থা মফ, তায তরমদ লদময় আফায প্রফাভান থা মফ লতয় ঝণশাধাযা, আয
(এয পর সবাগ যায আমগই) ফাগামনয ভালর ফয়ময বাময নুময় েমফ এফং তায ল ছু দফশর িান থা মফ,
(এ অফস্থায় িাৎ ময) এ আগুমনয ঘূলণশফায়ু এম তায ফ (স্বপ্ন) জ্বালরময় লদময় মামফ; এবামফই আল্লা তায়ারা
তাাঁয লনদশনগুমরা সতাভামদয ামছ ুস্পষ্টবামফ ফণশনা মযন মামত সতাভযা (আল্লা তায়ারায এফ থায য)
লচিা গমফলণা যমত ামযা।
২৬৭. স ঈভানদায সরাম যা, সতাভযা লনমজযা মা অজশন মযমছা, স লফত্র (ভ্দ) এফং মা আলভ মভীমনয
সবতয সথম সতাভামদয জমনে সফয ময এমনলছ, তায সথম (এ লট) উৎ ষ্টৃ অং (আল্লায মথ) ফেয় মযা,
(আল্লায জমনে এভন) লন ষ্টৃ তভ লজলনগুমরা সফমছ সযমে তায সথম ফেয় মযা না, মা অনেযা সতাভামদয লদমর
সতাভযা তা গ্রণ যমফ না, অফে মা ল ছু সতাভযা অলনো ত
ৃ বামফ গ্রণ মযা তা আরাদা, সতাভযা সজমন সযমো,
আল্লা তায়ারা (সতাভামদয দামনয) ভুোমক্ষী নন, ফ প্রংায ভালর সতা লতলনই!
২৬৮. য়তান ফ ভয়ই সতাভামদয অবাফ অনটমনয বয় সদোমফ এফং স (নানালফধ) অশ্লীর ভশ ামন্ডয আমদ
সদমফ, আয আল্লা তায়ারা সতাভামদয তাাঁয াছ সথম অীভ ফয ত  ভায প্রলতশ্রুলত লদমেন (এফং স লদম ই
লতলন সতাভামদয ডা মছন), আল্লা তায়ারা প্রাচুমশভয়  ভে অফগত।
২৬৯. আল্লা তায়ারা মাম চান তাম (এ ািবামফ) তাাঁয  সথম (লফমল) জ্ঞান দান মযন, আয সম ফেলিম
(আল্লা তায়ারায সই) লফমল জ্ঞান সদয়া মরা (স সমন ভমন ময), তাম (লতে ায অমথশই) প্রচুয রোণ দান
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যা ময়মছ, আয প্রজ্ঞাভ্ন্ন ফেলি ছাো (আল্লায এফ থা সথম ) অনে স উ স ামনা লক্ষাই গ্রণ যমত
াময না।
২৭০. সতাভযা মা ল ছু েযচ মযা আয মা ল ছু (েযচ যায জমনে) ভানত মযা, আল্লা তায়ারা অফেই তা
জামনন; মামরভমদয (আমরই) স ামনা াামে াযী সনই।
২৭১. (আল্লা তায়ারায ন্তুলষ্টয জমনে) সতাভযা মা ল ছু দান মযা, তা মলদ প্র ােবামফ (ভানুলমদয াভমন)
মযা তা বামরা থা (তামত স ামনা সদাল সনই), তমফ মলদ সতাভযা তা (ভানুলমদয ামছ) সগান যামো এফং (চুম
চুম) অায়মদয লদময় দা, তা মফ সতাভামদয জমনে উত্তভ; (এ দামনয াযমণ) আল্লা তায়ারা সতাভামদয
ফহুলফধ গুনা োতা ভুমছ সদমফন, আয সতাভযা মাই মযা না স ন, আল্লা তায়ারা ফ ল ছু ম্পম শই
য়াম পার যময়মছন।
২৭২. (মাযা সতাভায থা সামন না,) তামদয সদায়ামতয দালয়ত্ব সতাভায য নয়, তমফ আল্লা তায়ারা মাম
চান তাম ই লি থ সদোন, সতাভযা মা দান দ া মযা এটা সতাভামদয জমনেই রোণ য, ( াযণ) সতাভযা
সতা এ জমনেই েযচ মযা সমমনা আল্লায ন্তুলষ্ট অজশন যমত ামযা; (সতাভযা আজ) মা ল ছু দান যমফ
(আগাভী ার) তায ুমযাুলয ুযস্কায সতাভামদয আদায় ময সদয়া মফ, (সলদন) সতাভামদয য স ামনা য ভ
মুরুভ যা মফ না।
২৭৩. দান দ া সতা (সতাভামদয ভামঝ এভন) ল ছু গযীফ ভানুমলয জমনে, মাযা আল্লায মথ এভনবামফ ফোৃত,
তাযা (লনমজমদয জমনে) মভীমনয ফুম সচষ্টা াধনা যমত াময না, আত্মম্মানমফামধয াযমণ ল ছু চায় না ফমর
অজ্ঞ (ভূেশ) সরাম যা এমদয ভমন ময এযা (ফুলঝ আমরই) ের, ল ন্তু তুলভ এমদয (ফালে ) সচাযা সদমেই
এমদয (লি অফস্থা) ফুমঝ লনমত ামযা, এযা ভানুলমদয াছ সথম া ুলত লভনলত ময লবক্ষা যমত াময না;
সতাভযা মা ল ছুই েযচ যমফ আল্লা তায়ারা তায (মথাথশ) লফলনভয় সদমফন, াযণ লতলন ফ ল ছুই সদমেন।
২৭৪. মাযা লদন যাত প্র ামে  ংমগামন লনমজমদয ভার ভ্দ ফেয় ময, তামদয ভালরম য দযফাময তামদয এ
দামনয প্রলতপর (ুযলত) যময়মছ, তামদয য স ামনা য ভ বয় বীলত থা মফ না, তাযা (সলদন) লচলিত মফ
না।
২৭৫. মাযা ূদ োয় তাযা (ভাথা উাঁচু ময) দাাঁোমত াযমফ না, (দাাঁোমর) তায দাাঁোমনা মফ স ফেলিয ভমতা,
মাম য়তান লনজস্ব য লদময় (দলনয়ায সরাব রারায়) সভাােন্ন ময সযমেমছ; এটা এ াযমণ, সমমতু এযা
ফমর, ফেফা ফালণজে সতা ূমদয ভমতাই (এ টা াযফামযয নাভ), অথচ আল্লা তায়ারা ফেফা ারার মযমছন
এফং ূদম াযাভ মযমছন, তাই সতাভামদয মায (মায) ামছ তায ভালরম য  সথম (ূদ ংক্রাি) এ উমদ
সৌাঁমছমছ, স অতয ূমদয াযফায সথম লফযত থা মফ, আমগ (এ আমদ আা মশি) সম ূদ স সেময়মছ তা
সতা তায জমনে অলতফালত ময়ই সগমছ, তায ফোায এ ািই আল্লা তায়ারায লদ্ধানমৎদয য; ল ন্তু (এযয)
সম ফেলি (আফায ূদী াযফাময) লপময আমফ, তাযা অফেই জাান্নামভয অলধফাী মফ, সোমন তাযা লচযলদন
থা মফ।
২৭৬. আল্লা তায়ারা ূদ লনলশ্চহ্ন মযন, (অয লদম ) দান দ া (-য লফত্র াজ)-স লতলন (উত্তমযাত্তয) ফৃলদ্ধ
মযন; আল্লা তায়ারা (তাাঁয সনয়াভমতয প্রলত) অ ত
ৃ জ্ঞ ালষ্ঠ ফেলিমদয েমনা ছে মযন না।
২৭৭. তমফ মাযা (লতে ায অমথশ) আল্লা তায়ারায য ঈভান এমনমছ এফং বামরা াজ মযমছ, নাভাম প্রলতষ্ঠা
মযমছ, মা াত আদায় মযমছ, তামদয য স ামনা বয় থা মফ না, তাযা সলদন লচলিত মফ না।
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২৭৮. স ঈভনদায সরাম যা, সতাভযা (ূমদয ফোাময) আল্লাম বয় মযা, আমগয (ূদী াযফামযয) সম ফ
ফম য়া আমছ সতাভযা তা সছমে দা, মলদ লতেই সতাভযা আল্লায য ঈভান আমনা।
২৭৯. মলদ সতাভযা এভনলট না মযা, তামর অতয আল্লা তায়ারা  তাাঁয যূমরয  সথম (সতাভামদয
লফরুমদ্ধ) মুমদ্ধয (সঘালণা থা মফ), আয মলদ (এেমনা) সতাভযা (আল্লায লদম ) লপময আমা তামর সতাভযা
সতাভামদয ভূরধন লপময াফায অলধ াযী মফ, (ূদী াযফায দ্বাযা) অমনেয য মুরুভ মযা না, সতাভামদয
য অতয (ূমদয) মুরুভ যা মফ না।
২৮০. স (ঋণ গ্রীতা) ফেলি েমনা মলদ অবাফগ্রি ময় মে তামর (তায য চা লদময়া না, ফযং) তায
েরতা লপময আা মশি তাম অফ া দা; আয মলদ তা ভাপ ময দা, তামর তা মফ সতাভামদয জমনে
অলত উত্তভ াজ, মলদ সতাভযা (বামরাবামফ) জামনা (তামর এটাই সতাভামদয যা উলচৎ)!
২৮১. স লদনলটম বয় মযা, সমলদন সতাভামদয ফাইম আল্লায লদম লপলযময় সনয়া মফ, সলদন প্রমতে
ভানফ িানম (জীফনবয) াভাই যা াুমণেয ুমযাুলয পরাপর লদময় সদয়া মফ, ( ামযা য সলদন)
স ামনা ধযমনয মুরুভ যা মফ না।
২৮২. স ঈভানদায ফাোযা, সতাভযা মেন যস্পমযয ামথ লনলদশষ্ট এ লট ভময়য জমনে ঋমণয চুলি মযা তেন
তা লরমে যামো; সতাভামদয ভধে ায সম স ামনা এ জন সরে ুলফচামযয লবলত্তমত (এ চুলিনাভা) লরমে সদমফ,
মাম আল্লা তায়ারা সরো ললেময়মছন স সমন েমনা লরেমত অস্বী লৃ ত না জানায়, (সরোয ভয়) ঋণ গ্রীতা
(সরে ম ) ফমর সদমফ ল (ল তশ সোমন) লরেমত মফ, (এ মশাময়) সরে অফেই তায ভালর আল্লা
তায়ারাম বয় যা উলচত, (চুলিনাভা সরোয ভয় রে যােমত মফ) তায ল ছুই সমন ফাদ না মে; মলদ স ঋণ
গ্রীতা অজ্ঞ ভূেশ এফং (ফ লদ সথম ) দফশর য়, অথফা (চুলিনাভায থাফাতশা ফমর সদয়ায) ভতাই তায না
থাম , তামর তায  সথম তায স ামনা অলববাফ নোয়ানুগ ন্থায় ফমর সদমফ ল ল থা লরেমত মফ;
(তদলয) সতাভামদয ভধে সথম দই জন ুরুলম (এ চুলিমত্র) াক্ষী ফালনময় লনময়া, মলদ দই জন ুরুল
(এ মত্র) ায়া না মায় তামর এ জন ুরুল এফং দজন ভলরা (াক্ষী মফ), মামত ময তামদয এ জন বুমর
সগমর লদ্বতীয় জন তাম স্মযণ লযময় লদমত াময; এভন ফ সরা মদয ভধে সথম াক্ষী লনমত মফ মামদযম
উবয় ই ছে যমফ, (াক্ষীমদয) মেন (াক্ষে প্রদামনয জমনে) ডা া মফ তেন তাযা তা অস্বী ায যমফ না;
(সরনমদমনয ভয়) লযভাণ সছাট সা ল ংফা ফমো সা , তায লদন ণ (লরমে যােমত) অফমরা মযা না; এটা
আল্লায ামছ নোমেতয  াক্ষেদামনয সক্ষমত্র অলধ ভমফুত লবলত্তয য প্রলতলষ্ঠত এফং (যফতশী ামর) মামত
সতাভযা লেগ্ধ না , তায ভাধামনয জমনে এটা লন টতয (ন্থা), মা ল ছু সতাভযা নগদ (ামত ামত) আদান
প্রদান মযা তা (ফ ভয়) না লরেমর সতাভামদয স ামনা লত সনই, তমফ ফেফালয় সরনমদমনয ভয় অফেই
াক্ষী যােমফ, (দলরমরয) সরে  (চুলিনাভায) াক্ষীমদয েমনা (তামদয ভত ফদরামনায জমনে) ষ্ট সদয়া মামফ
না; তাযয সতাভযা মলদ তামদয এ ধযমনয মাতনা প্রদান মযা তামর (সজমন সযমো), তা মফ (সতাভামদয
জমনে) এ লট ভাযাত্ব গুনা, (এ ফোাময) আল্লা তায়ারা সতাভামদয ফল ছুই ললেময় লদমেন, (স ননা) আল্লা
তায়ারা ফল ছুই জামনন।
২৮৩. মলদ সতাভযা েমনা পময থাম া এফং (এ াযমণ ঋমণয চুলি সরোয ভমতা) স ামনা সরে না া,
তামর (চুলি সরোয ফদমর) স ামনা লজলন ফন্ধ সযমে দা, মেন সতাভামদয স ামনা ফেলি অয ফেলিম
স ামনা ফন্ধ ী লজলনময ফোাময লফশ্বা ময, এভতাফস্থায় সম ফেলিম লফশ্বা যা ময়মছ তায উলচত সই
আভানত মথামথ সপযত সদয়া এফং (আভানমতয ফোাময) আল্লা তায়ারাম বয় যা, লমলন তায ভালর ; সতাভযা
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েমনা াক্ষে সগান মযা না, সম ফেলি তা সগান ময স অফেই অিমযয লদ সথম ালষ্ঠ (াফেি য়);
ফস্তুত আল্লা তায়ারা সতাভামদয মাফতীয় াজ মভশয ফোামযই ভে অফগত যময়মছন।
২৮৪. আভান মভীমন মা ল ছু আমছ তা ফই আল্লা তায়ারায জমনে, সতাভযা সতাভামদয ভমনয সবতয মা ল ছু
আমছ তা মলদ প্র া মযা ল ংফা তা সগান মযা, আল্লা তায়ারা (এ লদন) সতাভামদয াছ সথম এয
(ুমযাুলযই) লাফ গ্রণ যমফন; (এযয) লতলন মাম ইো তাম ভাপ ময সদমফন, (আফায) মাম ইো তাম
লতলন ালি সদমফন; আল্লা তায়ারা ফল ছুয য ভতাফান।
২৮৫. (আল্লায) যূর স লফলময়য য ঈভান এমনমছ মা তায য তায ভালরম য  সথম নালমর যা
ময়মছ, আয মাযা (স যূমরয য) লফশ্বা স্থান মযমছ তাযা (স এ ই লফলময়য য) ঈভান এমনমছ;
এযা ফাই ঈভান এমনমছ আল্লায য, তাাঁয সপমযতামদয য, তাাঁয স তাফভূময য, তাাঁয যূরমদয
য। (তাযা ফমর,) আভযা তাাঁয (ািামনা) নফী যূরমদয ামযা ভামঝ স ামনা য ভ াথশ ে লয ন; আয তাযা
ফমর, আভযা সতা (আল্লায লনমদশ) শুমনলছ এফং (তা) সভমন লনময়লছ, স আভামদয ভালর , (আভযা) সতাভায ভা
চাই এফং (আভযা জালন,) আভামদয (এ লদন) সতাভায ামছই লপময সমমত মফ।
২৮৬. আল্লা তায়ারা েমনা াউম ই তায লি াভমথশয ফাইময স ামনা ামজয দালয়ত্ব চালময় সদন না; স
ফেলিয জমনে তমতাটু ুই লফলনভয় যময়মছ মমতাটু ু স (এ দলনয়ায়) ভ্ন্ন যমফ, আফায স মমতাটু ু (ভে
দলনয়ায়) অজশন মযমছ তায য তায (তমতাটু ু ালিই) লতত মফ; (অতএফ, স সভামভন ফেলিযা, সতাভযা
এই ফমর সদায়া মযা,) স আভামদয ভালর , মলদ আভযা ল ছু বুমর মাই, (স াথা) মলদ আভযা স ামনা বুর ময
ফল, তায জমনে তুলভ আভামদয া ো মযা না, স আভামদয ভালর , আভামদয ূফশফতশী (জালতমদয) য সম
ধযমনয সফাঝা তুলভ চালময়লছমর তা আভামদয য চালময়া না, স আভামদয ভালর , সম সফাঝা ফইফায াভথশ
আভামদয সনই তা তুলভ আভামদয য চালময় লদময়া না, তুলভ আভামদয য সভমযফানী মযা। তুলভ আভামদয
ভাপ ময দা। আভামদয য তুলভ দয়া মযা। তুলভই আভামদয (এ ভাত্র আশ্রয়দাতা) ফন্ধু, অতএফ ামপযমদয
সভা ামফরায় তুলভ আভামদয াামে মযা।
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সূরা আনল ইমরাে
মদীোয় অবতীর্ণ , আয়াত ২০০, রুকু ২০
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ,

১. আলরপ-রাভ-ভীভ।
২. ভান আল্লা তাারা, লতলন ছাড়া ক ামনা ভা\'ফুদ কনই, (লতলন) লিযঞ্জীফ, (লতলন) লিযস্থাী।
৩. লতলন তয (দ্বীন)  াময কতাভায ওয (এই) ক তাফ নালমর মযমছন, মা কতাভায আমে নালমর যা মাফতী
ক তামফয তযতা স্বী ায ময। লতলন তাওযাত ও ইনজীরও নালমর মযমছন;
৪. ভানফ জালতম (লি ) থ প্রদশমনয জমনয ইলতূমফশ (আল্লা তাারা আমযা ক তাফ নালমর মযমছন), লতলন
( ও ফালতমরয ভমধয) পারা যায ভানদন্ড (লমমফ ক াযআন) অফতীর্শ মযমছন; (তা মেও) মাযা আল্লা
তাারায লনদশনভূম অস্বী ায যমফ, তামদয জমনয যমমছ মিায ালি; আল্লা তাারা অীভ ভতায
ভালর , লতলন িযভ প্রলতমাধ গ্রর্ াযীও ফমে!
৫. আল্লা তাারায ামছ আ াভারা ও বূখমন্ডয ক ামনা তথযই কোন কনই।
৬. লতলন কতা কই ভান ত্তা লমলন (ভাময কমে) শুক্র ীমে (থা মতই) তাাঁয ইচ্ছাভমতা কতাভামদয আ লৃ ত েিন
মযমছন; (আমরই) আল্লা তাারা ছাড়া লদ্বতী ক ামনা ভা'ফুদ কনই, লতলন প্রিন্ড ভতাারী এফং প্রফর প্রজ্ঞাভ।
৭. লতলনই কই ভান ত্তা, লমলন কতাভায ওয এ ক তাফ নালমর মযমছন। (এই ক তামফ দু'ধযমনয আাত
যমমছ), এয ল ছু মচ্ছ (ুস্পষ্ট) দ্বযথশীন আাত, কগুমরাই মচ্ছ ক তামফয কভৌলর অং, (এ ছাড়া) ফা ী
আাতগুমরা মচ্ছ রূ (ফর্শনা ফলর্শত, ভানুমলয ভামঝ) মামদয অন্তময ফক্রতা যমমছ, তাযা (এগুমরাম ক ন্দ্র
মযই নানা ধযমনয) কপতনা পাাদ (ৃলষ্ট ময) এফং আল্লায ক তামফয (অ-) ফযাখযা যায উমেম এফ
(রূ ) আাত কথম ল ছু অংময অনুযর্ ময, (ভূরত) এফ (রূ ) লফলময ফযাখযা আল্লা তাারা ছাড়া
আয ক উই জামন না। (এ াযমর্ই) মামদয ভমধয জ্ঞামনয েবীযতা আমছ তাযা (এফ আাত ম্পম শ) ফমর,
আভযা এয ওয ঈভান এমনলছ, এগুমরা ফই কতা আভামদয ভালরম য ক্ষ কথম (আভামদয কদা মমছ। তয
থা মচ্ছ, আল্লায কদাামত) প্রজ্ঞাভঙ্ন্ন করাম যাই ক ফর লক্ষা গ্রর্ ময থাম ।
৮. (তাযা আমযা ফমর,) ক আভামদয ভালর , (এ ফায মখন) তুলভ আভামদয (লি ) মথয লদা লদমমছা,
(তখন আয) তুলভ আভামদয ভনম ফাাঁ া ময লদমা না, এ ান্ত কতাভায াছ কথম আভামদয প্রলত দা মযা,
ক ননা মাফতী দায ভালর কতা তুলভই।
৯. ক আভামদয ভালর , তুলভ অফযই ভগ্র ভানফ জালতম কতাভায াভমন (লাফ-লন াময জমনয) এ লদন
এ লিত যমফ, এমত ক ান য ভ মে কনই; লনমেম আল্লা তাারা ( খমনাই) ওাদা বংে মযন না।
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১০. মাযা (আল্লা তাারা ও তাাঁয লফধান) অস্বী ায মযমছ তামদয ধন-ভঙ্ন্দ ও ন্তান ন্তলত আল্লায (আমাফ)
কথম (তামদয ফাাঁিামনায ফযাাময) ক ামনাই উ াময আমফ না; (প্র াযান্তময) তাযাই জাানামভয ইন্ধন মফ।
১১. (তামদয লযর্লত মফ) কপযাউন ও তামদয ূফশফতশী (না-পযভান) জালতভূময ভমতা; তাযা আভায
আাতভূম লভথযা প্রলতন মযলছমরা, অতএফ তামদয অযামধয াযমর্ আল্লা তাারা তামদয (ক্ত ময)
া ড়াও যমরন; (ফস্তুত) ালি প্রমামে আল্লা তাারা অতযন্ত মিায।
১২. (ক নফী,) মাযা আল্লাম অস্বী ায ময কফ (লফমরাী) ামপযমদয তুলভ ফমর দাও, অলিমযই কতাভযা (এ
দুলনা রালিত) যালজত মফ এফং (য ামর) কতাভামদয জাানামভয (আগুমনয) ামছ জমড়া যা মফ; (আয
জাানাভ!) তা কতা মচ্ছ অতযন্ত লন ষ্টৃ অফস্থান!
১৩. ক দর দু'কোয ভমধয কতাভামদয জমনয (লক্ষর্ী) ল ছু লনদশন (ভজুদ) লছমরা, মাযা (ফদমযয) ম্মুখভময
এম অমযয াভনাাভলন মলছমরা; (এমদয ভমধয) এ ফালনী রড়লছমরা আল্লায (দ্বীমনয) মথ, আয অয
ফালনীলে লছমরা (অলফশ্বাী) ামপযমদয, (এ ম্মুখভময) তাযা িভশিক্ষু লদম তামদয (প্রলতক্ষম ) তামদয লদ্বগুর্
কদখমত ালচ্ছমরা, (তাযযও) আল্লা তাারা মাম িান তাম াাময (ও লফজ) দান মযন; এ (ফ ঘেনায)
ভামঝ কফ করাম য জমনয অমন ল ছু কখায আমছ মাযা অন্তদৃশলষ্টভঙ্ন্ন।
১৪. নাযী জালতয প্রলত বামরাফাা, ন্তান ন্তলত, াাঁলড় াাঁলড় কানা রূা, ছেই কঘাড়া, েৃালরত জন্তু ও
মভীমনয পর (ফ ভই) ভানফ ন্তামনয জমনয করাবনী ময যাখা মমছ; (অথি) এ ফ মচ্ছ ালথশফ
জীফমনয ল ছু কবামেয াভগ্রী (ভাি! স্থাী জীফমনয) উৎ ষ্টৃ আশ্র কতা এ ভাি আল্লা তাারায ামছই যমমছ।
১৫. (ক নফী,) তুলভ (তামদয) ফমরা, আলভ ল কতাভামদয এগুমরায িাইমত উৎ ষ্টৃ ক ামনা ফস্তুয থা ফরমফা? (যাাঁ,
ক উৎ ষ্টৃ ফস্তু মচ্ছ তামদয জমনয,) মাযা আল্লাম ব ময এভন ফ করা মদয জমনয তামদয ভালরম য ামছ
যমমছ (ভমনাযভ) জানাত, মায াদমদ লদম প্রফাভান থা মফ (অেলর্ত) ঝর্শাধাযা এফং তাযা কখামন
অনালদ ার থা মফ, আমযা থা মফ (তামদয) ূত লফি ংেী ও ংলেনীযা_ (মফশালয) থা মফ আল্লা তাারায
(অনালফর) ন্তুলষ্ট; আল্লা তাারা লনজ ফাোমদয ( ামশ রাময) ওয ফশদা ত শ দৃলষ্ট যামখন।
১৬. মাযা ফমর, ক আভামদয ভালর , আভযা অফযই কতাভায ওয ঈভান এমনলছ, অতয আভামদয (মা)
গুনাখাতা (আমছ তা) তুলভ ভাপ ময দাও এফং (কল লফিামযয লদন) তুলভ আভামদয জাানামভয আগুন কথম
ফাাঁলিম লদমা।
১৭. এযা মচ্ছ ধধমশীর এফং তযাশ্রী, (এযা) অনুেত এফং দানীর, (মফশালয) এযা মচ্ছ কলযামত ল ংফা
ঊলারমেয ূমফশ ভা প্রাথশনা াযী।
১৮. আল্লা তাারা (স্বং) াক্ষয লদমচ্ছন, লতলন ছাড়া অনয ক ামনা ভা'ফুদ কনই, কপমযতাযা এফং জ্ঞানফান
ভানুলযাও (এই এ ই াক্ষয লদমচ্ছ), আল্লা তাারাই এ ভাি নযা ও ইনাপ ামশ য মযন, লতলন ছাড়া লদ্বতী
ক ামনা ভা'ফুদ কনই, লতলন যাক্রভারী, লতলন প্রজ্ঞাভ।
১৯. লনমেম (ভানুমলয) জীফন লফধান লমমফ আল্লা তাারায ামছ ইরাভই এ ভাি (গ্রর্মমােয) ফযফস্থা।
মামদয আল্লায  কথম ক তাফ কদা মলছমরা, তাযা (এ জীফন লফধান কথম লফিুযত ম) লনমজযা এম
অমযয প্রলত লফমদ্বল ও লংায ফফতশী ম (লফলবন দমর উদমর লফবক্ত ম) ভতাননম য লরপ্ত ম মড়লছমরা,
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(তাও আফায) তামদয ামছ (আল্লায  কথম ) লি জ্ঞান আায য। কম ফযলক্ত আল্লায লফধান অস্বী ায
যমফ (তায জানা উলিত), অফযই আল্লা তাারা দ্রুত লাফ গ্রর্ াযী।
২০. মলদ এযা কতাভায ামথ (এ ফযাাময) ক ামনারূ লফতম শ লরপ্ত , তামর (তুলভ তামদয) ফমর দাও, আলভ
এফং আভায অনুাযীযা (ফাই) আল্লায ামছ আত্বভশর্ ময লনমলছ; অতয মামদয (আল্লায ক্ষ কথম )
ক তাফ কদা মমছ এফং মাযা (ক ামনা ক তাফ না কম) ভূখশ (কথম কেমছ), তামদয (ফাইম ই) লজমজ্ঞ মযা,
কতাভযা ল ফাই আল্লায ামছ আত্বভশর্ মযমছা? (যাাঁ,) তাযা মলদ (জীফমনয ফশমক্ষমি) আল্লায আনুেতয
কভমন কন তামর তাযা কতা লি থ কমই কেমরা, ল ন্তু তাযা মলদ (ঈভান কথম ) ভুখ লপলযম কন তামর
ভমন কযমখা, কতাভায দালত্ব মচ্ছ ক ফর (আভায থা) কৌাঁমছ কদা; আল্লা তাারা ফাোমদয ( ভশ ান্ড লনমজই)
মশমফর্ যমছন।
২১. লনমেম মাযা আল্লায (নালমর যা) লনদশনভূ অস্বী ায ময, মাযা অনযাবামফ নফীমদয তযা ময_
তযা ময ভানফ জালতম মাযা নযা ও ইনাপ কভমন িরায আমদ কদ তামদযও, এমদয তুলভ এ মিায
ালিয ুংফাদ দাও।
২২. (এমদয অফস্থা মচ্ছ,) দুলনা আমখযাত উব স্থামনই এমদয ভশ ফযথশ (ও লনষ্ফর) ম কেমছ, (আয এ
াযমর্ই) এমদয ক াথাও ক ামনা াাময াযী নাই।
২৩. (ক নফী,) তুলভ তামদয ম্পম শ লিন্তা ময কদমখমছা ল , মামদয আভায ক তামফয ল ছু অং কদা মলছমরা,
অতয তামদয মখন আল্লায ক তামফয (ক অংময) লদম ডা া মরা মা তামদয ভধয ায অভীভাংলত
লফলভূময ভীভাংা ময কদমফ, তখন তামদয এ দর করা (এ কদাাত কথম ) ভুখ লপলযম লনমরা, (ভূরত)
এযাই মচ্ছ কফ করা মাযা (আল্লায পারা কথম ) ভুখ লপলযম যামখ।
২৪. এো এ াযমর্ কম, এ (লনমফশাধ) করাম যা ফমর, (কদামমখয) আগুন আভামদয (যীয) খমনা ঙ্ন্্ যমফ না,
(আয মলদ এ ান্ত মযও তা মফ) ামতেনা ম লে লদমনয ফযাায ভাি, (ভূরত) তামদয লনমজমদয ধভশ লফশ্বাময
ভামঝ লনমজমদয ভনেড়া ধাযর্াই তামদয প্রতালযত ময কযমখমছ।
২৫. অতয (কলদন) অফস্থাো মফ, কমলদন আলভ ভগ্র ভানফ ন্তানম এ লিত যমফা, কমলদন ম্পম শ ক ামনা
লদ্বধা মেময অফ া কনই_ কলদন প্রমতয ভানফ ন্তানম ই তায লনজস্ব অলজশত লফলনভ ুমযাুলয লদম কদা
মফ এফং (কলদন) তামদয ওয লফেুভািও মুরুভ যা মফ না।
২৬. (ক নফী), তুলভ ফমরা, ক যাজালধযাজ (ভান আল্লা), তুলভ মাম ইচ্ছা তাম াম্রাজয দান মযা, আফায মায
াছ কথম িাও তা ক মড়ও লনম মাও, মাম ইচ্ছা তুলভ ম্মালনত মযা, মাম ইচ্ছা তুলভ অভালনত মযা; ফ
য মভয রযার্ কতা কতাভায ামতই লনফদ্ধ; লনশ্চই তুলভ ফল ছুয ওয এ ভতাফান।
২৭. তুলভই যাতম লদমনয ভামঝ ালভর মযা, আফায লদনম যামতয কবতয ালভর মযা; প্রার্ীন (ফস্তু) কথম
তুলভ (কমভন) প্রামর্য আলফবশাফ ঘোও, (আফায) প্রার্ীন (অাড়) ফস্তু কফয ময আমনা প্রার্ফশস্ব (জীফ) কথম
এফং মাম ইচ্ছা তুলভ লফনা লমমফ কযমম দান মযা।
২৮. ঈভানদায ফযলক্তযা খমনা ঈভানদাযমদয ফদমর অলফশ্বাী ামপযমদয লনমজমদয ফন্ধু ফানামফ না, মলদ
কতাভামদয ক উ তা ময তমফ আল্লায ামথ তায ক ামনা ম্প ইশ থা মফ না, াাঁ তামদয াছ কথম ক ামনা
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আং া (থা মর) কতাভযা লনমজমদয ফাাঁিামনায প্রমাজন মর তা লবন থা; আল্লা তাারা কতা ফযং তাাঁয লনমজয
ফযাামযই কতাভামদয ব কদখামচ্ছন (কফী, াযর্ কতাভামদয) আল্লায ামছই লপময কমমত মফ।
২৯. (ক নফী,) তুলভ ফমরা, কতাভযা কতাভামদয ভমনয কবতয ল ছু কোন ময যামখা, ল ংফা তা (ফায াভমন)
প্র া ময দাও, তা আল্লা তাারা (বামরাবামফ) অফেত ন; আভান মভীন ও এয (আবযন্তযীর্) ফল ছুও
লতলন জামনন, মফশালয আল্লা তাারা (ৃলষ্টমরাম য) ফ ল ছুয ওয ভতাফান, লতলনই  র লক্তয আধায।
৩০. কমলদন প্রমতযম ই তায বামরা াজ াভমন ালময কদখমত ামফ, কম ফযলক্তয ত
ৃ ভশ খাযা থা মফ ক
কলদন াভনা যমত থা মফ কম, তায এফং তায ( ামজয) ভামঝ মলদ দুিয এ ো তপাৎ থা মতা! আল্লা
তাারা কতা কতাভামদয তাাঁয (ভতা ও ালি) কথম ব কদখামচ্ছন, াযর্ আল্লা তাারা তাাঁয ফাোমদয ামথ
অতযন্ত অনুগ্রীর।
৩১. (ক নফী,) তুলভ ফমরা, কতাভযা মলদ আল্লা তাারাম বামরাফামা, তামর আভায থা কভমন িমরা,
(আভাম বামরাফামর) আল্লা তাারাও কতাভামদয বামরাফামফন এফং লতলন কতাভামদয গুনাখাতা ভাপ ময
কদমফন; আল্লা তাারা অতযন্ত ভাীর ও দাফান।
৩২. তুলভ (আমযা) ফমরা, (কতাভযা) আল্লা তাারা ও (তাাঁয) যূমরয থা কভমন িমরা, (এ আহ্বান মেও) তাযা
মলদ (এ কথম ) ভুখ লপলযম কন (তামর তুলভ কজমন কযমখা), আল্লা তাারা খমনা ামপযমদয ছে মযন
না।
৩৩. অফযই আল্লা তাারা আদভ, ন  এফং ইফযাীমভয ফংধয ও ইভযামনয ফংধযমদয ৃলষ্ট মু রয ওয
(কনতৃত্ব যায জমনয) ফাছাই ময লনমমছন।
৩৪. (কনতৃমত্ব ভাীন) এমদয ন্তানযা ফংানুক্রমভ যস্পয যস্পমযয ফংধয। আল্লা তাারা (ফায
থাফাতশা) শুনমত ান এফং (ফ থা লতলন) জামনন।
৩৫. (স্মযর্ মযা,) মখন ইভযামনয স্ত্রী ফরমরা, ক আভায ভালর , আভায েমবশ মা আমছ তাম আলভ স্বাধীনবামফ
কতাভায (দ্বীমনয াজ যায) জমনয উৎেশ যরাভ, তুলভ আভায  কথম এ ন্তানলেম ফুর ময নাও, অফযই
তুলভ (ফ থা) কামনা এফং (ফ লফল) জামনা।
৩৬. অতয (এ ভ) মখন ইভযামনয স্ত্রী তাম জন্ম লদমরা, (তখন) ক ফরমরা, ক আভায ভালর , (এল !)
আলভ কতা (কদখলছ) এ লে কভম ন্তান জন্ম লদমলছ (এ ো কভমম ল বামফ আলভ কতাভায মথ উৎেশ যমফা);
আল্লা তাারা কতা বামরাবামফই জানমতন, ইভযামনয স্ত্রী ল জন্ম লদমমছ, (আমর) কছমর খমনা কভময ভমতা
(ফ াজ আঞ্জাভ লদমত ভ) না, (ইভযামনয স্ত্রী ফরমরা), আলভ এ লশুয নাভ যাখরাভ ভাযইাভ এফং আলভ এ
লশু ও তায (অনােত) ন্তানম অলবপ্ত তামনয (অলনষ্ট) কথম যায জমনয কতাভায ামছ আশ্র িাই।
৩৭. আল্লা তাারা (ইভযামনয স্ত্রীয কদাা ফুর যমরন এফং) তাম অতযন্ত ুেযবামফই গ্রর্ ময লনমরন
এফং (ধীময ধীময) তাম লতলন বামরাবামফই েমড় তুরমরন, (আয ক জমনযই) আল্লা তাারা তাম মা ালযায
তোফধামন যাখমরন, (ফমড়া ফায য) মখলন মা ালযা তায ামছ (তায লনজস্ব) এফাদামতয কক্ষ কমমতা, (তখলন
ক কদখমত) কমতা কখামন ল ছু খাফায (ভজুদ যমমছ, খাফায কদমখ) মা ালযা লজমজ্ঞ যমতা, ক ভাযইাভ,
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এফ (খাফায) কতাভায ামছ ক ামেম আম? ভাযইাভ জফাফ লদমতা, এ ফ (আম আভায ভালর ) আল্লায
াছ কথম ; (আয) অফযই আল্লা তাারা মাম িান তাম লফনা লমমফ কযমম দান মযন।
৩৮. কখামন (দাাঁলড়মই) মা ালযা তায ভালরম য ামছ কদাা যমরা, ক আভায ভালর , তুলভ কতাভায াছ
কথম আভাম (কতাভায অনুগ্রময প্রতী লমমফ) এ লে কন ন্তান দান মযা, লনশ্চই তুলভ (ভানুমলয) ডা
কামনা।
৩৯. অতয কপমযতাযা তাম ডা লদমরা এভন এ ভম_ মখন ক এফাদামতয ক নাভাম আদা
যলছমরা (কপমযতাযা ফরমরা, ক মা ালযা, আল্লা তাারা কতাভায ডা শুমনমছন), অফযই আল্লা তাারা
কতাভাম ইাইায (জন্ম ম্পম শ) ুংফাদ লদমচ্ছন, (কতাভায ক ন্তান) আল্লায  কথম তাাঁয ফার্ীয তযান
যমফ, ক মফ (ভামজয) কনতা, (ক মফ) চ্চলযিফান, (ক মফ) নফী, (মফশালয ক মফ) ৎ ভশীর
ফযলক্তমদয এ জন।
৪০. (এ থা শুমন) মা ালযা ফরমরা, ক আভায ভালর , আভায (ঘময) কছমর মফ ল বামফ, (এম কতা) আলভ
লনমজ ফাধশম য উনীত ম কেলছ, (তদুলয) আভায স্ত্রীও ফন্ধযা (ন্তান ধাযমর্ ম্পূর্শ অ ক্ষভ); আল্লা তাারা
ফরমরন, াাঁ এবামফই আল্লা তাারা মা িান তা লতলন মযন।
৪১. মা ালযা লনমফদন যমরা, ক ভালর , তুলভ আভায জমনয (এয) ল ছু (ূফশ) রক্ষর্ লি ময দাও; আল্লা
তাারা ফরমরন (াাঁ), কতাভায (ক) রক্ষর্ মফ এই কম, তুলভ লতন লদন লতন যাত মশন্ত ভানুমলয ামথ ইাযা
ইংলেত ছাড়া থাফাতশা ফরমফ না; (এ অফস্থা) তুলভ কতাভায ভালর ম কফী কফী স্মযর্ যমফ এফং  ার
ন্ধযা (তাাঁয লফি নাভভূময) তাফী াি যমত থা মফ।
৪২. (অতয ভাযইাভ ফমাপ্রাপ্ত মর) আল্লায কপমযতাযা মখন ফরমরা, ক ভাযইাভ, আল্লা তাারা
লনমেম কতাভাম (এ লে লফমল ামজয জমনয) ফাছাই মযমছন এফং (ক জমনয) কতাভাম লতলন লফি
মযমছন এফং লফমশ্বয নাযী মু রয ওয লতলন কতাভাম ফাছাই মযমছন।
৪৩. ক ভাযইাভ, (এয কমােয ওায জমনয) তুলভ ফশদা কতাভায ভালরম য অনুেত ও, তাাঁয ামছ (আনুেমতযয)
ভাথা নত মযা এফং এফাদাত াযীমদয ামথ তুলভও (তায) এফাদাত মযা।
৪৪. (ক নফী,) এ ফই কতা (লছমরা কতাভায জমনয) অদৃযমরাম য ংফাদ, আলভই এগুমরা কতাভাম ওীয
ভাধযমভ জালনমলছ; (নতুফা) তুলভ কতা কখামন তামদয াম ালময লছমর না_ (লফমল ময) মখন (এফাদাতখানায
ুমযালতযা) ভাযইামভয ৃষ্ঠমাল ক মফ এো লনফশািমনয জমনয রভ লন কক্ষ ( ময লনমজমদয বােয যীক্ষা)
যলছমরা, আয তুলভ তামদয ওখামনও উলস্থত লছমর না মখন তাযা (এ লনম) লফত শ যলছমরা!
৪৫. অতয কপমযতাযা ফরমরা, ক ভাযইাভ, অফযই আল্লা তাারা কতাভাম (এ লে ুি ন্তামনয জন্ম
ংক্রান্ত) লনজস্ব এ ফার্ীয দ্বাযা ুংফাদ লদমচ্ছন, তায নাভ ভাী_ (ক লযলিত মফ) ভাযইামভয ুি ঈা,
দুলনা আমখযামতয উব স্থামনই ক ম্মালনত মফ, ক মফ (আল্লায) ালি্নধযপ্রাপ্ত ফযলক্তমদয অনযতভ।
৪৬. ক কদারনা থা া অফস্থা (কমভন) ভানুমলয ামথ থা ফরমত াযমফ, লযর্ত ফমও (কতভলনবামফ তামদয
ামথ) থা ফরমফ, (ফস্তুত) ক মফ কন ায ভানুলমদয এ জন।
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৪৭. ভাযইাভ ফরমরা, ক আভায ভালর , আভায (েমবশ) ন্তান আমফ ক ামেম ? আভাম কতা খমনা ক ামনা
ভানফ ন্তান ঙ্ন্্ মশন্ত মযলন; আল্লা তাারা ফরমরন, এবামফই_ আল্লা তাারা মাম িান (লিযািলযত লনভ
ছাড়াই) তাম দা মযন; লতলন মখন ক ামনা াজ যায লদ্ধান্ত কনন তখন শুধু তাম ফমরন, 'ও', অতয
(ামথ ামথ) তা (ংঘলেত) ম মা।
৪৮. (কপমযতাযা ভাযইাভম ফরমরা,) কতাভায ন্তানম আল্লা তাারা তাাঁয ক তাফ ও প্রজ্ঞায লফলগুমরা
কখামফন, (ামথ ামথ লতলন তাম ) তাওযাত এফং ইনজীরও লক্ষা কদমফন।
৪৯. (আল্লা তাারা তাম ) ফনী ইযাঈরমদয ামছ যূর ময ািামরন (অতয ক আল্লায যূর ম
তামদয ামছ এম ফরমরা), আলভ লনমেম কতাভামদয ভালরম য াছ কথম (নফুওমতয ল ছু) লনদশন লনম
এমলছ (এফং ক লনদশনগুমরা মচ্ছ), আলভ কতাভামদয জমনয ভালে দ্বাযা াখীয ভমতা ময এ লে আ লৃ ত ফানামফা
এফং ময তামত পুাঁ কদমফা, অতয (কতাভযা কদখমফ এই) আ লৃ তলে আল্লায ইচ্ছা (জীফন্ত) াখী ম মামফ,
আয জন্মান্ধ এফং ষ্ঠু কযােীম ও ুস্থ ময কদমফা, (আল্লায ইচ্ছা এবামফ) আলভ ভৃতম ও জীলফত ময কদমফা,
আলভ কতাভামদয আমযা ফমর কদমফা, কতাভযা কতাভামদয ঘময ল ল লজলন খাও, আফায ল লজলন (না কখম)
জভা ময যামখা; (ভূরত) কতাভযা মলদ আল্লায ওয ঈভান আমনা তামর (লনমেম) এমত কতাভামদয জমনয
লনদশন যমমছ।
৫০. (ভাী ঈা ইফমন ভাযইাভ আযও ফরমফ,) তাওযামতয কম ফার্ী আভায ামছ যমমছ আলভ তায
তযান াযী, (তা ছাড়া) কতাভামদয ওয াযাভ ময যাখা মমছ এভন লত লজলনও আলভ কতাভামদয
জমনয ারার ময কদমফা এফং আলভ কতাভামদয ভালরম য  কথম (এই) লনদশন লনমই এমলছ, অতএফ কতাভযা
আল্লাম ই ব মযা এফং আভায আনুেতয মযা।
৫১. লনশ্চই আল্লা তাারা আভায ভালর , কতাভামদযও ভালর , অতএফ কতাভযা তাাঁযই এফাদাত মযা; (আয)
এোই মচ্ছ এ ভাি লি ও কাজা থ।
৫২. অতয ঈা মখন তামদয কথম প
ু যী আাঁি যমত াযমরা, তখন ক (াথীমদয কডম ) ফরমরা, ক (আমছা
কতাভযা) আল্লা তাারায (মথয) লদম (িরায ভ) আভায াাময াযী মফ! াওাযীযা ফরমরা, (যাাঁ)
আভযাই (মফা) আল্লায াাময াযী; আভযা আল্লায ওয ঈভান এমনলছ (ক ঈা), তুলভ াক্ষী থাম া, আভযা
ফাই আল্লায এ এ জন অনুেত ফাো।
৫৩. (াওাযীযা ফরমরা,) ক আল্লা, তুলভ মা ল ছু নালমর মযমছা আভযা তায ওয ঈভান এমনলছ এফং আভযা
যূমরয থাও কভমন লনমলছ, ুতযাং তুলভ (মতযয )কক্ষ াক্ষযদাতামদয ামথ আভামদয (নাভ) লরমখ দাও।
৫৪. ফনী ইযাঈমরয করাম যা (আল্লায নফীয লফরুমদ্ধ দারুর্) িতা যমরা, তাই আল্লাও ক ৌমরয ন্থা গ্রর্
যমরন; (ফস্তুত) আল্লা তাারাই মচ্ছন মফশাত্তভ ক ৌরী!
৫৫. মখন আল্লা তাারা ফরমরন, ক ঈা, আলভ কতাভায এ দুলনায (জীফন াোমনায) ার কল যমত মালচ্ছ
এফং (অলিমযই) আলভ কতাভাম আভায ামছ তুমর আনমফা, মাযা (কতাভাম কভমন লনমত) অস্বী ায যমছ তামদয
(মাফতী া) কথম ও আলভ কতাভাম লফি ময কনমফা, আয মাযা কতাভাম অনুযর্ যমছ তামদয আলভ
ক াভত মশন্ত এই অস্বী ায াযীমদয ওয (লফজী ময) যাখমফা, অতয কতাভামদয ফাইম আভায ামছই
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লপময আমত মফ, কলদন (ঈা ভলঙ্ন্্ ত) কমফ লফলম কতাভযা ভতলফমযামধ লরপ্ত লছমর তায ফ লে লফলই
আলভ কতাভামদয ভামঝ ভীভাংা ময কদমফা।
৫৬. মাযা (আভায লফধান) অস্বী ায মযমছ আলভ তামদয এ দুলনা (অভান) ও আমখযামত (আগুমন দগ্ধ
ওায) মিাযতয ালি কদমফা, (এ কথম ফাাঁিামনায ভমতা কলদন) তামদয ক ামনা াাময াযী থা মফ না।
৫৭. অযলদম মাযা আল্লায ওয ঈভান এমনমছ এফং বামরা াজ মযমছ, অতয আল্লা তামদয (ফাই)-ক
তামদয াওনা ুমযাুলযই আদা ময কদমফন; আল্লা তাারা মামরভমদয খমনা বামরাফামন না।
৫৮. এই (ক তাফ) মা আলভ কতাভাম মড় কানালচ্ছ, তা মচ্ছ আল্লায লনদশন ও জ্ঞানূর্শ উমদ লফমল।
৫৯. আাল্লা তাারায ামছ ঈায উদাযর্ মচ্ছ (প্রথভ ভানুল) আদমভয ভমতা; তাম ও আল্লা তাারা (ভাতালতা ছাড়া যালয) ভালে কথম দা মযমছন, তাযয তাম ফরমরন, (এফায তুলভ) ম মাও, ামথ ামথ তা
(ভানুমল লযর্ত) ম কেমরা।
৬০. (এ মচ্ছ) কতাভায ভালর (আল্লা)-এয  কথম (আা) তয (প্রলতমফদন), অতয কতাভযা খমনা কফ
দমর ালভর মা না মাযা (ঈায ফযাাময নানায ভ) মে কালর্ ময।
৬১. এ লফলম আল্লায াছ কথম (লি ) জ্ঞান আায যও মলদ ক উ কতাভায ামথ (খাভাখা) ঝেড়া-লফফাদ ও
ত র্শ যমত িা তামর তুলভ তামদয ফমর দাও, এমা (আভযা ফাই এ ফযাাময এ ভত ই), আভযা আভামদয
কছমরমদয ডা মফা এফং কতাভামদয কছমরমদযও ডা মফা, (এ ইবামফ আভযা ডা মফা) আভামদয নাযীমদয এফং
কতাভামদয নাযীমদযও, (ামথ ামথ) আভযা আভামদয লনমজমদয এফং কতাভামদযও (এ ামথ জমড়া ওায
জমনয) ডা কদমফা, অতয (ফাই এ জাো জমড়া মর) আভযা লফনীতবামফ কদাা যমফা, (আভামদয ভমধয)
কম লভথযাফাদী তায ওয আল্লায অলবা ফললশত কা ।
৬২. এ মচ্ছ লি (ও লনবরশ) ঘেনা। আল্লা তাারা ছাড়া লদ্বতী ক ামনা ভা'ফুদ কনই; লনমেম আল্লা তাারা
যভ লক্তারী ও প্রজ্ঞাভ।
৬৩. অতয তাযা মলদ (এ িযামরঞ্জ কথম ) ভুখ লপলযম কন, তামর (তাযা কমন কজমন যামখ,) আল্লা তাারা
র ৃলষ্ট াযীমদয (বামরা মযই) জামনন।
৬৪. (ক নফী,) তুলভ ফমরা, ক ক তাফধাযীযা, এমা আভযা এভন এ থা (উবম এ ভত ই) মা আভামদয
ামছ এ (ও অলবন এফং ক থালে মচ্ছ), আভযা উবমই আল্লা তাারা ছাড়া অনয ামযা এফাদাত যমফা না
এফং তাাঁয ামথ অনয ল ছুম অংীদায ফানামফা না, (মফশালয) এ আল্লা তাারা ছাড়া আভযা আভামদয
ভামঝও এম অযম প্রবু ফমর কভমন কনমফা না; অতয তাযা মলদ (এ কথম ) ভুখ লপলযম কন তামর তামদয
তুলভ ফমর দাও, কতাভযা াক্ষী কথম া, আভযা আল্লায াভমন আনুেমতযয ভাথা নত ময লদমলছ।
৬৫. (তুলভ আমযা ফমরা,) ক ক তাফধাযীযা, কতাভযা ইফযাীভ ম্পম শ (আভামদয ামথ অমথা) ক ন ত শ মযা,
অথি (কতাভযা জামনা) তাওযাত ও ইনজীর তায (অমন ) ময নালমর যা মমছ; কতাভযা ল (এ থা) ফুঝমত
াযমছা না?
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৬৬. যাাঁ, এয ম লে লফলম কতাভামদয (মতা) ল ছু ল ছু জানামানা লছমরা এফং ক লফলম কতা কতাভযা ত শ
লফত ও
শ যমর, ল ন্তু কমফ লফলম কতাভামদয ক ামনা জ্ঞানই কনই কফ লফলম কতাভযা লফতম শ লরপ্ত মচ্ছা ক ন?
আল্লা তাারাই (ফ ল ছু) জামনন, কতাভযা ল ছুই জামনা না,
৬৭. (লি ঘেনা মচ্ছ,) ইফযাীভ না লছমরা ইহুদী_না লছমরা খৃস্টান; ফযং ক লছমরা এ জন এ লনষ্ঠ ভুলরভ;
ক খমনা কভাময মদয দরবুক্ত লছমরা না।
৬৮. ভানুলমদয কবতয ইফযাীমভয ামথ (ঘলনষ্ঠতভ) ম্পম শয কফী অলধ ায কতা আমছ কফ করাম য, মাযা
তায অনুযর্ মযমছ, এ নফী ও (তায ওয) ঈভান আনন াযীযাই (মচ্ছ) ইফযাীমভয ঘলনষ্ঠতভ ফযলক্ত;
(ভূরত) আল্লা তাারা এ ভাি তামদযই াাময াযী (ৃষ্ঠমাল ) মাযা তাাঁয ওয ঈভান আমন।
৬৯. এ ক তাফধাযীমদয এ লে দর (লফভ্রালন্ত ৃলষ্ট ময) কতাভামদয ক ামনা না ক ামনাবামফ থভ্রষ্ট ময লদমত িা;
মলদও তামদয এ কফাধেু ু কনই কম, (তামদয এফ ভশন্থা) তামদয লনমজমদয ছাড়া অনয ক ামনা ফযলক্তম ই থভ্রষ্ট
যমত াযমফ না।
৭০. ক ক তাফধাযীযা, কতাভযা (কজমন ফুমঝ) ক ন আল্লায আাত (ও তাাঁয লফধান) অস্বী ায যমছা, অথি (এই
ঘেনাভূময তযতায) াক্ষয কতা কতাভযা লনমজযাই ফন যমছা।
৭১. ক ক তাফধাযীযা, ক ন কতাভযা ' '-ক ফালতমরয ামথ লভলম লদমচ্ছা, (এমত ময) কতাভযা কতা তযম ই
কোন ময লদমচ্ছা, অথি (এো কম মতযয এ ান্ত লযন্থী) তা কতাভযা বামরা মযই জামনা।
৭২. আমর ক তাফমদয (ভধয কথম ) এ দর (লনমফশাধ) তামদয লনমজমদয করা মদয ফমর, ভুরভানমদয ওয মা
ল ছু অফতীর্শ মমছ কতাভযা  ার কফরা তায ওয ঈভান আমনা এফং লফম র কফরা (লেম) তা অস্বী ায
মযা, (এয পমর) তাযা ম্ভফত (ঈভান কথম ) লপময আমফ।
৭৩. মাযা কতাভামদয জীফন লফধামনয অনুযর্ ময, এভন ফ করা জন ছাড়া অনয ামযা থাই কতাভযা কভমন
লনমা না; (ক নফী,) তুলভ ফমর দাও, এ ভাি কদাাত মচ্ছ আল্লায কদাাত (কতাভযা এ থা ভমন মযা না
কম), কতাভামদয কম ধযমনয (ফযফস্থা) কদা মমছ কতভন ধযমনয ল ছু অনয াউম ও কদা মফ এফং (ক ূি
ধময) অনয করাম যা কতাভামদয ভালরম য দযফাময কতাভামদয লফরুমদ্ধ ক ামনা য ভ মুলক্তত শ খাড়া যমফ, (ক
নফী); তুলভ তামদয ফমর দাও, (কদাামতয এ) অনুগ্র অফযই আল্লায ামত, লতলন মাম ইচ্ছা তাম ই তা দান
মযন; আল্লা তাারা লফার, প্রজ্ঞাম্পন।
৭৪. লনমজয দা লদম লতলন মাম ইচ্ছা তাম ই (কদাামতয জমনয) খা ময কনন; (ফস্তুত) আল্লা তাারা
মচ্ছন অীভ দা ও অনুগ্রময ভালর ।
৭৫. আমর ক তাফমদয ভমধয এভন করা ও আমছ, তুলভ মলদ তায ামছ ধন ভমঙ্ন্দয এ ি ও আভানত যামখা,
ক (িাওাভািই) তা কতাভাম কপযত কদমফ, আফায এমদয ভমধয এভন ল ছু (করা ও) আমছ মায ামছ মলদ
এ লে দীনাযও তুলভ যামখা, ক তা কতাভাম লপলযম কদমফ না, যাাঁ, মলদ (এ জমনয) তুলভ তায ওয কিম ফমত
ামযা তামর (কো লবন), এো এই াযমর্ কম, এযা ফমর, এই (অ-ইহুদী) অললত করা মদয ফযাাময আভামদয
ওয ক ামনা ফাধযফাধ তা কনই, (এবামফই) এযা ফুমঝ শুমন আল্লায ওয লভথযা থা ফমর।
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৭৬. অফয কম ফযলক্ত (আল্লায ামথ ম্পল ত
শ ) প্রলতশ্রুলত যক্ষা ময িমর এফং (ক ফযাাময) াফধানতা
অফরম্বন ময, (তামদয জমনয ুখফয মচ্ছ) আল্লা তাারা াফধানী করা মদয খুফ বামরাফামন।
৭৭. (মাযা লনমজমদয আল্লায ামথ ভঙ্ ালদত) প্রলতশ্রুলত ও থভূ াভানয (ধফলল ) ভূমরয লফলক্র ময
কদ, য ামর তামদয জমনয (আল্লায ুযস্কামযয) ক ামনা অংই থা মফ না, কলদন এমদয ামথ আল্লা তাারা
ক ামনা থাফাতশা ফরমফন না, (এভনল কলদন) আল্লা তাারা তামদয লদম তাল মও কদখমফন না এফং আল্লা
তাারা তামদয া লফিও যমফন না, (লতযই) এমদয জমনয যমমছ মিায ীড়াদা আমাফ।
৭৮. এমদয ভমধয এভন ল ছু করা ও আমছ, মাযা ক তামফয ক ামনা অং মখন মড় তখন লনমজমদয লজহ্বাম
এভনবামফ এলদ -কলদ ময কন, মামত কতাভযা ভমন যমত ামযা কম, লতয ফুলঝ তা ক তামফয ক ামনা অং,
ল ন্তু (আমর) তা ক তামফয ক ামনা অংই ন, তাযা আমযা ফমর, এো আল্লায াছ কথম ই এমমছ, ল ন্তু তা
আল্লায াছ কথম আা ল ছু ন, এযা কজমন শুমন আল্লায ওয লভথযা থা ফমর িমরমছ।
৭৯. ক ামনা ভানফ ন্তামনয মই এো (ম্ভফ) ন কম, আল্লা তাারা তাম তাাঁয ক তাফ, প্রজ্ঞা ও নফুওত দান
যমফন, অতয ক করা মদয (কডম ) ফরমফ, কতাভযা আল্লাম কছমড় (এখন) ফাই আভায ফাো ম মাও,
ফযং ক (কতা নফুওতপ্রালপ্তয য এ থাই) ফরমফ, কতাভযা ফাই কতাভামদয ভালরম য ফাো ম মাও, এো এই
াযমর্ কম, কতাভযাই ভানুলমদয (এই) ক তাফ কখালচ্ছমর এফং কতাভযা লনমজযাও (তাই) অধযন যলছমর।
৮০. আল্লায কপমযতা ও তাাঁয নফীমদয প্রলতার রূম স্বী ায ময লনমত এ ফযলক্ত কতাভামদয খমনা আমদ
কদমফ না; এ ফায আল্লায অনুেত ভুরভান ফায য ক ল বামফ কতাভামদয ুনযা প
ু যীয আমদ লদমত
াময?
৮১. আল্লা তাারা মখন তাাঁয নফীমদয াছ কথম প্রলতশ্রুলত লনমলছমরন (তখন লতলন ফমরলছমরন, এ মচ্ছ)
ক তাফ ও (তায ফযফালয ) জ্ঞান ক ৌর, মা আলভ কতাভামদয দান যরাভ, অতয কতাভামদয ামছ মখন
(আভায ক ামনা) যূর আমফ, কম কতাভামদয ামছ যলত (আমেয) ক তামফয তযান যমফ, তখন কতাভযা
অফযই তায (আনীত লফধামনয) ওয ঈভান আনমফ এফং তাম াাময যমফ; আল্লা তাারা লজমজ্ঞ যমরন,
কতাভযা ল এ ( থায) ওয এ অংেী ায গ্রর্ যমছা? তাযা ফরমরা, যাাঁ আভযা (কভমন িরায) অংেী ায যলছ;
আল্লা তাারা ফরমরন, তামর কতাভযা াক্ষী কথম া এফং আলভও কতাভামদয ামথ (এ অংেী াময) াক্ষী ম
যইরাভ।
৮২. অতয মাযা তা বংে ময (এ কথম ) ভুখ লপলযম কনমফ, তাযা অফযই লফমরাী (ফমর লযেলর্ত) মফ।
৮৩. তাযা ল আল্লায (কদা জীফন) ফযফস্থায ফদমর অনয ক ামনা লফধামনয ন্ধান যমছ? অথি আভান মভীমন
মা ল ছু আমছ ইচ্ছা কা ল ংফা অলনচ্ছা কা , আল্লা তাারায (লফধামনয) াভমন আত্বভশর্ ময আমছ
এফং প্রমতয ম কতা তাাঁয ামছই লপময কমমত মফ।
৮৪. (ক নফী,) তুলভ ফমরা, আভযা আল্লায ওয ঈভান এমনলছ, ঈভান এমনলছ আভামদয ওয মা নালমর যা
মমছ তায ওয, ইফযাীভ, ইভাঈর, ইা , ইা ফু ও তামদয অনযানয ফংধযমদয প্রলত মা ল ছু নালমর
যা মমছ তায ওযও (আভযা ঈভান এমনলছ), আভযা আমযা ঈভান এমনলছ, ভূা, ঈা এফং অনয নফীমদয
তামদয ভালরম য  কথম মা ল ছু কদা মমছ তায ওযও, (আল্লায) এ নফীমদয ামযা ভামঝই আভযা ক ামনা
ধযমনয তাযতভয লয না, (ভূরত) আভযা ফাই লচ্ছ আল্লায ামছ আত্বভশর্ াযী (ভুরভান)।
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 9

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৮৫. মলদ ক উ ইরাভ ছাড়া (লনমজয জমনয) অনয ক ামনা জীফন লফধান অনুন্ধান ময তমফ তায াছ কথম ক
(উদ্ভালফত) ফযফস্থা খমনা গ্রর্ যা মফ না, য ামর ক িযভ ফযথশ মফ।
৮৬. (ফমরা,) মাযা ঈভামনয (আমরা াওায) য প
ু যী মযমছ, আল্লা তাারা তামদয ল বামফ (আফায
আমরায) থ প্রদশন যমফন, অথি (এয আমে) এযাই াক্ষয লদমলছমরা কম, আল্লায যূর তয এফং (এ
যূমরয ভাধযমভই) এমদয ামছ উজ্জ্বর লনদশনভূ এমলছমরা; (আমর) আল্লা তাারা খমনা
ীভারংঘন াযী ফযলক্তমদয লি থ প্রদশন মযন না।
৮৭. এফ (ীভারংঘনজলনত) ামশ রাময এ ভাি প্রলতদান লমমফ তামদয ওয আল্লা তাারা, তাাঁয
কপমযতা ও অনয ফ ভানুমলয অলবা (ফললশত মফ)।
৮৮. (ক অলবপ্ত স্থান মচ্ছ জাানাভ,) কখামন তাযা অনালদ ার ধময মড় থা মফ, (এ ভুূমতশয জমনযও)
তামদয ওয ালিয ভািা ভামনা মফ না, না আমাফ কথম তামদয (এ েুখালন) লফযাভ কদা মফ!
৮৯. (তমফ) তামদয থা আরাদা, মাযা (এফ ল ছুয য) তাওফা মযমছ এফং (তাযয) লনমজমদয ংমাধন
ময লনমমছ, আল্লা তাারা অফযই ভাীর ও যভ দারু।
৯০. ল ন্তু মাযা এ ফায ঈভান আনায য প
ু যীয (থ) অফরম্বন মযমছ, অতয তাযা এই কফঈভানী
( ামশ রা) লদন লদন ফাড়ামতই কথম মছ, (আল্লায দযফাময) তামদয তাওফা খমনা ফুর মফ না, াযর্ এ
ধযমনয করাম যাই মচ্ছ থভ্রষ্ট।
৯১. (এো ুলনলশ্চত,) মাযা আল্লা তাারাম অস্বী ায মযমছ এফং প
ু যী অফস্থাই তামদয ভৃতুয মমছ, তাযা
মলদ লনমজমদয (আল্লায আমাফ কথম ) ফাাঁিামনায জমনয এ ৃলথফীূর্শ স্বর্শও ভুলক্তর্ লমমফ খযি ময, তফু
তামদয ামযা াছ কথম তা গ্রর্ যা মফ না; ফস্তুত এযাই মচ্ছ ক ফ (তবােয) ফযলক্ত মামদয জমনয যমমছ
ভভশনৎদুদ আমাফ, আয কলদন তামদয ক ামনা াাময াযীও থা মফ না।

পারা ৪
৯২. কতাভযা খমনা (মথাথশ) কন ী অজশন যমত াযমফ না, মমতাক্ষর্ না কতাভযা কতাভামদয বামরাফাায লজলন
আল্লাহয মথ ফয যমফ; (ভুরত) কতাভযা মা ল ছুই ফয মযা, আল্লাহ তাারা তা জামনন।
৯৩. (আজ কতাভামদয জমনয কম) ফ খাফায (ারার যা মমছ তা এ ভ) ফনী ইযাঈরমদয জমনযও ারার
লছমরা, (অফয) এভন (দু'এ ো) লজলন ফামদ, মা তাওযাত নালমর ওায আমেই ইযাঈর তায লনমজয ওয
াযাভ ময কযমখলছমরা; তুলভ ফমরা (মে থা মর মাও), কতাভযা লেম তাওযাত লনম এমা এফং তা মড়
কানাও, মলদ (কতাভযা কতাভামদয দাফীয ফযাাময) তযফাদী ও!

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 10

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৯৪. মাযা এযযও আল্লাহয ওয লভথযা আমযা ময, লনমেম তাযা (ফমড়া) মামরভ।
৯৫. তুলভ ফমরা, আল্লাহ তাারা তয থা ফমরমছন, অতএফ কতাভযা ফাই লনষ্ঠায ামথ ইফযাীমভয ভতাদশ
অনুযর্ মযা, আয ইফযাীভ খমনা (আল্লাহয ামথ) কভাময মদয (দমর) ালভর লছমরা না।
৯৬. লনশ্চই কোো ভানফ জালতয জমনয ফশপ্রথভ কম ঘযলে ফালনম যাখা মলছমরা তা লছমরা ফাক্কা (তথা ভক্কা
নেযীমত,) এ ঘযম রযার্ ভঙ্গরভ এফং (ভানফ মু রয) লদাযীলে ফানামনা মলছমরা।
৯৭. এখামন যমমছ (আল্লাহ তাারায) ুস্পষ্ট লনদশনভু, (আমযা) যমমছ (এফাদামতয জমনয) ইফযাীমভয
দাঁ াড়ামনায স্থান (এই ঘমযয লফমল ভমশাদা মচ্ছ), কম এখামন প্রমফ যমফ ক (দুলনা আমখযাত উব স্থামনই)
লনযাদ (ম মামফ; লদ্বতী ভমশাদা মচ্ছ) ভানফ জালতয ওয আল্লাহয জমনয এই দালত্ব কদা মমছ কম, কম
ফযলক্তযই এ ঘয মশন্ত কৌাঁছায াভথশ থা মফ, ক কমন এই ঘমযয জ্জ আদা ময, আয মলদ ক উ (এ লফধান)
অস্বী ায ময (তায কজমন যাখা উলিত), আল্লাহ তাারা ৃলষ্ট মু রয কভামেই ভুখামক্ষী নন।
৯৮. (ক নফী!) তুলভ ফমরা, ক আমর ক তাফযা, কতাভযা ক ন (কজমন ফুমঝ) আল্লাহয আাত অস্বী ায মযা,
অথি কতাভযা মা ল ছু মযা আল্লাহ তাারাই তায ওয াক্ষী।
৯৯. তুলভ (আমযা) ফমরা, ক আমর ক তাফযা, মাযা ঈভান এমনমছ কতাভযা ক ন তামদয আল্লাহয থ কথম
কপযামত িমষ্টা যমছা (এবামফই) কতাভযা (আল্লাহয) থম ফাঁ া া যমত িাও, অথি (এই করা মদয তযন্থী
ফায ফযাাময) কতাভযাই কতা াক্ষী; আল্লাহ তাারা কতাভামদয এই ফ (লফমরাভুর ) আিযর্ ম্পম শ কভামেই
উদাীন নন।
১০০. ক ভানুল, কতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা- (আমে) মামদয ক তাফ কদা মমছ কতাভযা মলদ তামদয ক ামনা
এ লে দমরয থা কভমন িমরা, তামর (ভমন কযমখা), এযা ঈভান আনায যও (ধীময ধীময) কতাভামদয ামপয
ফালনম কদমফ।
১০১. আয কতাভযা ল বামফ প
ু যী যমফ, মখন কতাভামদয াভমন (ফায ফায) আল্লাহয আাতভু কতরাওাত
যা মচ্ছ, তাছাড়া (এ আামতয ফা স্বং) আল্লাহয যুর মখন কতাভামদয ভামঝই ভজুদ যমমছ, কম ফযলক্তই
আল্লাহ (ও তাাঁয লফধান)-ক ক্ত ময আাঁ মড় ধযমফ, ক অফযই কাজা মথ লযিালরত মফ।
১০২. ক ভানুল, কতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, আল্লাহম ব মযা, লি মমতােু ু ব তাাঁম
(আল্লাহয ামছ ম্পূর্শ) আত্মভশর্ াযী না ম কতাভযা খমনা ভৃতুয ফযর্ মযা না।

যা উলিত,

১০৩. কতাভযা ফাই লভমর আল্লাহয যলম ক্ত ময আাঁ মড় ধমযা এফং খমনা যস্পয লফলচ্ছন মা না,
কতাভযা কতাভামদয ওয আল্লাহয (কই) কনাভমতয থা স্মযর্ মযা, মখন কতাভযা এম অমযয দুভন লছমর,
অতয আল্লাহ তাারা (তাাঁয দ্বীমনয ফন্ধন লদম) কতাভামদয এম য জমনয অমযয ভমন বামরাফাায ঞ্চায ময
লদমরন, অতয (মুে মুোন্তমযয ত্রুতা বুমর) কতাভযা আল্লাহয অনুগ্রম এম অমযয ‘বাই' ম কেমর, অথি
কতাভযা লছমর (ানাালনয) অলে ুমন্ডয প্রান্তীভা, অতয কখান কথম আল্লাহ তাারা (তাাঁয যভত লদম)
কতাভামদয উদ্ধায যমরন; আল্লাহ তাারা এবামফই তাাঁয লনদশনভু কতাভামদয ামছ স্পষ্ট ময ফর্শনা মযন,
মামত ময কতাভযা লি মথয ন্ধান কমত ামযা।
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১০৪. কতাভামদয ভধয কথম এভন এ লে দর থা া উলিত, মাযা (ভানুলমদয রযামর্য লদম ডা মফ, তয ও)
নযাময আমদ কদমফ, আয (অতয ও) অনযা াজ কথম (তামদয) লফযত যাখমফ; (লতয ায অমথশ) এযাই মচ্ছ
াপরযভলন্ডত।
১০৫. কতাভযা ( খমনা) তামদয ভমতা ম কমমা না, মামদয ামছ আল্লাহয ক্ষ কথম ুস্পষ্ট লনদশন আায
যও তাযা লফলবন দমর উদমর লফবক্ত ম মড়মছ এফং (লনমজমদয ভমধয) নানা ধযমনয ভতানন য ৃলষ্ট মযমছ;
এযাই মচ্ছ ক ফ ভানুল মামদয জমনয মিায ালি যমমছ।
১০৬. ক (ক াভমতয) লদন (লনমজমদয কন আভর কদমখ) ল ছু ংখয কিাযা শুভ্র ভুজ্জ্বর ম মামফ, (আফায)
ল ছু ংখয ভানুমলয কিাযা (ফযথশতায নলথি কদখায য) ামরা (ও লফশ্রী) ম ড়মফ, (যাাঁ) মামদয ভুখ
(কলদন) ামরা ম মামফ (জাানামভয প্রযীযা তামদয লজমজ্ঞ যমফ), ঈভামনয (কনাভত াওায) যও ল
কতাভযা প
ু যীয থ অফরম্বন মযলছমর? অতয কতাভযা লনমজমদয প
ু যীয প্রলতপর (লমমফ) এ আমাফ
উমবাে যমত থাম া!
১০৭. আয মামদয কিাযা আমরাম াজ্জ্বর মফ, তাযা (কলদন) আল্লাহ তাারায (অপুযন্ত) দায আশ্রম থা মফ,
তাযা কখামন থা মফ লিযলদন।
১০৮. এয ফ ল ছুই মচ্ছ আল্লাহয লনদশন, মথামথবামফ আলভ কগুমরা কতাভাম মড় কানালচ্ছ; ক ননা আল্লাহ
তাারা (তাাঁয আাতভু কোন কযমখ এফং ময ক জমনয ালিয লফধান ময) ৃলষ্ট মু রয ওয ক ামনা মুরুভ
যমত িান না।
১০৯. (ভুরত) আভানভু ও মভীমন মা ল ছু আমছ ফই আল্লাহয জমনয; ফ ল ছুম এ লদন আল্লাহয লদম ই
লপলযম কদা মফ।
১১০. কতাভযাই (মচ্ছা দুলনায) মফশাত্তভ জালত, ভগ্র ভানফ জালতয ( রযামর্য) জমনযই কতাভামদয কফয
আনা মমছ, (কতাভামদয দালত্ব মচ্ছ) কতাভযা দুলনায ভানুলমদয ত্ ামজয আমদ কদমফ এফং অত্
কথম লফযত যাখমফ, আয কতাভযা লনমজযাও আল্লাহয ওয (ুমযাুলয) ঈভান আনমফ, আমর ক তাফযা
(লতয লতযই) ঈভান আনমতা তামর এো তামদয জমনয মতাই না বামরা মতা; তামদয ভমধয ল ছু
ঈভানদায ফযলক্তও যমমছ, তমফ তামদয অলধ াংই মচ্ছ তযতযােী করা ।

ময
াজ
মলদ
ল ছু

১১১. াভানয ল ছু দুুঃখ ষ্ট কদা ছাড়া তাযা কতাভামদয খমনা ক ামনা ক্ষলত যমত াযমফ না, তাযা মলদ ক ামনা
ভ কতাভামদয ামথ ম্মুখভময রলপ্ত , তামর তাযা ৃষ্ঠ প্রদশন যমফ, অতয তামদয ক ামনা য ভ
াাময যা মফ না।
১১২. কমখামনই এমদয াওা মামফ কখামনই এমদয অভালনত ও রালিত ময যাখা মফ, তমফ আল্লাহ তাারায
লনমজয প্রলতশ্রুলত ও ভানুমলয প্রলতশ্রুলত (-য ভাধযমভ ল ছুো লনযাত্তা াওা কেমর কো) লবন, এযা (আল্লাহয
কক্রাধ ও) েমমফয াি মমছ, এমদয ওয দালযর ও রািনা িালম কদা মমছ। এয াযর্ লছমরা, এযা
আল্লাহ তাারা ও তাাঁয লফধানম অস্বী ায মযমছ, (আল্লাহয) নফীমদয এযা অনযাবামফ তযা মযমছ; (ভুরত) এ
মচ্ছ তামদয লফমরা ও ীভারংঘমনয পর।
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১১৩. তাযা (আমর ক তাফ) আফায ফাই এ য ভ ন, তামদয ভমধয এভন ল ছু করা ও আমছ; মাযা (তয ও
নযাময ওয অলফির ম) দাঁ ালড়ম আমছ, মাযা াযা যাত আল্লাহয ক তাফ াি ময এফং নাভাম মড়।
১১৪. তাযা আল্লাহ তাারা ও কল লফিায লদমনয ওয ঈভান যামখ এফং (ভানুলমদয) তাযা নযা ামজয আমদ
কদ ও অনযা াজ কথম লনমলধ ময, ৎ ামজ এযা প্রলতমমালেতা ময, এ (ধযমনয) ভানুলযাই মচ্ছ (ভুরত)
কন করা মদয অন্তবুশক্ত।
১১৫. তাযা মা ল ছু বামরা াজ যমফ (প্রলতদান কদায ভ) তা খমনা অস্বী ায যা মফ না; ( াযর্) আল্লাহ
তাারা যমমোয করা মদয বামরা মযই জামনন।
১১৬. (এ থা) ুলনলশ্চত, মাযা আল্লাহ তাারাম অস্বী ায ময, তামদয ধন ম্পদ, ন্তান ন্তলত আল্লাহ
তাারায কভা ামফরা তামদয ক ামনাই উ াময আমফ না; ফযং তাযা মফ (লনলশ্চত) জাানামভয অলধফাী,
কখামন অনন্ত ার তাযা মড় থা মফ।
১১৭. এ (ধযমনয) করাম যা এ দুলনায জীফমন মা খযি ময, তায উদাযর্ মচ্ছ, মাযা লনমজমদয ওয অলফিায
মযমছ কই দমরয যমক্ষমিয ওয লদম প্রফাভান ীভীতর (তীব্র) ফাতাময ভমতা, মা (তামদয যমক্ষত)
ফযফাদ ময লদম কেমরা; (ভুরত) আল্লাহ তাারা তামদয ওয ক ামনাই অলফিায মযনলন; ফযং ( প
ু যীয ন্থা
অফরম্বন ময) এযা লনমজযাই লনমজমদয ওয মুরুভ মযমছ।
১১৮. ক ঈভানদায ফযলক্তযা, কতাভযা খমনা লনমজমদয (দরবুক্ত) করা জন ছাড়া অনয াউম লনমজমদয
(অন্তযংে) ফন্ধু লমমফ গ্রর্ মযা না, ক ননা এযা কতাভামদয অনলষ্ট াধমনয ক ামনা থই অনুযর্ যমত লদ্বধা
যমফ না, তাযা কতা কতাভামদয ক্ষলত (ও ধ্বং)-ই াভনা ময, তামদয (জঘনয) প্রলতলংা ও (লফমদ্বল) তামদয
ভুখ কথম ই (এখন) প্র া কমত শুরু মযমছ, অফয তামদয অন্তময রু ামনা লংা (ও লফমদ্বল) ফাইমযয অফস্থায
িাইমতও ভাযাত্ম , আলভ ফ ধযমনয লনদশনই কতাভামদয াভমন কখারাখুলর ফমর লদলচ্ছ, কতাভামদয মলদ লতযই
জ্ঞানফুলদ্ধ থাম (তামর কতাভযা এ ম্পম শ ত শ মত াযমফ)।
১১৯. এযা মচ্ছ কফ ভানুল, মামদয কতাভযা বামরাফামা; ল ন্তু তাযা কতাভামদয (কভামেই) বামরাফাম না,
কতাভযা কতা (কতাভামদয আমে আভায নালমর যা) ফ লে ক তামফয ওযও ঈভান আমনা (আয তাযা কতা
কতাভামদয ক তাফম লফশ্বাই ময না), এ (কভানামপ ) করা গুমরা মখন কতাভামদয ামথ াক্ষাত ময তখন
ফমর, যাাঁ, আভযা (কতাভামদয ক তাফম ) ভালন, আফায মখন এযা এ ামনত্ম (লনমজমদয করা মদয ামছ) িমর
মা, তখন লনমজমদয কক্রামধয ফফতশী ম এযা কতাভামদয (াপমরযয) ওয (লনমজমদয) আংগুর াভড়ামত শুরু
ময; তুলভ (তামদয) ফমরা, মাও, লনমজমদয কক্রামধয (আগুমন) লনমজযাই (ুমড়) ভমযা, অফযই আল্লাহ তাারা
(এ কভানামপ মদয) ভমনয কবতয রুল ম থা া মাফতী (িক্রান্তভুর ) লফল ম্পম শ ভয অফেত আমছন।
১২০. (তামদয অফস্থা মচ্ছ,) কতাভামদয ক ামনা রযার্ মর (তায াযমর্) তামদয খাযা রামে, আফায
কতাভামদয ক ামনা অ রযার্ কদখমর তাযা আনমে কপমে মড়; (এ প্রলত ূর অফস্থা) মলদ কতাভযা ধধমশ ধাযর্
যমত ামযা এফং লনমজযা াফধান ম িরমত ামযা, তামর তামদয িক্রান্ত (ও লড়মন¿) কতাভামদয ল ছুই
ক্ষলত যমত াযমফ না; লনশ্চই আল্লাহ তাারা তামদয মাফতী ভশ ান্ড লযফমষ্টন ময আমছন।
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১২১. (ক নফী, স্মযর্ মযা,) মখন তুলভ (খুফ) কবাযমফরা কতাভায আনজমনয াছ কথম লফদা লনম
কভামভনমদয মুমদ্ধয ঘালেভুম কভাতামন যলছমর (তখন তুলভ জানমত), আল্লাহ তাারা ফ ল ছু কামনন এফং
(তাাঁয ফাোমদয) লতলন বামরা মযই জামনন।
১২২. (লফমল ময কই নামু লযলস্থলতমত) মখন কতাভামদয দু'কো দর ভমনাফর ালযম কপরায উক্রভ ময
কপমরলছমরা, (তখন) আল্লাহ তাারাই তামদয উব দমরয (কই বে ভমনাফর কজাড়া রাোফায ামজ) অলববাফ
লমমফ ভজুদ লছমরন, আয আল্লাহয ওয মাযা ঈভান আমন তামদয কতা (ফশাফস্থা) তাাঁয ওযই বযা যা
উলিত।
১২৩. (এই বযা যায াযমর্ই) ফদমযয (মুমদ্ধ) আল্লাহ তাারা কতাভামদয লফজ ও াাময দান মযলছমরন,
অথি (কতাভযা জামনা) কতাভযা মতা দুফশর লছমর; অতএফ আল্লাহম ব মযা, আা যা মা কতাভযা
(আল্লাহয) ত
ৃ জ্ঞতা আদা যমত ক্ষভ মফ।
১২৪. (ক ভুূমতশয থাও স্মযর্ মযা,) মখন তুলভ কভামভনমদয ফরলছমর, (মুমদ্ধ লফজ রাব যায জমনয)
কতাভামদয ভালর মলদ আভান কথম লতন াজায কপমযতা ালিম কতাভামদয াাময মযন, তামর কতাভামদয
(লফজময জমনয তা ল ) মথমষ্ট মফ না?
১২৫. অফযই কতাভযা মলদ ধধমশ ধাযর্ মযা এফং (তামনয িক্রান্ত কথম ) কফাঁমি থা মত ামযা, এ অফস্থা
তাযা (ত্রুফালনী) মলদ কতাভামদয ওয দ্রুত েলতমত আক্রভর্ ময ফম তামর কতাভামদয ভালর (প্রমাজমন)
াঁ াি াজায লিলিত কপমযতা লদমও কতাভামদয াাময যমফন।
১২৬. (আমর) এ ংখযাো (ফমর) আল্লাহ তাারা কতাভামদয জমনয এ লে ুংফাদ লদমমছন, (নতুফা লফজময
জমনয কতা লতলন এ াই মথমষ্ট, আল্লাহ তাারা কিমমছন) কমন এয পমর কতাভামদয ভন (ল ছুো) প্রান্ত (ও
আশ্বত্ম) মত াময, আয াাময ও লফজ! তা কতা যাক্রান্ত প্রজ্ঞাভ আল্লাহ তাারায ক্ষ কথম ই আম,
লতলনই ফশজ্ঞ।
১২৭. আল্লাহ তাারা এয দ্বাযা ামপযমদয এ দরম লনলশ্চি ময লদমত িান, অথফা তামদয এ াংম লতলন
এয ভাধযমভ রালিত ময লদমত িান, কমন তাযা ফযথশ ম (মুমদ্ধয ভদান কথম ) লপময মা।
১২৮. (ক নফী), এ ফযাাময কতাভায ল ছুই যায কনই, আল্লাহ তাারা িাইমর তামদয ওয দাযফ মফন
ল ংফা লতলন িাইমর তামদয মিায ালি কদমফন, ক ননা এযা লছমরা (স্পষ্টত) মামরভ।
১২৯. আভানভু ও মভীমন মা ল ছু আমছ তায ফ মচ্ছ আল্লাহ তাারায, লতলন মাম ইচ্ছা ক্ষভা ময কদমফন,
মাম ইচ্ছা ালি কদমফন; আল্লাহ তাারা অতযন্ত ক্ষভাীর ও যভ দারু।
১৩০. ক ভানুল, কতাভযা মাযা (ইরাভম এ লে ুর্শাংে লফধান লমমফ) লফশ্বা মযমছা, িক্রফৃলদ্ধ াময ুদ
কখমা না এফং কতাভযা আল্লাহ তাারাম ব মযা, আা যা মা কতাভযা পর মত াযমফ।
১৩১. (জাানামভয) আগুনম কতাভযা ব মযা, মা ধতযী ময যাখা মমছ তামদয জমনয∏ মাযা (এম )
অস্বী ায মযমছ,
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১৩২. কতাভযা আল্লাহ তাারা ও (তাাঁয) যুমরয থা কভমন িমরা, আা যা মা কতাভামদয ওয দা যা মফ।
১৩৩. কতাভযা কতাভামদয ভালরম য ক্ষ কথম ক্ষভা াওায ামজ প্রলতমমালেতা মযা, আয কই জানামতয
জমনযও (প্রলতমমালেতা মযা) মায প্রত্মতা আ া ও ৃলথফী ভান, আয এই (লফার) জানাত প্রত্মুত ময
যাখা মমছ ক ফ (বােযফান) করা মদয জমনয, মাযা আল্লাহম ব ময,
১৩৪. চ্ছর কা ল ংফা অচ্ছর∏ ফশাফস্থা মাযা (আল্লাহয মথ) লনমজমদয ধন-ম্পদ ফয ময, মাযা
লনমজমদয কক্রাধ ংফযর্ ময এফং ভানুমলয অযাধভু মাযা ক্ষভা ময কদ; (আমর) বামরা ভানুলমদয
আল্লাহ তাারা (ামভাই) বামরাফামন।
১৩৫. (বামরা ভানুল মচ্ছ তাযা,) মাযা∏ মখন ক ামনা অীর াজ ময কপমর ল ংফা (এয দ্বাযা) লনমজমদয
ওয লনমজযা মুরুভ ময কপমর (ামথ ামথই) তাযা আল্লাহম স্মযর্ ময এফং গুনাময জমনয (আল্লাহয) ক্ষভা
প্রাথশনা ময। ক ননা আল্লাহ তাারা ছাড়া আয ক আমছ কম তামদয গুনা ভাপ ময লদমত াময? (তদুলয) এযা
কজমন ফুমঝ লনমজমদয গুনাময ওয অের মও ফম থাম না।
১৩৬. এই (ক ধফলষ্টযভলন্ডত) ভানুলগুমরা! ভালরম য ক্ষ কথম তামদয প্রলতদান মফ, আল্লাহ তাারা তামদয
ক্ষভা ময কদমফন, আয (তামদয) এভন এ জানাত (কদমফন) মায তরমদ লদম ঝর্শাধাযা ফইমত থা মফ, কখামন
(কন ায) করাম যা অনন্ত ার ধময অফস্থান যমফ। (ত্) ভশীর ফযলক্তমদয জমনয (আল্লাহয ক্ষ কথম ) মতা
ুেয প্রলতদামনয ফযফস্থা যাখা মমছ!
১৩৭. কতাভামদয আমেও (ফহু জালতয) ফহু উদাযর্ (লছমরা∏ মা এখন) অতীত ম কেমছ, ুতযাং (এমদয
লযর্লত কদখায জমনয) কতাভযা ৃলথফীমত ঘুময কফড়াও এফং কদমখা, (আল্লাহ তাারা ও তাাঁয লফধান) লভথযা
প্রলতন াযীমদয লযর্লত ল মলছমরা!
১৩৮. (ফত্মুত) এলে মচ্ছ ভানফ জালতয জমনয এ লে (ুস্পষ্ট) ফযাখযা এফং আল্লাহ তাারাম মাযা ব ময এলে
তামদয জমনয এ লে ুস্পষ্ট থলনমদশ ও দুমদ (ধফ ল ছুই ন)।
১৩৯. কতাভযা মতাদযভ মা না, লিলনত্মত মা না, কতাভযা মলদ (লতয ায অমথশ) ঈভানদায ও তামর
কতাভযাই লফজী মফ।
১৪০. কতাভামদয ওয মলদ (ক ামনা াভল ) আঘাত আম (এমত ভমনাক্ষুণ্ন ফায ল আমছ), এ ধযমনয আঘাত
কতা (ক) দমরয ওযও এমমছ, আয (এবামফই) আলভ ভানুমলয ভামঝ (তামদয উোন তমনয) লদনগুমরাম
ারাক্রমভ অদর-ফদর যামত থাল , মামত ময আল্লাহ তাারা (এ থাো) কজমন লনমত ামযন কম, ক
(লতয ায অমথশ) আল্লাহয ওয ঈভান যামখ এফং (এয ভাধযমভ) কতাভামদয ভাঝখান কথম ল ছু ‘ীদ'ও আল্লাহ
তাারা তুমর লনমত িান, (ভুরত) আল্লাহ তাারা খমনা মামরভমদয ছে মযন না।
১৪১. (এয ভাধযমভ লতলন ভুরত) ঈভানদায ফাোমদয লযশুদ্ধ ময ামপযমদয নাত্মানাফুদ ময লদমত িান।
১৪২. কতাভযা ল ভমন মযা কতাভযা (এভলন এভলন) কফমমত প্রমফ ময মামফ, অথি আল্লাহ তাারা (যীক্ষায
ভাধযমভ) এ থা কজমন কনমফন না কম, ক (তাাঁয মথ) কজাদ যমত প্রত্মুত মমছ এফং ক (লফমদ) মিায
ধধমশ ধাযর্ যমত কমযমছ!
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১৪৩. কতাভযা ভৃতুযয ভুমখাভুলখ ওায আমে কথম ই তা াভনা যলছমর, আয (এখন) কতা তা কদখমতই ামচ্ছা,
কদখমত ামচ্ছা কতাভযা লনমজমদয (িভশ) কিামখ।
১৪৪. কভাাম্মদ এ জন যুর ছাড়া (অলতলযক্ত) ল ছুই ন, তায আমেও ফহু যুর েত ম কেমছ (এফং তাযা
ফাই ভৃতুযভুমখ লতত মমছ); তাই ক মলদ (আজ) ভময মা অথফা তাম মলদ ক উ কভময কপমর, তামর
কতাভযা ল (তায আনীত কদাাত কথম ) ভুখ লপলযম কনমফ? আয কম ফযলক্তই (এ কথম ) ভুখ লপলযম কন, ক
খমনা আল্লাহয (দ্বীমনয) ক ামনায ভ ক্ষলত াধন যমত াযমফ না, আল্লাহ তাারা অলিমযই ত
ৃ জ্ঞ ফাোমদয
প্রলতপর দান যমফন।
১৪৫. ক ামনা প্রার্ীই আল্লাহয (লদ্ধান্ত ও) অনুভলত ছাড়া ভযমফ না, (আল্লাহ তাারায ামছ প্রমতয লে প্রার্ীযই
ভৃতুযয) লদনক্ষর্ ুলনদশলষ্ট (ম আমছ,) কম ফযলক্ত ালথশফ ুযস্কামযয প্রতযাা ময আলভ তাম (এ দুলনামতই) তায
ল ছু অং দান যমফা, আয কম ফযলক্ত আমখযামতয ুযস্কামযয ইচ্ছা কালর্ যমফ আলভ তাম ক (লিযন্তন
াওনা) কথম ই এয প্রলতপর দান যমফা এফং অলিমযই আলভ (আভায প্রলত) ত
ৃ জ্ঞমদয (মথাথশ) প্রলতপর দান
যমফা।
১৪৬. (আল্লাহয) আমযা অমন নফীই (এখামন এম) লছমরা, ক নফী (আল্লাহয মথ) মুদ্ধ মযমছ, তায ামথ
(আমযা মুদ্ধ মযমছ) অমন াধ (ও জ্ঞানফান) ফযলক্ত, আল্লাহয মথ তামদয ওয মমতা লফদ-ভলফতই
এমমছ তামত (ক ামনালদনই) তাযা তা ম মড়লন, তাযা দুফশরও লন, (ফালতমরয াভমন তাযা) ভাথাও নত
মযলন, (এ ধযমনয) ধধমশীর ফযলক্তমদযই আল্লাহ তাারা বামরাফামন।
১৪৭. তামদয (ভুমখ) এছাড়া অনয থা লছমরা না কম, তাযা ফরলছমরা, ক আভামদয ভালর , তুলভ আভামদয
মাফতী গুনাখাতা ভাপ ময দাও, আভামদয াজ মভশয ফ ফাড়াফালড় তুলভ ক্ষভা ময দাও এফং (ফালতমরয
কভা ামফরা) তুলভ আভামদয দভগুমরাম ভমফুত যামখা,  ও ফালতমরয (ম্মুখভময) ামপযমদয ওয তুলভ
আভামদয লফজ দাও।
১৪৮. অতয আল্লাহ তাারা এই (কন ) ফাোমদয দুলনায জীফমনও (বামরা) প্রলতপর লদমমছন এফং য ারীন
জীফমনও লতলন তামদয উত্তভ ুযস্কায লদমমছন; আল্লাহ তাারা কন ায ফাোমদয বামরাফামন।
১৪৯. ক ভানুল, কতাভযা মাযা (আল্লাহয ওয) ঈভান এমনমছা, কতাভযা মলদ ( থা থা) এ ামপযমদয
অনুযর্ যমত শুরু মযা, তামর এযা কতাভামদয (ঈভান) ুফশফতশী (জামলরামতয) অফস্থা লপলযম লনম মামফ,
পমর কতাভযা লনদারুর্বামফ ক্ষলতগ্রত্ম ম ড়মফ।
১৫০. আল্লাহ তাারাই মচ্ছন কতাভামদয এ ভাি (যক্ষ ও) অলববাফ এফং লতলনই মচ্ছন কতাভামদয উত্তভ
াাময াযী।
১৫১. অলিমযই আলভ এ ামপযমদয অন্তময বীলত ঞ্চায ময কদমফা, াযর্ তাযা আল্লাহয ামথ অনযমদয যী
(ফালনম তামদয অনুযর্) মযমছ, অথি তামদয এ ামজয মক্ষ আল্লাহ তাারা ক ামনা দরীর-প্রভার্ (তামদয
ামছ) ািানলন, এমদয কল েন্তফযস্থর মচ্ছ (জাানামভয) আগুন; মামরভমদয ফাস্থান (এই) জাানাভ মতা
লন ষ্টৃ !
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১৫২. (ওহুমদয ভদামন) আল্লাহ তাারা কতাভামদয কম (াাময কদায) প্রলতশ্রুলত লদমলছমরন, তা লতলন ারন
মযমছন, (মুমদ্ধয প্রথভ লদম ) কতাভযা আল্লাহয অনুভলত (ও াাময) লনম তামদয লনভর্ ুর ময মালচ্ছমর! ময
মখন কতাভযা া (ও ভমনাফর) ালযম কপরমর এফং (আল্লাহয যুমরয লফমল এ লে) আমদ ারমনয
ফযাাময ভতাথশ য শুরু ময লদমর, এভনল আল্লাহয যুর মখন কতাভামদয বামরাফাায কই লজলন (তথা
আন লফজ) কদলখম লদমরন, তাযযও কতাভযা তায থা অভানয ময (তায ফমর কদা স্থান কছমড়) িমর কেমর,
কতাভামদয ল ছু করা (লি তখন) ধফলল পাদা ালমর ফযত্ম ম ড়মরা, (অয লদম ) তখনও কতাভামদয
ল ছু করা য ামরয রযার্ই িাইমত থা মরা, অতয আল্লাহ তাারা (এয দ্বাযা কতাভামদয ঈভামনয) যীক্ষা
লনমত িাইমরন এফং তা কথম কতাভামদয অনয লদম লপলযম লদমরন, অতয আল্লাহ তাারা কতাভামদয ভাপ ময
লদমরন, আল্লাহ তাারা (ামভাই) ঈভানদাযমদয ওয দাফান।
১৫৩. (ওহুমদয ম্মুখভময লফমশ কদমখ) কতাভযা মখন (ভদান কছমড় াামড়য) ওমযয লদম ওমি মালচ্ছমর
এফং কতাভযা কতাভামদয ক ামনা করাম য প্রলত রক্ষয যাখলছমর না, অথি আল্লাহয যুর কতাভামদয (তখনও) কছন
কথম ডা লছমরা (ল ন্তু কতাভযা শুনমর না), তাই আল্লাহ তাারা কতাভামদয দুুঃমখয য দুুঃখ লদমরন, কমন
কতাভামদয াছ কথম মা ালযম কেমছ এফং মা ল ছু লফদ কতাভামদয ওয লতত মমছ এয (ক ামনাোয)
ফযাাময কতাভযা উলদ্বে (ও ভভশাত) না ও, আল্লাহ তাারা কতাভামদয ফ ধযমনয ভশ ান্ড ম্পম শই
ওাম পার যমমছন।
১৫৪. এয য আল্লাহ তাারা কতাভামদয ওয এভন মনত্মাল (-জন লযলস্থলত) নালমর ময লদমরন কম, তা
কতাভামদয এ দর করা ম তন্দ্রাচ্ছন ময কদ, আয আময দর, মাযা লনমজযাই লনমজমদয উলদ্বে ময
কযমখলছমরা, তাযা তামদয জামরী (মুমেয) ধাযর্া অনুমাী আল্লাহ তাারা ম্পম শ অনযা ধাযর্া যমত থাম ,
(এ মশাম) তাযা এও ফরমত শুরু ময, (মুদ্ধ লযিারনায) এ ামজ ল আভামদয ক ামনা বূলভ া আমছ? (ক
নফী,) তুলভ (তামদয) ফমরা, (এ ফযাাময আভাযও ক ামনা বূলভ া কনই, ক্ষভতা ও) তর্ ৃমত্বয ফেু ুই আল্লাহয
ামত, (এই দমরয) করাম যা ুতামদয ভমনয কবতয কমফ থাফাতশা কোন ময কযমখমছ তা কতাভায াভমন
(কখারাখুলর) প্র  ময না; তাযা ফমর, এ (মুদ্ধ লযিারনায) ামজ মলদ আভামদয ক ামনা বূলভ া থা মতা,
তামর আজ আভযা এখামন লনত তাভ না; তুলভ তামদয ফমর দাও, মলদ আজ কতাভযা ফাই ঘমযয কবতমযও
থা মত তফুও লনত ওা মামদয অফধালযত লছমরা তাযা (তামদয ভযমর্য) লফছানায লদম কফয ম আমতা, আয
এবামফই কতাভামদয ভমনয (কবতয রুল ম যাখা) লফলভুময ফযাাময আল্লাহ তাারা কতাভামদয যীক্ষা মযন
এফং এ (ঘেনায ভাঝ) লদম লতলন কতাভামদয অন্তময মা ল ছু আমছ তাও লযশুদ্ধ ময কদন, কতাভামদয ভমনয থা
ম্পম শ আল্লাহ তাারা ভয ওাম পার যমমছন।
১৫৫. দু'লে ফালনী কমলদন (ম্মুখভময) এম অমযয ভুমখাভুলখ মলছমরা, কলদন মাযা (ভদান কথম ) ালরম
লেমলছমরা তামদয এ াংময অলজশত ামজয জমনয তানই তামদয দস্খরন ঘলেম লদমলছমরা, অতয (তাযা
অনুতপ্ত মর) আল্লাহ তাারা তামদয ক্ষভা ময লদমরন; আল্লাহ তাারা অতযন্ত ক্ষভাীর ও যভ ধধমশীর।
১৫৬. ক ঈভানদায ফযলক্তযা, কতাভযা ামপযমদয ভমতা মা না (তামদয অফস্থা লছমরা এভন), এ ামপযমদয
ক ামনা বাই (ফন্ধু) মখন লফমদ (লফবূাঁইম) ভাযা কমমতা, ল ংফা ক ামনা মুমদ্ধ রলপ্ত মতা, তখন এযা (তামদয
ম্পম শ) ফরমতা, এযা মলদ (ফাইময না লেম) আভামদয ামছ থা মতা, তামর এযা ল ছুমতই ভযমতা না এফং
এযা লনতও মতা না, এবামফই এ (ভানল তা)-ক আল্লাহ তাারা তামদয ভমনয আমক্ষম লযর্ত ময কদন,
(আমর) আল্লাহই ভানুমলয জীফন কদন, আল্লাহই ভানুমলয ভৃতুয ঘোন এফং কতাভযা (এই দুলনা) মা ময মামচ্ছা
আল্লাহ তাারা তায ফ ল ছুই কদমখন।
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১৫৭. কতাভযা মলদ আল্লাহয মথ লনত ও অথফা (ক মথ কথম ই) কতাভযা ভৃতুযফযর্ মযা, তামর আল্লাহয
ক্ষ কথম (কম) যভত ও ক্ষভা (রাব যমফ), তা মফ ( ামপযমদয) লঞ্চত অথশ াভগ্রীয িাইমত অমন কফী
উত্তভ!
১৫৮. (আল্লাহয মথ) মলদ কতাভযা জীফন লফলরম দাও, অথফা (তাাঁযই মথ) কতাভামদয ভৃতুয , (তামরই
কতাভামদয ল যায থা মফ? াযর্,) কতাভামদয কতা এ লদন আল্লাহ তাারায ভীম (এভলনই) এ লিত যা
মফ।
১৫৯. এো আল্লাহয এ (অীভ) দা কম, তুলভ এমদয ামথ লছমর ক াভর প্র লৃ তয (ভানুল, এয লফযীমত) মলদ
তুলভ লনষ্ঠুয ও ালার্ হৃদময (ভানুল) মত, তামর এফ করা কতাভায আা কথম ময কমমতা, অতএফ তুলভ
এমদয (অযাধভু) ভাপ ময দাও, এমদয জমনয (আল্লাহয ামছ) ক্ষভা প্রাথশনা মযা এফং াজ মভশয ফযাাময
এমদয ামথ যাভশ মযা, অতয (ক যাভমশয লবলত্তমত) ং ল্প এ ফায মখন তুলভ ময কনমফ তখন (তায
পরতায জমনয) আল্লাহয ওয বযা মযা; অফযই আল্লাহ তাারা (তাাঁয ওয) লনবশযীর ভানুলমদয
বামরাফামন।
১৬০. মলদ আল্লাহ তাারা কতাভামদয াাময মযন তামর ক ামনা লক্তই কতাভামদয যালজত যমত াযমফ না,
আয লতলনই মলদ কতাভামদয লযতযাে মযন তামর (এখামন) এভন ক ান লক্ত আমছ কম অতয কতাভামদয
ক ামনায ভ াাময যমত াময! ামজই আল্লাহয ওয মাযা ঈভান আমন তামদয আল্লাহয ওযই বযা যা
উলিত।
১৬১. (ক ামনা) নফীয মক্ষই (ক ামনা ফত্মুয) কখানত যা ম্ভফ ন; (যাাঁ ভানুমলয ভমধয) ক উ মলদ ল ছু
কখানত ময তামর ক াভমতয লদন ক ফযলক্তম তায (কখানমতয) ক ফত্মু (আল্লাহয দযফাময) ালময
মত মফ, অতয প্রমতয ম ই তায অলজশত (বামরা ভমেয) াওনা লি বামফ আদা ময কদা মফ, (কলদন)
তামদয ামযা ওয অলফিায যা মফ না।
১৬২. কম ফযলক্ত আল্লাহয ন্তুলষ্টয থ অনুযর্ ময, তায ামথ ল বামফ ক ফযলক্তয তুরনা যা মা, কম আল্লাহয
লফমযাধী মথ িমর শুধু তাাঁয কক্রাধই অজশন মযমছ, তায (এভন ফযলক্তয) জমনয জাানামভয আগুন মফ এ ভাি
ফাস্থান; আয তা (মফ লতযই) এ লে লন ষ্টৃ আশ্রস্থর!
১৬৩. এযা লনজ লনজ আভর অনুমাী আল্লাহয ামছ লফলবন ত্মময (লফবক্ত) মফ, আল্লাহ তাারা এমদয ফ
ধযমনয ামশ রাময ওয জাে দৃলষ্ট যামখন।
১৬৪. আল্লাহ তাারা অফযই তাাঁয ঈভানদায ফাোমদয ওয অনুগ্র মযমছন কম, লতলন তামদয ভাঝ কথম
এ জন ফযলক্তম যুর ময ালিমমছন, কম তামদয ামছ আল্লাহয ক তামফয আাতভু মড় কানা এফং (ক
অনুমাী) ক তামদয জীফনম লযশুদ্ধ ময, (মফশালয) ক (নফী) তামদয আল্লাহয ক তাফ ও (তাাঁয গ্রন্থরব্ধ)
জ্ঞান-লফজ্ঞান লক্ষা কদ, অথি এযা ফাই ইলতূমফশ স্পষ্ট ভ্রালনত্মমত লনভলজ্জত লছমরা।
১৬৫. মখলন কতাভামদয ওয (ওহুদ মুমদ্ধয) লফদ কনমভ এমরা তখলন কতাভযা ফরমত শুরু যমর, (যাজময) এ
লফদ ল বামফ এমরা ( ায কদামল এমরা)? অথি (ফদমযয মুমদ্ধ) এয িাইমত লদ্বগুর্ (যাজময) লফদ কতা
কতাভযাই তামদয ঘলেমলছমর; (ক নফী,) তুলভ ফমরা, এো এমমছ কতাভামদয লনমজমদয াযমর্ই; আল্লাহ তাারা
ফশলফলময ওয (অীভ ক্ষভতা) ক্ষভতাফান।
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১৬৬. (ওহুমদয ভদামন) দু'দমরয ম্মুখ রড়াইময লদমন কম (াভল ) লফমশ কতাভামদয ওয এমলছমরা, তা
(এমমছ) আল্লাহয ইচ্ছা, এ (লফমশ) লদম আল্লাহ তাারা (এ থাো) কজমন লনমত িান, াযা তাাঁয ওয
(লি অমথশ) ঈভান এমনমছ।
১৬৭. (এয ভাধযমভ) তামদয (লযিও) লতলন কজমন কনমফন, মাযা (এই িযভ ভুূমতশ) কভানামপ ী) মযমছ, এ
কভানামপ মদয মখন ফরা মলছমরা কম, (ফাই এ ামথ) আল্লাহয মথ রড়াই মযা, অথফা ( ভমক্ষ
লনমজমদয মযয) প্রলতযক্ষােু ু কতাভযা মযা, তখন তাযা ফরমরা, মলদ আভযা জানতাভ আজ (লতয লতযই) মুদ্ধ
মফ, তামর অফযই আভযা কতাভামদয অনুযর্ যতাভ, (এ ভ) তাযা ঈভামনয িাইমত প
ু যীযই কফী
াছা ালছ অফস্থান যলছমরা, এযা ভুমখ এভন ফ থা ফমর মা তামদয অন্তময কনই; আয এযা মা ল ছু কোন
ময আল্লাহ তাারা তা ভয অফেত আমছন।
১৬৮. (এযা মচ্ছ কফ কভানামপ ), মাযা (মুমদ্ধ যী না ম ঘময) ফম থা মরা (এফং) বাইমদয ম্পম শ
ফরমরা, তাযা মলদ (তামদয ভমতা ঘময ফম থা মতা এফং) তামদয থা শুনমতা, তামর তাযা (আজ এবামফ) ভাযা
ড়মতা না; (ক নফী,) তুলভ (এ কভানামপ মদয) ফমরা, মলদ কতাভযা তযফাদী ও তামর কতাভামদয কথম ভৃতুয
লযম দাও।
১৬৯. মাযা আল্লাহয মথ লনত মমছ তামদয কতাভযা ক ামনা অফস্থামতই ‘ভৃত' ফমরা না, তাযা কতা জীলফত,
তামদয ভালরম য ক্ষ কথম (জীলফত করা মদয ভমতাই) তামদয কযমম কদা মচ্ছ।
১৭০. আল্লাহ তাারা লনজ অনুগ্র লদম তামদয মা ল ছু দান মযমছন তামতই তাযা লযতৃপ্ত এফং মাযা এখমনা
তামদয কছমন যম কেমছ, মাযা এখমনা তামদয ামথ লভলরত মত ামযলন, তামদয ফযাামযও এযা খুী, ক ননা
এভন ধযমনয করা মদয জমনয (এখামন) ক ামনা ব কনই এফং তাযা (ক লদন ক ামনায ভ) লিন্তাও যমফ না।
১৭১. এ (বােযফান) ভানুলযা আল্লাহয ক্ষ কথম অপুযন্ত কনাভত ও অনুগ্রম উৎপুর আনলেত , ( াযর্)
আল্লাহ তাারা ঈভানদায ফাোমদয াওনা খমনা লফনষ্ট মযন না।
১৭২. (ওহুমদয এমতা ফমড়া) আঘাত আায যও মাযা (আফায) আল্লাহ তাারা ও তাাঁয যুমরয ডাম াড়া
লদমমছ এফং তামদয ভমধয আমযা মাযা কন াজ মযমছ, (মফশালয) ফশদা মাযা আল্লাহম ব ময িমরমছ,
এমদয ফায জমনয যমমছ ভাুযস্কায।
১৭৩. মামদয∏ ভানুলযা মখন ফরমরা, কতাভামদয লফরুমদ্ধ ( ামপযমদয) এ লফার ফালনী জভামত মমছ,
অতএফ কতাভযা তামদয ব মযা, (এ লফলোই মাযা মথাথশ ঈভানদায) তামদয ঈভানম আমযা ফালড়ম লদমরা,
তাযা ফরমরা, আল্লাহ তাারাই আভামদয জমনয মথমষ্ট এফং লতলনই মরন উত্তভ ভশলফধা ।
১৭৪. অতয আল্লাহয কনাভত ও অনুগ্র লনম এযা (এভনবামফ) লপময এমরা কম, ক ামনা প্র ায অনলষ্টই তামদয
স্লশ যমত াযমরা না, এযা আল্লাহয ন্তুলষ্টয থই অনুযর্ যমরা; (ফত্মুত) আল্লাহ তাারা ভা
অনুগ্রীর।
১৭৫. এই মচ্ছ কতাভামদয (প্রমযািনাদান াযী) তান, তাযা (ত্রুমক্ষয অলতযলঞ্জত লক্তয থা ফমর) তামদয
আনজনমদয ব কদখালচ্ছমরা, কতাভযা ক ামনা অফস্থাই তামদয (এ হুভল ম ) ব যমফ না, ফযং আভাম ই ব
মযা, মলদ কতাভযা (লতয ায অমথশ) ঈভানদায ও!
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১৭৬. (ক নফী,) মাযা দ্রুতেলতমত প
ু যীয মথ এলেম মামচ্ছ, তামদয ভশ ান্ড কমন কতাভাম লিন্তালিত না ময,
তাযা খমনা আল্লাহয লফেুভাি ক ামনা ক্ষলত াধন যমত াযমফ না; (ভুরত) আল্লাহ তাারা এমদয জমনয
য ামর (ুযস্কামযয) ক ামনা অংই যাখমত িান না, তামদয জমনয অফযই লিন আমাফ যমমছ।
১৭৭. মাযা ঈভামনয ফদমর প
ু যী খলযদ ময লনমমছ, তাযা আল্লাহয (ক ামনাই) ক্ষলত যমত াযমফ না, এমদয
জমনয ভভশালনত্ম ালিয লফধান যমমছ।
১৭৮. ামপযযা কমন এো খমনা ভমন না ময, আলভ কম তামদয লির লদম কযমখলছ এো তামদয জমনয রযার্ য
মফ, (আমর) আলভ কতা তামদয অফ া লদলচ্ছ কমন, তাযা তামদয গুনা (-এয কফাঝা) আমযা ফালড়ম লনমত
াময, আয (কতাভামদয ভমধয) তামদয জমনযই (প্রত্মুত) যমমছ রািনাদা আমাফ।
১৭৯. আল্লাহ তাারা খমনা তাাঁয ঈভানদায ফাোমদয∏ কতাভযা ফতশভামন কম (বামরা ভমে লভামনা) অফস্থায
ওয আমছা এয ওয কছমড় লদমত িান না, মমতাক্ষর্ না লতলন মলা মদয অত্ করা মদয কথম আরাদা ময
কদমফন; (এ ইবামফ) এো আল্লাহ তাারায াজ ন কম, লতলন কতাভামদয অদৃয জেমতয (খাঁম াজ খফমযয
ওয) ল ছু অফলত যমফন, তমফ আল্লাহ তাারা তাাঁয যুরমদয ভাঝ কথম মাম িান তাম (লফমল ক ামনা
ামজয জমনয) ফাছাই ময কনন, অতয কতাভযা আল্লাহ তাারা ও তাাঁয যুরমদয ওয লফশ্বা স্থান মযা,
কতাভযা মলদ আল্লাহয ওয মথামথবামফ ঈভান আমনা এফং লনমজযা াফধান ম িরমত ামযা, তামর কতাভামদয
জমনয ভা ুযস্কায যমমছ।
১৮০. আল্লাহ তাারা লনমজয অনুগ্র লদম তামদয কম প্রািুমশ লদমমছন মাযা তা আল্লাহয মথ ফয যমত াশর্য
ময∏ তাযা কমন খমনা এো ভমন না ময, এো তামদয জমনয ক ামনা রযার্ য ল ছু মফ; না, এ 
ৃ র্তা
(আমর) তামদয জমনয খুফই অ রযার্ য। াশর্য ময তাযা মা জভা মযমছ, অলিমযই ক াভমতয লদন তা লদম
তামদয েরা কফলড় লযম কদা মফ, আভানভু ও মভীমনয উত্তযালধ ায কতা আল্লাহ তাারায জমনযই, আয
কতাভামদয প্রলতলে ামশ রা ম্পম শ আল্লাহ তাারা লফমলবামফ অফেত যমমছন।
১৮১. আল্লাহ তাারা কই (ইহুদী) করা মদয থা (বামরা মযই) শুমনমছন, মখন তাযা (লফদ্রূ ময) ফমরলছমরা
(যাাঁ), আল্লাহ তাারা অফযই েযীফ, আয আভযা লচ্ছ ধনী, তাযা মা ল ছু ফমর তা আলভ (তামদয লমমফয
খাতা) লরমখ যাখমফা, (আলভ আমযা লরমখ যাখমফা) অনযাবামফ তামদয নফীমদয তযা যায লফললেও, (কলদন)
আলভ তামদয ফরমফা, এফায এই জাানামভয স্বাদ উমবাে মযা।
১৮২. এ (আমাফ) মচ্ছ কতাভামদয লনমজমদযই ামতয াভাই, মা কতাভযা (আমেই এখামন) ালিমমছা, আল্লাহ
তাারা খমনা তাাঁয লনজ ফাোমদয প্রলত অলফিায নন।
১৮৩. মাযা ফমর, (স্বং) আল্লাহ তাারাই কতা আভামদয আমদ লদমমছন কমন আভযা ক ামনা যুমরয ওয
ঈভান না আলন, মমতাক্ষর্ না ক আভামদয ামছ এভন এ ো ক াযফানী এমন ালময যমফ, মাম (োফ কথম
এ ) আগুন এম কখম কপরমফ; (ক কভাাম্মদ,) তুলভ (তামদয ফমরা, যাাঁ আভায আমেও কতাভামদয ামছ ফহু নফী
যুর এমমছ, তাযা ফাই উজ্জ্বর লনদশন লনমই এমলছমরা, কতাভযা (আজ) কম থা ফরমছা তা ই কতা তাযা
এমলছমরা, তা মেও কতাভযা তামদয তযা যমর ক ন? আজ মলদ কতাভযা এমতাই তযফাদী ও (তামর ক ন
এফ আিযর্ যমর?)
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১৮৪. (ক কভাাম্মদ,) এযা মলদ কতাভাম অস্বী ায ময (তামর এ লনম তুলভ উলদ্বে মা না, াযর্), কতাভায
আমেও এভন ফহু নফী যুর (নফুওমতয) ুস্পষ্ট দরীর প্রভার্ ও আল্লাহয াছ কথম নালমর যা কদাামতয
দীলপ্তভান গ্রন্থভারা লনম এমলছমরা, তামদযও (এভলনবামফই) অস্বী ায যা মলছমরা।
১৮৫. প্রমতয প্রার্ীই ভযমর্য স্বাদ কবাে যমফ; (অতয) কতাভামদয (জীফনবয) াভাইয প্রলতপর ক াভমতয
লদন আদা ময কদা মফ, মাম (জাানামভয) আগুন কথম ফাঁ ালিম কদা মফ এফং জানামত প্রমফ যামনা
মফ; কই মফ পর ফযলক্ত। (ভমন কযমখা,) এই ালথশফ জীফন ল ছু ফালয ছরনায ভার াভানা ছাড়া আয ল ছুই
ন।
১৮৬. (ক ঈভানদায ফযলক্তযা,) লনশ্চই জান ভামরয (ক্ষলত াধমনয) ভাধযমভ কতাভামদয যীক্ষা কনা মফ। (এ
যীক্ষা লদমত লেম) কতাভযা অফযই কতাভামদয ুফশফতশী ম্প্রদা মামদয ামছ আল্লাহয ক তাফ নালমর মলছমরা
এফং মাযা আল্লাহয ামথ অনযমদয যী
মযমছ, তামদয (উবময) াছ কথম অমন ( ষ্টদা ) থাফাতশা
শুনমফ; এ অফস্থা কতাভযা মলদ ধধমশ ধাযর্ মযা এফং আল্লাহম ব ময িমরা, তামর তা মফ অতযন্ত ফমড়া
ধযমনয এ াল তায ফযাায।
১৮৭. (স্মযর্ মযা,) মখন আল্লাহ তাারা এই ক তাফধাযী ফযলক্তমদয াছ কথম প্রলতশ্রুলত গ্রর্ মযলছমরন,
(লতলন তামদয ফমরলছমরন) কতাভযা এম ভানুলমদয ামছ ফর্শনা যমফ এফং এম কতাভযা কোন যমফ না, ল ন্তু
তাযা এ প্রলতশ্রুলত লনমজমদয কছমন কপমর যাখমরা এফং অতযন্ত অল্প ভুমরয তা লফলক্র ময লদমরা; ফমড়াই লন ষ্টৃ
লছমরা (কমবামফ) তাযা ক কফিাম নায াজলে যমরা!
১৮৮. এভন ফ করা মদয ফযাাময তুলভ খমনা কবমফা না মাযা লনমজযা মা ময তামত আনে প্র া ময,
আফায লনমজযা মা খমনা মযলন তায জমনযও প্রংলত মত বামরাফাম, তুলভ খমনা কবমফা না কম, এযা (ফুলঝ)
আল্লাহয আমাফ কথম অফযালত কম কেমছ, (ভুরত) এমদয জমনয আল্লাহয ক্ষ কথম মন্ত্রর্াদা ালিয ফযফস্থা
লনধশাযর্ ময যাখা মমছ।
১৮৯. আভানভু ও মভীমনয াফশমমবৌভত্ব এ
ক্ষভতাফান।

বামফ আল্লাহয জমনয; আল্লাহ তাারাই ফল ছুয ওয এ

১৯০. লনমেম আভানভু ও মভীমনয (লনখুাঁত) ৃলষ্ট এফং লদফা যালিয আফতশমনয ভমধয জ্ঞানফান করা মদয
জমনয অমন লনদশন যমমছ।

১৯১. (এই জ্ঞানফান করা মচ্ছ তাযা) মাযা দাঁ ালড়ম, ফম এফং শুম ফশাফস্থা আল্লাহ তাারাম স্মযর্ ময
এফং আভানভু ও মভীমনয এই ৃলষ্ট (ধনুর্য) ম্পম শ লিন্তা েমফলর্া ময (এফং স্বতস্ফূতশবামফ তাযা ফমর
ওমি), ক আভামদয ভালর , (ৃলষ্ট জেত)-এয ক ামনা ল ছুই তুলভ অমথা ফালনম যামখালন, কতাভায ত্তা অমন
লফি, অতএফ তুলভ আভামদয জাানামভয লিন আমাফ কথম লনষ্কৃলত দাও।
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১৯২. ক আভামদয ভালর , মাম ই তুলভ জাানামভয আগুমন প্রমফ যামফ, অফযই তাম তুলভ অভালনত
যমফ, (আয কই অভামনয লদমন) মামরভমদয জমনয ক ামনায ভ াাময াযীই থা মফ না।
১৯৩. ক আভামদয ভালর , আভযা শুনমত কমলছ এ জন আহ্বান াযী (নফী ভানুলমদয) ঈভামনয লদম ডা মছ
(ক ফরলছমরা, ক ভানুলযা), কতাভযা কতাভামদয ভালর আল্লাহয ওয ঈভান আমনা, (ক ভালর , কই
আহ্বান াযীয থা) অতয আভযা ঈভান এমনলছ, ক আভামদয ভালর , তুলভ আভামদয অযাধভু ক্ষভা ময
দাও, (লামফয খাতা কথম ) আভামদয কদালত্রুলে ও গুনাভু ভুমছ দাও, (ফশমমল কতাভায) কন করা মদয
ামথ তুলভ আভামদয ভৃতুয দাও।
১৯৪. ক আভামদয ভালর , তুলভ কতাভায নফী যুরমদয ভাধযমভ কমফ (ুযস্কামযয) প্রলতশ্রুলত লদমমছা তা
আভামদয দান মযা এফং ক াভমতয লদন তুলভ আভামদয অভালনত মযা না; লনশ্চই তুলভ খমনা ওাদায
ফযমখরা মযা না।
১৯৫. অতএফ তামদয ভালর (এই ফমর) তামদয আহ্বামন াড়া লদমরন কম, আলভ নয-নাযী লনলফশমমল কতাভামদয
ক ামনা াজ খমনা লফনষ্ট যমফা না, (আলভ ফায ামজয লফলনভই কদমফা) এফং কতাভযা কতা এম অমযযই
অং, অতএফ (কতাভামদয ভামঝ) মাযা (লনমজমদয লবমেভালে কছমড়) লজযত মযমছ এফং মাযা লনমজমদয জন্মবূলভ
কথম লফতালড়ত মমছ, আভাযই মথ মাযা লনমশালতত মমছ, (মফশালয) মাযা (আভায জমনয) রড়াই মযমছ
এফং (আভাযই জমনয) জীফন লদমমছ, আলভ তামদয গুনাভু ভাপ ময কদমফা, অফযই আলভ এমদয (এভন)
জানামত প্রমফ যামফা, মায তরমদ লদম ঝর্শাধাযা ফইমত থা মফ, এ মচ্ছ (তামদয জমনয) আল্লাহ তাারায
ক্ষ কথম ুযস্কায, আয উত্তভ ুযস্কায কতা আল্লাহ তাারায ামছই যমমছ!
১৯৬. (ক কভাাম্মদ,) জনদভুম মাযা আল্লাহ তাারাম অস্বী ায মযমছ, তামদয (দালম্ভ ) দিাযর্া কমন
ক ামনাবামফই কতাভাম লফভ্রান্ত যমত না াময।
১৯৭. (ক ননা এফ ল ছু মচ্ছ) াভানয ( লদমনয) াভগ্রী ভাি, অতয তামদয (ফাযই অনন্ত) লনফা (মফ)
জাানাভ; আয জাানাভ মচ্ছ লন ষ্টৃ তভ আফাস্থর!

১৯৮. তমফ মাযা লনমজমদয ভালর ম ব ময িমর, তামদয জমনয লনদশলষ্ট ম আমছ (ুযভয) উদযানভারা, মায
নীি লদম প্রফালত মফ ঝর্শাধাযা, কখামন তাযা অনালদ ার থা মফ, এ মফ আল্লাহ তাারায ক্ষ কথম (তামদয
জমনয) আলতমথতা, আয আল্লাহ তাারায ামছ মা (ুযস্কায ংযলক্ষত) আমছ, তা অফযই কন ায করা মদয
জমনয অলত উত্তভ লজলন!
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১৯৯. (ইলতূমফশ) আলভ মামদয ামছ ক তাফ ালিমলছ, কফ ক তাফধাযী করা মদয ভামঝ এভন করা অফযই
আমছ, মাযা আল্লাহম লফশ্বা ময, কতাভামদয এই ক তামফয ওয তাযা (কমভলন) লফশ্বা ময (কতভলন) তাযা
লফশ্বা ময তামদয ওয কপ্রলযত ক তামফয ওযও, এযা আল্লাহয জমনয বীত ন্ত্রত্ম ও লফনী ফাো, এযা
আল্লাহয আাতম (স্বামথশয লফলনভম) াভানয ভুমরয লফলক্র ময না, এযাই মচ্ছ কফ ফযলক্ত, মামদয জমনয
তামদয ভালরম য াছ কথম অোধ ুযস্কায যমমছ, লনমেম আল্লাহ তাারা মচ্ছন দ্রুত লাফ ম্পন াযী।
২০০. ক কভামভনযা, কতাভযা ধধমশ ধাযর্ মযা, (ধধমমযয এ ামজ) এম অমযয ামথ প্রলতমমালেতা মযা,
(ত্রুয কভা ামফরা) ুদৃঢ় কথম া, এ ভাি আল্লাহম ই ব মযা, (এবামফই) আা যা মা কতাভযা পর াভ
মত াযমফ!
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ুযা আন ননা
মদীোয় অবতীর্ণ, আয়াত ১৭৬, রুকু ২৪
যভান যীভ আল্লাহ্তায়ারায নামভ

১. ন ভানুল, নতাভযা নতাভামদয ভালরকমক বয় কমযা, লমলন নতাভামদয একলি (ভাত্র) ফযলিত্তা নথমক ৃলি
কমযমেন, অতয লতলন তা নথমক (তায) জুলি য়দা কমযমেন, (এযয) লতলন তামদয (এই আলদ জুলি) নথমক ফহু
ংখযক নয-নাযী (দুলনয়ায় চাযলদমক) েলিময় লদময়মেন (ন ভানুল), নতাভযা বয় কমযা আল্লাহ্ তায়ারামক, মাাঁয
(লফত্র) নামভ নতাভযা এমক অমযয কামে অলধকায (ও াওনা) দাফী কমযা এফং ম্মান কমযা গবভ (ধালযণী ভা)নক, অফযই আল্লাহ্তায়ারা নতাভামদয ওয তীক্ষদৃলি নযমখ চমরমেন।
২. এতীভমদয ধন-ম্পদ তামদয কামে লদময় দাও, (তামদয) বামরা লজলনময ামথ (লনমজমদয) খাযা লজলনময
ফদর কমযা না, তামদয ম্পদভু কখমনা লনমজমদয ভামরয ামথ লভলরময় মভ কময লনময়া না, এিা (আমরই)
একিা জঘনয া।
৩. আয মলদ নতাভামদয এ আংকা থামক নম, নতাভযা এতীভ (ভলরা)-নদয ভামে নযায়লফচায কযমত াযমফ না,
তামর (াধাযণ) নাযীমদয ভামে নথমক নতাভামদয মামদয বামরা রামগ তামদয দুই জন, লতন জন লকংফা চায
জনমক লফময় কময নাও, লকন্তু মলদ নতাভামদয এই বয় য় নম, নতাভযা (এমকয অলধক মর তামদয ভামে) ইনাপ
কযমত াযমফ না, তামর (নতাভামদয জমনয) একজনই (মনথি), লকংফা নম নতাভামদয অলধকাযবুি; (তামদযই
মনথি ভমন কময নাও। ভমন নযমখা, ফ ধযমনয) ীভারংঘন নথমক নফাঁমচ থাকায জমনয এিাই মে (উত্তভ ও)
জতয (ন্থা)।
৪. নাযীমদয তামদয নভাযানায অংক একান্ত খুী ভমন তামদয (ভালরকানায়) লদময় দাও; অতয তাযা মলদ
লনমজমদয ভমনয খুীমত এয লকেু অং নতাভামদয (নেমি) নদয়, তামর নতাভযা তা খুী ভমন নবাগ কযমত ামযা।
৫. আল্লাহ্ তায়ারা নতাভামদয নম ম্পদমক (দুলনয়ায়) নতাভামদয প্রলতষ্ঠা রামবয উকযণ লমমফ ফালনময়
লদময়মেন, তা এই লনমফভাধ নরাকমদয ামত নেমি লদময়া না, (অফযই এ নথমক) তামদয খাওয়ায ফযফস্থা কযমফ,
তামদয নাাক যফযা কযমফ, (মফভালয) তামদয ামথ বামরা কথা ফরমফ।
৬. এতীভমদয প্রলত রক্ষয যাখমত থাকমফ মমতাক্ষণ না তাযা লফময়য ফয় মভন্ত ন াঁমে, অতয মলদ নতাভযা
তামদয ভমধয (ম্পদ লযচারনায) নমাগযতা অনুবফ কযমত ামযা, তামর তামদয ধন-ম্পদ তামদয ামতই তুমর
নদমফ এফং তামদয ফমিা ফায আমগই (তািাহুমিা কময) তা মভ কময নপমরা না, (এতীভমদয ৃষ্ঠমালক) মলদ
ম্পদারী য় তামর ন নমন (এই ফািাফালি নথমক) নফাঁমচ থামক (তমফ যাাঁ), মলদ ন (ৃষ্ঠমালক) গযীফ য়
তামর (ভামজয) প্রচলরত লনয়ভ অনুমায়ী ন নমন তা নথমক (লনমজয ালযশ্রলভক) গ্রণ কময, মখন নতাভযা
তামদয ধন-ম্পদ তামদয লপলযময় নদমফ, তখন তামদয ওয াক্ষী নযমখা, (মলদও) লাফ গ্রমণয জমনয আল্লাহ্
তায়ারাই মমথি!
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৭. তামদয লতাভাতা ও আত্মীয়-স্বজনমদয নযমখ মাওয়া ধন-ম্পমদ ুরুলমদয (নমভন) লনদভলি অং যময়মে,
(একইবামফ) নাযীমদয জমনযও (ন ম্পমদ) লনলদভি অং যময়মে, মা তামদয লতা-ভাতা ও আত্মীয় স্বজনযা নযমখ
নগমে, (লযভাণ) অল্প নাক লকংফা নফী; (উবময়য জমনয এয) অং লনলদভি কময নদয়া ময়মে।
৮. (ভৃত ফযলিয ম্পদ) ফন্টমনয ভয় মখন (তায) আনজন, এতীভ ও নভকীনযা (নখামন) এম ালময য়,
তখন তা নথমক তামদযও লকেু নদমফ এফং তামদয ামথ ুন্দযবামফ কথা ফরমফ।
৯. (এতীভমদয ফযাাময) ভানুমলয (এিুকু) বয় কযা উলচত, মলদ তাযা লনমজযা (ভৃতুযয ভয় এভলন) দুফভর
ন্তানমদয নেমন নযমখ চমর আমতা, তামর (তামদয ফযাাময) তাযা (এবামফই) বীত ংলকত থাকমতা, অতএফ
তামদয (ফযাাময) আল্লাহ্মক বয় কময চরা এফং এমদয ামথ (ামভাই) নযায়-ইনামপয কথাফাতভা ফরা উলচত।
১০. মাযা অনযায়বামফ এতীভমদয ভার-ম্পদ বক্ষণ কময, তাযা নমন আগুন লদময়ই লনমজমদয নি বলতভ কময,
অলচমযই এ নরাকগুমরা জাান্নামভয আগুমন জ্বরমত থাকমফ।
১১. আল্লাহ্তায়ারা (নতাভামদয উত্তযালধকাময) ন্তানমদয ম্পমকভ (এ ভমভভ) নতাভামদয জমনয লফধান জালয কযমেন
নম, এক নেমরয অং মফ দুই কনযা ন্তামনয ভমতা, লকন্তু (উত্তযালধকাযী) কনযাযা মলদ দু'নয়য নফী য় তামর
তামদয জমনয (থাকমফ) নযমখ মাওয়া ম্পলত্তয দুই তৃতীয়াং, আয (ন) কনযা ন্তান মলদ একজন য়, তামর
তায (অং) মফ (লযতযি ম্পলত্তয) অমধভক; ভৃত ফযলিয ন্তান থাকমর তায লতাভাতা প্রমতযমকয জমনয
থাকমফ (ন ম্পমদয) েয় বামগয এক বাগ, (অয লদমক) ভৃত ফযলিয মলদ নকামনা ন্তান না থামক এফং
লতাভাতাই মলদ য় (তায একভাত্র) উত্তযালধকাযী, তামর তায ভাময়য (অং) মফ লতন বামগয এক বাগ, মলদ
ভৃত ফযলিয নকামনা বাই নফান (নফাঁমচ) থামক তামর তায ভাময়য (অং) মফ েয় বামগয এক বাগ, (ভৃতুযয) আমগ
ন নম ওলয়ত কময নগমে এফং তায (নযমখ মাওয়া) ঋণ আদায় কময নদয়ায যই (লকন্তু এ ফ বাগ-ফামিায়াযা
কযমত মফ); নতাভযা জামনা না নতাভামদয লতাভাতা ও নতাভামদয ন্তান-ন্তলতয ভমধয নক নতাভামদয জমনয
উকামযয লদক নথমক নফী লনকিফতভী; (অতএফ) এ মে আল্লাহ্য লফধান, অফযই আল্লাহ্ তায়ারা কর লকেু
ম্পমকভ ওয়ামকপার এফং লতলনই মেন লফজ্ঞ, যভ কুরী।
১২. নতাভামদয স্ত্রীমদয নযমখ মাওয়া ম্পলত্তমত নতাভামদয অং মে অমধভক , মলদ তামদয নকামনা ন্তানালদ না
থামক, আয মলদ তামদয ন্তান থামক তামর (ন ম্পলত্তমত) নতাভামদয অং মফ চায বামগয এক বাগ, তাযা নম
ওলয়ত কময নগমে লকংফা (তামদয) ঋণ লযমাধ কযায যই (লকন্তু নতাভযা এই অং ামফ); নতাভামদয স্ত্রীমদয
জমনয (থাকমফ) নতাভামদয নযমখ মাওয়া ম্পলত্তয এক চতুথভাং, মলদ নতাভামদয নকামনা ন্তান না থামক, মলদ
নতাভামদয ন্তান থামক, তামর তাযা ামফ নযমখ মাওয়া ম্পমদয আি বামগয এক বাগ, (ভৃতুযয আমগ) নতাভযা
মা ওলয়ত কময মামফ লকংফা নম ঋণ নতাভযা নযমখ মামফ তা লযমাধ কময নদয়ায যই (এই অং তাযা ামফ);
মলদ নকামনা ুরুল লকংফা নাযী এভন য় নম, তায নকামনা ন্তানও ননই, লতা ভাতাও ননই, (শুধু) আমে তায এক
বাই ও এক নফান, তামর তামদয ফায জমনয থাকমফ েয় বামগয এক বাগ, (বাই নফান লভমর) তাযা মলদ এয
চাইমত নফী য় তমফ (ভৃত ফযলিয নযমখ মাওয়া স্পমদয) এক-তৃতীয়াংম তাযা ফাই (ভান) অংীদায মফ,
অফয (এ ম্পলত্তয ওয) ভৃত ফযলিয মা অলয়ত কযা আমে লকংফা নকামনা ঋণ (লযমাধ)-এয যই (এ
বাগাবালগ কযা মামফ), তমফ (নখয়ার যাখমত মফ), কখমনা উত্তাযালধকাযীমদয অলধকায াওয়ায মথ তা নমন
ক্ষলতকয ময় না দাাঁিায়, নকননা এ মে আল্লাহ্য লনমদভ; আয আল্লাহ্তায়ারা ফভজ্ঞানী ও যভ ধধমভীর।
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১৩. এগুমরা মে আল্লাহ্ তায়ারায ীভামযখা; নম ফযলি (এয নবতময নথমক) তাাঁয ও তাাঁয যুমরয আনুগতয
কযমফ, আল্লাহ্ তায়ারা তামক এভন এক জান্নামত প্রমফ কযামফন মায তরমদ লদময় েণভাধাযা প্রফালত মফ,
নখামন ন অনন্তকার ধময অফস্থান কযমফ; (ভুরত) এ মফ এক ভাাপরয।
১৪. (অযলদমক) নম ফযলি আল্লাহ্ তায়ারা ও তাাঁয যুমরয না-পযভানী কযমফ এফং তাাঁয (লনধভালযত) ীভামযখা
রংঘন কযমফ, আল্লাহ্ তায়ারা তামক (জ্বরন্ত) আগুমন প্রমফ কযামফন, নখামন ন অনন্তকার ধময থাকমফ, তায
জমনয (যময়মে) অভানকয ালি।
১৫. নতাভামদয নাযীমদয ভমধয মাযা (ফযলবচামযয) দুষ্কভভ লনময় আমফ তামদয (লফচামযয) ওয নতাভযা লনমজমদয
ভমধয নথমক চায জন াক্ষী নমাগাি কযমফ, অতয ন চায জন নরাক মলদ (ইলতফাচক) াক্ষয প্রদান কময তামর
ন নাযীমদয নতাভযা ঘমযয নবতয অফরুদ্ধ কময যাখমফ, মমতালদন না ভৃতুয এম তামদয ভালি ঘলিময় নদয়,
অথফা আল্লাহ্তায়ারা তামদয জমনয অনয নকামনা ফযফস্থা না কমযন।
১৬. আয নতাভামদয ভমধয নম দুজন (নয-নাযী) এ (ফযলবচামযয) কাজ কযমফ, তামদয দুজনমকই নতাভযা ালি
নদমফ, (যাাঁ) তাযা মলদ তাওফা কময এফং লনমজমদয ংমাধন কময ননয়, তামর তামদয (ালি নদয়া) নথমক
নতাভযা ময দাাঁিাও, অফযই আল্লাহ্তায়ারা তাওফা কফুরকাযী এফং যভ দয়ারু।
১৭. আল্লাহ্ তায়ারায ওয শুধু তামদয তাওফাই (কফুরমমাগয) মফ, মাযা বুরফত গুনাময কাজ কময, অতয
(জানাভাত্রই) তাযা দ্রুত (তা নথমক) লপময আম, (ভুরত) এযাই মে নফ নরাক, মামদয ওয আল্লাহ্তায়ারা
দয়াযফ ন; আয আল্লাহ্তায়ারাই মেন ফভলফলময় জ্ঞানী, কুরী।
১৮. আয তামদয জমনয তাওফা (কযায নকামনা অফকাই) ননই, মাযা (আজীফন) শুধু গুনাময কাজই কময,
এবামফই (গুনাময কাজ কযমত কযমত) একলদন তামদয কামযা (দুয়াময) মখন ভৃতুয এম ালময য়, তখন ন
ফমর (ন আল্লাহ্), আলভ এখন তাওফা কযরাভ, (আমর) তামদয জমনযও (নকামনা তাওফা) নয় মাযা কামপয
অফস্থায় ইরীরা াংগ কযমরা; এযা মে নফ নরাক, মামদয জমনয আলভ কলিন মন্ত্রণাদায়ক আমামফয ফযফস্থা
কময নযমখলে।
১৯. ন ভানুল, নতাভযা মাযা ঈভান এমনমো নতাভামদয জমনয কখমনা নজায কময লফধফা নাযীমদয উত্তযালধকামযয
ণয ফানামনা ধফধ নয়, (লফময়য ভয় নভায লমমফ) মা নতাভযা তামদয লদময়মো তায নকামনা অং তামদয কাে
নথমক লনময় ননয়ায জমনয নতাভযা তামদয আিক কময নযমখা না, মমতাক্ষণ মভন্ত তাযা প্রকায নকামনা ফযলবচামযয
কামজ লরি না য়, তামদয ামথ দ্ভামফ জীফন মান কমযা, এভনলক নতাভযা মলদ তামদয েন্দ নাও কমযা,
এভনও নতা মত াময, মা লকেু নতাভযা েন্দ কমযা না তায ভমধযই আল্লাহ্ তায়ারা নতাভামদয জমনয অপুযন্ত
করযাণ লনলত নযমখ লদময়মেন।
২০. আয মলদ নতাভযা এক স্ত্রীমক আমযকজন স্ত্রী দ্বাযা ফদর কযায ংকল্প কমযই নাও, তামর (নভায লমমফ)
লফুর লযভাণ নানাদানা লদমরও তায নকামনা অং নতাভযা তায কাে নথমক নপযত লনময়া না; নতাভযা লক
(তামদয ওয লভথযা) অফাদ লদময় ও ুস্পি াাচায কময তা নপযত লনমত চামো?
২১. নতাভযা (নভাযানায) ন অংিুকু নপযত ননমফই ফা লক কময? অথচ (লফলবন্নবামফ) নতাভযা নতা এমক অমযয
স্বাদ গ্রণ কমযমো, (তাোিা এয ভাধযমভ) তাযা নতাভামদয কাে নথমক (লফময় ফন্ধমনয) াকাালক একিা
প্রলতশ্রুলতও আদায় কময লনময়লেমরা (মা নতাভযা নবংমগ লদময়মো)।
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২২. নাযীমদয ভধয নথমক মামদয নতাভামদয লতা (লতাভ)-যা লফময় কমযমে তামদয নতাভযা কখমনা লফময় কমযা
না, (যাাঁ, এ লনমদভ আায) আমগ মা ময় নগমে তা নতা ময়ই নগমে, এলি (আমরই) লেমরা এক অীর
(লনরভজ্জ) কাজ এফং খুফই ঘৃণয ও লনকৃি আচযণ।
২৩. (লফময়য জমনয) নতাভামদয ওয াযাভ কময নদয়া ময়মে নতাভামদয ভা, নতাভামদয নভময়, নতাভামদয নফান,
নতাভামদয পুপু, নতাভামদয খারা, বাইমদয নভময়, নফানমদয নভময়, (আমযা াযাভ কযা ময়মে) নফ ভা মাযা
নতাভামদয ফুমকয দুধ খাইময়মে, নতাভামদয দুধ (খাওয়ায াথী) নফান, নতাভামদয স্ত্রীমদয ভা, নতাভামদয স্ত্রীমদয
ভামে মামদয ামথ নতাভযা ফা কমযমো তামদয আমগয স্বাভীয ঔযজাত নভময়যা, মাযা নতাভামদয
অলববাফকমে যময়মে, (অফয) মলদ তামদয ামথ নতাভামদয (শুধু লফময় ময় থামক লকন্তু) নতাভযা কখমনা তামদয
ামথ ফা কমযালন, তামর (তামদয আমগয স্বাভীয নভময়মদয লফময় কযায়) নতাভামদয জমনয নকামনা নদাল ননই,
(নতাভামদয জমনয) নতাভামদয লনমজমদয ঔযজাত নেমরমদয স্ত্রীমদয াযাভ কযা ময়মে; (উযন্তু লফময়য জমনয)
নতাভামদয ওয দুই নফানমক একত্র কযাও (াযাভ কযা ময়মে), তমফ মা লকেু (এয) আমগ ংঘলিত ময় নগমে
(তা নতা ময়ই নগমে, ন ফযাাময) অফযই আল্লাহ্তায়ারা ফমিাই ক্ষভাীর ও একান্ত দয়াফান।

াযা ৫

২৪. নাযীমদয ভামে লফময়য দুমগভ অফস্থানকাযীমদযও (নতাভামদয জমনয াযাভ কযা ময়মে), তমফ নমফ নাযী
(মুদ্ধফন্দী ময়) নতাভামদয অলধকাময এম মিমে তাযা ফযতীত, এ মে (লফময়য ফযাাময) নতাভামদয ওয
আল্লা তায়ারায লফধান, এয ফাইময নম ফ (নাযী) যময়মে, তামদয নতাভামদয জমনয (এ মতভ) ারার কযা ময়মে
নম, নতাভযা (লফময়য জমনয) একলি লনলদভি লযভাণ (নভায) লফলনভয় আদায় কময নদমফ এফং নতাভযা (লফময়য)
ংযলক্ষত দুমগভ অফস্থান কযমফ, নতাভযা অফাধ নম নস্পৃা ুযমণ (লনময়ালজত) মফ না; অতয তামদয ভমধয মামদয
নতাভযা এয ভাধযমভ উমবাগ কযমফ, তামদয (নভামযয) লফলনভয় পযম লমমফ আদায় কময দাও, (অফয
একফায) এ নভায লনধভালযত ময় মাওয়ায য নম (লযভামণয) ওয নতাভযা উবময় একভত ও, তামত নকামনা
নদামলয লকেু ননই, লনশ্চয়ই আল্লা তায়ারা ফভজ্ঞ, কুরী,
২৫. আয নতাভামদয ভমধয নম ফযলিয স্বাধীন ও ম্ভ্রান্ত নকামনা ঈভানদায নাযীমক লফময় কযায (আলথভক ও
াভালজক) াভথভ না থামক, তামর ন নমন নতাভামদয অলধকাযবুি নকামনা ঈভানদায নাযীমক লফময় কময ননয়;
নতাভামদয ঈভান ম্পমকভ নতা আল্লা তায়ারা ভযক অফগত আমেন; (ঈভামনয ভাকালিমত) নতাভযা নতা একই
যকভ, অতয নতাভযা তামদয (অলধকাযবুিমদয) অলববাফকমদয অনুভলত লনময় লফময় কমযা এফং নযায়ইনাপলবলত্তক তামদয মথাথভ নভাযানা লদময় দাও (এয উমেয মে), তাযা নমন লফময়য দুমগভ ুযলক্ষত ময় মায়(নস্বোচালযণী ময়) যুরুলমক আনন্দদামনয কামজ লনময়ালজত না থামক, অতয মখন তামদয লফময়য দুমগভ
অফস্থান কময নদয়া মরা, তখন মলদ তাযা ফযলবচাময লরি য়, (তখন) তামদয ওয আমযালত ালিয লযভাণ
লকন্তু (লফময়য) দুমগভ অফস্থানকালযণী স্বাধীন (ম্ভ্রান্ত) নাযীমদয ওয (আমযালত ালিয) অমধভক; নতাভামদয ভমধয
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মামদয ফযলবচাময লরি ফায আংকা থাকমফ, (শুধু) তামদয জমনযই এ (নযয়াত)-িুকু (নদয়া ময়মে); লকন্তু নতাভযা
মলদ ধধমভ ধাযণ কযমত ামযা, অফযই তা নতাভামদয জমনয করযাণকয এফং আল্লা তায়ারা একান্ত ক্ষভাযায়ণ ও
যভ দয়ারু।
২৬. আল্লা তায়ারা (তাাঁয ফাণীভু) নতাভামদয কামে খুমর খুমর ফমর লদমত চান এফং লতলন নতাভামদযনতাভামদয ুফভফতভী (ুণযফান) ভানুলমদয মথ লযচালরত কযমত চান, আয (এয ভাধযমভ) আল্লা তায়ারা
নতাভামদয ক্ষভা (অনুগ্র) কযমত চান, আল্লা তায়ারা ফভজ্ঞ, কুরী।
২৭. আল্লা তায়ারা নতাভামদয ওয ক্ষভাযফ মত চান, (অযলদমক) মাযা লনমজমদয (ালফক) রারায
অনুযণ কময, তাযা চায় নতাভযা, ন ক্ষভায থ নথমক, ফহুদুময (লনক্ষলি ময় নগাভযা) নথমক মাও।
২৮. আল্লা তায়ারা নতাভামদয ওয নথমক লফলধ লনমলমধয নফাো রঘু কময (নতাভামদয জীফন জ কময) লদমত
চান, (নকননা) ভানুলমক দুফভর কময য়দা কযা ময়মে।
২৯. ন ভানুল, নতাভযা মাযা ঈভান এমনমো, (কখমনা) নতাভযা এমক অমযয ধন-ম্পলত্ত অনযায়বামফ গ্রা কমযা
না, (যাাঁ,) ফযফা-ফালণজয মা কযমফ তা াযস্পলযক ম্মলতয লবলত্তমতই কযমফ এফং কখমনা (স্বামথভয কাযমণ) এমক
অযমক তযা কমযা না, অফযই আল্লা তায়ারা নতাভামদয প্রলত নভমযফান।
৩০. নম নকউই ফািাফালি ও মুরুভ কযমত লগময় এই (তযায) কাজ কময, অলচমযই আলভ তামক আগুমন ুলিময়
নদমফা, (আয) আল্লায মক্ষ এ কাজ এমকফামযই জ (নভামিই কলিন লকেু নয়)।
৩১. মলদ নতাভযা ন ভি ফমিা ফমিা গুনা নথমক ফাঁম মচ থামকা, মা নথমক নতাভামদয লনমলধ কযা ময়মে,
তামর নতাভামদয (নোমিাখামিা) গুনা আলভ (এভলনই) নতাভামদয (লাফ) নথমক ভুমে নদমফা এফং অতযন্ত
ম্মানজনক স্থামন আলভ নতাভামদয প্রমফ কযামফা।
৩২. আল্লা তায়ারা নতাভামদয একজমনয ওয আমযকজনমক মা (লকেু নফী) দান কমযমেন, নতাভযা (তা
াওয়ায) রারা কমযা না, মা লকেু ুরুলযা উাজভন কযমরা তা তামদযই অং মফ; আফায নাযীযা মা লকেু অজভন
কযমরা তাও (মফ) তামদযই অং; নতাভযা আল্লা তায়ারায কাে নথমক তাাঁয অনুগ্র (াওয়ায জমনয) প্রাথভনা
কমযা; অফযই আল্লা তায়ারা প্রলতলি লফলয় ম্পমকভ ভযক ওয়ামকপার যময়মেন।
৩৩. লতাভাতা ও আত্মীয়-স্বজমনয নযমখ মাওয়া ম্পলত্তমত আলভ ফায জমনযই অলববাফক ফালনময় নযমখলে;
মামদয ামথ নতাভামদয নকামনা চুলি লকংফা অংগীকায যময়মে তামদয াওনা (ুমযাুলযই) আদায় কময নদমফ,
আল্লা তায়ারা অফযই প্রলতলি লফলময়য ওয াক্ষী ময় আমেন।
৩৪. ুরুলযা মে নাযীমদয (কাজকমভভয) ওয প্রযী, কাযণ আল্লা তায়ারা এমদয একজনমক আমযকজমনয
ওয (লকেু লফমল) ভমভাদা প্রদান কমযমেন, (ুরুমলয এই ভমভাদায) একলি (লফমল) কাযণ মে, (প্রধানত)
তাযাই (দাম্পতয জীফমনয জমনয) লনমজমদয অথভ ম্পদ ফযয় কময; অতএফ তী-াধ্বী নাযী মফ (একান্ত)
অনুগত, (ুরুলমদয) অনুলস্থলতমত তাযা (স্বয়ং) আল্লায তত্ত্বাফধামন (নথমক) লনমজমদয (ইমমত-আফরু ও
অনযানয) ফ অমদখা লকেুয যক্ষণামফক্ষণ কযমফ; আয মখন নকামনা নাযীয অফাধযতায (ঔদ্ধমতযয) ফযাাময নতাভযা
আংকা কমযা, তখন নতাভযা তামদয (বামরা কথায) উমদ দাও, (তা কামভকয না মর) তামদয ামথ একই
লফোনায় থাকা নেমি দাও, (তামতও মলদ তাযা ংমালধত না য় তামর চূিান্ত ফযফস্থা লমমফ) তামদয (ভৃদু)
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প্রায কমযা, তমফ মলদ তাযা (এভলনই) অনুগত ময় মায়, তামর তামদয (খাভাখা কি নদয়ায) ওয অজুাত
খুাঁমজ নফলিময়া না; অফযই আল্লা তায়ারা ফভমশ্রষ্ঠ ও ফায চাইমত ভান!
৩৫. আয মলদ তামদয (স্বাভী-স্ত্রী এ) দুজমনয ভামে লফমেমদয আংকা নদখা নদয়, তামর তায ক্ষ নথমক একজন
ালর এফং তায (স্ত্রীয) ক্ষ নথমক একজন ালর লনমুি কমযা, (আমর) উবময় মলদ লনমজমদয লনলত্ত চায়,
তামর আল্লা তায়ারা তামদয (ুনযায় ভীভাংায় ন াঁোয) তাওপীক নদমফন, আল্লা তায়ারা লনশ্চয়ই ভযক
জ্ঞানী, ফভলফলময় ওয়ামকপার।
৩৬. নতাভযা এক আল্লা তায়ারায এফাদাত কমযা, নকামনা লকেুমকই তাাঁয ামথ অংীদায ফালনময়া না এফং
লতাভাতায ামথ বামরা ফযফায কমযা, (আমযা) মাযা (নতাভামদয) ঘলনষ্ঠ আত্মীয়, এতীভ, নভকীন, আত্মীয়
প্রলতমফী, অনাত্মীয় প্রলতমফী, (নতাভায) থচাযী ংগী ও নতাভায অলধকাযবুি (দা দাী, তামদয ফায
ামথও বামরা ফযাফায কমযা), অফযই আল্লা তায়ারা এভন ভানুলমক কখমনা েন্দ কমযন না, নম অংকাযী ও
দালিক।
৩৭. (আল্লা তায়ারা এভন ধযমনয নরাকমদযও বামরাফামন না) মাযা লনমজযা (নমভন) কাভণয কময, (নতভলন)
অনযমদযও কাভণয কযায আমদ কময, (তাোিা) আল্লা তায়ারা তামদয মা লকেু (ধন-ম্পমদয) অনুগ্র দান
কমযমেন তাযা তা রুলকময় যামখ; আলভ কামপযমদয জমনয এক রাঞ্ছনাদায়ক ালিয ফযফস্থা কময নযমখলে।
৩৮. (আল্লা তায়ারা তামদযও েন্দ কমযন না) মাযা নরাক নদখামনায উমেম লনমজমদয ধন-ম্পদ ফযয় কময,
তাযা আল্লা তায়ারা এফং নল লফচামযয লদনমকও লফশ্বা কময না; (আয) য়তান মলদ নকামনা ফযলিয াথী য়
তামর (ফুেমত মফ) ন ফমিাই খাযা াথী (নমরা)!
৩৯. লক (দুমমভাগ) তামদয ওয লদময় ফময় নমমতা মলদ তাযা (য়তানমক াথী ফানামনায ফদমর) আল্লা তায়ারায
ওয ঈভান আনমতা এফং ঈভান আনমতা যকার লদফময ওয, মফভালয আল্লা তায়ারা তামদয মা লকেু দান
কমযমেন তা নথমক তাযা খযচ কযমতা; (ফস্তুত) আল্লা তায়ারা তামদয কাজকভভ ম্পমকভ বামরাবামফই
ওয়ামকপার যময়মেন।
৪০. আল্লা তায়ারা কামযা ওয এক লফন্দু লযভাণও মুরুভ কমযন না, (ফযং লতলন নতা এমতা দয়ারু নম,) ননকীয
কাজ মলদ একলি য় তমফ লতলন তায লযভাণ লদ্বগুণ কময নদন এফং (এয ামথ) লতলন লনজ নথমকও ফমিা লকেু
ুযস্কায নমাগ কমযন।
৪১. নলদন (তামদয অফস্থািা) নকভন মফ মখন আলভ প্রমতযক উম্মমতয (কামজ) াক্ষী (লমমফ তামদয নফীমক)
এমন ালময কযমফা এফং (ন নভাাম্মদ,) এমদয ফায কামে াক্ষী লমমফ আলভ (নলদন) নতাভামক লনময়
আমফা।
৪২. নলদন মাযা আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কমযমে এফং (তাাঁয) যুমরয লফরুদ্ধাচযণ কমযমে, তাযা কাভনা
কযমফ, ভালি মলদ তামদয লনমজমদয ামথ লভম একাকায ময় নমমতা! (কাযণ নলদন) নকামনা ভানুল নকামনা কথাই
(ভালফচাযক) আল্লা তায়ারায কাে নথমক নগান কযমত াযমফ না।
৪৩. ন ঈভানদাযযা, নতাভযা কখমনা ননাগ্রি অফস্থায় নাভামময কামে নমও না, মমতাক্ষণ মভন্ত (নতাভযা
এমতািুকু লনলশ্চত না মফ নম,) নতাভযা মা লকেু ফরমো তা নতাভযা (লিক লিক) জানমত (ও ফুেমত) াযমো,
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(আফায) অলফত্র অফস্থায়ও (নাভামময কামে নমও) না, মমতাক্ষণ না নতাভযা (ুমযাুলযবামফ) নগার নময ননমফ,
তমফ থচাযী অফস্থায় থাকমর তা লবন্ন কথা, (আয) মলদ নতাভযা অুস্থ ময় মিা অথফা প্রফাম থামকা, লকংফা
নতাভামদয নকউ মলদ ায়খানা নথমক (লপময) আমা অথফা নতাভযা মলদ (ধদলক লভরমনয ামথ) নাযী স্পভ কমযা
(তামর ালন লদময় লনমজমদয লযষ্কায কময ননমফ), তমফ মলদ (এফ অফস্থায়) ালন না-ই াও, তামর লফত্র
ভালি লদময় তায়াম্মুভ কময ননমফ (এফং তায দ্ধলত মে), তা লদময় নতাভামদয ভুখভন্ডর ও নতাভামদয াত ভাম
কময ননমফ, অফযই আল্লা তায়ারা গুনা ভাজভনাকাযী, যভ ক্ষভাীর।
৪৪. (ন নফী,) তুলভ লক তামদয (অফস্থা) নদমখালন, মামদয (আভানী) গ্রমন্থয (াভানয) একিা অং নদয়া
ময়লেমরা, লকন্তু তাযা নগাভযাীয থই লকমন লনমে, তাযা নতা চায় নতাভযা নমন থভ্রি ময় মাও।
৪৫. নতাভামদয দুভনমদয আল্লা তায়ারা বামরা কমযই জামনন; অলববাফক লমমফ (নমভন) আল্লা তায়ারা
মমথি, নতভলন াামযকাযী লমমফও আল্লা তায়ারাই মমথি।
৪৬. ইহুদী জালতয ভমধয লকেু নরাক এভন আমে মাযা (যুমরয) কথাগুমরা ভুর (অমথভয) স্থান নথমক লযময় (লফকৃত
কময) নদয় এফং তাযা ফমর, আভযা শুনরাভ এফং (ামথ ামথ) অভানযও কযরাভ, (আফায ফমর) আভামদয কথা
শুনুন, (আমর ইরাভী) জীফন লফধামন অফাদদামনয উমেময লনমজমদয লজহ্বামক কুলিত কময এযা ফমর (ন
নফী), আলন শুনুন (ামথ ামথই ফমর), আনায শ্রফণলি যলত ময় মাক, (অথচ এফ কথা না ফমর) তাযা
মলদ ফরমতা (ন নফী), আভযা (আনায কথা) শুনরাভ এফং (তা) নভমন লনরাভ এফং আলন আভামদয কথা শুনুন,
আভামদয প্রলত রক্ষয করুন, তামর এ লফলয়িা তামদয জমনয কমতাই না বামরা মতা, তাই মতা (ফযং) তামদয
জমনয ংগত, লকন্তু তয অস্বীকায কযায কাযমণ তামদয ওয আল্লা তায়ারা অলবা লদময়মেন, অতয
(তামদয) াভানয লকেু নরাকই ভাত্র ঈভান এমন থামক।
৪৭. ন ভানুমলযা, মামদয নকতাফ নদয়া ময়মে, নতাভযা নই গ্রমন্থয ওয ঈভান আমনা, মা আলভ (নভাাম্মমদয
ওয) নালমর কমযলে (এ মে এভন এক নকতাফ), মা নতাভামদয কামে ভজুদ (ুফভফতভী) নকতামফয তযতা স্বীকায
কময, (ঈভান আমনা) ন ভয় আায আমগ, মখন আলভ (ালষ্ঠমদয) নচাযাভু লফকৃত কময তামক উমটা লদমক
ঘুলযময় নদমফা, অথফা (ইহুদীমদয লফত্র লদন) লনফামযয অফভাননাকাযীমদয প্রলত আলভ নমবামফ অলবা নালমর
কমযলে (নতভলন নকামনা ফমিা লফমভয় আায আমগই ঈভান আমনা), আয আল্লা তায়ারায হুকুভ, ন নতা
অফধালযত!
৪৮. লনমন্দম আল্লা তায়ারা কখমনা (ন গুনা) ভাপ কযমফন না (নমখামন) তাাঁয ামথ কাউমক যীক কযা য়,
এ োিা অনয ফ গুনা লতলন মামক ইো ক্ষভা কময নদন, নম ফযলি আল্লায ামথ কাউমক অংীদায ফানামরা ন
লতযই (আল্লায ওয) লভথযা আমযা কযমরা এফং একিা ভাাম (লনমজমক) জিামরা!
৪৯. (ন নফী,) তুলভ লক তামদয অফস্থা নদমখালন মাযা লনমজমদয খুফ লফত্র ভমন কময, অথচ আল্লা তায়ারা মামক
ইো তামকই লফত্র কমযন এফং (নলদন) তামদয ওয এক লফন্দু লযভাণও মুরুভ কযা মফ না।
৫০. (এমদয প্রলত) তালকময় নদমখা লকবামফ এযা আল্লা তায়ারায ওয লভথযা আমযা কযমে, প্রকায গুনা
লমমফ এিাই নতা (এমদয জমনয) মমথি!
৫১. তুলভ লক তামদয (অফস্থা) নদমখালন, মামদয (আল্লা তায়ারায) নকতামফয লকেু অং দান কযা ময়লেমরা,
(তাযা আমি আমি) নানা ধযমনয লবলত্তীন অভুরক মাদুভন্ত্র জাতীয় লজলন ও (ফহুতমযা) লভথযা ভাফুমদয ওয
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ঈভান আনমত শুরু কযমরা এফং এ কামপযমদয ম্পমকভ তাযা ফরমত রাগমরা, ঈভানদাযমদয তুরনায় এযাই নতা
লিক মথয ওয যময়মে!
৫২. এযাই মে নই (তবাগয) ভানুলগুমরা, মামদয ওয আল্লা তায়ারা অলবম্পাত কমযমেন, আয আল্লা
তায়ারা মায ওয অলবা ািান তায জমনয তুলভ কখমনা নকামনা াামযকাযী ামফ না।
৫৩. অথফা (এযা লক ভমন কময নম), তামদয বামগ যাজে (ও প্রাচুমভ ংক্রান্ত লকেু ফযাে কযা) আমে ? (মলদ লতয
লতযই নতভন লকেু এমদয নদয়া মতা) তামর এযা নতা নখজুয াতায একলি লেলি্রও কাউমক লদমত চাইমতা না।
৫৪. অথফা এযা লক অনযানয ভানফ ন্তানমদয ফযাাময লংা (লফমদ্বল) নালণ কময, মামদয আল্লা তায়ারা লনজস্ব
বান্ডায নথমক (জ্ঞান, নক াঁর ও যাজননলতক ক্ষভতা) দান কমযমেন, (অথচ) আলভ নতা ইফযাীমভয ফংধযমদযও
(আভায) গ্রন্থ (ও নই গ্রন্থরব্ধ) জ্ঞান-লফজ্ঞান দান কমযলেরাভ, (এয ামথ) আলভ তামদয (এক লফার লযভাণ)
যাজেও দান কমযলেরাভ।
৫৫. অতয তামদয ভমধয অল্প লকেু নরাকই তায ওয ঈভান এমনমে, আফায নকউ নকউ তায নথমক ভুখ লপলযময়
লনময়মে; এমদয (ুলিময় নদয়ায) জমনয জাান্নাভই মমথি!
৫৬. মাযা আভায আয়াতভু অস্বীকায কমযমে তামদয আলভ অলচমযই জাান্নামভয আগুমন ুলিময় নদমফা, অতয
(ুমি মখন) তামদয নদময চাভিা গমর মামফ তখন আলভ তায ফদমর নতুন চাভিা ফালনময় নদমফা, মামত কময
তাযা আমাফ নবাগ কযমত াময, অফযই আল্লা তায়ারা ভাযাক্রভারী, লফজ্ঞ কুরী।
৫৭. মাযা (আভায) আয়াতভু লফশ্বা কমযমে এফং বামরা কাজ কমযমে, তামদয অলচমযই আলভ এভন এক
জান্নামত প্রমফ কযামফা, মায াদমদ লদময় েণভাধাযা প্রফালত মফ, নখামন তাযা (থাকমফ) লচযকার, তামদয
জমনয থাকমফ ুতলফত্র (ংগী) ও ংলগনীযা, (মফভালয) আলভ তামদয এক লচয লিগ্ধ োয়ায় প্রমফ কলযময়
নদমফা।
৫৮. (ন ঈভানদায ফযলিযা,) আল্লা তায়ারা নতাভামদয লনমদভ লদমেন, নতাভযা আভানতভু তামদয (মথাথভ)
ভালরমকয কামে নাদভ কময নদমফ, আয মখন ভানুমলয ভামে (নকামনা লকেুয) ফযাাময নতাভযা লফচায পয়ারা
কমযা তখন তা নযায় ও ইনামপয লবলত্তমত কযমফ; আল্লা তায়ারা নতাভামদয মা লকেু উমদ নদন তা লতযই
ুন্দয! আল্লা তায়ারা ফলকেু নদমখন এফং নামনন।
৫৯. ন ঈভানদায ভানুমলযা, নতাভযা আল্লায আনুগতয কমযা, আনুগতয কমযা (তাাঁয) যুমরয এফং নফ
নরাকমদয, মাযা নতাভামদয ভামে দালয়েপ্রাি, অতয নকামনা ফযাাময নতাভযা মলদ এমক অমযয ামথ
ভতলফমযাধ কমযা, তামর ন লফলয়লি (পয়ারায জমনয) আল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয লদমক লপলযময় লনময়
মাও, মলদ নতাভযা (লতযকায অমথভ) আল্লায ওয এফং নল লফচায লদমনয ওয ঈভান এমন থামকা! (তামর)
এই দ্ধলতই মফ (নতাভামদয লফমযাধ ভীভাংায) মফভাত্কৃি উায় এফং লফমযাধুণভ লফলয়ভুময ফযাখযায লদক
নথমকও (এলি) মে উত্তভ ন্থা।
৬০. (ন নফী,) তুলভ লক তামদয (অফস্থা) নদমখালন মাযা ভমন কময, তাযা ন লফলময়য ওয ঈভান এমনমে মা
নতাভায কামে ািামনা ময়মে এফং ন (নকতামফয) ওযও ঈভান এমনমে, মা নতাভায আমগ নালমর কযা ময়মে,
লকন্তু (পয়ারায ভয় আভায নকতামফয ফদমর) এযা লভথযা ভাফুদমদয কাে নথমকই পয়ারা নমত চায়, অথচ
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এমদয লনমদভ নদয়া ময়লেমরা তাযা এফ (লভথযা ভাফুদমদয) অস্বীকায কযমফ; (আর কথা মে) য়তান এমদয
তয নথমক অমনক দুময লযময় লনময় নমমত চায়।
৬১. এমদয মখন ফরা য়, আল্লা তায়ারা তাাঁয যমরয ওয মা লকেু নালমর কমযমেন নতাভযা তায লদমক (লপময)
এমা, তখন তুলভ এই নভানামপকমদয নদখমফ, এযা নতাভায কাে নথমক (এমক এমক) ভুখ লপলযময় দুময ময
মামে।
৬২. অতয তামদয কৃতকমভভয কাযমণ মখন তামদয ওয নকামনা লফদ-ভলফত এম মি, তখন এমদয অফস্থািা
লক য়? তাযা তখন ফাই নতাভায কামে (েুমি) আম এফং আল্লায নামভয কভ কময নতাভামক ফমর, আভযা নতা
করযাণ ও ম্প্রীলত োিা আয লকেুই চাইলন।
৬৩. এমদয ভমনয নবতময লক (অলবলন্ধ রুলকময়) আমে তা আল্লা তায়ারা বামরা কমযই জামনন, তাই তুলভ এমদয
এলিময় চমরা, তুলভ এমদয বামরা উমদ দাও এভন ফ কথায়, মা তামদয (অন্তয) েুাঁময় মায়।
৬৪. (তুলভ আমযা ফমরা,) আলভ মখনই নকামনা (জনমদ) নকামনা যুর ালিময়লে, তামক এ জমনযই ালিময়লে নম,
আল্লায লনমদভ অনুমায়ী তায (তভীন) আনুগতয কযা মফ; মখলন তাযা লনমজমদয ওয নকামনা মুরুভ কযমফ,
তখলন তাযা নতাভায কামে (েুমি) আমফ এফং লনমজমদয কৃতকমভভয জমনয আল্লা তায়ারায কামে ক্ষভা প্রাথভনা
কযমফ, আল্লায যুরও (তামদয জমনয) ক্ষভা চাইমফ, এভতাফস্থায় তাযা অফযই আল্লামক যভ ক্ষভাীর ও
অতীফ দয়ারু লমমফ (নদখমত) ামফ!
৬৫. না, আলভ নতাভায ভালরমকয থ, এযা লকেুমতই ঈভানদায মত াযমফ না, মমতাক্ষণ না তাযা তামদয
মাফতীয় ভতলফমযামধয পয়ারায় নতাভামক (তভীনবামফ) লফচাযক নভমন ননমফ, অতয তুলভ মা পয়ারা কযমফ
ন ফযাাময তামদয ভমন আয নকামনা লদ্বধাদ্বন্ধ থাকমফ না, ফযং নতাভায লদ্ধান্ত তাযা ফভান্তকযমণ নভমন ননমফ।
৬৬. আলভ মলদ তামদয ওয এ আমদ জালয কযতাভ নম, নতাভযা লনমজমদয জীফন লফজভন দাও অথফা নতাভযা
লনমজমদয লবমিভালি নেমি (অনযত্র চমর) মাও, (তামর) তামদয ভমধয াভানয ংখযক ভানুলই তা কযমতা, নমফ
উমদ তামদয নদয়া ময়মে তা মলদ তাযা নভমন চরমতা, তমফ তা তামদয জমনয খুফই করযাণকয মতা এফং
(তামদয) ভানলক লস্থযতাও (এমত কময) ভমফুত মতা!
৬৭. তামর আলভও আভায ক্ষ নথমক (এ জমনয) তামদয ফমিা ধযমনয ুযস্কায লদতাভ,
৬৮. (উযন্তু) আলভ তামদয যর থও নদলখময় লদতাভ!
৬৯. মাযা আল্লা তায়ারা ও (তাাঁয) যুমরয আনুগতয কময, তাযা (নল লফচামযয লদন নফ) ুণযফান ভানুলমদয
ামথ থাকমফ, মামদয ওয আল্লা তায়ারা প্রচুয ননয়াভত ফলভণ কমযমেন, এযা (মে) নফী-যুর, মাযা
(নদায়ামতয) তযতা স্বীকায কমযমে, (আল্লায মথ জীফন উত্গভকাযী) ীদ ও অনযানয ননককায ভানুল, াথী
লমমফ এযা লতযই উত্তভ!
৭০. এ মে আল্লা তায়ারায কাে নথমক লফযাি এক অনুগ্র, (ভুরত নকামনা লকেু) জানায জমনয আল্লা তায়ারাই
মমথি!
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৭১. ন ঈভানদাযযা, (ত্রুয নভাকামফরায়) নতাভযা (ফভদা) নতাভামদয তকভতা গ্রণ কমযা, অতয য় দমর দমর
লফবি ময়, লকংফা ফাই একংমগ (ত্রুয নভাকামফরা) কমযা।
৭২. নতাভামদয ভমধয অফযই এভন (নভানামপক) নরাক থাকমফ, নম (মুমদ্ধয ফযাাময) গলিভল কযমফ, নতাভামদয
ওয নকামনা লফদ-ভলফত এমর ন ফরমফ, আল্লা তায়ারা লতযই আভায ওয ফমিা অনুগ্র কমযমেন,
(নকননা) আলভ ন ভয় তামদয ামথ লেরাভ না।
৭৩. আয মলদ নতাভামদয ওয আল্লা তায়ারায ক্ষ নথমক (লফজময়য) অনুগ্র আম, তখন ন (এভনবামফ)
ফমর, নমন তায ামথ নতাভামদয নকামনা যকভ ফন্ধুেই লেমরা না, ন (তখন আমযা) ফমর, কমতাই না বামরা মতা
মলদ আলভ তামদয ামথ থাকতাভ, তামর (আজ) আলভও অমনক ফমিা পরতা অজভন কযমত াযতাভ!
৭৪. নমফ ভানুল যকামরয লফলনভময় এ ালথভফ জীফন ও তায ুখ-স্বােন্দয লফলক্র কময লদময়মে, নফ ভানুমলয
উলচত আল্লা তায়ারায মথ রিাই কযা, কাযণ নম আল্লায মথ রিাই কযমফ ন এ মথ জীফন লফলরময় নদমফ
লকংফা ন লফজয় রাব কযমফ, অলচমযই আলভ তামক (এ উবয় অফস্থায জমনযই) লফযাি ুযস্কায নদমফা।
৭৫. নতাভামদয এ লক ময়মে, নতাভযা আল্লায মথ নফ অায় নয-নাযী ও (দুস্থ) লশু ন্তানমদয (ফাাঁচাফায)
জমনয রিাই কমযা না, মাযা (লনমভাতমন কাতয ময়) পলযয়াদ কযমে, ন আভামদয ভালরক, আভামদয মামরভমদয
এই জনদ নথমক নফয কময (অনয নকাথাও) লনময় মাও, অতয তুলভ আভামদয জমনয নতাভায কাে নথমক একজন
অলববাফক (ালিময়) দাও, নতাভায কাে নথমক আভামদয জমনয একজন াামযকাযী ািাও!
৭৬. মাযা আল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয ওয ঈভান এমনমে, তাযা (ফভদা) আল্লায মথ মুদ্ধ কময, আয মাযা
(আল্লা তায়ারামক) অস্বীকায কমযমে তাযা রিাই কময লভথযা ভাফুদমদয মথ, অতএফ নতাভযা মুদ্ধ কমযা য়তান
ও তায নচরা-চাভুন্ডামদয লফরুমদ্ধ (নতাভযা া ালযময়া না), অফযই য়তামনয লিমন্ত্র খুফই দুফভর।
৭৭. (ন নফী,) তুলভ লক তামদয অফস্থা নদমখালন, মামদয (প্রথভ লদমক) মখন ফরা ময়লেমরা, নতাভযা (আাতত
রিাই নথমক) লনমজমদয াত গুলিময় যামখা, (এখন) নাভাম প্রলতষ্ঠা কমযা এফং মাকাত প্রদান কমযা, তখন তাযা
নজামদয জনয অলস্থয ময় মিলেমরা, অথচ মখন (যফতভী ভময়) তামদয ওয (লতয লতযই) রিাইয হুকুভ
নালমর কযা মরা (তখন)! এমদয একদর নরাক নতা (প্রলতমক্ষয) ভানুলমদয এভনবামফ বয় কযমত শুরু কযমরা,
নমভলন বয় শুধু আল্লা তায়ারামকই কযা উলচত; অথফা তায চাইমতও নফী বয়! তাযা আমযা ফরমত শুরু কযমরা,
ন আভামদয ভালরক, তুলভ আভামদয ওয মুমদ্ধয এ হুকুভ (এমতা তািাতালি) জালয কযমত নগমর নকন? কমতা
বামরা মতা মলদ তুলভ আভামদয াভানয লকেুিা অফকা লদমত? (ন নফী,) তুলভ ফমরা, দুলনয়ায এ নবাগ াভগ্রী
অতযন্ত াভানয; নম ফযলি (আল্লা তায়ারামক) বয় কময, তায জমনয যকার অমনক উত্তভ। আয (নই যকামর)
নতাভামদয ওয কণাভাত্রও লকন্তু অলফচায কযা মফ না।
৭৮. নতাভযা নমখামনই থামকা না নকন ভৃতুয নতাভামদয নাগার ামফই, এভনলক নতাভযা মলদ (নকামনা) ভমফুত
দুমগভও থামকা (নখামনও ভৃতুয এম ালময মফ। এমদয অফস্থা মে), মখন নকামনা করযাণ তামদয স্পভ কময
তখন তাযা ফমর, (যাাঁ) এ নতা আল্লায ক্ষ নথমকই এমমে, অযলদমক মখন নকামনা ক্ষলত (ও অকরযাণ) তামদয
স্পভ কময তখন তাযা ফমর, এ (ফ) নতা এমমে নতাভায কাে নথমক, তুলভ (তামদয) ফমর দাও, (করযাণঅকরযাণ) ফ লকেুই নতা আম আল্লায ক্ষ নথমক; এ জালতয ময়মে লক, এযা ভমন য় কথালি ফুেমতই চায় না।
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৭৯. নম করযাণই তুলভ রাব কমযা (না নকন, ভমন নযমখা), তা আল্লায ক্ষ নথমকই আম, আয নমিুকু অকরযাণ
নতাভায ওয আম তা আম নতাভায লনমজয কাে নথমক; আলভ নতাভামক ভানুলমদয জমনয যুর ফালনময়
ালিময়লে; আয াক্ষী লমমফ নতা আল্লা তায়ারাই মমথি।
৮০. নম ফযলি যুমরয আনুগতয কময ন (নমন) আল্লাযই আনুগতয কময, আয নম ফযলি (তায আনুগতয নথমক)
ভুখ লপলযময় ননয়, (ভমন নযমখা) তামদয ওয আলভ নতাভামক প্রযী ফালনময় ািাইলন।
৮১. তাযা (ভুমখ ভুমখ) ফমর, (আভযা নতাভায) আনুগতয (স্বীকায কলয); লকন্তু তাযা মখন নতাভায কাে নথমক দুময
ময মায়, তখন তামদয একদর নরাক যামতয (অন্ধকায) ভময় একলত্রত ময় লিক তুলভ মা ফমরা তায লফরুমদ্ধই
রাযাভভ কময নফিায়; তাযা যামতয নফরায় মা লকেু কময আল্লা তায়ারা নফ কভভকান্ডগুমরা (লিকভমতাই)
লরমখ যাখমেন, অতএফ তুলভ এমদয উমক্ষা কময চমরা এফং ফভলফলময় শুধু আল্লা তায়ারায ওযই বযা যামখা,
অলববাফক লমমফ নতা আল্লা তায়ারাই মমথি!
৮২. এযা লক নকাযআন (ও তায আগভন ুত্র লনময় লচন্তা) গমফলণা কময না? এ (গ্রন্থ)-িা মলদ আল্লা তায়ারা োিা
অনয কামযা কাে নথমক আমতা তামর তামত অফযই তাযা অমনক গযলভর (নদখমত) নমতা।
৮৩. এমদয কামে মখলন লনযাত্তা লকংফা বময়য নকামনা খফয আম, তখন (তয লভথযা না নজমনই) এযা তা প্রচায
কময নফিায়, অথচ তাযা মলদ এ (জাতীয়) খফয আল্লায যুর এফং তামদয দালয়েপ্রাি ফযলিমক জালনময় লদমতা,
তামর এভন ফ নরামকযা তা জানমত াযমতা, মাযা তামদয ভমধয নথমক নই খফমযয মথাথভতা মাচাই কযমত
াযমতা; মলদ নতাভামদয ওয আল্লায অনুগ্র না থাকমতা, তামর (এ প্রচাযণায পমর) ামতমগানা লকেু নরাক
োিা নতাভামদয অলধকাং নরাকই য়তামনয অনুাযী ময় নমমতা।
৮৪. অতএফ (ন নফী), তুলভ আল্লায মথ রিাই কমযা, (নকননা) নতাভামক শুধু নতাভায কাজকমভভয জমনযই দায়ী
কযা মফ এফং তুলভ (নতাভায াথী) নভামভনমদয (আল্লা তায়ারায মথ রিাই কযমত) উদ্বুদ্ধ কযমত থামকা,
আল্লা তায়ারা য়মতা অলচমযই এ কামপযমদয লিচুণভ-লফচুণভ কময নদমফন; (কাযণ) আল্লা তায়ারা লিমত
প্রফরতয, (আফায) ালিদামনও লতলন কমিাযতয।
৮৫. মলদ তায জমনয নকামনা ফযলি নকামনা বামরা কামজয ুালয কময, তামর তামত অফযই তায অং থাকমফ,
আফায নম ফযলি নকামনা অনযায় কামজয ফযাাময ুালয কযমফ তামর (তায ৃি অকরযামণও) তায
(ভলযভাণ) অং থাকমফ, আল্লা তায়ারাই মেন (নতাভামদয) ফ ধযমনয কামজয একক লনয়ন্ত্রণকাযী।
৮৬. মখন নতাভামদয (ারাভ ফা অনয লকেু দ্বাযা) অলবফাদন জানামনা য়, তখন নতাভযা তায চাইমতও উত্তভ
ন্থায় তায জফাফ দাও, (উত্তভবামফ না মরও) কভমক্ষ (মমতািুকু ন লদময়মে) তমতািুকুই নপযত দাও, অফযই
আল্লা তায়ারা ফ লকেুয (ুংখানুুংখ) লাফ যামখন।
৮৭. আল্লা তায়ারা (এক ভান ত্তা)- লতলন োিা (লদ্বতীয়) নকামনা ভাফুদ ননই; অফযই লতলন নতাভামদয
নকয়াভমতয লদন এক জায়গায় জমিা কযমফন, তামত নকামনা যকভ মন্দ ননই; আয এভন নক আমে নম আল্লা
তায়ারায চাইমত নফী তয কথা ফরমত াময?
৮৮. এ লক মরা নতাভামদয! নতাভযা নভানামপকমদয ফযাাময দু'দর ময় নগমর? (লফমল কময) মখন স্বয়ং আল্লা
তায়ারাই তামদয কৃতকমভভয জমনয তামদয ওয অলবা নালমর কমযমেন; আল্লা তায়ারা স্বয়ং মামদয থভ্রি
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কময লদময়মেন নতাভযা লক তামদয লিক মথ আনমত চাও? (ফস্তুত) আল্লা তায়ারা মামক থভ্রি কমযন তায
(নদায়ামতয) জমনয তুলভ নকামনা থই (খুাঁমজ) ামফ না।
৮৯. তাযা নতা এিাই কাভনা কময নম, তাযা নমবামফ কুপযী কমযমে নতাভযাও নতভলন কুপযী কমযা, তামর
নতাভযা উবময় একই যকভ ময় নমমত ামযা, কামজই তুলভ তামদয ভধয নথমক কাউমকও লনমজয ফন্ধুরূম গ্রণ
কমযা না, মমতাক্ষণ না তাযা আল্লা তায়ারায মথ লনমজমদয লবমিভালি নেমি (ঈভামনয প্রভাণ) না নদমফ, আয মলদ
তাযা (লজযমতয) এ কাজলি না কময তামর নতাভযা তামদয নমখামনই ামফ নগ্রপতায কযমফ এফং (মুদ্ধযত
ত্রুমদয মমালগতা কযায জমনয) তামদয তযা কযমফ, আয নকান অফস্থায়ই তামদয ভধয নথমক কাউমক নতাভযা
ফন্ধু ও াামযকাযী লমমফ গ্রণ কমযা না।
৯০. অফয তামদয কথা আরাদা মাযা নতাভামদয ামথ চুলিফদ্ধ নকামনা একলি ম্প্রদাময়য ামথ এম লভলরত
মফ, আফায (তামদয ফযাাযও নয়-) মাযা নতাভামদয াভমন এভন (ভানলক) অফস্থা লনময় আম নম, (ভুরত)
তামদয অন্তয নতাভামদয ামথ (নমভলন) রিাই কযমত ফাধা নদয়, (নতভলন) লনমজমদয জালতয লফরুমদ্ধও তামদয
রিাই কযমত ফাধা নদয়; (অযলদমক) আল্লা তায়ারা মলদ চাইমতন লতলন নতাভামদয ওয এমদয ক্ষভতাফান কময
লদমত াযমতন, নতভন অফস্থায় তাযা অফযই নতাভামদয ামথ রিাই কযমতা, অতএফ এযা মলদ নতাভামদয কাে
নথমক আরাদা ময় মায়, (ভয়দামনয) রিাই নথমক লফযত থামক এফং নতাভামদয কামে ালন্ত ও লন্ধয প্রিাফ
ািায়, তামর তামদয লফরুমদ্ধ অলবমামনয নকামনা ন্থাই আল্লা তায়ারা নতাভামদয জমনয (উন্মুি) যাখমফন না।
৯১. (এই নভানামপকমদয ভামে) নতাভযা (এভন) আমযক দর ামফ, মাযা নতাভামদয লদক নথমক (নমভন) ালন্ত ও
লনযাত্তা নমত চায়; (নতভলন) তাযা তামদয লনমজমদয জালতয কাে নথমকও লনযাত্তা (ও লনশ্চয়তা) নমত চায়,
লকন্তু এমদয মখলন নকামনা লফমভয় ৃলিয কামজয লদমক ডাক নদয়া মফ, তখন ামথ ামথই এযা নতাভামদয লফরুমদ্ধ
োাঁলময় িমফ, এযা মলদ লতযই নতাভামদয (ামথ মুদ্ধ কযা) নথমক ময না দাাঁিায় এফং নকামনা ালন্ত ও লন্ধ
প্রিাফ নতাভামদয কামে ন না কময এফং লনমজমদয অস্ত্র ংফযণ না কময, তামর তামদয নতাভযা নমখামনই ামফ
নগ্রপতায কযমফ এফং (চযভ লফমরাময জমনয) তামদয নতাভযা তযা কযমফ; (ভুরত) এযাই মে নফ নরাক,
মামদয ওয আলভ নতাভামদয ুস্পি ক্ষভতা দান কমযলে।
৯২. এিা নকামনা ঈভানদায ফযলিয কাজ নয় নম, ন আমযকজন ঈভানদায ফযলিমক তযা কযমফ, অফয বুরফত
কময নপরমর (তা ম্পুণভ লবন্ন কথা) মলদ নকামনা (ঈভানদায) ফযলি আমযকজন ঈভানদায ফযলিমক বুর কময তযা
কময, তামর (তায লফলনভয় মে) ন একজন দা ভুি কময নদমফ এফং (তায ামথ) লনত ফযলিয লযফাযলযজনমক (তায) যমিয (নযায়ংগত) ভুরয লযমাধ কময নদমফ, তমফ (লনত ফযলিয লযফামযয) নরামকযা মলদ
(যিভুরয) ভাপ কময নদয় (তমফ তা স্বতন্ত্র কথা); এ (লনত) ঈভানদায ফযলি মলদ এভন নকামনা জালতয (ফা
নগামত্রয) নরাক য় মাযা নতাভামদয ত্রু এফং ন (লনত ফযলি) নভামভন য় তামর (তায লফলনভয় মফ) একজন
নভামভন দাময ভুলি; অযলদমক (লনত) ফযলি মলদ এভন এক ম্প্রদাময়য নকউ ময় থামক, মামদয ামথ
নতাভামদয নকামনা লন্ধ চুলি ফরফত আমে, তমফ তায যমিয ভুরয আদায় কযা ও একজন ঈভানদায দাময
ভুলিও (অলযামভ), নম ফযলি (ভুি কযায জমনয নকামনা দা) ামফ না, (তায লফধান মে ক্রভাগত দুই ভাময
নযামা যাখা, এ মে) আল্লা তায়ারায ক্ষ নথমক (ভানুমলয) তাওফা (কফুর কযামনায ফযফস্থাভাত্র, ফস্তুত) আল্লা
তায়ারা ফভজ্ঞ, কুরী।
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৯৩. নম ফযলি ইোকৃতবামফ নকামনা ঈভানদায ফযলিমক তযা কযমফ, তায ালি মে জাান্নাভ, নখামন ন
অনন্তকার ধময মি থাকমফ, আল্লা তায়ারা তায ওয বয়ানকবামফ রুি, তামক লতলন রানত নদন, আল্লা
তায়ারা তায জমনয মন্ত্রণাদায়ক আমাফ প্রস্তুত কময নযমখমেন।
৯৪. ন ঈভানদায ফযলিযা, নতাভযা মখন আল্লা তায়ারায মথ (নজামদয) যািায় নফয মফ, তখন লফচাযফুলদ্ধ
প্রময়াগ কযমফ, নকামনা ফযলি (লকংফা ম্প্রদায়) মখন নতাভামদয াভমন (ালন্ত ও) লন্ধয প্রিাফ ন কময, তখন
লকেু ধফললয়ক ধন-ম্পমদয প্রতযাায় তামক নতাভযা ফমরা না নম, না, তুলভ ঈভানদায নও, (আমর) আল্লা
তায়ারায কামে অনায়ারবয ম্পদ প্রচুয যময়মে, আমগ নতাভযাও এভলন লেমর, অতয আল্লা তায়ারা
নতাভামদয ওয অনুগ্র কমযমেন, কামজই নতাভযা (লফলয়লি) মাোই ফাোই কময লনময়া; নতাভযা মা লকেুই কমযা
আল্লা তায়ারা ন ফযাাময ভযক অফগত আমেন।
৯৫. নভামভনমদয ভামে মাযা নকামনা যকভ (াযীলযক ংগুে ও) অক্ষভতা না থাকা মত্ত্বও ফম নথমকমে, আয
মাযা লনমজমদয জান ও ভার লদময় আল্লা তায়ারায মথ নজামদ অফতীণভ ময়মে- এযা উবময় কখমনা ভান নয়;
(ঘময) ফম থাকা নরাকমদয তুরনায় (ভয়দামনয) নভামজামদমদয- মাযা লনমজমদয জান ভার লদময় (আল্লা
তায়ারায মথ) নজাদ কমযমে, আল্লা তায়ারা তামদয উাঁচু ভমভাদা দান কমযমেন, (নজাদ তখমনা পযম নঘাললত
না ওয়ায়) এমদয ফায জমনয আল্লা তায়ারা উত্তভ ুযস্কামযয ওয়াদা কমযমেন; (লকন্তু এিা লিক নম,) আল্লা
তায়ারা (ঘময) ফম থাকা নরাকমদয ওয (ংগ্রাভযত ভয়দামনয) নভাজামদমদয অমনক নশ্রষ্ঠে দান কমযমেন।
৯৬. এই ভমভাদা নদয়া ময়মে স্বয়ং আল্লা তায়ারায ক্ষ নথমকই, এয ামথ যময়মে তাাঁয ক্ষভা ও দয়া, (ভুরত)
আল্লা তায়ারা ফমিা ক্ষভাীর ও অতীফ দয়ারু।
৯৭. মাযা লনমজমদয ওয মুরুভ কমযমে তামদয প্রাণ নকমি ননয়ায ভয় (ভওমতয) নপমযতাযা মখন তামদয
লজমজ্ঞ কযমফ, (ফমরা নতা! এয আমগ) নখামন নতাভযা লকবামফ লেমর? তাযা ফরমফ, আভযা দুলনয়ায় দুফভর (ও
অক্ষভ) লেরাভ; নপমযতাযা ফরমফ, নকন, (নতাভামদয জমনয) আল্লায এ মভীন লক প্রি লেমরা না? নতাভযা ইো
কযমর নমখামন চমর নমমত াযমত, (আমর) এযা মে নফ নরাক মামদয (আফাস্থর) জাান্নাভ; আয তা
কমতা লনকৃিতভ আফা!
৯৮. তমফ নফ নাযী-ুরুল ও লশু ন্তান, মামদয (লজযত কযায ভমতা াযীলযক) লি লেমরা না, নকাথাও
মাওয়ায নকামনা উকযণ লেমরা না, তামদয কথা আরাদা।
৯৯. এযা মে নফ ভানুল- আল্লা তায়ারা িফত মামদয কাে নথমক (নগানাভু) ভাপ কময নদমফন, অফযই
আল্লা তায়ারা গুনা নভাচনকাযী ও যভ ক্ষভাীর।
১০০. আয নম নকউই আল্লা তায়ারায মথ লজযত কযমফ ন (অলচমযই আল্লা তায়ারায) মভীমন প্রি জায়গা
ও অগলণত ধন-ম্পদ নময় মামফ; মখন নকামনা ফযলি আল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয উমেম লজযত কযায
জমনয লনজ ফািী নথমক নফয য় এফং এভতাফস্থায় ভৃতুয এম তামক গ্রা কময ননয়, তামর তায (ন অুণভ
লজযমতয) ুযস্কায নদয়ায দালয়ে আল্লা তায়ারায ওয; আল্লা তায়ারা ফমিা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১০১. নতাভযা মখন পময নফয মফ, তখন নতাভামদয মলদ এ আংকা থামক নম, কামপযযা (নাভামময ভয়
আক্রভণ কময) নতাভামদয লফদগ্রি কময নপরমফ, তামর ন অফস্থায় নতাভযা মলদ নতাভামদয নাভাম ংক্ষলি
কময নাও তামত নতাভামদয নকামনাই নদাল ননই; লনমন্দম কামপযযা মে নতাভামদয প্রকাযতভ দুভন।
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১০২. (ন নফী,) তুলভ মখন ভুরভানমদয ভামে অফস্থান কযমফ এফং (মুদ্ধাফস্থায়) মখন তুলভ তামদয (ইভাভলতয)
জমনয (নাভামম) দাাঁিামফ, তখন নমন তামদয একদর নরাক নতাভায ামথ (নাভামম) দাাঁিায় এফং তাযা নমন তামদয
অস্ত্র ামথ লনময় তকভ থামক; অতয তাযা মখন (নাভামময) াজদা ম্পন্ন কময ননমফ তখন তাযা নতাভামদয
নেমন থাকমফ, লদ্বতীয় দর- মাযা নাভাম (তখমনা) মিলন তাযা নতাভায ামথ এম নাভাম আদায় কযমফ, (লকন্তু
ফভাফস্থায়ই) তাযা নমন তকভতা অফরম্বন কময এফং স্ত্র (অফস্থায়) থামক, (কাযণ,) কামপযযা নতা এ
(ুমমাগিুকইু ) চায় নম, মলদ নতাভযা নতাভামদয ভারাভানা ও অস্ত্রস্ত্র ম্পমকভ একিু অাফধান ময় মাও, মামত
তাযা নতাভামদয ওয (আকলিকবামফ) োাঁলময় িমত াময; অফয (অলতলযি) ফৃলি ফাদমরয জমনয মলদ
নতাভামদয কি য় লকংফা াযীলযকবামফ নতাভযা মলদ অুস্থ ও, তামর (লকেুক্ষমণয জমনয) নতাভযা অস্ত্র নযমখ
লদমত ামযা; লকন্তু (অস্ত্র নযমখ লদমরও) নতাভযা লকন্তু লনমজমদয াফধানতা ফজায় যাখমফ; অফযই আল্লা তায়ারা
কামপযমদয জমনয এক অভানকয আমাফ লনলদভি কময নযমখমেন।
১০৩. অতয নতাভযা মখন নাভাম নল কময ননমফ, তখন দাাঁলিময়, ফম এফং শুময় (তথা ফভাফস্থায়) আল্লা
তায়ারামক িযণ কযমত থাকমফ, এযয মখন নতাভযা ুমযাুলয স্বলি নফাধ কযমফ তখন (মথাযীলত) নাভাম আদায়
কযমফ, অফযই নাভাম ঈভানদযামদয ওয ুলনলদভি ভময়য ামথই পযম কযা ময়মে।
১০৪. নকামনা (ত্রু) দমরয নেমন ধাওয়া কযায ভয় নতাভযা লফন্দুভাত্রও ভমনাফর ালযময়া না; নতাভযা মলদ কি
নময় থামকা (তামর নজমন নযমখা), তাযাও নতা নতাভামদয ভমতা কি ামে, লিক নমভলনবামফ নতাভযা কি
ামো। লকন্তু নতাভযা আল্লা তায়ারায কাে নথমক নম (জান্নাত) আা কমযা, তাযা নতা তা কময না; লনশ্চয়ই
আল্লা তায়ারা ফভজ্ঞ, কুরী।
১০৫. অফযই আলভ তয (দ্বীমনয) ামথ নতাভায ওয এ গ্রন্থ নালমর কমযলে, মামত কময আল্লা তায়ারা
নতাভামক মা (জ্ঞামনয আমরা) নদলখময়মেন তায আমরামক তুলভ ভানুলমদয লফচায ভীভাংা কযমত ামযা; (তমফ
লফচায পয়ারায ভয়) তুলভ কখমনা লফশ্বাঘাতকমদয মক্ষ তকভ কমযা না।
১০৬. তুলভ আল্লা তায়ারায কামে ক্ষভা প্রাথভনা কমযা; অফযই আল্লা তায়ারা ফমিা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১০৭. মাযা লনমজমদয ামথ লফশ্বাঘাতকতা কময, তুলভ কখমনা এভন ফ নরামকয মক্ষ কথা ফমরা না, (নকননা)
আল্লা তায়ারা এই ালষ্ঠ লফশ্বাঘাতকমদয কখমনা েন্দ কমযন না।
১০৮. এযা ভানুলমদয কাে নথমক (লনমজমদয কভভ) রুলকময় যাখমত চায়, লকন্তু আল্লা তায়ারায কাে নথমক তাযা
লকেুই রুকামত াযমফ না; আল্লা তায়ারা (নতা মেন নই ভান ত্তা) লমলন যামতয অন্ধকাময- লতলন নমফ কথা
(ফা কাজ) েন্দ কমযন না, এভন ফ লফলময় মখন এযা রাযাভভ কময, তখনও লতলন তামদয ামথই থামকন;
এযা মা লকেু কময তা ম্পূণভ আল্লা তায়ারায জ্ঞামনয লযলধয আওতাধীন।
১০৯. যাাঁ, এযাই মে নফ নরাক, মামদয (লিক ঘিনা না জানায কাযমণ) দুলনয়ায জীফমন নতাভযা মামদয
মক্ষ কথা ফমরমো, লকন্তু নকয়াভমতয লদমন আল্লা তায়ারায াভমন নক তামদয মক্ষ কথা ফরমফ, লকংফা নক
তামদয ওয (নলদন) অলববাফক মফ?
১১০. নম ফযলি গুনাময কাজ কময অথফা (গুনা কময) লনমজয ওয অলফচায কময, অতয (এ জমনয মখন) ন
আল্লা তায়ারায কামে ক্ষভা প্রাথভনা কময, (তখন) ন অফযই আল্লা তায়ারামক যভ ক্ষভাীর ও অতীফ দয়ারু
লমমফ ামফ।
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১১১. নম ফযলি নকামনা গুনাময কাজ কযমরা, ন লকন্তু এয দ্বাযা লনমজই লনমজয ক্ষলত াধন কযমরা, আল্লা
তায়ারা ফলকেুই জামনন, লতলন কুরী।
১১২. নম ফযলি একলি অনযায় লকংফা া কাজ কযমরা; লকন্তু ন নদাল চালময় লদমরা একজন লনমদভাল ফযলিয
ওয, এ কামজয পমর ন (প্রকাযান্তময) াংঘালতক একলি অফাদ ও জঘনয গুনাময নফাো লনমজয ঘামি উলিময়
লনমরা।
১১৩. (এ লযলস্থলতমত) মলদ নতাভায ওয আল্লা তায়ারায অনুগ্র ও দয়া না থাকমতা, তামর এমদয একদর
নরাক নতা নতাভামক (প্রায়) বুর মথ লযচালরত কমযই নপমরলেমরা! মলদও তাযা এই আচযণ লদময় তামদয
লনমজমদয োিা অনয কাউমকই থভ্রি কযমত াযলেমরা না, (অফয) তামদয এ (প্রতাযণাভুরক) কাজ দ্বাযা তাযা
নতাভায নকামনাই ক্ষলত াধন কযমত ক্ষভ মতা না! (কাযণ) আল্লা তায়ারা তাাঁয গ্রন্থ ও (ন গ্রন্থরব্ধ) করানমক র নতাভায ওয নালমর কমযমেন এফং লতলন নতাভামক এভন ফ লকেুয জ্ঞান লক্ষা লদময়মেন, মা (আমগ)
নতাভায জানা লেমরা না; নতাভায ওয আল্লা তায়ারায অনুগ্র লেমরা অমনক ফমিা!
১১৪. এমদয অলধকাং নগান রাযাভমভয নবতমযই নকামনা করযাণ লনলত ননই, তমফ মলদ নকউ (এয দ্বাযা)
কাউমক নকামনা দান-খয়যাত, ত্কাজ ও অনয ভানুমলয ভামে (ম্প্রীলত ও) ংমাধন আনয়মণয আমদ নদয়- তা
লবন্ন কথা; আয আল্লা তায়ারায ন্তুলি অজভমনয রমক্ষয মলদ নকউ এফ কাজ কময তামর অলত ীঘ্রই আলভ তামক
ভাুযস্কায নদমফা।
১১৫. (আফায) নম ফযলি তায কামে প্রকৃত তয স্পি ময় মাওয়ায য যুমরয লফরুদ্ধাচযণ কযমফ এফং
ঈভানদাযমদয থ নেমি (নফঈভান নরাকমদয) লনয়ভ-নীলতয অনুযণ কযমফ, তামক আলভ নলদমকই ধালফত কযমফা
নমলদমক ন ধালফত ময়মে, (এয ালি লমমফ) তামক আলভ জাান্নামভয আগুমন ুলিময় নদমফা, (আয) তা কমতা
লনকৃি আফাস্থর!
১১৬. আল্লা তায়ারা (এ লফলয়লি) ক্ষভা কযমফন না নম, তাাঁয ামথ (নকামনা যকভ) যীক কযা মফ, এ োিা অনয
কর গুনা লতলন মামক ইো কমযন তামক ক্ষভা কময লদমত ামযন; নম ফযলি আল্লা তায়ারায ামথ (কাউমক)
যীক কযমরা, ন (ভুরত) চযভবামফ নগাভযা ময় নগমরা।
১১৭. আল্লামক োিা এযা (আয কামক ডামক)- ডামক (লনকৃি) নদফীমক লকংফা নকামনা লফমরাী য়তানমক!
১১৮. তায ওয আল্লা তায়ারা অলবা ফলভণ কমযমেন, (কাযণ) ন (আল্লামক চযামরঞ্জ লদময়) ফমরলেমরা,
আলভ নতাভায ফান্দামদয এক অংমক লনমজয (দমর ালভর) কমযই োিমফা।
১১৯. (ন আমযা ফমরলেমরা,) আলভ অফযই নতাভায ফান্দামদয নগাভযা কময নদমফা, আলভ অফযই তামদয হৃদময়
নানা প্রকামযয লভথযা কাভনা (ফানা) জালগময় তুরমফা এফং আলভ তামদয লনমদভ নদমফা নমন তাযা (কুংস্কাময লরি
ময়) জন্তু-জামনায়ামযয কান লের কময নদয়, আলভ তামদয আমযা লনমদভ নদমফা নমন তাযা আল্লা তায়ারায ৃলিমক
লফকৃত কময নদয়; (ভুরত) নম ফযলি (এফ কাজ কময) আল্লা তায়ারায ফদমর য়তানমক লনমজয ৃষ্ঠমালক
ফালনময় ননমফ, ন এক ুস্পি ক্ষলত ও নরাকামনয ম্মুখীন মফ।
১২০. ন (অলবি য়তান) তামদয (নানা) প্রলতশ্রুলত নদয়, তামদয (াভমন) লভথযা ফানায (ভায়াজার) ৃলি
কময, আয য়তান মা প্রলতশ্রুলত নদয় তা প্রতাযণা োিা আয লকেুই নয়।
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১২১. এযাই মে নফ (তবাগয) ফযলি; মামদয আফাস্থর মে জাান্নাভ, মায (আমাফ) নথমক ভুলিয নকামনা
ন্থাই তাযা (খুাঁমজ) ামফ না।
১২২. অযলদমক মাযা (য়তামনয প্রলতশ্রুলত উমক্ষা কময) আল্লা তায়ারায ওয ঈভান আনমফ এফং বামরা
কাজ কযমফ, তামদয আলভ অলচমযই এভন এক জান্নামত প্রমফ কযামফা, মায তরমদ লদময় েণভাধাযা ফইমত
থাকমফ, তাযা নখামন অনন্তকার ধময অফস্থান কযমফ; আল্লায ওয়াদা তয; আয আল্লায চাইমত নফী তয কথা
নক ফরমত াময?
১২৩. (ভানুমলয বামরাভন্দ নমভলন) নতাভামদয নখয়ার খুীয ামথ জলিত নয়, (নতভলন তা) আমর নকতাফমদয
নখয়ারখুীয ামথও ম্পৃি নয় (আর কথা মে), নম ফযলি নকামনা গুনাময কাজ কযমফ, তামক তায প্রলতপর
নবাগ কযমত মফ, আয এ (াী) ফযলি (নলদন) আল্লা তায়ারা োিা অনয কাউমকই লনমজমদয ৃষ্ঠমালক ও
াামযকাযী লমমফ ামফ না।
১২৪. (ক্ষান্তময) নম ফযলি নকামনা বামরা কাজ কযমফ- নয লকংফা নাযী, ন মলদ ঈভানদায অফস্থায়ই তা
(ম্পাদন) কময, তামর (ন এফং তায ভমতা) ফ নরাক অফযই জান্নামত প্রমফ কযমফ, (ুযস্কায নদয়ায ভয়)
তামদয ওয লফন্দুভাত্রও অলফচায কযা মফ না।
১২৫. তায চাইমত উত্তভ জীফন লফধান আয কায মত াময, নম আল্লা তায়ারায জমনয ভাথানত কময নদয়, ভুরত
ন-ই মে লনষ্ঠাফান ফযলি, (তদুলয) ন ইফযাীমভয আদমভয অনুযণ কময; আয আল্লা তায়ারা ইফযাীভমক
স্বীয় ফন্ধুরূম গ্রণ কমযমেন।
১২৬. আভান ও মভীমন মা লকেু আমে তায ফ লকেুই আল্লা তায়ারায জমনয, আয আল্লা তায়ারা (তাাঁয ক্ষভতা
লদময়) ফ লকেুই লযফমিন কময আমেন।
১২৭. (ন নফী,) তাযা নতাভায কামে নাযীমদয ফযাাময লদ্ধান্ত জানমত চায়, তুলভ (তামদয) ফমরা, আল্লা তায়ারা
তামদয ফযাাময নতাভামদয জালনময় লদমেন, আয এ নকতাফ নথমক মা লকেু নতাভামদয ওয লিত মে, নই
এতীভ নাযীমদয ম্পলকভত (ফযাায), আল্লা তায়ারা তামদয জমনয নমফ অলধকায দান কমযমেন, মা নতাভযা
আদায় কযমত চাও না, অথচ নতাভযা তামদয লফময় (লিকই) কযমত চাও। অায় লশু ন্তান ও এতীভমদয
ফযাাময (নতাভামদয ফরা মে,) নতাভযা নমন ুলফচায কাময়ভ কমযা; নতাভযা নমিুকু ত্ কাজই কমযা আল্লা
তায়ারা তায ফলকেু ম্পমকভই ভযকবামফ অফলত যময়মেন।
১২৮. মলদ নকামনা স্ত্রীমরাক তায স্বাভীয কাে নথমক দুফভমফায লকংফা অফজ্ঞায আংকা কময, তামর (ন অফস্থায়)
াযস্পলযক (বামরায জমনয) আ-লনলত্ত কময লনমর তামদয ওয এমত নকামনা নদাল ননই; কাযণ (ফভাফস্থায়)
আ (ভীভাংায ন্থাই) মে উত্তভ ন্থা, (লকন্তু ভযা মে) ভানুল আম রারায লদমকই নফী লযভামণ
ধালফত ময় মি; (লকন্তু) নতাভযা মলদ ততায ন্থা অফরম্বন কমযা এফং (য়তামনয কাে নথমক) লনমজমক যক্ষা
কমযা, তামর (নিাই নতাভামদয জমনয বামরা, কাযণ) আল্লা তায়ারা নতাভামদয ফ কভভকান্ড অফমরাকন কময
থামকন।
১২৯. নতাভযা কখমনা (একালধক) স্ত্রীমদয ভামে ইনাপ কযমত াযমফ না, মলদও (ভমন প্রামণ) নতাভযা তা চাইমফ,
তাই তামদয একজমনয লদমক তুলভ (ভি ভমনামমাগ লদময়) এভনবামফ েুাঁমক মিা না নম, (নদমখ ভমন মফ)
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আমযকজনমক েুরন্ত অফস্থায় (নযমখ লদময়মো); নতাভযা মলদ ংমাধমনয (চমিা কমযা এফং) আল্লা তায়ারামকও
বয় কমযা, তামর (তুলভ নদখমফ,) আল্লা তায়ারা অলত ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১৩০. (অতয) মলদ (লতয লতযই) তাযা এমক অমযয কাে নথমক লফলেন্ন ময় মায়, তামর আল্লা তায়ারা
তায বান্ডায নথমক দান কময তামদয ফাইমক াযস্পলযক ভুখামলক্ষতা নথমক নযাই নদমফন, আল্লা তায়ারা
(লনমন্দম) প্রাচুমভভয় ও প্রংাবাজন।
১৩১. আভান মভীমন মা লকেু আমে ফই আল্লা তায়ারায জমনয, নতাভামদয আমগও মামদয কামে নকতাফ নালমর
কযা ময়লেমরা, তামদয আলভ এ লনমদভ লদময়লেরাভ নমন তাযা আল্লা তায়ারামক বয় কময; (আলভ) নতাভামদযও
লনমদভ লদলে, আয মলদ নতাভযা (আল্লামক) অস্বীকায কমযা (তামর নজমন নযমখা), আকা-াতামর মা লকেু
আমে ফ লকেুই নতা আল্লা তায়ারায জমনয; আল্লা তায়ারা নফ-লনয়াম, ফ প্রংা তাাঁযই (প্রায)।
১৩২. অফযই আভান-মভীমনয ফ কয়লি লজলনময ভালরকানা তাাঁয, মাফতীয় কভভ ম্পাদমন আল্লা তায়ারাই
মমথি!
১৩৩. ন ভানুল, লতলন চাইমর নম নকামনা ভয় (মভীমনয কতর্ ৃেব নথমক) নতাভামদয অাযণ কময অনয নকামনা
ম্প্রদায়মক এমন ফলময় লদমত ামযন, এ কামজ লতলন অফযই ক্ষভতাফান।
১৩৪. নতাভামদয ভমধয নম ফযলি এ দুলনয়ামতই (তায) ুযস্কায নমত চায় (তায নজমন যাখা উলচত), আল্লা
তায়ারায কামে নতা ইকার যকার (এ উবয়কামরয) ুযস্কাযই যময়মে, আল্লা তায়ারা ফ লকেু নামনন এফং
ফ লকেুই নদমখন।
১৩৫. ন ঈভানদাযযা, নতাভযা (ফভদাই) ইনামপয ওয (দৃঢ়বামফ) প্রলতলষ্ঠত নথমকা এফং আল্লা তায়ারায
জমনয মতযয াক্ষী লমমফ লনমজমক ন কমযা, মলদ এ (কাজ)-লি নতাভায লনমজয, লনমজয লতাভাতায লকংফা
লনমজয আত্মীয় স্বজমনয ওমযও আম (তফুও তা নতাভযা ভমন যাখমফ), ন ফযলি ধনী নাক লকংফা গযীফ (এিা
কখমনা নদখমফ না, নকননা), তামদয উবময়য চাইমত আল্লা তায়ারায অলধকায অমনক নফী, অতএফ তুলভ কখমনা
নযায়লফচায কযমত লনমজয নখয়ারখুীয অনুযণ কমযা না, মলদ নতাভযা নাঁচামনা কথা ফমরা লকংফা (াক্ষয নদয়া
নথমক) লফযত থামকা, তামর (নজমন যাখমফ,) নতাভযা মা লকেুই কমযা না নকন, আল্লা তায়ারা তায মথাথভ খফয
যামখন।
১৩৬. ন ঈভানদায ফযলিযা, নতাভযা ঈভান আমনা আল্লায ওয, তাাঁয যুমরয ওয, ন নকতামফয ওয মা
আল্লা তায়ারা তাাঁয যুমরয ওয নালমর কমযমেন এফং নফ নকতামফয ওয মা (ইলতুমফভ লতলন) নালমর
কমযমেন, আয নম ফযলি আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কযমরা, (অস্বীকায কযমরা) তাাঁয নপমযতামদয, তাাঁয
(ািামনা) নকতাফভু, তাাঁয নফী যুরমদয ও যকার লদফমক, (ফুেমত মফ) ন বীলণবামফ থভ্রি ময় নগমে!
১৩৭. মাযা একফায ঈভান আনমরা আফায কুপযী কযমরা, (লকেু লদন য) আফায ঈভান আনমরা, এযয (ুমমাগ
ফুমে) আফায কামপয ময় নগমরা, এযয কুপযীয লযভাণ তাযা (লদমন লদমন) ফালিময় লদমরা, (ঈভান লনময়
তাভাা কযায) এ নরাকমদয আল্লা তায়ারা কখমনা ক্ষভা কযমফন না, না কখমনা লতলন এ ফযলিমদয লিক থ
নদখামফন!
১৩৮. (ন নফী,) নভানামপক ফযলিমদয তুলভ ুংফাদ দাও নম, তামদয জমনয বয়াফ আমাফ যময়মে।
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১৩৯. মাযা (দুলনয়ায পাময়দায জমনয) ঈভানদাযমদয ফদমর কামপযমদয ফন্ধু লমমফ গ্রণ কমযমে, তাযা (লক এয
দ্বাযা) এমদয কাে নথমক নকামনা যকভ ভান-ম্মামনয প্রতযাা কময? অথচ (ফিুকু) ভান-ম্মান নতা আল্লা
তায়ারায জমনযই (লনলদভি)।
১৪০. আল্লা তায়ারা (ইলতুমফভও) এ নকতামফয ভাধযমভ নতাভামদয ওয আমদ নালমর কমযলেমরন নম, নতাভযা
মখন নদখমফ (কামপযমদয নকামনা ধফিমক) আল্লা তায়ারায নালমর কযা নকামনা আয়াত অস্বীকায কযা মে এফং
তায ামথ িাট্টা-লফর কযা মে, তখন নতাভযা তামদয ামথ (এ ধযমনয ভজলরম) ফমা না, মমতাক্ষণ না তাযা
অনয নকামনা আমরাচনায় লরি য়, (এভনলি কযমর) অফযই নতাভযা তামদয ভমতা ময় মামফ (নজমন নযমখা),
আল্লা তায়ারা অফযই ফ কামপয ও নভানামপকমদয জাান্নামভ একলত্রত কময োিমফন।
১৪১. মাযা ফ ভয়ই নতাভামদয (শুব লদমনয) প্রতীক্ষায় থামক, মলদ আল্লা তায়ারায অনুগ্রম নতাভামদয লফজয়
আম তখন এযা (কামে এম) ফরমফ, নকন, আভযা লক (এ মুমদ্ধ) নতাভামদয মক্ষ লেরাভ না? (আফায) মলদ
কখমনা কামপযমদয (বামগ লফজময়য) অং (নরখা) য়, তামর এযা (নখামন লগময়) ফরমফ, আভযা লক নতাভামদয
ভুরভানমদয কাে নথমক যক্ষা কলযলন? এভতাফস্থায় নল লফচামযয লদমনই আল্লা তায়ারা নতাভামদয উবময়য ভামে
পয়ারা শুলনময় নদমফন এফং আল্লা তায়ারা (নলদন) নভামভনমদয লফরুমদ্ধ এ কামপযমদয নকামনা (অজুাত ন
কযায) থ অফলি যাখমফন না।
১৪২. অফযই নভানামপকযা আল্লা তায়ারামক নধাকা নদয়, (ভুরত এয ভাধযমভ) আল্লাই তামদয প্রতাযণায় নপমর
লদমেন, এযা মখন নাভামম দাাঁিায় তখন একান্ত আরযবমযই দাাঁিায়, আয তাযাও নকফর নরাকমদয নদখায়, এযা
আল্লা তায়ারামক আমর কভই িযণ কময।
১৪৩. এযা (কুপযী ও ঈভামনয) এ নদািানায় নদাদুরযভান, (এযা) না এলদমক না ওলদমক; তুলভ ন ফযলিমক কখমনা
(লিক) থ নদখামত াযমফ না, মামক আল্লা তায়ারাই নগাভযা কময নদন।
১৪৪. ন ঈভানদায ফান্দাযা, নতাভযা ঈভানদায ফযলিমদয ফাদ লদময় কামপযমদয লনমজমদয ফন্ধুরূম গ্রণ কমযা
না; নতাভযা লক (তামদয ফন্ধুরূম গ্রণ কময) আল্লা তায়ারায কামে নতাভামদয লফরুমদ্ধ (নকামনা) ুস্পি প্রভাণ
তুমর লদমত চাও?
১৪৫. এ নভানামপকযা জাান্নামভয ফভনলিিময অফস্থান কযমফ, তুলভ নলদন তামদয জমনয নকামনা াামযকাযী
খুাঁমজ ামফ না।
১৪৬. তমফ তামদয কথা আরাদা, মাযা তাওফা কময এফং (যফতভী জীফনমক তাওফায আমরামক) ংমাধন কময
ননয়, আল্লা তায়ারায যল ি কময ধময যামখ এফং একভাত্র আল্লা তায়ারায উমেমই তামদয জীফন লফধানমক
লনমফলদত কময ননয়, এফ নরামকযা অফযই (নলদন) লফশ্বাী ফান্দামদয ামথ (অফস্থান) কযমফ; আয অলচমযই
আল্লা তায়ারা তাাঁয ঈভানদায ফান্দামদয ফমিা ধযমনয ুযস্কায নদমফন।
১৪৭. (নতাভযাই ফমরা,) আল্লা তায়ারা লক (খাভাখা) নতাভামদয ালি নদমফন- মলদ নতাভযা (তাাঁয প্রলত) কৃতজ্ঞতা
আদায় কমযা এফং তাাঁয ওয ঈভান আমনা; (ফস্তুত) আল্লা তায়ারা মেন (মফভাচ্চ) ুযস্কাযদাতা, ভযক
ওয়ামকপার।
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াযা ৬
১৪৮. আল্লা্তায়ারা্প্রকাযবামফ্ভন্দ্ফরা্(কখমনা) েন্দ্কমযন্না, তমফ্নম্ফযলিয্ওয্অলফচায্কযা্
ময়মে্তায্কথা্আরাদা; আল্লা্তায়ারা্বামরাবামফই্নামনন্এফং্জামনন।্
১৪৯. বামরা্কাজ্নতাভযা্প্রকাময্কমযা্লকংফা্তা্নগামন্কমযা, অথফা্নকান্ভন্দ্কামজয্জমনয্মলদ্নতাভযা্
ক্ষভা্কময্দাও, তামর্(নতাভযাও্নদখমত্ামফ,) আল্লা্তায়ারা্অলত্ক্ষক্ষভাীর্ও্প্রফর্লিভান।্
১৫০. মাযা্আল্লা্তায়ারা্ও্তাাঁয্যূরমদয্অলফশ্বা্কময্এফং্আল্লা্তায়ারা্ও্যূরমদয্ভামে্(এই্ফমর)
একিা্াথভকয্কযমত্চায়্নম, আভযা্(যূরমদয) কময়কজনমক্স্বীকায্কলয্আফায্কময়কজনমক্অস্বীকায্কলয,
এয্দ্বাযা্(আমর) এযা্(লনমজমদয্জমনয) একিা্ভাোভালে্যািা্নফয্কময্লনমত্চায়।্
১৫১. এযাই্মে্লতযকামযয্কামপয, আয্আলভ্এ্কামপযমদয্জমনযই্লনলদভি্কময্নযমখলে্এক্চযভ্
রাঞ্ছনাদায়ক্ালি।
১৫২. (অযলদমক) মাযা্আল্লা্তায়ারা্ও্তাাঁয্যূমরয্ওয্ঈভান্আমন্এফং্তামদয্একজমনয্ামথ্
আমযকজমনয্নকামনা্যকভ্াথভকয্কময্না, এযাই্মে্নফ্নরাক্মামদয্লতলন্অলচমযই্অমনক্ুযস্কায্দান্
কযমফন, প্রকৃতমক্ষ আল্লা্তায়ারা্অতযন্ত্ক্ষক্ষভাীর্ও্ভাদয়ারু।
্১৫৩. আমর্নকতামফয্নরামকযা্নতাভায্কামে্চায়, তুলভ্নমন্আভান্নথমক্তামদয্জমনয্নকামনা্নকতাফ্
নালমর্কমযা! এযা্নতা্ভূায্কামে্এয্চাইমতও্ফমিা্যকমভয্দাফী্ন্কমযলেমরা, তাযা্ফমরলেমরা্(ন্ভূা),
তুলভ্স্বয়ং্আল্লা্তায়ারামকই্আভামদয্প্রকাযবামফ্নদলখময়্দাও, অতয্তামদয্এই্ফািাফালিয্জমনয্তামদয্
ওয্প্রচন্ড্ফজ্রাত্এম্লনলতত্ময়মে্এফং্(এ্ম্পলকভত) স্পি্প্রভাণভূ্তামদয্কামে্আায্যও্তাযা্
নগা-ফােুযমক্উায্লমমফ্গ্রণ্কমযমে, অতয্আলভ্তামদয্এ্অযাধ্ক্ষভা্কময্লদরাভ্এফং্আলভ্ভূামক্
স্পি্প্রভাণ্(-্নকতাফ) দান্কযরাভ।্
১৫৪. এমদয্ওয্তূয্াািমক্উলিময়্উাঁচু্কময্ধময্আলভ্এমদয্কাে্নথমক্(আনুগমতযয) প্রলতশ্রুলত্আদায়্
কমযলেরাভ, আলভ্তামদয্ফমরলেরাভ, নগমযয্দ্বাযপ্রান্ত্লদময়্নবতময্প্রমফ্কযায্ভয়্নতাভযা্একান্ত্অনুগত্
ময়্ঢুকমফ, আলভ্তামদয্(আমযা) ফমরলেরাভ, নতাভযা্লনফাময্(ভাে্ধময্আভায্লফধামনয) ীভারংঘন্কমযা্
না, (এ্ফযাাময) আলভ্তামদয্কাে্নথমক্ি্প্রলতশ্রুলত্আদায়্কময্লনময়লেরাভ।্
১৫৫. অতয্তামদয্(ক্ষ্নথমক্এই) প্রলতশ্রুলত্বংগ্কযা, আল্লায্আয়াতভূমক্তামদয্অস্বীকায্কযা্এফং্
অনযায়বামফ্আল্লা্তায়ারায্নফীমদয্তামদয্তযা্কযা, (তদুলয) তামদয্(একথা) ফরা, আভামদয্হৃদয়্
(ফালতর্লচন্তাধাযায়) আোলদত্(ময়্আমে), প্রকৃতমক্ষ্তামদয্(ক্রভাগত) অস্বীকায্কযায্কাযমণ্আল্লা্
তায়ারা্স্বয়ং্তামদয্লদমরয্ওয্নভায্নভময্লদময়মেন, তাই্এমদয্কভ্ংখযক্নরাকই্ঈভান্আমন।্
১৫৬. নমমতু্এযা্(আল্লামক) অস্বীকায্কযমতই্থাকমরা, এযা্(ুণযফতী) ভাযইয়ামভয্ওযও্জঘনয্অফাদ্
আনমরা।
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্১৫৭. তামদয্(এ্লভথযা) উলি্নম, আভযা্অফযই্ভাযইয়ামভয্ুত্র্ঈামক্তযা্কমযলে, লমলন্লেমরন্আল্লায্
যূর, (মলদও্আর্ঘিনা্মে) তাযা্কখমনাই্তামক্তযা্কমযলন, তাযা্তামক্ূরলফদ্ধও্কমযলন, (ভূরত)
তামদয্কামে্(ধাাঁধায্কাযমণ) এভলন্একিা্লকেু্ভমন্ময়লেমরা; (তামদয্ভামে) মাযা্(লিক্ঘিনা্না্জানায্
কাযমণ) তায্ফযাাময্ভতলফমযাধ্কমযলেমরা, তাযাও্(এমত্কময) মন্দম্মি্নগমরা, এ্ফযাাময্তামদয্
অনুভামনয্অনুযণ্কযা্োিা্লিক্নকামনা্জ্ঞানই্লেমরা্না, (তমফ) এিুকু্লনলশ্চত, তাযা্তামক্তযা্কমযলন।্
১৫৮. ফযং্(আর্ঘিনা্লেমরা,) আল্লা্তায়ারা্তামক্তাাঁয্লনমজয্কামে্তুমর্লনময়মেন; আল্লা্তায়ারা্
ভাযাক্রভারী্ও্ভাপ্রজ্ঞাভয়।্(কাউমক্উলিময়্ননয়া্তায্কামে্নভামিই্কলিন্লকেু্নয়।)
১৫৯. (এই) আমর্নকতাফমদয্ভামে্এভন্একজনও্থাকমফ্না, নম্ফযলি্তায্ভৃতমুু্ য্আমগ্(ইা্ম্পমকভ্
আল্লা্তায়ারায্এই্কথায) ওয্ঈভান্আনমফ্না, নকয়াভমতয্লদমন্ন্লনমজই্এমদয্ওয্াক্ষী্মফ।্
১৬০. ইহুদীমদয্ফািাফালি্ও্ীভারংঘনভূরক্আচযমণয্জমনয্এভন্অমনক্লফত্র্লজলনও্আলভ্তামদয্জমনয্
াযাভ্কময্লদময়লেরাভ্নমিা্তামদয্জমনয্(আমগ) ারার্লেমরা, এিা্এই্কাযমণ্নম, এযা্ফহু্ভানুলমক্আল্লা্
তায়ারায্থ্নথমক্লফযত্নযমখমে।্
১৬১. (নমমতু) এযা্(নরনমদমন) ূদ্গ্রণ্কময, অথচ্এমদয্তা্নথমক্(ুস্পিবামফ) লনমলধ্কযা্ময়লেমরা্
এফং্এযা্অমনযয্ভার-ম্পদ্নধাকা্প্রতাযণায্ভাধযমভ্গ্রা্কময; তামদয্ভমধয্(এ্ফ্অযামধ্লরি)
কামপযমদয্জমনয্আলভ্তাই্কলিন্আমাফ্লনলদভি্কময্নযমখলে।্
১৬২. লকন্তু্তামদয্ভমধয্মামদয্(আফায) জ্ঞামনয্গবীযতা্যময়মে্তাযা্এফং্এভন্ফ্ঈভানদায্মাযা্নতাভায্
ওয্মা্লকেু্নালমর্ময়মে্তায্ওয্লফশ্বা্কময, (ামথ্ামথ) নতাভায্ূফভফতভী্নফী্ও্যূরমদয্ওয্মা্
নালমর্ময়মে্তায্ওযও্লফশ্বা্কময, নাভাম্প্রলতষ্ঠা্কময, মাকাত্আদায়্কময, (মফভালয) আল্লা্তায়ারা্ও্
নল্লদমনয্ওয্ঈভান্আমন; (ভূরত) এযাই্মে্নফ্(ন বাগযফান) ভানুল, মামদয্অলচমযই্আলভ্
ভাুযস্কায্নদমফা।্
১৬৩. (ন্নফী,) আলভ্নতাভায্কামে্আভায্ওী্ালিময়লে, নমভলন্কময্আলভ্ওী্ালিময়লেরাভ্নূ্ও্তায্
ূফভফতভী্নফীমদয্প্রলত, আলভ্(অমযা) ওী্ালিময়লে্ইফযাীভ, ইভাঈর, ইাক, ইয়াকুফ্ও্তায্ফংধযমদয্
কামে, (ওী্ালিময়লে) ঈা, আইয়ুফ, ইউনু, ারূন্ও্নারায়ভামনয্কামেও, অতয্আলভ্দাউমদয্ওয্
মাফুয্(গ্রন্থ) অফতীণভ্কমযলে।্
১৬৪. যূরমদয্ভামে্এভনও্অমনমক্আমে, মামদয্কথা্ইলতূমফভ্আলভ্নতাভায্কামে্ফমরলে, লকন্তু্এমদয্ভামে্
ফহু্যূর্এভনও্আমে্মামদয্(নাভ্লিকানা) লকেুই্আলভ্নতাভামক্ফলরলন; ভূায্ামথ্নতা্আল্লা্তায়ারা্
কথাও্ফমরমেন।
্১৬৫. যূরযা্(লেমরা্জান্নামতয) ুংফাদফাী্ও্'(জাান্নামভয) বয়্প্রদভনকাযী, (তামদয্এ্জমনযই্ািামনা্
ময়লেমরা) মামত্কময্যূরমদয্আগভমনয্য্আল্লা্তায়ারায্ওয্ভানফ্জালতয্নকামনা্অজুাত্খািা্কযায্
ুমমাগ্না্থামক; (লতযই) আল্লা্তায়ারা্ভাযাক্রভারী্ও্প্রজ্ঞাভয়।্
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১৬৬. লকন্তু্(ভানুল্মমতা্অজুাতই্ন্করুক্না্নকন,) আল্লা্নতাভায্ওয্মা্লকেু্নালমর্কমযমেন্তা্তাাঁয্
(প্রতয) জ্ঞামনয্ভাধযমভই্কমযমেন, নপমযতাযাও্নতা্(এ্কথায) াু্ম্নদমফ; মলদও্(ওীয) াু্ম্প্রদামনয্জমনয্
আল্লা্তায়ারা্(একা)-ই্মমথি।্
১৬৭. লনশ্চয়ই্মাযা্(এই্ওী) অস্বীকায্কময্এফং্(অনয্ভানুলমদযও) আল্লা্তায়ারায্থ্নথমক্লযময়্যামখ,
তাযা্আমর্নগাভযাী্ও্থভ্রিতায়্অমনক্দূয্এলগময়্নগমে।্
১৬৮. লনশ্চয়ই্মাযা্কুপযী্কযমরা্এফং্(চযভবামফ) ীভারংঘন্কযমরা, (তামদয্ফযাাময) এিা্কখমনা্মফ্না্
নম, আল্লা্তায়ারা্তামদয্ভা্কময্নদমফন, আয্না্লতলন্তামদয্লিক্যািা্নদখামফন!
১৬৯. লকন্তু্একলি্ভাত্র্(যািাই্তামদয্জমনয্উন্মুি্থাকমফ্এফং্তা্মে) জাান্নামভয্যািা, নমখামন্তাযা্
অনন্তকার্ধময্মি্থাকমফ; (ালি্প্রদামনয) এ্কাজ্আল্লায্জমনয্খুফই্জ।্
১৭০. ন্ভানুলযা, আল্লা্তায়ারায্কাে্নথমক্নতাভামদয্জমনয্লিক্(লফধান) লনময়্যূর্এমমে, মলদ্(তায্
আনীত্এ্লফধামনয্ওয) নতাভযা্ঈভান্আমনা, এমতই্নতাভামদয্জমনয্করযাণ্(যময়মে), আয্নতাভযা্মলদ্তা্
নভমন্লনমত্অস্বীকায্কমযা্তামর্(নজমন্নযমখা,) এই্আভান-মভীমনয্ফভত্র্(নমখামন) মা্লকেু্আমে্তায্ফ্
লকেুই্আল্লা্তায়ারায্জমনয্এফং্আল্লা্তায়ারা্ফভজ্ঞ, কুরী।্
১৭১. ন্নকতাফধাযীযা, লনমজমদয্দ্বীমনয্ফযাাময্নতাভযা্ফািাফালি্কমযা্না্এফং্(ঈায্ঘিনা্লনময়) আল্লা্
তায়ারায্ওয্তয্োিা্নকামনা্লভথযা্চালময়া্না; (ন্তয্কথালি্মে্এই্নম,) ভাযইয়ামভয্ুত্র্ভাী্
লেমরা্(একজন) যূর্ও্তায্এভন্এক্ফাণী, মা্লতলন্ভাযইয়ামভয্ওয্নপ্রযণ্কমযমেন্এফং্ন্লেমরা্আল্লা্
তায়ারায্কাে্নথমক্ািামনা্এক্'রূ', অতএফ্(ন্আমর্নকতাফযা), নতাভযা্আল্লা্তায়ারা্ও্তাাঁয্যূরমদয্
ওয্ঈভান্আমনা, আয্(কখমনা) এিা্ফমরা্না্নম, (ভাফুমদয্ংখযা) লতন; এ্(জঘনয্লভথযা) নথমক্নতাভযা্
নফাঁমচ্নথমকা, (এিাই) নতাভামদয্জমনয্উত্তভ; লনমন্দম্আল্লা্তায়ারা; লতলন্নতা্একক্ভাফুদ; আল্লা্তায়ারা্
এ্(ভূখভতা) নথমক্অমনক্লফত্র্নম, তাাঁয্নকামনা্ন্তানথাকমফ; এ্আকা্ও্বূভন্ডমরয্ফ্লকেুয্ভালরকানাই্নতা্
তাাঁয, আয্অলববাফক্লমমফ্আল্লা্তায়ারাই্মমথি।
্১৭২. (ঈা) ভাী্কখমনা্(এমত) লফন্দুভাত্রও্লনমজমক্নয়্ভমন্কমযলন্নম, ন্মফ্আল্লা্তায়ারায্ফান্দা,
আল্লা্তায়ারায্একান্ত্ঘলনষ্ঠ্নপমযতাযাও্(এমক্রজ্জাকয্ভমন্কমযলন); নকামনা্ফযলি্মলদ্আল্লা্তায়ারায্
ফমন্দগী্কযা্লতযই্রজ্জাকয্লফলয়্ভমন্কময্(এফং্এিা্নবমফ) ন্অংকায্কময্(তায্জানা্উলচত), অলচমযই্
আল্লা্তায়ারা্এমদয্করমক্তাাঁয্াভমন্একলত্রত্(কময্দন্ডাজ্ঞা্দান) কযমফন।্
১৭৩. নমফ্ভানুল্আল্লা্তায়ারায্ওয্ঈভান্এমনমে্এফং্বামরা্কাজ্কমযমে, (নলদন) লতলন্তামদয্এয্
জমনয্ুমযাুলয্ুযস্কায্নদমফন, আল্লা্তায়ারা্তাাঁয্একান্ত্অনুগ্র্নথমক্তামদয্(াওনা) আমযা্ফালিময়্
নদমফন, অযলদমক্মাযা্আল্লা্তায়ারায্লফধান্নভমন্ননয়া্রজ্জাজনক্লকেু্ভমন্কযমরা্এফং্অংকায্কযমরা,
তামদয্(ফাইমকই) আল্লা্তায়ারা্কমিায্ালি্দান্কযমফন, (নলদন) তাযা্আল্লা্োিা্লদ্বতীয়্নকামনা্
অলববাফক্ও্াামযকাযী্ামফ্না।্
১৭৪. ন্ভানুল, নতাভামদয্ভালরমকয্কাে্নথমক্নতাভামদয্কামে্একলি্উজ্জ্বর্প্রভাণ্এমমে্এফং্আলভই্
নতাভামদয্কামে্উজ্জ্বর্নজযালত্নালমর্কমযলে।্
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১৭৫. অতয্মাযা্(ন্নজযালত্লদময়) ঈভান্আনমরা্এফং্তামক্ি্কময্আাঁকমি্থাকমরা, আল্লা্তায়ারা্
তামদয্অলচমযই্তাাঁয্অপুযন্ত্দয়া্ও্অনুগ্রম্(জান্নামত) প্রমফ্কযামফন্এফং্তামদয্লতলন্লিক্মথ্লযচালরত্
কযমফন।্
১৭৬. (ন্নফী,) তাযা্নতাভায্কামে্(লফলবন্ন্লফলময়) পমতায়া্জানমত্চায়; তুলভ্ফমরা, আল্লা্তায়ারা্ন্
ফযলিয্(উত্তযালধকায্ংক্রান্ত্ফযাাময) নতাভামদয্তাাঁয্লদ্ধান্ত্জানামেন; মায্ভাতা্লতা্নকউই্ননই, আফায্
তায্লনমজযও্নকামনা্ন্তানমনই, (এ্ধযমনয) নকামনা্ফযলি্মলদ্ভাযা্মায়্এফং্ন্ফযলি্মলদ্্নত্দানীন্য়্
এফং্তায্একলি্নফান্থামক, তামর্ন্নফানলি্ন্(ভৃত) ফযলিয্লযতযি্ম্পলত্তয্অধভাংময্ভালরক্মফ,
অযলদমক্ন্মলদ্লনন্তান্য়, তামর্ন্তায্নফামনয্(ম্পলত্তয) উত্তযালধকাযী্মফ; (আফায) মলদ্তাযা্দুজন্
য়, তামর্তাযা্দুই্নফান্নই্লযতযি্ম্পলত্তয্লতন্বামগয্দুই্বাগ্অংময্ভালরক্মফ; মলদ্ন্
বাইমফামনযা্কময়কজন্য়, তামর্নভময়মদয্অং্এক্বাগ্ও্ুরুলমদয্অং্দুই্বাগ্মফ; আল্লা্তায়ারা্
(উত্তযালধকামযয্এ্আইন-কানুন) অতযন্ত্ুস্পিবামফ্নতাভামদয্জমনয্ফমর্লদময়মেন, মামত্কময্(ভানুমলয্
উদ্ভালফত্ফন্টন্দ্ধলতমত) নতাভযা্লফভ্রান্ত্ময়্না্মিা; আল্লা্তায়ারা্ফ্লকেুয্ফযাামযই্ভযক্
ওয়ামকপার।
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ূযা আর ভায়দা
মদীোয় অবতীর্ণ- আয়াত ১২০ রুকু ১৬
যভান যীভ আল্লা তাারায নায়ভ
১. হ ঈভানদায ফান্দাযা, হতাভযা মাযা ঈভান এয়নয়ছা হতাভযা ওাদাভূ  যণ কয়যা (ভয়ন হযয় া); হতাভায়দয
জয়নে চায া’বফবষ্ট হালা জন্তু ারার কযা য়য়ছ, তয়ফ হফ জন্তু ছাড়া, মা (বফফযণ একটু য়যই)
হতাভায়দয য়ড় হানায়না য়ে, এযাভ (ফাাঁধা) অফস্থা (বকন্তু এফ ারার জন্তু) বকায কযা বফধ ভয়ন কয়যা না;
(অফেই) আল্লা তাারা মা চান হ আয়দই বতবন জাবয কয়যন।
২. হ ঈভানদায ফান্দাযা, হতাভযা আল্লা তাারায বনদশনভূয়য অম্মান কয়যা না, ম্মাবনত ভাগুয়রায়কও
(মুদ্ধ-বফগ্রয়য জয়নে) ক য়না ারার ফাবনয় বনয়া না, (আল্লায নায়ভ) উৎর্শীত জন্তুভূ ও হমফ জন্তুয র্রা
(উৎয়র্শয বচহ্ন বায়ফ) বি হফাঁয়ধ হদা য়য়ছ, মাযা আল্লায অনুগ্র ও ন্তুবষ্ট অজশয়নয হরে আল্লায বফত্র
(কাফা) ঘয়যয বদয়ক যওনা বদয়য়ছ (তায়দয হতাভযা অম্মান কয়যা না), হতাভযা ম ন এযাভভুক্ত য়ফ ত ন
হতাভযা বকায কযয়ত ায়যা, (বফয়ল) হকায়না একবট ভপ্রদায়য বফয়েল- (এভন বফয়েল মায কাযয়ণ) তাযা
হতাভায়দয আল্লা তাারায বফত্র ভাবজয়দ আায থ ফন্ধ কয়য বদয়বছয়রা, হমন হতাভায়দয (হকায়না যকভ)
ীভারংঘন কযয়ত প্রয়যাবচত না কয়য, হতাভযা (শুধু) হনক কাজ ও তাকওায ফোায়যই এয়ক অয়যয য়মাবর্তা
কয়যা, া ও ফাড়াফাবড়য কায়জ (ক য়না) এয়ক অয়যয য়মাবর্তা কয়যা না, ফশাফস্থাই আল্লা তাারায়ক ব
কয়যা, হকননা আল্লা তাারা (ায়য) দন্ডদায়নয ফোায়য অতেন্ত কয় ায!
৩. ভৃত জন্তু, যক্ত, শুয়ায়যয হর্াশ্ত ও হম জন্তু আল্লা তাারা ছাড়া অনে কায়যা নায়ভ মফাই (বকংফা উৎর্শ) কযা
য়য়ছ, (তা ফই) হতাভায়দয ওয াযাভ কযা য়য়ছ, শ্বারুদ্ধ য় ভযা, আঘাত হ য় ভযা, ওয হথয়ক য়ড়
ভযা, বংয়য আঘায়ত ভযা, বংস্র জন্তুয াওা জন্তুও (হতাভায়দয জয়নে াযাভ), তয়ফ হতাভযা তা মবদ (জীবফত
অফস্থা হয়) মফাই কয়য থায়কা (তায়র তা াযাভ ন) । ূজায হফদীয়ত ফবর হদা জন্তুও াযাভ, (রটাবয
বকংফা) জুায তীয বনয় কয়য বার্ে বনণশ কযা (াযাভ), এয ফ কটাই য়ে ফয়ড়া (ফয়ড়া) গুনায়য কাজ, আজ
কায়পযযা হতাভায়দয েীন (বনভূশর কযা) ম্পয়কশ তা য় য়ড়য়ছ, ুতযাং হতাভযা তায়দয ব কয়যা না, ফযং
আভায়কই ব কয়যা; আজ আবভ হতাভায়দয জয়নে হতাভায়দয েীন বযূণশ কয়য বদরাভ, আয হতাভায়দয ওয
আভায (প্রবতশ্রুত) হনাভতও আবভ ূণশ কয়য বদরাভ, হতাভায়দয জয়নে জীফন বফধান বায়ফ আবভ ইরাভয়কই
ভয়নানীত কযরাভ; (াযায়ভয ফোায়য ভয়ন হযয় া,) মবদ হকায়না ফেবক্তয়ক ক্ষুধায তাড়না (াযাভ হ য়ত) ফাধে
কযা , বকন্তু (ইো কয়য) হ হকায়না ায়য বদয়ক ঝুাঁয়ক ড়য়ত না চা (তায ফোাযটা আরাদা), অফেই
আল্লা তাারা ক্ষভাীর ও যভ দারু।
৪. তাযা হতাভায কাছ হথয়ক জানয়ত চা হকান্ হকান্ বজবন তায়দয জয়নে ারার কযা য়য়ছ? তুবভ (তায়দয)
ফয়রা, ফ ধযয়নয াক-াপ ফস্তুই (হতাভায়দয জয়নে) ারার কযা য়য়ছ এফং হফ বকাযী (জন্তু ও া ীয)
ধয়য আনা (জন্তু এফং া ী)-ও হতাভযা াও, মায়দয হতাভযা (বকায কযায বনভ) বক্ষা বদয়য়ছা, হমবায়ফ
আল্লা তাারা হতাভায়দয বক্ষা বদয়বছয়রন, (তয়ফ) এয ওয অফেই আল্লা তাারায নাভ হনয়ফ, হতাভযা
আল্লা তাারায়কই ব কয়যা; আল্লা তাারা দ্রুত বাফ গ্রণকাযী।
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৫. আজ হতাভায়দয জয়নে মাফতী াক বজবন ারার কযা য়রা; মায়দয ওয আল্লায হকতাফ নাবমর কযা
য়য়ছ তায়দয াফাযও হতাভায়দয জয়নে ারার, আফায হতাভায়দয াদেদ্রফেও তায়দয জয়নে ারার, (চবযয়ত্রয)
ংযবক্ষত দুয়র্শ অফস্থানকাযী হভায়ভন নাযী ও হতাভায়দয আয়র্ মায়দয হকতাফ হদা য়বছয়রা, ম ন হতাভযা
(তায়দয) হভাযানা আদা কয়য হদয়ফ, হফ (আয়র হকতাফ ) তী াধ্বী নাযীযাও (ত ন হতাভায়দয জয়নে
ারার য় মায়ফ), হতাভযা (থাকয়ফ চবযয়ত্রয) যক য়, কাভনা চবযতাথশ কয়য বকংফা হর্ান অববাযী (উত্নী)
ফাবনয় ন; হম হকউই ঈভান অস্বীকায কযয়ফ, তায (জীফয়নয) ফ কভশই বনষ্ফর য় মায়ফ এফং হল বফচায়যয
বদয়ন হ য়ফ (চযভবায়ফ) ক্ষবতগ্রস্থয়দয একজন।
৬. হ ঈভানদায ফেবক্তযা, হতাভযা ম ন নাভায়ময জয়নে দাাঁড়ায়ফ হতাভযা হতাভায়দয (ুয়যা) ভু ভন্ডর ও কনুই
মশন্ত হতাভায়দয াত দুয়টা ধুয় হনয়ফ, অতয হতাভায়দয ভাথা ভায় কযয়ফ এফং া দুয়টা হর্াড়াবর মশন্ত (ধুয়
হনয়ফ,) ক য়না মবদ (এভন হফী) নাাক য় মাও (মায়ত হর্ার কযা পযম য় মা), তায়র (হর্ার কয়য
বায়রাবায়ফ) বফত্র য় হনয়ফ, মবদ হতাভযা অুস্থ য় য়ড়া বকংফা হতাভযা মবদ পয়য থায়কা, অথফা হতাভায়দয
হকউ মবদ ভরভূত্র তোর্ কয়য আয় অথফা মবদ নাযী য়ভার্ কয়য থায়কা (তায়র াবন বদয় বফত্রতা অজশন
কয়যা), আয মবদ াবন না াও তায়র বফত্র ভাবট বদয় তাাম্মুভ কয়য নাও, (আয তাাম্মুয়ভয বনভ য়ে, হই
বফত্র) ভাবট বদয় হতাভযা হতাভায়দয ভু ভন্ডর ও াত ভায় কয়য হনয়ফ; (ভূরত) আল্লা তাারা ক য়না
(বযষ্কায বযেন্নতায ফোায়য) হতাভায়দয কষ্ট বদয়ত চান না, ফযং বতবন চান হতাভায়দয াক-াপ কয়য বদয়ত
এফং (এবায়ফই) বতবন হতাভায়দয ওয তাাঁয হনাভতভূ ূণশ কয়য বদয়ত চান, মায়ত কয়য হতাভযা তাাঁয কৃতজ্ঞতা
আদা কযয়ত ায়যা।
৭. হতাভায়দয ওয আল্লা তাারায হনাভতভূ হতাভযা স্মযণ কয়যা এফং হতাভায়দয কাছ হথয়ক হম াকা
প্রবতশ্রুবত বতবন গ্রণ কয়যবছয়রন (হ কথাও বুয়র হময়া না), ম ন হতাভযা (তাাঁয ায়থ অংর্ীকায কয়য)
ফয়রবছয়র (হ আভায়দয ভাবরক), আভযা (হতাভায কথা) শুনরাভ এফং (তা) হভয়ন বনরাভ, হতাভযা আল্লা
তাারায়ক ব কয়যা, অফেই আল্লা তাারা হতাভায়দয অন্তয়য মা বকছু আয়ছ হ ম্পয়কশ ভেক অফর্ত আয়ছন।
৮. হ ঈভানদায হরায়কযা, হতাভযা আল্লায জয়নে (তে ও) নোয়য ওয াক্ষী য় অবফচরবায়ফ দাাঁবড়য়
থায়কা, (ভয়ন যা য়ফ, বফয়ল) হকায়না ম্প্রদায়য দুভনী হমন হতাভায়দয এভনবায়ফ প্রয়যাবচত না কয়য হম, (এয
পয়র) হতাভযা (তায়দয ায়থ) নো ও ইনাপ কযয়ফ না। হতাভযা ইনাপ কয়যা, কাযণ এ (কাজ)-বট (আল্লা
তাারায়ক) ব কয়য চরায অবধক বনকটতয; হতাভযা আল্লা তাারায়ক ব কয়যা; অফেই আল্লা তাারা
হতাভায়দয কভশকান্ড ম্পয়কশ ূণশাংর্ ওায়কপার যয়য়ছন।
৯. মাযা ঈভান আয়ন এফং হনক কাজ কয়য, আল্লা তাারা তায়দয ফাইয়ক (এই ফয়র) প্রবতশ্রুবত বদয়য়ছন
(হম), তায়দয জয়নে (তাাঁয কায়ছ বফয়ল) ভা ও ভাুযস্কায যয়য়ছ।
১০. (অযবদয়ক) মাযা কুপযী কয়যয়ছ এফং আভায আাতভূয়ক অস্বীকায কয়যয়ছ, তাযা ফাই য়ে
জাান্নায়ভয অবধফাী।
১১. হ ঈভানদায ফেবক্তযা, হতাভায়দয ওয আল্লায হনাভত ম্মযণ কয়যা, ম ন একবট জনয়র্াষ্ঠী হতাভায়দয
বফরুয়দ্ধ াত ও ায়ত উদেত য়বছয়রা, ত ন আল্লা তাারা তায়দয হ াত হতাভায়দয ওয (আক্রভণ কযা)
হথয়ক ংমত কয়য বদয়রন, অতয হতাভযা আল্লা তাারায়ক ব কয়যা, হভায়ভনয়দয হতা আল্লা তাারায
ওযই বযা কযা উবচত।
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১২. আল্লা তাারা ফনী ইযাঈরয়দয (কাছ হথয়ক আনুর্য়তেয) অংর্ীকায গ্রণ কযয়রন, অতয আবভ (এ
কায়জয জয়নে) তায়দয ভধে হথয়ক ফায়যা জন দশায বনমুক্ত কযরাভ; আল্লা তাারা তায়দয ফরয়রন, অফেই
আবভ হতাভায়দয ায়থ আবছ, হতাভযা মবদ নাভাম প্রবতষ্ঠা কয়যা, মাকাত আদা কয়যা, আভায যূরয়দয ওয
ঈভান আয়না এফং (েীয়নয কায়জ মবদ) হতাভযা তায়দয াামে- য়মাবর্তা কয়যা, (য়ফশাযী) আল্লা তাারায়ক
হতাভযা মবদ উত্তভ ঋণ প্রদান কয়যা, তায়র অফেই আবভ হতাভায়দয গুনাভূ হভাচন কয়য হদয়ফা এফং
হতাভায়দয আবভ এভন এক জান্নায়ত প্রয়ফ কযায়ফা মায তরয়দ বদয় ঝণশাধাযা প্রফাবত , এযয মবদ হকায়না
ফেবক্ত (আল্লায়ক) অস্বীকায কয়য, তায়র হ যর থ হথয়ক বফচুেত য় ড়য়ফ।
১৩. (অতয) তায়দয হই অংর্ীকায বংর্ কযায কাযয়ণ আবভ তায়দয ওয অববা নাবমর কয়যবছ এফং তায়দয
হৃদ কব ন কয়য বদয়বছ (তায়দয চবযত্রই বছয়রা), তাযা (আল্লায) কারাভয়ক তায বনবদশষ্ট অথশ হথয়ক বযয় বনয়
বফকৃত কয়য বদয়তা, (হদাায়তয) মা বকছু তায়দয বক্ষা হদা য়বছয়রা তায অবধকাং কথাই তাযা বুয়র হর্য়রা;
প্রবতবনত তুবভ তায়দয হদ য়ত ায়ফ, তায়দয াভানে একবট অং ছাড়া অবধকাং ভানুলই (আল্লায ায়থ)
বফশ্বাঘাতকতা কয়য চয়রয়ছ, অতএফ তুবভ তায়দয ক্ষভা কয়য দাও, (মথাভফ) তুবভ তায়দয (ংস্রফ) এবড়য়
চয়রা; অফেই আল্লা তাারা করোণকাভী ভানুলয়দয বায়রাফায়ন।
১৪. আবভ হতা তায়দয (কাছ হথয়কও আনুর্য়তেয) অংর্ীকায গ্রণ কয়যবছরাভ, মাযা ফয়র, আভযা ৃস্টান
(ম্প্রদায়য হরাক), অতয এযাও (হ অংর্ীকায ম্পবকশত) অবধকাং কথা বুয়র হর্য়রা, মা তায়দয স্মযণ
কযায়না য়বছয়রা, অতয আবভও তায়দয (যস্পয়যয) ভয়ধে হকাভত মশন্ত (এক স্থাী) ত্রুতা ও বফয়েয়লয ফীজ
ফন কয়য বদরাভ; অবচয়যই আল্লা তাারা তায়দয ফয়র হদয়ফন (দুবনায জীফয়ন) তাযা মা বকছু উদ্ভাফন কযয়তা।
১৫. হ আয়র হকতাফযা, হতাভায়দয কায়ছ আভায (ক্ষ হথয়ক) যূর এয়য়ছ, (আয়র্য) হকতায়ফয মা বকছু
হতাভযা এয়তাবদন হর্ান কয়য হযয় বছয়র তায ফহু বকছুই হ হতাভায়দয ফয়র বদয়ে, আফায অয়নক বকছু হ
এবড়য়ও মায়ে; হতাভায়দয কায়ছ (এ ন) হতা আল্লায ক্ষ হথয়ক আয়রাকফবতশকা এফং ুস্পষ্ট হকতাফও এয়
াবময য়য়ছ।
১৬. হম আল্লায আনুর্তে কয়য তায ন্তুবষ্ট রাব কযয়ত চা, এয োযা আল্লা তাারা তায াবন্ত ও বনযাত্তায
থ ফাতয়র হদন, অতয বতবন তাাঁয অনুভবতক্রয়ভ তায়দয (জায়বরায়তয) অন্ধকায হথয়ক (ঈভায়নয) আয়রায়ত
হফয কয়য আয়নন, আয (এবায়ফই) তায়দয বতবন ব ক য়থ বযচাবরত কয়যন।
১৭. বনশ্চই তাযা কুপযী কয়যয়ছ, মাযা ফয়রয়ছ, ভাযইায়ভয ুত্র ভাীই আল্লা; (হ হভাাম্মদ,) তুবভ তায়দয
ফয়রা, আল্লা তাারা মবদ ভাযইাভ ুত্র ভাী, তায ভা ও হর্াটা বফশ্ব-চযাচয়য মা বকছু আয়ছ ফ বকছুও ধ্বং
কয়য বদয়ত চান, এভন হক আয়ছ হম আল্লা তাারায কাছ হথয়ক এয়দয যা কযয়ত ায়য? এই আকাভারা,
বূভন্ডর ও এয ভধেফতশী স্থায়ন মা বকছু আয়ছ, তায াফশয়বৌভত্ব (এককবায়ফ) আল্লা তাারায জয়নেই (বনবদশষ্ট);
বতবন মা ইো তাই ৃবষ্ট কয়যন; আল্লা তাারা কর বফলয়য ওয একক ক্ষভতাফান।
১৮. ইহুদী ও ৃস্টানযা ফয়র, আভযা আল্লায ন্তান এফং তাাঁয বপ্রাত্র; তুবভ (তায়দয) ফয়রা, তায়র বতবন হকন
হতাভায়দয গুনায়য জয়নে হতাভায়দয দন্ড প্রদান কযয়ফন; (ভূরত) হতাভযা (ফাই য়ো তায়দয ভধে হথয়ক
কবত) ভানুল, মায়দয আল্লা তাারা ৃবষ্ট কয়যয়ছন, আল্লা তাারা তাাঁয ফান্দায়দয মায়ক ইো ভা কয়য হদন
আফায মায়ক ইো বতবন াবি প্রদান কয়যন; আভানভূ ও মভীয়নয ভধেফতশী ফ বকছুয একক ভাবরকানা আল্লা
তাারায জয়নেই (বনবদশষ্ট), ফবকছুয়ক তাাঁয বদয়কই বপয়য হময়ত য়ফ।
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১৯. হ আয়র হকতাফযা, যূরয়দয আর্ভন ধাযায ওযই আভায (ক্ষ হথয়ক) হতাভায়দয কায়ছ একজন যূর
এয়য়ছ, হ হতাভায়দয জয়নে (আভায কথাগুয়রা) ুস্পষ্টবায়ফ ফণশনা কযয়ছ, মায়ত কয়য হতাভযা (বফচায়যয
কা র্ড়া দাাঁবড়য়) একথা ফরয়ত না ায়যা হম, (কই) আভায়দয কায়ছ (জান্নায়তয) ুংফাদ ফনকাযী ও
(জাান্নায়ভয) তকশকাযী (বয়য়ফ) হকউ হতা আর্ভন কয়যবন, (আজ হতা বতে বতেই) হতাভায়দয কায়ছ
ুংফাদফাী ও তকশকাযী (একজন যূর) এয় হর্য়ছ, ফস্তুত আল্লা তাারা ফশবফলয় বক্তভান।
২০. (স্মযণ কয়যা,) ম ন ভূা তায জাবতয়ক ফয়রবছয়রা, হ আভায ম্প্রদায়য হরায়কযা, আল্লা তাারা
হতাভায়দয ওয হম হনাভত নাবমর কয়যয়ছন তা হতাভযা স্মযণ কয়যা, ম ন বতবন হতাভায়দয ভায়ঝ ফহু নফী দা
কয়যয়ছন, বতবন হতাভায়দয (এ মভীয়নয) ানকতশা ফাবনয়য়ছন, এছাড়াও বতবন হতাভায়দয এভন ফ হনাভত দান
কয়যয়ছন মা (এ) ৃবষ্টকূয়র (এয আয়র্) বতবন আয কাউয়ক দান কয়যনবন।
২১. হ আভায জাবত, আল্লা তাারা হতাভায়দয জয়নে হম বফত্র বূ ন্ড বরয় হযয় য়ছন হতাভযা তায়ত প্রয়ফ কয়যা
এফং (এ অগ্রাববমায়ন) ক য়না শ্চাদযণ কয়যা না; তাযযও হতাভযা মবদ বপয়য আয়া তায়র বীলণ ক্ষবতগ্রস্থ
য়ফ।
২২. তাযা ফরয়রা, হ ভূা (আভযা বকবায়ফ হই জনয়দ প্রয়ফ কযয়ফা), হ ায়ন (হতা) এক হদাদশন্ড প্রতাারী
ম্প্রদা যয়য়ছ, তাযা হ ান হথয়ক হফবযয় না এয়র আভযা বকছুয়তই হ ায়ন প্রয়ফ কযয়ফা না, তাযা হ ান
হথয়ক হফবযয় এয়র আভযা (অফেই) প্রয়ফ কযয়ফা।
২৩. মাযা আল্লা তাারায়ক ব কযবছয়রা, তায়দয (এভন) দুজন হরাক, মায়দয ওয আল্লা তাারা অনুগ্র
কয়যবছয়রন, (এবর্য় এয়) ফরয়রা, হতাভযা (দয) দযজা বদয়ই তায়দয (জনয়দ) প্রয়ফ কয়যা, আয
(একফায) হ ায়ন প্রয়ফ কযয়রই হতাভযা বফজী য়ফ, হতাভযা মবদ (বতেকায অয়থশ) হভায়ভন ও তায়র
আল্লায ওযই বযা কয়যা।
২৪. তাযা (আয়যা) ফরয়রা, হ ভূা, হই (বক্তারী) হরায়কযা ময়তাণ (মশন্ত) হ ায়ন থাকয়ফ, ততক্ষণ আভযা
হকায়না অফস্থাই হ ায়ন প্রয়ফ কযয়ফা না, (ফযং) তুবভই মাও, তুবভ ও হতাভায ভাবরক উবয় বভয়র মুদ্ধ কয়যা,
আভযা এ ায়নই ফয় যইরাভ।
২৫. (তায়দয কথা শুয়ন) ভূা ফরয়রা, হ (আভায) ভাবরক (তুবভ হতা জায়না), আভায বনয়জয এফং আভায বাই
ছাড়া আয কায়যা ওয আভায আবধতে চয়র না, অতএফ আভায়দয ভায়ঝ ও এই নাপযভান হরাকয়দয ভায়ঝ তুবভ
একটা ভীভাংা কয়য দাও।
২৬. আল্লা তাারা ফরয়রন, ( াাঁ, তাই য়ফ, আর্াভী) চবি্র ফছয মশন্ত হ (জনদ) তায়দয জয়নে বনবলদ্ধ
কয়য হদা য়রা, (এ ভয়) তাযা উদ্ভ্রান্ত য় ৃবথফীয়ত এবদক হবদক ঘুয়য হফড়ায়ফ; ুতযাং তুবভ এই নাপযভান হরাকয়দয ওয ক য়না দুুঃ কয়যা না।
২৭. (হ হভাাম্মদ,) তুবভ এয়দয কায়ছ আদয়ভয দুই ুয়ত্রয র্ল্পবট মথামথবায়ফ শুবনয় দাও! (র্ল্পবট বছয়রা,)
ম ন তাযা দুই জনই (আল্লায নায়ভ) হকাযফানী হ কযয়রা, ত ন তায়দয ভয়ধে একজয়নয কাছ হথয়ক হকাযফানী
কফুর কযা য়রা, আয়যকজয়নয কাছ হথয়ক তা বকছুয়তই কফুর কযা য়রা না, (মায হকাযফানী কফুর কযা বন)
হ ফরয়রা, আবভ অফেই হতাভায়ক তো কযয়ফা (মায হকাযফানী কফুর কযা য়রা), হ ফরয়রা, আল্লা তাারা
হতা শুধু যয়মর্ায হরাকয়দয কাছ হথয়কই (হকাযফানী) কফুর কয়যন।
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২৮. (বংায ফফতশী য়) তুবভ মবদ আজ আভায়ক তো কযায জয়নে আভায বদয়ক হতাভায াত ফাড়াও, তায়র
আবভ (বকন্তু) হতাভায়ক তো কযায জয়নে হতাভায প্রবত আভায াত ফাবড়য় হদয়ফা না, হকননা আবভ ৃবষ্টকুয়রয
ভাবরকয়ক ব কবয।
২৯. আবভ (ফযং) চাইয়ফা, তুবভ আভায গুনা ও হতাভায গুনায়য (হফাঝা) একাই হতাভায (ভাথায) ওয উব য়
নাও এফং (এবায়ফই) তুবভ জাান্নায়ভয অবধফাী য় য়ড়া, (ভূরত) এ য়ে মায়রভয়দয (মথাথশ) কভশপর।
৩০. হল মশন্ত তায কুপ্রফৃবত্ত তায়ক বনজ বাইয়য তোয কায়জ উস্কাবন বদয়রা, অতয হ তায়ক ুন কয়যই
হপরয়রা এফং (এ কায়জয পয়র) হ ক্ষবতগ্রস্থয়দয অন্তবুশক্ত য় হর্য়রা।
৩১. অতয আল্লা তাারা (হ ায়ন) একবট কাক া ায়রন, কাকবট (তোকাযীয াভয়ন এয়) ভাবট ুাঁড়য়ত
রার্য়রা, উয়েে, তায়ক হদ ায়না বকবায়ফ হ তায বাইয়য রা রুবকয় যা য়ফ; (এটা হদয় ) হ (বনয়জ বনয়জ)
ফরয়ত রার্য়রা, া! আবভ হতা এই কাকবটয চাইয়তও অক্ষভ য় য়ড়বছ, আবভ হতা আভায বাইয়য রাটাও
হর্ান কযয়ত াযরাভ না, অতয হ বতে বতেই (বনয়জয কৃতকয়ভশয জয়নে) অনুতপ্ত য়রা।
৩২. (ূফশফতশীকায়র) ওই (ঘটনায) কাযয়ণই আবভ ফনী ইযাঈরয়দয জয়নে এই বফধান জাবয কযরাভ হম, হকায়না
ভানুলয়ক তো কযায বকংফা ৃবথফীয়ত ধ্বংাত্মক কাজ (কযায াবি বফধান) ছাড়া (অনে হকায়না কাযয়ণ) হকউ মবদ
কাউয়ক তো কয়য, হ হমন হর্াটা ভানফ জাবতয়কই তো কযয়রা; (আফায এভবনবায়ফ) মবদ হকউ একজয়নয প্রাণ
যা কয়য তয়ফ হ হমন হর্াটা ভানফ জাবতয়কই ফাাঁবচয় বদয়রা; এয়দয কায়ছ আভায যূরযা ুস্পষ্ট বনদশন বনয়
এয়বছয়রা, তাযযও এয়দয অবধকাং হরাক এ মভীয়নয ফুয়ক ীভারংঘনকাযী বয়য়ফই হথয়ক হর্য়রা।
৩৩. মাযা আল্লা তাারা ও তাাঁয যূয়রয বফরুয়দ্ধ মুদ্ধ কয়য এফং (আল্লায) মভীয়ন বফমশ ৃবষ্টয অয়চষ্টা কয়য,
তায়দয জয়নে বনবদশষ্ট াবি য়ে এই হম, তায়দয তো কযা য়ফ বকংফা তায়দয ূরবফদ্ধ কযা য়ফ, অথফা বফযীত
বদক হথয়ক তায়দয াত-া হকয়ট হপরা য়ফ, বকংফা হদ হথয়ক তায়দয বনফশাবত কযা য়ফ; এই অভানজনক
াবি তায়দয দুবনায জীফয়নয (জয়নে, তাছাড়া) যকায়র তায়দয জয়নে বাফ আমাফ হতা যয়য়ছই।
৩৪. তয়ফ (এটা তায়দয জয়নে ন,) মায়দয ওয হতাভায়দয আবধতে স্থাবত ফায আয়র্ই তাযা তাওফা কয়যয়ছ,
হতাভযা হজয়ন হযয় া, আল্লা তাারা একান্ত ক্ষক্ষভাীর ও যভ করুণাভ।
৩৫. হ ভানুল, হতাভযা মাযা ঈভান এয়নয়ছা, আল্লা তাারায়ক ব কয়যা এফং তাাঁয বদয়ক (ধাবফত ওায জয়নে)
উা ুাঁজয়ত থায়কা (তায বফয়ল একবট উা য়ে), হতাভযা আল্লায য়থ হজাদ কয়যা, ভফত হতাভযা
পরকাভ য়ত াযয়ফ।
৩৬. আয মাযা ঈভান আনয়ত অস্বীকায কয়যয়ছ, (হকাভয়তয বদন) ৃবথফীয ভুদ ধন-হদৌরতও মবদ তায়দয
কযাত্ত থায়ক-(তায ায়থ আয়যা) মবদ ভবযভাণ ম্পদ তায়দয কায়ছ থায়ক, (এ ভঙ্দ) ভুবক্তণ বয়য়ফ
বদয়ও মবদ হ হকাভয়তয বদন জাান্নায়ভয আমাফ হথয়ক ভুবক্ত হয়ত চা (তাও ভফ য়ফ না), তায কাছ হথয়ক
(এয বকছুই হবদন) গ্রণ কযা য়ফ না, তায়দয জয়নে (হবদন) কয় ায আমাফ বনধশাবযত থাকয়ফ।
৩৭. তাযা (হবদন) হদাময় য আমাফ হথয়ক হফবযয় আয়ত চাইয়ফ, বকন্তু (হকায়না অফস্থাই) তাযা হ ান হথয়ক
হফবযয় আয়ত াযয়ফ না, তায়দয জয়নে স্থাী আমাফ বনবদশষ্ট য় আয়ছ।
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৩৮. ুরুল ও নাযী- এয়দয হম হকউই চুবয কযয়ফ, তায়দয াত দুয়টা হকয়ট হপয়রা, এটা তায়দযই কভশপর এফং
আল্লায  হথয়ক বনধশাবযত দন্ড; আল্লা তাারা ভাবক্তারী ও প্রফর প্রজ্ঞাভ।
৩৯. (াাঁ,) হম ফেবক্ত (এ জঘনে) মুরুভ কযায য (আল্লা তাারায কায়ছ) তাওফা কযয়ফ এফং বনয়জয ংয়াধন
কয়য হনয়ফ, অফেই আল্লা তাারা তায তাওফা কফুর কযয়ফন; আল্লা তাারা বনয়ন্দয় ফয়ড়া ক্ষভাীর ও
দাভ।
৪০. তুবভ বক (একথা) জায়না না, এই আকাভন্ডরী ও মভীয়নয একক াফশয়বৌভত্ব একভাত্র আল্লা তাারায
জয়নে; বতবন মায়ক ইো তায়ক াবি হদন, আফায মায়ক ইো তায়ক বতবন ভাপ কয়য হদন; (হকননা) ফ বকছুয
ওয বতবনই য়েন একক ক্ষভতাফান।
৪১. হ যূর, মাযা দ্রুতর্বতয়ত কুপযীয য়থ ধাবফত য়ে, তাযা হমন হতাভায়ক দুুঃ না হদ, এযা হ দয়রয
(হরাক) মাযা ভুয় ফয়র, আভযা ঈভান এয়নবছ, বকন্তু (বতেকায অয়থশ) তায়দয অন্তয ক য়না ঈভান আয়নবন, আয
(তায়দয ফোাযও ন) মাযা ইহুদী- তাযা বভথো কথা হানায জয়নে (দা) কান াড়া কয়য যায় এফং (তায়দয ফন্ধু
ম্প্রদায়য) হমফ হরাক ক য়না হতাভায কায়ছ আয়বন, এযা হই অয ম্প্রদাবটয জয়নেই বনয়জয়দয কান
াড়া কয়য যায় ; আল্লায হকতায়ফয কথাগুয়রা আন জার্া (বফনেি) থাকায য়যও এযা তা বফকৃত কয়য
হফড়া এফং (অনেয়দয কায়ছ) এযা ফয়র, (াাঁ) মবদ এ (ধযয়নয হকায়না) বফধান হতাভায়দয হদা  তায়র
হতাভযা তা গ্রণ কয়যা, আয হ ধযয়নয বকছু না হদা য়র হতাভযা (তা হথয়ক) তকশ হথয়কা; (আয়র) আল্লা
তাারা মায থচুেবত চান, তায়ক আল্লায (াকড়াও) হথয়ক ফাাঁচায়নায জয়নে তুবভ হতা বকছুই কযয়ত ায়যা না;
এযাই য়ে হফ (তবার্ে) হরাক, আল্লা তাারা ক য়না মায়দয অন্তযগুয়রায়ক াক-াপ কযায এযাদা
হালণ কয়যন না, তায়দয জয়নে ৃবথফীয়ত (হমভবন) যয়য়ছ অভান (ও রাঞ্ছনা), যকায়রও (হতভবন) তায়দয
জয়নে অয়ক্ষা কযয়ছ বাফ আমাফ।
৪২. (ইহুদীয়দয চবযত্র য়ে,) এযা (হমভন) বভথো কথা শুনয়ত অবেি, (হতভবন) এযা াযাভ ভার হ য়তও
ওৎদাদ; অতএফ এযা মবদ ক য়না (হকায়না বফচায বনয়) হতাভায কায়ছ আয় তায়র তুবভ (চাইয়র) তায়দয
বফচায কযয়ত ায়যা বকংফা তায়দয উয়ক্ষা কয়যা, মবদ তুবভ তায়দয বপবযয় দাও তায়র (বনবশ্চত থায়কা), এযা
হতাভায হকায়নাই অবনষ্ট কযয়ত াযয়ফ না, তয়ফ মবদ তুবভ তায়দয বফচায পারা কযয়ত চাও তায়র অফেই
নোবফচায কযয়ফ; বনয়ন্দয় আল্লা তাারা নো বফচাযকয়দয বায়রাফায়ন।
৪৩. এফ হরাক বকবায়ফ হতাভায কায়ছ বফচায়যয বায বনয় াবময য়ফ, ম ন তায়দয বনয়জয়দয কায়ছই (আল্লায
া ায়না) তাওযাত ভজুদ যয়য়ছ, তায়তও হতা (বফচায-আচায ংক্রান্ত) আল্লায বফধান আয়ছ, (তুবভ মা বকছুই
কয়যা না হকন) একটু য়যই তাযা হতাভায কাছ হথয়ক ভু বপবযয় হনয়ফ, এযা আয়রই (আল্লায হকতায়ফয
ফোায়য) ঈভানদায ন।
৪৪. বনয়ন্দয় আবভ (ভূায কায়ছ) তাওযাত নাবমর কয়যবছ, তায়ত (তায়দয জয়নে) থবনয়দশ ও আয়রাকফবতশকা
ফতশভান বছয়রা, আভায নফীযা- মাযা আভায বফধায়নযই অনুফতশন কযয়তা, ইহুদী জাবতয়ক এ (হদাাত)
হভাতায়ফকই আইন-কানুন প্রদান কযয়তা, (নফীয়দয য তায়দয) জ্ঞানাধক ও ধভশী বন্ডতযাও (এ অনুমাী
বফচায-পারা কযয়তা), হকননা, (নফীয য) আল্লায হকতাফ ংযণ কযায দাবত্ব এয়দযই হদা য়বছয়রা,
তাযা (বনয়জযাও) বছয়রা এয (প্রতেক্ষ) াক্ষী, ুতযাং হতাভযা ভানুলয়দয ব না কয়য একান্তবায়ফ আভায়কই ব
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কয়যা, আয আভায আাতভূ াভানে ভূয়রে বফবক্র কয়য বদয়া না; মাযা আল্লায নাবমর কযা আইন অনুমাী
বফচায-পারা কয়য না, তাযাই (য়ে) কায়পয।
৪৫. (তাওযায়তয) হ ায়ন আবভ তায়দয জয়নে বফধান নাবমর কয়যবছরাভ হম, (তায়দয) জায়নয ফদয়র জান,
হচায় য ফদয়র হচা , নায়কয ফদয়র নাক, কায়নয ফদয়র কান, দাাঁয়তয ফদয়র দাাঁত, (াবি প্রয়ায়র্য ভ এই
াযীবযক) ম ভটাই বকন্তু আর দন্ড (ফয়র বফয়ফবচত ); অফে (ফাদী য়য) হকউ মবদ এই দন্ড ভাপ কয়য বদয়ত
চা, তায়র তা তায বনয়জয (গুনা- াতায) জয়নে কাপপাযা (বয়য়ফ র্ণে) য়ফ; আয মাযাই আল্লায নাবমর
কযা বফধান অনুমাী বফচায-পারা কয়যনা, তাযাই মায়রভ।
৪৬. এ ক্রভধাযা অতয আবভ ভাযইাভ-ুত্র ঈায়ক াব য়বছ, (হ ভ) আয়র্ হথয়ক তাওযায়তয মা বকছু
(অফবষ্ট) বছয়রা, হ বছয়রা তায তেতা স্বীকাযকাযী, আয আবভ তায়ক ইনজীর দান কয়যবছ, তায়ত বছয়রা
হদাাত ও ন য; ত ন তাওযায়তয মা বকছু (তায কায়ছ ফতশভান বছয়রা- ইনজীর হকতাফ) তায তেতাও হ
স্বীকায কয়যয়ছ, (তদুবয) তায়ত আল্লাবীরু হরাকয়দয জয়নে থবনয়দশ ও উয়দ (ভজুদ) বছয়রা।
৪৭. ইনজীয়রয অনুাযীয়দয উবচত এয হবতয আল্লা তাারা মা বকছু নাবমর কয়যয়ছন তায বববত্তয়ত বফচায
পারা কযা; (হকননা) মাযাই আল্লায নাবমর কযা আইয়নয বববত্তয়ত বফচায কয়যনা তাযাই পায়ক।
৪৮. (হ হভাাম্মদ,) আবভ হতাভায প্রবত তে (েীন)- এ হকতাফ নাবমর কয়যবছ, (আয়র্য) হকতাফভূয়য মা
বকছু (অবফকৃত অফস্থা) তায াভয়ন ভজুদ যয়য়ছ, এ হকতাফ তায তেতা স্বীকায কয়য (শুধু তাই ন), এ হকতাফ
(তায ওয) হপামতকাযীও ফয়ট! (ুতযাং) আল্লা তাারা হমফ বফবধ-বফধান নাবমর কয়যয়ছন তায বববত্তয়তই
তুবভ তায়দয ভয়ধে বফচায-পারা কয়যা, আয (এ বফচায়যয ভ) হতাভায বনয়জয কায়ছ মা তে (েীন) এয়য়ছ,
তায হথয়ক য়য বর্য় তায়দয হ ার ুীয অনুযণ কয়যা না; আবভ হতাভায়দয প্রবতবট (ম্প্রদায়য) জয়নে
যীত ও কভশন্থা বনধশাযণ কয়য বদয়বছ; আল্লা তাারা চাইয়র হতাভায়দয ফাইয়ক একই উম্মত ফাবনয় বদয়ত
াযয়তন; ফযং বতবন হতাভায়দয মা বদয়য়ছন তায বববত্তয়ত হতাভায়দয মাচাই-ফাছাই কয়য বনয়ত হচয়য়ছন, অতএফ
বায়রা কায়জ হতাভযা ফাই প্রবতয়মাবর্তা কয়যা; (হকননা) আল্লা তাারায বদয়কই য়ফ হতাভায়দয কয়রয
প্রতোফতশনস্থর, (এ ায়ন) হতাভযা হমফ বফল বনয় ভতয়বদ কযয়ত, (অতয) বতবন অফেই তা হতাভায়দয (স্পষ্ট
কয়য) ফয়র হদয়ফন।
৪৯. (অতএফ, হ হভাাম্মদ,) হতাভায ওয আল্লা তাারা হম আইন-কানুন নাবমর কয়যয়ছন তুবভ তাযই বববত্তয়ত
এয়দয ভায়ঝ বফচায পারা কয়যা এফং ক য়না তায়দয হ ার- ুীয অনুযণ কয়যা না এফং তায়দয হথয়ক তকশ
হথয়কা, মা বকছু আল্লা তাারা হতাভায ওয নাবমর কয়যয়ছন তায হকায়না হকায়না বফলয় হমন তাযা ক য়না
হতাভায়ক হপতনা না হপরয়ত ায়য; অতয (হতাভায পারা) মবদ এযা ভু বপবযয় হন, তায়র হজয়ন
হযয় া, আল্লা তাারা তায়দয বনয়জয়দযই হকায়না গুনায়য জয়নে তায়দয হকায়নাযকভ ভবফয়ত হপরয়ত চান;
ভানুয়লয ভায়ঝ (আয়র) অবধকাংই য়ে অফাধে।
৫০. তয়ফ বক তাযা ুনযা জায়বরায়তয বফচায ফেফস্থা তারা কযয়ছ? অথচ মাযা (আল্লায়ত) দৃঢ়বায়ফ বফশ্বা
কয়য, তায়দয কায়ছ আল্লা তাারায চাইয়ত উত্তভ বফচাযক আয হক য়ত ায়য?
৫১. হ ঈভানদায হরায়কযা, হতাভযা (ক য়না) ইহুদী- ৃস্টানয়দয বনয়জয়দয ফন্ধু বয়য়ফ গ্রণ কয়যা না। (হকননা)
এযা বনয়জযা (ফ ভই) এয়ক অয়যয ফন্ধু; হতাভায়দয ভয়ধে হকউ মবদ (ক য়না) এয়দয কাউয়ক ফন্ধু ফাবনয়
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হন তায়র হ তায়দযই দরবুক্ত য় মায়ফ; আয আল্লা তাারা ক য়না মায়রভ ম্প্রদায়ক হদাাত দান
কয়যন না।
৫২. অতয মায়দয অন্তয়য (হভানায়পকীয) ফোবধ যয়য়ছ তায়দয তুবভ হদ য়ফ, তাযা (বফয়ল) তৎযতায ায়থ
এই ফয়র তায়দয ায়থ বভবরত য়ে হম, 'আভায়দয আংকা য়ে, হকায়না বফমশ এয় আভায়দয ওয আবতত
য়ফ’; য়য য়তা আল্লা তাারা (হতাভায়দয কায়ছ) বফজ বনয় আয়ফন বকংফা তাাঁয কাছ হথয়ক অনে বকছু
(অনুগ্র বতবন দান কযয়ফন), ত ন (তা হদয় এ) হরায়কযা বনয়জয়দয ভয়নয হবতয হম কটতা রুবকয়
হযয় বছয়রা, তায জয়নে বীলণ অনুতপ্ত য়ফ।
৫৩. (ত ন) ঈভানদায হরায়কযা ফরয়ফ, এযাই বক বছয়রা হফ ভানুল, মাযা আল্লা তাারায নায়ভ ফয়ড়া ফয়ড়া
থ কযয়তা (হম), তাযা অফেই হতাভায়দয য়ে আয়ছ; (এই আচযয়ণয পয়র) তায়দয কামশকরা বফনষ্ট য়
হর্য়রা, অতয তাযা বীলণবায়ফ ক্ষবতগ্রি য় ড়য়রা।
৫৪. হ ভানুল, হতাভযা মাযা আল্লায ওয ঈভান এয়নয়ছা, হতাভায়দয ভয়ধে হকায়না হরাক মবদ বনয়জয েীন
(ইরাভ) হথয়ক (হভাযতাদ য়) বপয়য আয় (তায়ত আল্লা তাারায হকায়না ক্ষবত হনই,) তয়ফ আল্লা তাারা
অবচয়যই (এ ায়ন) এভন এক ম্প্রদায়য উত্থান ঘটায়ফন মায়দয বতবন বায়রাফায়ফন, তাযাও তাাঁয়ক বায়রাফায়ফ,
(তাযা য়ফ) হভায়ভনয়দয প্রবত হকাভর ও কায়পযয়দয প্রবত কয় ায, তাযা আল্লায য়থ ংগ্রাভ কযয়ফ, হকায়না
বনন্দুয়কয বনন্দায য়যাা তাযা কযয়ফ না; (ভূরত) এ (াটুকু) য়ে আল্লায একবট অনুগ্র, মায়ক চান তায়কই
বতবন তা দান কয়যন; আল্লা তাারা প্রাচুমশভ ও প্রজ্ঞায আধায।
৫৫. হতাভায়দয একভাত্র ৃষ্ঠয়ালক য়েন আল্লা তাারা, তাাঁয যূর এফং হফ ঈভানদায হরায়কযা, মাযা
নাভাম প্রবতষ্ঠা কয়য, মাকাত আদা কয়য, (য়ফশাবয আল্লা তাারায াভয়ন মাযা) দা অফনবভত থায়ক।
৫৬. আয হম ফেবক্ত আল্লা তাারা, তাাঁয যূর ও ঈভানদাযয়দয বনয়জয ফন্ধুরূয় গ্রণ কযয়ফ (তাযা হমন হজয়ন
যায় ), হকফরভাত্র আল্লা তাারায দরবটই বফজী য়ফ।
৫৭. হ ঈভানদায হরায়কযা, হতাভায়দয আয়র্ মায়দয (আল্লা তাারায) হকতাফ হদা য়বছয়রা, তায়দয ভয়ধে
মাযা হতাভায়দয েীনয়ক বফদ্রূ ও হ র-তাভাায ফৎদুয়ত বযণত কয়য হযয় য়ছ, তায়দয এফং কায়পযয়দয ক য়না
হতাভযা বনয়জয়দয ফন্ধু ফাবনয়া না, মবদ হতাভযা বতেকায অয়থশ হভায়ভন য় থায়কা তায়র একভাত্র আল্লা
তাারায়কই (ফন্ধু ফানাও এফং তাাঁয়কই) ব কয়যা।
৫৮. ম ন হতাভযা (ভানুলয়দয) নাভায়ময জয়নে ডায়কা, ত ন এই ডাকয়ক এযা াব-তাভাা ও হ রায ফস্তু
ফাবনয় হদ; এযা য়ে এভন এক ম্প্রদা, মাযা (ক-ফাবতয়রয) বকছুই হফায়ঝ না।
৫৯. (হ যূর,) তুবভ এয়দয ফয়রা, হতাভযা হম আভায়দয কাছ হথয়ক প্রবতয়াধ বনয়ো, তায কাযণ এই হম, আভযা
আল্লায ওয ঈভান এয়নবছ এফং আভায়দয ওয আয়র্ ও ফতশভায়ন মা বকছু নাবমর কযা য়য়ছ তায ওয বফশ্বা
স্থান কয়যবছ! (আয়র) হতাভায়দয অবধকাং (ভানুলই) য়ে গুনার্ায।
৬০. (হ যূর,) তুবভ ফয়রা, আবভ বক হতাভায়দয ফয়র হদয়ফা- আল্লায কাছ হথয়ক ফচাইয়ত বনকৃষ্ট ুযস্কায হক
ায়ফ? হ হরাক (য়ে,) মায ওয আল্লা তাারা অববা বদয়য়ছন, মায ওয আল্লায হক্রাধ যয়য়ছ এফং
মায়দয বকছু হরাকয়ক বতবন ফানয, (বকছু হরাকয়ক) শুয়ায়য বযণত কয়য বদয়য়ছন, মাযা বভথো ভাফুয়দয আনুর্তে
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স্বীকায কয়যয়ছ; এযাই য়ে হফ হরাক, (যকায়র) মায়দয অফস্থান য়ফ অতেন্ত বনকৃষ্ট এফং (দুবনায়তও) এযা
যর থ হথয়ক (ফহুদূয়য) বফচুেত য় য়ড়য়ছ।
৬১. তাযা ম ন হতাভায াভয়ন আয় ত ন ফয়র, আভযা ঈভান এয়নবছ, (আয়র) তাযা হতাভায কায়ছ কুপযী
বনয়ই প্রয়ফ কযবছয়রা এফং তা বনয়ই হতাভায কাছ হথয়ক তাযা হফবযয় হর্য়ছ; (তাযা ভয়নয হবতয) মা বকছু
রুবকয় যা বছয়রা আল্লা তাারা হ ফোায়য ূণশ ওায়কপার যয়য়ছন।
৬২. তায়দয অয়নকয়কই তুবভ হদ য়ত ায়ফ- গুনা, (আল্লায ায়থ) বফয়দ্রা ও াযাভ ভার হবার্ কযায কায়জ
এযা এয়ক অয়যয ায়থ প্রবতয়মাবর্তা কয়য চয়রয়ছ; এযা মা কয়য (ভূরত) তা ফয়ড়াই বনকৃষ্ট কাজ!
৬৩. (কয়তা বায়রা য়তা এয়দয) ধভশী হনতা ও বন্ডত ফেবক্তযা মবদ এয়দয এফ ায়য কথা ও াযাভ ভার
হবার্ কযা হথয়ক বফযত যা য়তা! (কাযণ) এযা মা বকছু (ংগ্র) কযয়ছ তা ফয়ড়াই জঘনে!
৬৪. ইহুদীযা ফয়র, আল্লায (দায়নয) াত ফাাঁধা য়ড় হর্য়ছ; (আয়র) তায়দয বনয়জয়দয াতই ফাাঁধা য়ড় হর্য়ছ,
আয তাযা মা বকছু ফয়রয়ছ হ কাযয়ণ তায়দয ওয আল্লা তাারায অববা নাবমর কযা য়য়ছ। আল্লায হতা
(দুবনা আয় যায়তয) উব াতই ভুক্ত, হমবায়ফ বতবন চান হবায়ফই বতবন দান কয়যন। (প্রকৃত ঘটনা য়ে),
হতাভায ভাবরয়কয ক্ষ হথয়ক মা বকছু হতাভায ওয নাবমর কযা য়য়ছ, তা তায়দয অয়নয়কযই ীভারংঘন ও
কুপযীয়ক অফেই ফাবড়য় বদয়য়ছ; (পয়র) আবভ তায়দয ভায়ঝ হকাভত মশন্ত একটা ত্রুতা ও যস্পয বফয়েল
ঞ্চায কয়য বদয়বছ; ম বন তাযা মুয়দ্ধয আগুন জ্বাবরয় বদয়ত হচয়য়ছ, আল্লা তাারা ত বন তা বনববয়
বদয়য়ছন, তাযা (ফায ফায) এ মভীয়ন বফমশ ৃবষ্টয প্রা হয়য়ছ; আয়র আল্লা তাারা বফমশ ৃবষ্টকাযীয়দয
হভায়টই বায়রাফায়ন না।
৬৫. মবদ আয়র হকতাফযা ঈভান আনয়তা এফং (আল্লায়ক) ব কযয়তা, তয়ফ অফেই আবভ তায়দয গুনা াতা
ভুয়ছ বদতাভ এফং তায়দয আবভ অফেই হনাভয়ত বযূণশ জান্নায়ত প্রয়ফ কযাতাভ।
৬৬. মবদ তাযা তাওযাত ও ইনজীর (তথা তায বফধান) প্রবতষ্ঠা কযয়তা, আয মা তায়দয ওয তায়দয ভাবরয়কয
কাছ হথয়ক নাবমর কযা য়য়ছ তায ওয প্রবতবষ্ঠত থাকয়তা, তায়র তাযা হযয়মক হয়তা তায়দয ভাথায ওয়যয
(আভান) হথয়ক ও তায়দয ায়য নীয়চয (মভীন) হথয়ক; তায়দয ভয়ধে অফে একদর (নো ও) ভধেন্থী হরাক
যয়য়ছ, তয়ফ তায়দয অবধকাংই য়ে এভন, মায়দয কভশকান্ড ুফই বনকৃষ্ট!
৬৭. হ যূর, মা বকছু হতাভায ওয নাবমর কযা য়য়ছ তা তুবভ (অয়নেয কায়ছ) হৌাঁয়ছ দাও, মবদ তুবভ (তা) না
কয়যা তায়র তুবভ হতা (ভানুলয়দয কায়ছ) তায ফাতশা হৌাঁয়ছ বদয়র না! আল্লা তাারা হতাভায়ক ভানুয়লয (অবনষ্ট)
হথয়ক ফাাঁবচয় যা য়ফন; বনশ্চই আল্লা তাারা ক য়না হকায়না অফাধে জাবতয়ক থ প্রদশন কয়যন না।
৬৮. তুবভ (তায়দয) ফয়রা, হ আয়র হকতাফযা, ময়তাণ মশন্ত হতাভযা তাওযাত, ইনজীর ও হতাভায়দয প্রবত
হতাভায়দয ভাবরয়কয ক্ষ হথয়ক মা নাবমর কযা য়য়ছ তা প্রবতবষ্ঠত না কযয়ফ, ততক্ষণ মশন্ত (ভয়ন কযয়ত য়ফ,)
হতাভযা হকায়না বকছুয ওযই প্রবতবষ্ঠত হনই; হতাভায ভাবরয়কয কাছ হথয়ক মা বকছু হতাভায প্রবত নাবমর কযা
য়য়ছ তা তায়দয অয়নয়কযই ীভারংঘন ও কুপযী ফাবড়য় হদয়ফ, ুতযাং তুবভ এই কায়পয ম্প্রদায়য জয়নে
হভায়টই আপয়া কয়যা না।
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৬৯. বনশ্চই মাযা ঈভান এয়নয়ছ এফং মাযা বছয়রা ইহুদী, ায়ফী, ৃস্টান- (এয়দয) হম হকউই এক আল্লা তাারা
ও হল বফচায বদয়নয ওয ঈভান আনয়ফ এফং ৎকভশ কযয়ফ, তায়দয হকায়না ব হনই, (যকায়রও) তায়দয
হকায়না দুবশ্চ নৎদাগ্রৎদ য়ত য়ফ না।
৭০. ফনী ইযাঈয়রয কাছ হথয়ক আবভ (আনুর্য়তেয) অংর্ীকায আদা কয়য বনয়বছরাভ এফং (হ হভাতায়ফক)
আবভ তায়দয কায়ছ যূরয়দয হপ্রযণ কয়যবছরাভ; বকন্তু ম বন হকায়না যূর তায়দয কায়ছ এভন বকছু (বফধান) বনয়
াবময য়য়ছ, মা তায়দয ছন্দই বছয়রা না, ত বন তাযা (এই যূরয়দয) একদরয়ক বভথোফাদী ফয়রয়ছ, আয়যক
দরয়ক তাযা তো কয়যয়ছ।
৭১. তাযা ধয়য বনয়বছয়রা, (এয়তা বকছু কযা য়েও) তায়দয জয়নে হকায়না বফমশ থাকয়ফ না, তাই তাযা (তে
গ্রণ কযায ফোায়য) অন্ধ ও ফবধয য় থাকয়রা, তাযযও আল্লা তাারা তায়দয ওয ক্ষভাযফ য়রন,
অতয তায়দয অয়নয়কই আফায অন্ধ ও ফবধয য় হর্য়রা; তাযা মা বকছু কযয়ছ আল্লা তাারা তা মশয়ফক্ষণ
কযয়ছন।
৭২. বনশ্চই তাযা কায়পয য় হর্য়ছ মাযা (একথা) ফয়রয়ছ, আল্লা য়েন ভাযইায়ভয ুত্র ভাী; অথচ ভাী
(বনয়জই একথা) ফয়রয়ছ হম, হ ফনী ইযাঈর, হতাভযা এক আল্লায এফাদাত কয়যা, বমবন আভাযও ভাবরক,
হতাভায়দযও ভাবরক; ভূরত হম হকউই আল্লায ায়থ যীক কযয়ফ, আল্লা তাারা তায ওয জান্নাত াযাভ কয়য
হদয়ফন, আয তায (স্থাী) ব কানা য়ফ জাান্নাভ; এই মায়রভয়দয (হবদন) হকায়না াামেকাযীই থাকয়ফ না।
৭৩. তাযাও কুপযী কয়যয়ছ মাযা ফয়রয়ছ, বতন জয়নয ভয়ধে তৃতী জন য়েন আল্লা। অথচ এক আল্লা তাারা
ছাড়া আয হকায়না ইরা হনই; তাযা মবদ এ য়না তায়দয এফ (অরীক) কথাফাতশা হথয়ক বপয়য না আয়, তয়ফ
তায়দয ভায়ঝ মাযা (একথা ফয়র) কুপযী কয়যয়ছ, তায়দয অফেই কব ন মন ণাদাক আমায়ফ হয় মায়ফ।
৭৪. তাযা বক আল্লায কায়ছ তাওফা কযয়ফ না? (ক য়না বক) তাযা তাাঁয কায়ছ ক্ষভা প্রাথশনা কযয়ফ না? আল্লা
তাারা ফয়ড়াই ক্ষভাীর ও দাভ।
৭৫. ভাযইাভ ুত্র ভাী হতা যূর ছাড়া বকছুই বছয়রা না, তায আয়র্ও (তায ভয়তা) অয়নক যূর র্ত য়য়ছ;
তায ভা বছয়রা এক তেবনষ্ঠ ভবরা; তাযা (ভা ও হছয়র) উবই (আয দু’দবট ভানুয়লয ভয়তা কয়যই) াফায
হ য়তা; তুবভ রে কয়য হদয় া, আবভ বকবায়ফ (আভায) আাতগুয়রা ুয়র ুয়র ফণশনা কযবছ, তুবভ হদয় া, বকবায়ফ
তাযা তেবফভু য় মায়ে।
৭৬. তুবভ ফয়রা, হতাভযা বক আল্লায়ক ফাদ বদয় এভন বকছুয এফাদাত কযয়ছা মা হতাভায়দয হকায়না বত বকংফা
উকায বকছুই কযায ভতা যায় না; (প্রকৃতয়ক্ষ আল্লা তাারা (ফ বকছুই) হায়নন এফং (ফ বকছুই) জায়নন।
৭৭. তুবভ ফয়রা, হ আয়র হকতাফযা, হতাভযা ক য়না বনয়জয়দয েীয়নয ফোায়য অনো ফাড়াফাবড় কয়যা না,
(ভাীয়য ফোায়য) হতাভযা হফ জাবতয হ ার ুীয অনুযণ কয়যা না, মাযা হতাভায়দয আয়র্ই থভ্রষ্ট য়
হর্য়ছ এফং তাযা অয়নক হরাকয়কই হর্াভযা কয়য বদয়য়ছ, আয তাযা বনয়জযাও জ যর থ হথয়ক বফচুেত য়
হর্য়ছ।
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৭৮. ফনী ইযাঈরয়দয আয়যা মাযা (ভাীয়য ফোায়য আল্লায এ হঘালণা) অস্বীকায কয়যয়ছ, তায়দয ওয
দাঊদ ও ভাযইাভ ুত্র ঈায ভু হথয়ক অববা হদা য়য়ছ; হকননা, তাযা আল্লায বফরুয়দ্ধ বফয়দ্রা কয়যয়ছ
এফং ীভারংঘন কয়যয়ছ।
৭৯. তাযা হমফ র্বশত কাজ কযয়তা তা হথয়ক তাযা এয়ক অযয়ক ফাযণ কযয়তা না, তাযা মা কযয়তা বনয়ন্দয়
তা বছয়রা বনকৃষ্ট।
৮০. তুবভ তায়দয ভায়ঝ এভন ফহু হরাকয়ক হদ য়ত ায়ফ, মাযা (ঈভানদাযয়দয ফদয়র) কায়পযয়দয ায়থ ফন্ধুত্ব
কযয়তই হফী আগ্রী, অফে তাযা বনয়জযা মা বকছু অজশন কয়য াভয়ন াব য়য়ছ তাও অবত বনকৃষ্ট , এ কাযয়ণ
আল্লা তাারা তায়দয ওয হক্রাধাবিত য়য়ছন, এ হরায়কযা বচযকার আমায়ফই বনভবিত থাকয়ফ।
৮১. তাযা মবদ বতেই আল্লা তাারা, (তাাঁয) নফী ও তাাঁয প্রবত মা নাবমর কযা য়য়ছ তায প্রবত মথামথ ঈভান
আনয়তা, তায়র এযা কায়পযয়দয ফন্ধু বয়য়ফ গ্রণ কযয়তা না, বকন্তু তায়দয হতা অবধকাং হরাকই য়ে
গুনার্ায।
৮২. অফেই হতাভযা ঈভানদাযয়দয ায়থ ত্রুতায ফোায়য ইহুদী ও হভায়যকয়দযই হফী কয় ায (হদ য়ত) ায়ফ,
(অযবদয়ক) হভায়ভনয়দয ায়থ ফন্ধুয়ত্বয ফোায়য হতাভযা হফ হরাকয়ক (বকছুটা) বনকটতয ায়ফ, মাযা ফয়রয়ছ
আভযা ৃস্টান; এটা এই কাযয়ণ হম, (ত য়না) তায়দয ভয়ধে ধভশী বন্ডত ফেবক্ত ও ংাযবফযার্ী পকীয-দযয়ফযা
ভজুদ বছয়রা, অফেই এ ফেবক্তযা অংকায কয়য না।

াযা ৭
৮৩. যুয়রয ওয মা বকছু নাবমর কযা য়য়ছ তা ম ন এযা হায়ন, ত ন তে হচনায কাযয়ণ তুবভ এয়দয
অয়নয়কয হচা য়কই হদ য়ত ায়ফ অশ্রুজর, (বনয়ফবদত য়) তাযা ফয়র ওয় , হ আভায়দয ভাবরক, আভযা
ঈভান এয়নবছ, তুবভ আভায়দয (নাভ) য়তেয াক্ষেদাতায়দয দয়র বরয় নাও।
৮৪. আল্লা তাারায কাছ হথয়ক আভায়দয কায়ছ মা বকছু তে এয়য়ছ তায ওয আভযা ঈভান আনয়ফা না হকন?
(অথচ) আভযা এই প্রতোা কবয হম, আভায়দয ভাবরক আভায়দয ৎকভশীরয়দয দরবুক্ত কয়য হদয়ফন,
৮৫. অতয তাযা মা ফরয়রা হজয়নে আল্লা তাারা ন্তুষ্ট য় (যকায়র) তায়দয এভন এক জান্নাত দান
কযয়ফন, মায তরয়দ বদয় (অভী) ঝণশাধাযা প্রফাভান থাকয়ফ, হ ায়ন তাযা য়ফ বচযস্থাী; আয এটা য়ে
হনককায হরাকয়দয (মথাথশ) ুযস্কায।
৮৬. অযবদয়ক মাযা কুপযী কয়যয়ছ এফং আভায আাতগুয়রা মাযা বভথো প্রবতন্ন কয়যয়ছ, তাযা ফাই য়ফ
জাান্নায়ভয অবধফাী।
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৮৭. হ ঈভানদায ফেবক্তযা, আল্লা তাারা হতাভায়দয জয়নে হম বফত্র বজবনগুয়রা ারার কয়য বদয়য়ছন,
হতাভযা হগুয়রা (বনয়জয়দয জয়নে) াযাভ কয়য বনয়া না, আয ক য়না (াযায়ভয) ীভা রংঘন কয়যা না; অফেই
আল্লা তাারা ীভারংঘনকাযীয়দয অছন্দ কয়যন।
৮৮. আল্লা তাারা হতাভায়দয হম ারার ও বফত্র হযয়মক দান কয়যয়ছন হতাভযা তা াও এফং (এ ফোায়য) হ
আল্লা তাারায়ক ব কয়যা, মাাঁয ওয হতাভযা ঈভান এয়নয়ছা।
৮৯. আল্লা তাারা হতাভায়দয অথশীন য়থয জয়নে হতাভায়দয াকড়াও কযয়ফন না, বকন্তু হম থ হতাভযা
হজয়ন-ফুয়ঝ কয়যা তায ফোায়য আল্লা তাারা অফেই হতাভায়দয াকড়াও কযয়ফন, অতয তায কাপপাযা য়ে
দ জন র্যীফ হভকীনয়ক ভধেভ ভায়নয াফায াওায়না, মা হতাভযা (চযাচয) বনয়জয়দয বযফায বযজনয়দয
াইয় থায়কা, বকংফা তায়দয হাাক দান কযা, অথফা একজন ক্রীতদা ভুক্ত কয়য হদা; হম ফেবক্ত (এয
হকায়নাটাই) ায়ফ না, তায জয়নে (কাপপাযা য়ে) বতন বদন হযামা (যা া); থ বাঙয়র হতাভায়দয (থ
বাংর্ায) এ য়ে কাপপাযা; (অতএফ) হতাভযা হতাভায়দয থভু যক্ষা কয়যা; আল্লা তাারা এবায়ফই তাাঁয
আাতভু হতাভায়দয কায়ছ বফদবায়ফ ফণশনা কয়যন মায়ত কয়য হতাভযা কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযয়ত ায়যা।
৯০. হ ভানুল, হতাভযা মাযা ঈভান এয়নয়ছা (হতাভযা হজয়ন হযয় া), ভদ, জুা, ুজায হফদী ও বার্েবনণশাক য
য়ে ঘৃবণত তায়নয কাজ, অতএফ হতাভযা তা (ভূণশরূয়) ফজশন কয়যা। আা কযা মা হতাভযা ভুবক্ত হয়
মায়ফ।
৯১. তান এই ভদ ও জুায ভয়ধে (হপয়র) হতাভায়দয ভায়ঝ ত্রুতা ও বফয়েল ৃবষ্ট কয়য বদয়ত চা এফং এবায়ফ
হ হতাভায়দয আল্লা তাারায স্মযণ ও নাভাম হথয়ক দুয়য বযয় যায় , হতাভযা বক (এ কাজ হথয়ক) বপয়য
আয়ফ না?
৯২. হতাভযা (ফশবফলয়) আল্লায আনুর্তে কয়যা, আনুর্তে কয়যা (তাাঁয) যুয়রয, (ভদ ও জুায ধ্বংকাযীতা
হথয়ক) তকশ হথয়কা, আয হতাভযা মবদ (যুয়রয বনয়দশনা হথয়ক) ভু বপবযয় নাও তায়র হজয়ন যায় া, আভায
যুয়রয দাবত্ব য়ে ুস্পষ্টবায়ফ (আভায কথাগুয়রা) হৌাঁয়ছ হদা।
৯৩. মাযা ঈভান এয়নয়ছ এফং হনক কাজ কয়যয়ছ, (এ বনয়লধাজ্ঞা জাবযয আয়র্) তাযা মা বকছু হ য়য়ছ তায জয়নে
তায়দয ওয হকায়নাই গুনা হনই, (াাঁ, ববফলেয়ত) মবদ তাযা াফধান থায়ক, (আল্লায ওয) ঈভান আয়ন এফং
হনক আভর কয়য, অতয (আল্লা তাারায বনয়লধ হথয়ক) তাযা তকশ থায়ক, (একইবায়ফ ময়তাক্ষণ মশন্ত) তাযা
ঈভান আনয়ফ ও হনক আভর কযয়ফ, অতয আল্লা তাারায়ক ব কযয়ফ ও ততায নীবত অফরম্বন কযয়ত
থাকয়ফ (আল্লা তাারা অফেই তায়দয ক্ষভা কয়য হদয়ফন, হকননা); আল্লা তাারা ৎকভশীর ভানুলয়দয
বায়রাফায়ন।
৯৪. হ ঈভানদায হরায়কযা, (এযাভ ফাাঁধা অফস্থা) আল্লা তাারা অফেই এভন বকছু বকায়যয ফস্তু বদয়
হতাভায়দয যীক্ষা হনয়ফন, হমগুয়রা হতাভযা য়জই বনয়জয়দয াত ও ফশা োযা ধযয়ত ায়যা, হমন আল্লা
তাারা এ কথা বায়রা কয়য হজয়ন বনয়ত ায়যন হম, হক তাাঁয়ক র্ায়ফয ায়থ ব কয়য, ুতযাং এয যও মবদ
হকউ ীভারংঘন কয়য, তায জয়নে মন¿ণাদাক আমাফ যয়য়ছ।
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৯৫. হ ঈভানদায ফেবক্তযা, এযাভ (ফাাঁধা) অফস্থা ক য়না বকায তো কয়যা না, মবদ হতাভায়দয হকউ (এ
অফস্থা) হজয়ন-ফুয়ঝ হকউ তায়ক তো কয়য (তায জয়নে এয বফবনভ য়ে), হ হম জন্তু তো কয়যয়ছ তায ভান
মশায়য একবট র্ৃাবরত জন্তু হকাযফানী বয়য়ফ কাফা হৌাঁয়ছ হদয়ফ, (মায) পারা কযয়ফ হতাভায়দয দু'জন
নোফান বফচাযক ফেবক্ত, বকংফা (তায জয়নে) কাপপাযা য়ফ (কয়কজন) র্যীফ-হভকীনয়ক াওায়না অথফা
ভবযভাণ হযামা যা া, মায়ত কয়য হ আন কৃতকয়ভশয স্বাদ গ্রণ কযয়ত ক্ষভ , (এ বনয়লধাজ্ঞা জাবযয
আয়র্) মা বকছু র্ত য় হর্য়ছ আল্লা তাারা তা ভাপ কয়য বদয়য়ছন; বকন্তু (এয য) মবদ হকউ (এয) ুনযাফৃবত্ত
কয়য, তায়র আল্লা তাারা (অফেই) তায কাছ হথয়ক প্রবতয়াধ হনয়ফন; আয আল্লা তাারা যাক্রভারী ও
প্রবতয়াধ গ্রয়ণ প্রফর বক্তভান।
৯৬. হতাভায়দয জয়নে ভুয়দ্রয বকায ারার কযা য়য়ছ এফং তায াফায য়ে হতাভায়দয জয়নে ও (ভুয়দ্রয)
মশটকয়দয জয়নে (উৎকৃষ্ট) ম্পদ, (ভয়ন যা য়ফ), ময়তাক্ষণ মশন্ত হতাভযা এযাভ (ফাাঁধা) অফস্থা থাকয়ফ,
তয়তাক্ষণ মশন্ত (শুধু) স্থরবায়র্য বকাযই হতাভায়দয জয়নে াযাভ থাকয়ফ; হতাভযা ব কয়যা আল্লা তাারায়ক,
মাাঁয ভীয় হতাভায়দয ফাইয়ক জয়ড়া কযা য়ফ।
৯৭. আল্লা তাারা ( ানায়) কাফায়ক ম্মাবনত কয়যয়ছন ভানফ জাবতয জয়নে (তায) বববত্ত বয়য়ফ (বতবন এয়ক
প্রবতষ্ঠা কয়যয়ছন), একইবায়ফ বতবন ম্মাবনত কয়যয়ছন (য়িয) বফত্র ভাগুয়রায়ক, হকাযফানীয জন্তুগুয়রায়ক
এফং (এ উয়েয় বফয়ল) বি ফাাঁধা জন্তুগুয়রায়ক, এফ (বফধান) এ জয়নেই (হদা য়য়ছ) মায়ত কয়য হতাভযা (এ
কথা) হজয়ন বনয়ত ায়যা হম, আকাভারা ও ৃবথফীয হম ায়ন মা বকছু আয়ছ আল্লা তাারা তা ফই জায়নন, আয
বনশ্চই আল্লা তাারা ফ বফলয় ফশজ্ঞ।
৯৮. হতাভযা হজয়ন যায় া, আল্লা তাারা াবিদায়নয ফোায়য (হমভবন) কয় ায, (হতভবন ুযস্কায়যয হফরা)
আল্লা তাারা অতেন্ত ক্ষভাীর ও যভ দারু।
৯৯. যুয়রয দাবত্ব (হদাায়তয ফাণী) হৌাঁয়ছ হদা ছাড়া আয বকছুই ন, আয হতাভযা মা বকছু প্রকা কয়যা, মা
বকছু হর্ান যায় া, আল্লা তাারা তা ফই জায়নন।
১০০. (হ যুর,) তুবভ ফয়রা, াক এফং নাাক বজবন ক য়না ভান য়ত ায়য না, নাাক বজবনয়য প্রাচুমশ
ময়তাই হতাভায়ক চভৎকৃত করুক না হকন! অতএফ হ জ্ঞানফান ভানুলযা, হতাভযা আল্লায়ক ব কয়যা, (আা কযা
মা) হতাভযা পরকাভ য়ত াযয়ফ।
১০১. হ ঈভানদায হরায়কযা, (আল্লায নফীয কায়ছ) এভন ফ বফল বনয় প্রশ্ন কয়যা না, মায জফাফ প্রকা কযা
য়র (তায়ত) হতাভায়দয কষ্ট য়ফ, অফে হকাযআন নাবমর ফায ভুূয়তশ মবদ হতাভযা হ প্রশ্ন কয়যা, তায়র তা
হতাভায়দয কায়ছ প্রকা কযা য়ফ; (এ বফধান জাবযয) আয়র্ মা বকছু য় হর্য়ছ তা আল্লা তাারা হতাভায়দয ভাপ
কয়য বদয়য়ছন: হকননা আল্লা তাারা যভ ক্ষভাীর ও বধমশীর।
১০২. হতাভায়দয আয়র্ও বকছু ম্প্রদা (তায়দয নফীয়ক এ ধযয়নয) প্রশ্ন কযয়তা, বকন্তু এয যক্ষয়ণই তাযা তা
অভানে কযয়ত শুরু কযয়রা।
১০৩. হদফতায উয়েয় হপ্রবযত (কান হছড়াাঁ) ‘ফীযা', (হদফতায নায়ভ উৎর্শীত) ‘ায়ফা', (হদফতায উয়েয়
হছয়ড় হদা নয ও ভাদী ফাচ্চা প্রফকাযী) ‘ওাীরা' ও (হদফতায উয়েয় হছয়ড় হদা দ ফাচ্চা প্রফকাবযণী
উষ্ট্রী) ‘াভ' এয হকায়নাটাই বকন্তু আল্লা তাারা বনবদশষ্ট কয়য হদনবন, ফযং কায়পযযাই (এফ কুংস্কায বদয়)
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আল্লায ওয বভথো আয়যা কয়য, আয এয়দয অবধকাং হরাক হতা (তে-বভথোয তপাৎটুকুও) উরবি কয়য
না।
১০৪. ম ন এয়দয ফরা , আল্লা তাারা মা বকছু নাবমর কয়যয়ছন হতাভযা হবদয়ক এয়া, (এয়া তাাঁয)
যুয়রয বদয়ক, (ত ন) তাযা ফয়র, আভযা আভায়দয ফা-দাদায়দয হম বফধায়নয ওয হয়বছ তা-ই আভায়দয
জয়নে মথয়ষ্ট; মবদও তায়দয ফা-দাদাযা (তে-বভথো ম্পয়কশ) বকছুই জানয়তা না এফং তাযা হদাায়তয য়থও
চরয়তানা।
১০৫. হ ঈভানদায হরায়কযা, হতাভায়দয বনয়জয়দয দাবত্ব হতাভায়দয বনয়জয়দয ওয, অনে (হকায়না) ফেবক্ত মবদ
হর্াভযা য় বর্য় থায়ক তায়র হ থভ্রষ্ট ফেবক্ত হতাভায়দয হকায়না ক্ষবত াধন কযয়ত াযয়ফ না, ময়তাক্ষণ
মশন্ত হতাভযা বনয়জযা ব ক য়থয ওয চরয়ত থাকয়ফ; হতাভায়দয হপযায জার্া (বকন্তু) আল্লায বদয়কই,
অতয আল্লা তাারা হতাভায়দয (হবদন) ফয়র হদয়ফন হতাভযা হক কী কযবছয়র!
১০৬. হ ঈভানদায ফেবক্তযা, হতাভায়দয কায়যা ম ন ভৃতুে (ভ) এয় উনীত , ওবত কযায এ ভুূয়তশ
হতাভযা হতাভায়দয ভধে হথয়ক দু'জন নোযাণ ভানুলয়ক াক্ষী ফাবনয় যা য়ফ, আয মবদ হতাভযা প্রফায় থায়কা
এফং এ ভ মবদ হতাভায়দয ওয ভৃতুেয বফদ এয় য়ড়, ত ন ফাইয়যয হরাকয়দয ভধে হথয়ক দু'জন ফেবক্তয়ক
াক্ষী ফাবনয় হনয়ফ; (য়য মবদ এ ফোায়য) হতাভায়দয হকায়না য়ন্দ হদ া হদ তায়র (াক্ষী) দু'জনয়ক
নাভায়ময য আটয়ক যা য়ফ, অতয তাযা আল্লায নায়ভ কভ কয়য ফরয়ফ, আভযা হকায়না স্বায়থশয াবতয়য এ
াক্ষে বফবক্র কযয়ফা না, (এয হকায়না ক্ষ আভায়দয) ঘবনষ্ঠ আত্মী য়রও (ন), আভযা আল্লায (জয়নে এ)
াক্ষে হর্ান কযয়ফা না, (হকননা) আভযা মবদ হতভন বকছু কবয তায়র আভযা গুনার্াযয়দয দয়র াবভর য়
মায়ফা।
১০৭. য়য মবদ একথা প্রকা া, এ (ফাইয়যয) দু'জন াক্ষী অযায়ধ বরপ্ত বছয়রা, তায়র আয়র্ (মায়দয)
স্বাথশাবন ঘয়টবছয়রা তায়দয ভধে হথয়ক দু'জন াক্ষী তায়দয স্থরাবববলক্ত য়ফ, তাযা (এয়) আল্লায নায়ভ থ
কয়য ফরয়ফ, আভায়দয াক্ষে অফেই তায়দয াক্ষে অয়ক্ষা হফী তেবববত্তক (য়ফ), আভযা (ায়ক্ষেয ফোায়য)
ীভারংঘন কবযবন (আভযা মবদ হতভনবট কবয), তায়র আভযা মায়রভয়দয দরবুক্ত য় ড়য়ফা।
১০৮. এ (দ্ধবত)-হত হফী আা কযা মা হম, তাযা ব ক ব ক াক্ষে বনয় আয়ফ অথফা তাযা অন্ততয়ক্ষ এ ব
কযয়ফ হম, (তায়দয) কভ আফায অনে কায়যা কভ োযা ফাবতর কয়য হদা য়ফ; হতাভযা আল্লা তাারায়ক ব
কয়যা এফং (যুয়রয কথা) হায়না; আল্লা তাারা ক য়না াী হরাকয়দয ৎয়থ বযচাবরত কয়যন না।
১০৯. হমবদন আল্লা তাারা কর যুরয়ক একবত্রত কয়য বজয়জ্ঞ কযয়ফন, হতাভায়দয (দাওায়তয প্রবত
ভানুলয়দয ক্ষ হথয়ক) বকবায়ফ াড়া হদা য়বছয়রা; তাযা ফরয়ফ, আভযা হতা (তায) বকছুই জাবন না; মাফতী
র্ায়ফয বফলয় তুবভই বযজ্ঞাত।
১১০. (স্মযণ কয়যা,) ম ন আল্লা তাারা ফরয়রন, হ ভাইযাভ-ুত্র ঈা, আভায হই হনাভয়তয কথা স্মযণ
কয়যা মা আবভ হতাভায়ক ও হতাভায ভায়ক দান কয়যবছরাভ, ম ন আবভ বফত্র আত্মা বদয় হতাভায়ক াামে
কয়যবছরাভ। তুবভ ভানুয়লয ায়থ (হমভবন) হদারনা থাকয়ত কথা ফরয়ত, (হতভবন ফরয়ত) বযণত ফয়ও, আবভ
ম ন হতাভায়ক হকতাফ, জ্ঞান-বফজ্ঞান, তাওযাত ও ইনজীর দান কয়যবছরাভ, ম ন তুবভ আভাযই হুকুয়ভ কাাঁচা ভাবট
বদয় াব দৃ আকৃবত ফানায়ত, অতয তায়ত পুাঁ বদয়ত, আয আভায আয়দক্রয়ভই তা া ী য় হময়তা,
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আভাযই হুকুয়ভ তুবভ জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ হযার্ীয়ক বনযাভ কয়য বদয়ত, আভাযই আয়দয় তুবভ ভৃতয়দয (কফয হথয়ক)
হফয কয়য আনয়ত, য়য ম ন তুবভ তায়দয কায়ছ (নফুওয়তয) এফ বনদশন বনয় হৌাঁছয়র, ত ন তায়দয ভয়ধে মাযা
(হতাভায়ক) অস্বীকায কয়যবছয়রা তাযা ফরয়রা, এ বনদশনগুয়রা মাদু ছাড়া আয বকছুই ন, ত ন আবভই হতাভায
(হকায়না অনবষ্ট াধন) হথয়ক ফনী ইযাঈরয়দয বনফৃত্ত কয়য হযয় বছরাভ।
১১১. (আয়যা স্মযণ কয়যা,) ম ন আবভ াওাযীয়দয (অন্তয়য) এ হপ্রযণা বদয়বছরাভ হম, হতাভযা আভায প্রবত ও
আভায যুয়রয প্রবত ঈভান আয়না, তাযা ফরয়রা (হ ভাবরক), আভযা (হতাভায ওয) ঈভান আনরাভ, তুবভ (এ
কথায) াক্ষে হথয়কা হম, আভযা হতাভায অনুর্ত বছরাভ।
১১২. (অতয) ম ন এই াওাযীয়দয দর ফরয়রা, হ ভাযইাভ-ুত্র ঈা! হতাভায ভাবরক বক আভান হথয়ক
াফায বিত একবট হটবফর আভায়দয জয়নে া ায়ত ায়যন? ঈা জফাফ বদয়রা, (বতেই) মবদ হতাভযা হভায়ভন
য় থায়কা তায়র (হকায়না অয়তুক দাফী হ কযায ফোায়য) হতাভযা আল্লা তাারায়ক ব কয়যা।
১১৩. তাযা ফরয়রা, আভযা (শুধু এটুকুই) চাই হম, আল্লায া ায়না হই (হটবফর) হথয়ক (বকছু) াফায হ য়ত,
এয়ত আভায়দয ভন বযতৃপ্ত য় মায়ফ, (তাছাড়া এয়ত কয়য) আভযা এও জানয়ত াযয়ফা তুবভ আভায়দয কায়ছ
ব ক কথা ফয়রয়ছা, আভযা বনয়জযাও এয ওয াক্ষী য়ফা।
১১৪. ভাযইাভ-ুত্র ঈা (আল্লায দযফায়য) ফরয়রা, হ আল্লা, হ আভায়দয ভাবরক, তুবভ আভায়দয জয়নে
আভান হথয়ক াফায বিত একবট হটবফর া াও, এ য়ফ আভায়দয জয়নে, আভায়দয ুফশফতশী ও আভায়দয
যফতশীয়দয জয়নে হতাভায কাছ হথয়ক (া ায়না) একবট আনয়ন্দাৎফ; (য়ফশাবয এটা) য়ফ হতাভায (কুদযয়তয
একবট) বনদশন, তুবভ আভায়দয হযয়মক দাও, হকননা তুবভই য়ো উত্তভ হযয়মকদাতা।
১১৫. আল্লা তাারা ফরয়রন, াাঁ, আবভ হতাভায়দয ওয (অবচয়যই) তা া াবে, তয়ফ এযযও মবদ হতাভায়দয
হকউ (আভায ক্ষভতা) অস্বীকায কয়য তায়র তায়ক আবভ এভন কব ন াবি হদয়ফা, মা আবভ ৃবষ্টকুয়রয কাউয়কই
আয হদয়ফা না। ১১৬. ম ন আল্লা তাারা ফরয়ফন, হ ভাযইাভ ুত্র ঈা! তুবভ বক ক য়না (হতাভায) হরাকয়দয
(একথা) ফয়রবছয়র হম, হতাভযা আল্লায়ক ফাদ বদয় আভায়ক ও আভায ভায়ক ‘ইরা' ফাবনয় নাও! (এ কথায
উত্তয়য) হ ফরয়ফ (হ আল্লা), ভগ্র বফত্রতা হতাভায জয়নে, এভন হকায়না কথা আভায য়ক্ষ হাবা হয়তা না,
হম কথা ফরায আভায হকায়না অবধকাযই বছয়রা না, মবদ আবভ তায়দয এভন হকায়না কথা ফরতাভই, তায়র তুবভ
হতা অফেই তা জানয়ত; বনশ্চই তুবভ হতা জায়না আভায ভয়ন মা বকছু আয়ছ, বকন্তু আবভ হতা জাবন না হতাভায
ভয়ন বক আয়ছ; মাফতী র্াফ অফেই তুবভ বায়রা কয়য অফর্ত আয়ছা।
১১৭. তুবভ আভায়ক মা বকছু ফরয়ত হুকুভ কয়যয়ছা আবভ হতা তায়দয তাছাড়া (অনে) বকছুই ফবরবন, (আয হ কথা
বছয়রা), হতাভযা শুধু আল্লা তাারায এফাদাত কয়যা, বমবন আভায ভাবরক, হতাভায়দযও ভাবরক, আবভ ময়তাবদন
তায়দয ভয়ধে বছরাভ তয়তাবদন হতা আবভ (বনয়জই তায়দয কামশকরায়য) াক্ষী বছরাভ, বকন্তু ম ন তুবভ আভায়ক
তুয়র বনয়র ত ন তুবভই বছয়র তায়দয ওয একক হনর্াফান, মাফতী বক্রাকয়ভশয তুবভই বছয়র একক ফযদায।
১১৮. (আজ) তায়দয অযায়ধয জয়নে তুবভ মবদ তায়দয াবি দাও (বদয়ত ায়যা), কাযণ তাযা হতা হতাভাযই
ফান্দা, আয তুবভ মবদ তায়দয ক্ষভা কয়য দাও (তাও হতাভায ভবজশ), অফেই তুবভ য়ো বফুর ক্ষভতাারী,
প্রজ্ঞাভ।
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১১৯. আল্লা তাারা ফরয়ফন (াাঁ), এ য়ে হবদন, হমবদন তোশ্রী ফেবক্তযা তায়দয ততায জয়নে (প্রচুয)
করোণ রাব কযয়ফ; (আয হ করোণ য়ে,) তায়দয জয়নে এভন ুযভে জান্নাত, মায তরয়দ বদয় অভী
ঝণশাধাযা প্রফাবত থাকয়ফ, হ ায়ন তাযা বচযবদন থাকয়ফ; আল্লা তাারা তায়দয ওয ন্তুষ্ট থাকয়ফন এফং
তাযাও আল্লায ওয ন্তুষ্ট থাকয়ফ; (ফস্তুত) এ য়ে এক ভাাপরে।
১২০. আকাভারা ও মভীন এফং এয ভধেফতশী ভগ্র ৃবষ্টয়রায়কয হবতয মা বকছু আয়ছ তায ভুদ ফাদাী হতা
আল্লায জয়নেই এফং বতবনই ফ বকছুয ওয ক্ষভতাফান।
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ুযা আর আনয়াভ
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৬৫, রুকু ২০
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. ভস্ত প্রংা আল্লা তায়ারায জমনে, যমযন আকাভারা ও বূভন্ডর য়দা কমযমেন। যতযন অন্ধকাযভু ও
আমরা ৃযি কমযমেন; অতয মাযা আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কময, তাযা (প্রকাযান্তময এয দ্বাযা অনে যকেুমকই)
তামদয ভাযরমকয ভকক্ষ যমমফ দাাঁড় কযায়।
২. যতযন ততাভামদয ভাযট তথমক ৃযি কমযমেন, অতয যতযন (প্রমতেমকয জমনে ফাাঁচায একযট) তভয়াদ যনযদিি কময
যদময়মেন, (ততভযন তামদয ভৃতুেয জমনেও) তাাঁয কামে একযট ুযনযদিি তভয়াদ যময়মে, তাযযও ততাভযা মেম
যরপ্ত আমো!
৩. আভানভুময এফং মভীমনয (ফিত্র) যতযনই ততা মেন একভাত্র আল্লা; যতযন (তমভযন) ততাভামদয তগান ও
প্রকাে যফলয়ভু জামনন, (ততভযন) যতযন জামনন ততাভযা তক (া-ুমণেয) কমতাটুকু উাজিন কযমো তাও।
৪. তামদয ভাযরমকয যনদিনভুময ভমধে এভন একযট যনদিনও তনই, মা তামদয কামে আায য তাযা তা
তথমক ভুখ যপযযময় তনয়যন।
৫. তামদয কামে মমতাফাযই (আভায ক্ষ তথমক) তে (দ্বীন) এমমে; তমতাফাযই তাযা তা অস্বীকায কমযমে;
অযচমযই তামদয কামে ত খফযগুমরা এম াযময মফ মা যনময় তাযা ায-তাভাা কযযেমরা।
৬. তাযা যক তদমখযন, তামদয আমগ আযভ এভন ফহু জাযতমক যফনা কময যদময়যে মামদয আযভ ৃযথফীমত এভনবামফ
প্রযতষ্ঠা দান কমযযেরাভ, মা ততাভামদযও কযযযন। আকা তথমক তামদয ওয আযভ প্রচুয ফৃযি ফলিণ কমযযে, আফায
তামদয (ভাযটয) নীচ তথমক আযভ ঝণিাধাযা প্রফাযত কময যদময়যে, অতয াময কাযমণ আযভ তামদয (যচযতময)
ধ্বং কময যদময়যে, আয তামদয য (তামদয জায়গায় আফায) আযভ এক নতুন জাযতয উত্থান ঘযটময়যে।
৭. (ত নফী,) আযভ মযদ ততাভায কামে কাগমজ তরখা তকামনা তকতাফ নাযমর কযতাভ এফং তাযা মযদ তামদয াত
যদময় তা স্পিও কযমতা, তামরও কামপযযা ফরমতা, এটা ততা ুস্পি মাদু োড়া আয যকেুই নয়!
৮. তাযা ফমর, এ (নফী)-য প্রযত তকামনা তপমযতা নাযমর কযা মরা না তকন (তম তায তেতা ম্পমকি আভামদয
ফমর যদমতা)? মযদ যতেই আযভ তকামনা তপমযতা াযঠময় যদতাভ তামর (তামদয) পয়ারা (ততা তখযন) ময়
তমমতা, এযয ততা আয তকামনা অফকাই তামদয তদয়া মতা না।
৯. (তা োড়া) আযভ মযদ (যতেই) তপমযতা াঠাতাভ, তামকও ততা ভানুমলয আকৃযতমতই াঠাতাভ, তখনও ততা
তাযা এভযনবামফ আজমকয ভমতা মেমই যনভযিত থাকমতা।
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১০. (ত যুর,) ততাভায আমগও ফহু নফী-যুরমক এবামফ ঠাট্টা-যফদ্রূ কযা ময়যেমরা, (অনন্তয) তামদয ভমধে
মাযা নফীয ামথ তম ঠাট্টা-যফদ্রূ কমযমে তাই (তামদয আমামফয আকাময) যযফমিন কময তপমরমে!
১১. (ত নফী,) তুযভ তামদয ফমরা, ততাভযা এ ৃযথফীমত ঘুময-যপময তদমখা, তদমখা মাযা (নফী-যুরমদয) যভথো
প্রযতন্ন কমযমে তামদয কী (বয়াফ) যযণাভ ময়মে।
১২. (ত নফী!) তুযভ তামদয যজমে কমযা, আভানভু ও মভীমন মা আমে তা ফ কায? তুযভ ফমরা, (এয
ফযকেুই ) আল্লা তায়ারায জমনে; (ভানুলমদয ওয) দয়া কযাটা যতযন তাাঁয যনমজয ওয (কতিফে ফমর) যিয কময
যনময়মেন। তকয়াভমতয যদন যতযন ততাভামদয অফেই জমড়া কযমফন, এমত যফেুভাত্র মে তনই; (তে অস্বীকায
কময) মাযা যনমজযাই যনমজমদয ক্ষযত াধন কমযমে, তাযা (এভন একযট যদমনয আগভনমক কখমনা) যফশ্বা কময
না।
১৩. যাত ও যদমনয ভামঝ মা যকেু যিযত রাব কযমে তায ফ যকেুই তাাঁয জমনে; যতযন (এমদয ফায কথা) তামনন
এফং (ফায অফিা) তদমখন।
১৪. (ত নফী,) তুযভ ফমরা, আযভ যকবামফ আভানভু ও মভীমনয ভাযরক আল্লা তায়ারামক ফাদ যদময় অনে
কাউমক যনমজয ৃষ্ঠমালক ফাযনময় তনমফা, অথচ যতযনই (ৃযিমরামকয ফাইমক) আায তমাগান, তাাঁমক তকামনা
যকমভয আায তমাগামনা মায় না; (তুযভ) ফমরা, আভামক আমদ তদয়া ময়মে, তমন ফায আমগ আযভ ভুরভান
ময় মাই এফং (আভামক এই ভমভি আমযা) আমদ তদয়া ময়মে, ‘তুযভ কখমনা তভামযকমদয দমর াযভর ময়া
না।'
১৫. (তুযভ আমযা) ফমরা, আযভ মযদ আভায ভাযরমকয কথা না শুযন, তামর আযভ এক ভাযদফময আমাফ (আভায
ওয আযতত ওয়ায) বয় কযয।
১৬. ত (তকয়াভমতয) যদন মামক তা (াযস্ত) তথমক তযাই তদয়া মফ, তায ওয (যনমেম) আল্লা তায়ারা
অনুগ্র কযমফন, আয এযটই (মফ তযদমনয) ুস্পি াপরে।
১৭. (তজমন তযমখা,) মযদ আল্লা তায়ারা ততাভামক তকামনা দুুঃখ ত াঁোমত চান তামর যতযন োড়া আয তকউই
(ততাভায তথমক) তা দুয কযমত াযমফ না; অযযদমক যতযন মযদ ততাভায তকামনা উকায কমযন তামর (তকউ
তামত ফাধাও যদমত াময না,) যতযন ফ যকেুয ওয একক ক্ষভতাফান!
১৮. যতযন তাাঁয ফাোমদয ওয একেত্র ক্ষভতায অযধকাযী; যতযন ভাোনী, যতযন ভেক ওয়ামকপার।
১৯. তুযভ (তামদয) ফমরা, াক্ষী যমমফ কায াক্ষে ফমচময় তফী ফমড়া? তুযভ ফমরা, (াাঁ) একভাত্র আল্লা
তায়ারায, যমযন ততাভামদয এফং আভায ভামঝ (মফিাত্তভ) াক্ষী ময় থাকমফন। এ তকাযআন (তাাঁয কাে তথমকই)
আভায কামে নাযমর কযা ময়মে, তমন তা যদময় ততাভামদয এফং (ততাভামদয য) মামদয কামে এ গ্রন্থ ত াঁেমফ
(তামদয করমক) আযভ (আমামফয) বয় তদখাই; ততাভযা যক (যতেই) একথায াক্ষে যদমত াযমফ তম, আল্লায
ামথ আমযা তকামনা ইরা যময়মে ? (ত নফী,) তুযভ (তামদয) জাযনময় দাও, আযভ (তজমন-ফুমঝ) কখমনা এ ধযমনয
(যভথো) াক্ষে যদমত াযমফা না, তুযভ ফমরা, যতযন ততা একক, ততাভযা (আল্লা তায়ারায ামথ) তম তমযক কময
মামো, তায তথমক আযভ ভূণি ভুক্ত।
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২০. (ততাভায আমগ) মামদয আযভ তকতাফ দান কমযযে তাযা নফীমক যঠক তবামফই তচমন, তমবামফ তচমন তাযা
তামদয আন তেমরমদয, যকন্তু মাযা যনমজযা যনমজমদয ক্ষযত াধন কমযমে তাযা ততা (কখমনা) ঈভান আনমফ না।
২১. তায চাইমত ফমড়া মামরভ আয তক আমে, তম স্বয়ং আল্লা তায়ারা ম্পমকি তকামনা যভথো কথা যচনা কময
যকংফা তাাঁয তকামনা আয়াতমক অস্বীকায কময, এ (ধযমনয) মামরভযা কখমনা াপরে রাব কযমত াযমফ না।
২২. একযদন আযভ তামদয ফাইমক একযত্রত কযমফা, অতয তভামযকমদয আযভ ফরমফা, তাযা ফাই আজ
তকাথায় মামদয ততাভযা (দুযনয়ায জীফমন) আভায ামথ যীক ভমন কযমত!
২৩. অতয তামদয (তযদন) একথা (ফরা) োড়া তকামনা মুযক্তই থাকমফ না তম, আল্লা তায়ারায কভ, যমযন
আভামদয ভাযরক, আভযা কখমনা তভামযক যেরাভ না।
২৪. (ত নফী,) তুযভ তচময় তদমখা, যকবামফ (আজ) তরাকগুমরা (আমাফ তথমক ফাাঁচায জমনে) যনমজযাই যনমজমদয
যভথো প্রযতন্ন কযমে এফং (এও তদমখা,) তামদয যনমজমদয যচনা কযা যভথো (যকবামফ আজ) যনষ্ফর ময় মামে!
২৫. তামদয ভমধে এভন যকেু তরাকও আমে তম (ফাযমেক দৃযিমত ভমন য়) ততাভায কথা ত কান যদময় শুনমে,
(যকন্তু আমর) আযভ তামদয ভমনয ওয দিা তঢমর যদময়যে, মায কাযমণ তাযা যকেুই উরযি কযমত াময না,
আযভ তামদয কামনও যেয এাঁমট যদময়যে; (ভুরত) তাযা মযদ (আল্লায) ফ যনদিন তদমখও তনয়, তফু তাযা তাাঁয
প্রযত ঈভান আনমফ না; এভনযক তাযা মখন ততাভায াভমন আমফ তখন ততাভায ামথ যফতমকি যরপ্ত মফ,
(তকাযআমনয আয়াত ম্পমকি ) কামপযযা ফরমফ, এমতা ুযমনা যদমনয গল্পকথা োড়া আয যকেুই নয়।
২৬. তাযা (তমভন) যনমজমদয তা (তানা) তথমক যফযত যামখ, (ততভযন) অনেমদযও তা তথমক দুময যামখ, (ভুরত এ
আচযমণ) তাযা যনমজমদযই ধ্বং াধন কযমে, অথচ তাযা তকামনা খফযই যামখ না।
২৭. তুযভ মযদ (যতেই তামদয) তদখমত তমত মখন এই (তবাগে) ফেযক্তমদয (জ্বরন্ত) আগুমনয াম এমন দাাঁড়
কযামনা মফ, তখন তাযা (চীত্কায কময) ফরমফ, ায়! মযদ আভামদয আফায (দুযনয়ায়) তপযত াঠামনা মতা,
তামর আভযা (আয কখমনা) আভামদয ভাযরমকয আয়াতভুমক যভথো প্রযতন্ন কযতাভ না এফং আভযা
(অফেই) ঈভানদায তরাকমদয দমর াযভর ময় তমতাভ।
২৮. এয আমগ মা যকেু তাযা তগান কময আযেমরা (আজ) তা তামদয াভমন উন্মুক্ত ময় তগমরা; (আমর) মযদ
তামদয আফায দুযনয়ায় তপযত াঠামনাও য়, তফু তাযা তাই কময তফড়ামফ মা তথমক তামদয যনমলধ কযা
ময়যেমরা, তাযা (আমরই) যভথোফাদী।
২৯. (এ) তরাকগুমরা আযও ফমর, আভামদয এ াযথিফ জীফনই মে একভাত্র জীফন, আভযা কখমনাই ুনজিীযফত
মফা না।
৩০. ায়! তুযভ মযদ যতেই (ত দৃে) তদখমত তমত মখন তামদযমক তামদয ভাযরমকয াভমন দাাঁড় কযামনা মফ
এফং যতযন তামদয যজমে কযমফন (আজ ফমরা), এ যদনযট যক তে নয়? তাযা ফরমফ, াাঁ, আভামদয ভাযরমকয
থ (এটা তে); যতযন ফরমফন, তামর (আজ) ত (কযঠন) আমাফ তবাগ কমযা, মামক ততাভযা ফ ভয়
অযফশ্বা কযমত।
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৩১. অফেই তাযা (বীলণবামফ) ক্ষযতগ্রস্ত ময় মড়মে, মাযা আল্লায াভনা াভযন ওয়ামক যভথো ফমরমে; আয
একযদন মখন (যতে যতেই) তকয়াভমতয ঘন্টা ঠাত্ কময তামদয াভমন এম াযময মফ, তখন তাযা ফরমফ,
ায় আপমা, (দুযনয়ায়) এ যদনযটমক আভযা কমতাই না অফমরা কমযযে, তযদন তাযা যনমজমদয াময তফাঝা
যনমজমদয যমঠই ফময় তফড়ামফ; কমতা (বাযী ও) যনকৃি তফাঝা মফ তযট!
৩২. আয (এ) বফলযয়ক জীফন, এ ততা যনেক যকেু তখর-তাভাা োড়া আয যকেুই নয়; (ভুরত) যকামরয
ফাযড়ঘযই তামদয জমনে উত্কৃি মাযা আল্লা তায়ারামক বয় কময; ততাভযা যক (তভামটই) অনুধাফন কমযা না?
৩৩. (ত যুর,) আযভ জাযন, এ তরাকগুমরা তমফ কথাফাতিা ফমর, তা ততাভামক (ফমড়াই) ীড়া তদয়, যকন্তু তুযভ
যক জামনা, এযা (এফ ফমর শুধু) ততাভামকই যভথো াফেস্ত কযমে না; ফযং এ মামরভযা (এয ভাধেমভ) আল্লা
তায়ারায আয়াতমকই অস্বীকায কযমে।
৩৪. ততাভায আমগও (এবামফ) ফহু (নফী)-যুরমক যভথোফাদী াফেস্ত কযা ময়যেমরা, যকন্তু তামদয যভথোফাদী
াফেস্ত কযা ও (নানা যকভ) যনমিাতন চারাফায যও তাযা (কমঠায) বধমি ধাযণ কমযমে, তল মিন্ত তামদয কামে
আভায (ক্ষ তথমক) াামে এম াযময ময়মে। আমর আল্লায কথায যদফদরকাযী তকউ তনই, তদুযয
নফীমদয (এ ফ) ংফাদ ততা ততাভায কামে (আমগই) এম ত াঁমেমে।
৩৫. (তাযযও) মযদ তামদয এ উমক্ষা ততাভায কামে কিকয ভমন য়, তামর ততাভায াধে থাকমর তুযভ
(ারামনায জমনে) বূগমবি তকামনা ুড়ংগ যকংফা আভামন যাঁযড় তারা কমযা, (াযমর ‘তখামন চমর মাও) এফং
(তখান তথমক) তামদয জমনে তকামনা যকেু একটা যনদিন যনময় এমা; (আমর) আল্লা তায়ারা মযদ চাইমতন,
যতযন তামদয ফাইমক তদায়ামতয ওয জমড়া কময যদমত াযমতন, তুযভ কখমনা ভুখি তরাকমদয দমর াযভর ময়া
না।
৩৬. মাযা (এ কথাগুমরা মথামথবামফ) তামন, তাযা অফেই (আল্লায) ডামক াড়া তদয় এফং মাযা ভময তগমে
আল্লা তায়ারা এমদয ফাইমকও কফয তথমক উযঠময় (জমড়া কময) তনমফন, অতয (ভা যফচামযয জমনে) তাযা
ফাই তাাঁয াভমন প্রতোফযতিত মফ।
৩৭. এযা ফমর, (নফীয) ওয তায ভাযরমকয ক্ষ তথমক (আভামদয কথাভমতা) তকামনা যনদিন নাযমর কযা য়যন
তকন? (ত যুর,) তুযভ তামদয ফমরা, অফেই আল্লা তায়ারা (ফ ধযমনয) যনদিন াঠামনায ক্ষভতা যামখন,
যকন্তু এমদয অযধকাং তরাকই ততা যকেু জামন না।
৩৮. মভীমনয ফুমক যফচযণীর তম তকামনা জন্তু যকংফা ফাতাময ফুমক যনজ ডানা দুযট যদময় উমড় চরা তম তকামনা
াখীই (ততাভযা তদমখা না তকন)-এগুমরা ফই ততাভামদয ভমতা (আল্লা তায়ারায ৃযি); আযভ (আভায) গ্রমন্থ
ফণিনা যফমেলমণ তকামনা যকেুই ফাকী যাযখযন, অতয এমদয ফাইমক (একযদন) তামদয ভাযরমকয কামে যপময
তমমত মফ।
৩৯. মাযা আভায আয়াতমক যভথো াফেস্ত কময, তাযা (তদায়ামতয ফোাময) ফযধয ও ভুক, তাযা অন্ধকাময মড়
আমে; আল্লা তায়ারা মামক চান তামক তগাভযা কময তদন; আফায মামক চান তামক যঠক মথয ওয িান
কমযন।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 4

কুর 'আনের সহজ সর বাাংা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৪০. তুযভ ফমরা, ততাভযা যক তবমফ তদমখমো, মখন ততাভামদয ওয আল্লায ক্ষ তথমক (ফমড়া ধযমনয) তকামনা
আমাফ আমফ, যকংফা ঠাত্ কময তকয়াভত এম াযময মফ, তখন ততাভযা যক আল্লা তায়ারা োড়া আয কাউমক
ডাকমফ? (ফমরা) মযদ ততাভযা তেফাদী ও!
৪১. ফযং ততাভযা (ততা তযদন) শুধু তাাঁমকই ডাকমফ, ততাভযা তম জমনে তাাঁমক ডাকমফ যতযন চাইমর তা দুয কময
তদমফন (এফং) মামদয ততাভযা আল্লা তায়ারায ামথ অংীদায ফানামত, তামদয ফাইমকই (তখন) ততাভযা বুমর
মামফ।
৪২. ততাভায আমগয জাযতভুময কামেও আযভ আভায যুর াযঠময়যেরাভ, তামদযও আযভ দুুঃখ-কি ও
যফমিময়(-য জামর) আটমক তযমখযেরাভ, মামত কময তাযা যফনময়য ামথ নযতস্বীকায কময।
৪৩. যকন্তু যতেই মখন তামদয ওয আভায যফমিয় এম আযতত মরা, তখনও তাযা তকন যফনীত মরা না,
অযধকন্তু তামদয অন্তয এমত আমযা ক্ত ময় তগমরা এফং তাযা মা কময মাযেমরা, য়তান তামদয কামে তা
তাবনীয় কময তুমর ধযমরা।
৪৪. অতয তাযা ত ফ যকেুই বুমর তগমরা, মা তামদয (ফায ফায) স্মযণ কযামনা ময়যেমরা; তাযযও আযভ
তামদয ওয (েরতায) ফ কয়যট দুয়াযই খুমর যদরাভ; তল মিন্ত মখন তাযা তামতই ভত্ত ময় তগমরা মা
তামদয তদয়া ময়যেমরা, তখন আযভ তামদয ঠাত্ াকড়াও কময যনরাভ, পমর তাযা যনযা ময় ড়মরা।
৪৫. (এবামফই) মাযাই (আল্লা তায়ারায ফোাময) মুরুভ কমযমে, তামদযই ভুমরামেদ কময তদয়া ময়মে; আয
কর প্রংা আল্লা তায়ারায জমনেই, যমযন ৃযিকুমরয ভাযরক।
৪৬. (ত যুর, তামদয) তুযভ ফমরা, ততাভযা যক একথা তবমফ তদমখমো, মযদ আল্লা তায়ারা কখমনা ততাভামদয
তানায ও তদখায ক্ষভতা তকমড় তনন এফং ততাভামদয অন্তযভুময ওয তভায তভময তদন, তমফ আল্লা তায়ারা
োড়া ততাভামদয যদ্বতীয় তকামনা ইরা আমে যক, তম ততাভামদয এফ যকেু যপযযময় যদমত াযমফ; রক্ষে কমযা,
যকবামফ আভায আয়াতভু আযভ খুমর খুমর ফণিনা কযযে, এ মেও অতয তাযা ভুখ যপযযময় যনমে।
৪৭. তুযভ ফমরা, ততাভযা যচন্তা কময তদমখমো যক, মযদ কখমনা অকস্মাত্ (তগামন) যকংফা প্রকােবামফ আল্লায
আমাফ ততাভামদয ওয আযতত য়, (তামত) কযতয় মামরভ ম্প্রদাময়য তরাক ফেতীত অনে কাউমক ধ্বং কযা
মফ যক?
৪৮. আযভ ততা যুরমদয (জান্নামতয) ুংফাদফাী ও (জাান্নামভয) তকিকাযী োড়া অনে তকামনা যমমফ াঠাই
না, অতয তম ফেযক্ত (যুরমদয ওয) ঈভান আনমফ এফং (তামদয কথা ভমতা) যনমজমক ংমাধন কময তনমফ,
এভন তরাকমদয (যকামর) তকামনা বয় তনই এফং তামদয (তযদন) তকামনাযকভ যচনিতও মত মফ না।
৪৯. (অযযদমক) মাযা আভায আয়াতভুমক যভথো প্রযতন্ন কযমফ, তামদয এই নাপযভানীয কাযমণ আভায
আমাফ তামদয যঘময ধযমফ।
৫০. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ ফমরা, আযভ ততা ততাভামদয (একথা) ফযর না তম, আভায কামে আল্লা তায়ারায যফুর
ধনবান্ডায যময়মে, না (একথা ফযর তম,) আযভ গায়মফয তকামনা খফয যাযখ! আয একথাও ফযর না তম, আযভ
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একজন তপমযতা, (আমর) আযভ ততা তই ওীযই অনুযণ কযয মা আভায ওয নাযমর কযা য়, তুযভ ফমরা,
অন্ধ আয চক্ষুষ্মান ফেযক্ত যক (কখমনা) এক মত াময? ততাভযা যক তভামটই যচন্তাবাফনা কমযা না?
৫১. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ ত (যকতামফয) ভাধেমভ তফ তরাকমক যকামরয (আমামফয) ফোাময তকি কময
দাও, মাযা এ বয় কময তম, তামদযমক (একযদন) তামদয ভাযরমকয াভমন একত্র কযা মফ, (তযদন) তামদয
জমনে যতযন োড়া তকামনা াামেকাযী ফন্ধু যকংফা তকামনা ুাযযকাযী থাকমফ না, আা কযা মায় (এমত কময)
তাযা াফধান মফ।
৫২. মাযা কার-ন্ধোয় তামদয ভাযরকমকই ডামক, তাাঁযই ন্তুযি কাভনা কময, তামদয তুযভ (কখমনা ততাভায কাে
তথমক) যযময় যদময়া না, (কাযণ) তামদয কাজকমভিয (জফাফযদযতায) দাযয়ত্ব (তমভন) ততাভায ওয যকেুই তনই,
(ততভযন) ততাভায কাজকমভিয যাফ-যকতামফয তকামনা যকভ দাযয়ত্বও তামদয ওয তনই, (তাযযও) মযদ তুযভ
তামদয ততাভায কাে তথমক দুময যযময় দাও, তামর তুযভও ফাড়াফাযড় কযা তরাকমদয দমর াযভর ময় মামফ।
৫৩. আয আযভ এবামফই তামদয একদর দ্বাযা অনে দমরয যীক্ষা যনময়যে, তমন তাযা (একদর) একথা ফরমত
াময তম, এযাই যক মে আভামদয ভামঝ ত দমরয তরাক, মামদয ওয আল্লা তায়ারা তাাঁয অনুগ্র কমযমেন;
আল্লা তায়ারা যক (তাাঁয) কৃতে ফাোমদয বামরা কময জামনন না।
৫৪. মাযা আভায আয়াতভুময ওয ঈভান এমনমে তাযা মখন ততাভায কামে আমফ, তখন তুযভ তামদয ফমরা,
(আল্লা তায়ারায ক্ষ তথমক ততাভামদয ওয) াযন্ত ফযলিত তাক- ততাভামদয ওয অনুগ্র কযাটা ততাভামদয
ভাযরক যনমজয কতিফে ফমর যিয কময যনময়মেন; তমফ ততাভামদয ভমধে মযদ তকউ কখমনা অেতাফত তকামনা
অনোয় কাজ কময ফম এফং যক্ষমণই তাওফা কময ও (যনমজয জীফন) শুধময তনয়, তামর আল্লা তায়ারা (তামক
ক্ষভা কময তদমফন, যতযন) একান্ত ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
৫৫. আয এবামফই আযভ আভায আয়াতভু যফদবামফ ফণিনা কযয, মামত অযাধীমদয থ যযষ্কায ময় মায়।
৫৬. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ (তামদয) ফমর দাও, (এক) আল্লা তায়ারামক ফাদ যদময় ততাভযা আয মামদয তগারাভী
কযমো, আভামক তামদয তগারাভী কযমত যনমলধ কযা ময়মে; তুযভ (তামদয এও) ফমর দাও, আযভ কখমনা
ততাভামদয তখয়ার-খুীয অনুযণ কযয না, (ততভনযট কযমর) আযভ যনমেম তগাভযা ময় মামফা এফং আযভ
আয মতেয অনুযণকাযী দমরয ামথ থাকমফা না।
৫৭. তুযভ ফমরা, আযভ অফেই আভায ভাযরমকয এক উজ্জ্বর দরীর-প্রভামণয ওয প্রযতযষ্ঠত আযে এফং তাই
ততাভযা অস্বীকায কযমো; (এ অস্বীকায কযায যযণাভ) মা ততাভযা দ্রুত (তদখমত) চাও তা (ঘটামনায ক্ষভতা)
আভায কামে তনই! (ফ যকেুয) চূড়ান্ত ক্ষভতা ততা তকফরভাত্র আল্লা তায়ারায ামতই যময়মে; (আয এ ভা)
তেযটই যতযন (ততাভামদয কামে) ফণিনা কযমেন, যতযনই মেন উত্তভ পয়ারাকাযী।
৫৮. তুযভ ফমরা, (আমামফয) তম যফলয়টায জমনে ততাভযা তাড়াহুমড়া কযমো, তা (ঘটামনা) মযদ আভায ক্ষভতায
ভমধে থাকমতা, তামর ততাভামদয ও আভায ভধেকায পয়ারা (অমনক আমগই) ময় তমমতা! মামরভমদয (ামথ
যক আচযণ কযা উযচত তা) আল্লা তায়ারা বামরা কমযই জামনন।
৫৯. গায়মফয চাযফগুমরা ফ তাাঁয ামতই যনফদ্ধ যময়মে, ত-ই (অদৃে) খফয ততা যতযন োড়া আয কামযাই জানা
তনই; জমর-িমর (তমখামন) মা যকেু আমে তা শুধু যতযনই জামনন; (এই ৃযিযাযজয ভমধে) একযট াতা তকাথাও
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ঝময না মায (খফয) যতযন োড়া অনে তকউই জামন না, ভাযটয অন্ধকাময একযট েকণাও তনই- তনই তকামনা তাজা
ফুজ, (যকংফা ক্ষয়য্ঞু) শুকমনা (যকেু), মায (ুণিাংগ) যফফযণ একযট ুস্পি গ্রমন্থ ভজুদ তনই।
৬০. যতযনই ভান আল্লা, যমযন যামতয তফরা ততাভামক ভৃত (ভানুমলয ভমতা) কময তপমরন, আফায যদমনয তফরায়
ততাভযা মা যকেু (মভীমনয ফুমক) কময তফড়াও, তাও যতযন (ুংখানুুংখ) জামনন, যযমমল তখামন যতযন
ততাভামদয (ভৃতভ অফিা তথমক) আফায (জীফমনয অফিায়) যপযযময় আমনন, মামত কময ততাভামদয যনযদিি
ভয়কারযট এবামফ ুণিতা প্রাপ্ত মত াময, (আয এ তভয়াদ ুযণ কযায য) ততাভামদয ফায প্রতোফতিন
(একযদন) তাাঁয যদমকই (ংঘযটত) মফ, অতয যতযন ততাভামদয (ুংখানুুংখ) ফমর তদমফন ততাভযা (দুযনয়ায়) কী
কাজ কযযেমর।
৬১. আল্লা তায়ারা যনজ ফাোমদয (মাফতীয় যফলময়য) ওয ুণি ভাত্রায় কতৃিত্বীর, (এ জমনেই) যতযন ততাভামদয
ওয াাযাদায (তপমযতা) যনমুক্ত কমযন; এভনযক (তদখমত তদখমত) ততাভামদয কামযা মখন ভৃতুে এম াযময
য়, তখন তপ্রযযত তপমযশ্তাযা তায (জীফমনয) ভাযপ্ত ঘযটময় তদয়, (দাযয়ত্ব ারমন তপমযতাযা) কখমনা তকামনা
বুর কময না।
৬২. অতয তামদয ফাইমক যফচামযয জমনে তামদয আর ভাযরমকয াভমন যপযযময় তনয়া মফ; হুযয়ায
(তথমকা, কাযণ), মাফতীয় ক্ষভতা ও কতৃিত্ব যকন্তু একা তাাঁয এফং ত্বযযত্ যাফ গ্রমণ যতযন অতেন্ত তত্য।
৬৩. তুযভ (তামদয) ফমরা, মখন ততাভযা িরবূমভ ও ভুমেয অন্ধকাময (যফমদ) মড়া, (মখন) ততাভযা কাতয
কমে এফং নীযমফ তাাঁমকই ডাকমত থামকা, তখন (তক) ততাভামদয (তফ তথমক) উদ্ধায কময? (কামক ততাভযা
তখন) ফমরা (ত ভাযরক), আভামদয মযদ তুযভ এ তথমক ফাাঁযচময় দাও, তামর আভযা ততাভায কৃতে ফাোমদয
দমর াযভর ময় মামফা।
৬৪. তুযভ ফমর দাও, াাঁ, আল্লা তায়ারাই (তখন) ততাভামদয ত (অফিা) তথমক এফং অনোনে মাফতীয় যফদআদ তথমক ফাাঁযচময় তদন, তাযযও ততাভযা তাাঁয ামথ অনেমদয যীক কমযা!
৬৫. তুযভ (আমযা) ফমরা, আল্লা তায়ারা ততাভামদয ওয ততাভামদয ওয তথমক অথফা ততাভামদয াময়য নীচ
তথমক আমাফ াঠামত ক্ষভ, অথফা যতযন ততাভামদয দর-উদমর যফবক্ত কময একদরমক আমযক দমরয াযস্তয
স্বাদ গ্রণ কযামতও ভূণিরূম ক্ষভ; রক্ষে কমযা, যকবামফ আযভ আভায আয়াতভু (তামদয কামে) ফণিনা কযয,
মামত কময তাযা (তে) অনুধাফন কযমত াময।
৬৬. ততাভায জাযতয তরামকযা এ (তকাযআন)তক অস্বীকায কমযমে, অথচ তাই একভাত্র তে; তুযভ (তামদয
এটুকুই) ফমর দাও তম, আযভ ততাভামদয ওয কভিযফধায়ক নই।
৬৭. প্রযতযট ফাতিায (প্রভামণয) জমনে একযট ুযনযদিি যদনক্ষণ ভজুদ যময়মে এফং ততাভযা অযচমযই (তা) জানমত
াযমফ।
৬৮. তুযভ মখন এভন ফ তরাকমক তদখমত াও মাযা আভায আয়াতভু যনময় ায-যফে কযমে, তখন তুযভ
তামদয কাে তথমক ময এমা, মমতাক্ষণ না তাযা অনে কথায যদমক ভমনাযনমফ কময; মযদ কখমনা য়তান
ততাভামক বুযরময় (ওখামন ফযময়) যামখ, তামর ভমন ড়ায য তুযভ মামরভ ম্প্রদাময়য ামথ আয ফম তথমকা
না।
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৬৯. তামদয (এফ) কামিকরাময ফোাময আল্লা তায়ারামক মাযা বয় কময, তামদয ওয যামফয তকামনা
দায়দাযয়ত্ব তনই, তমফ উমদ ততা যদময়ই তমমত মফ, মত াময তাযা আল্লা তায়ারামক বয় কযমফ।
৭০. তফ তরাকমদয তুযভ (আল্লায যফচামযয জমনে) তেমড় দাও, মাযা তামদয দ্বীনমক যনেক তখর-তাভাায়
যযণত কময তযমখমে এফং এ াযথিফ জীফন মামদয প্রতাযণায জামর আটমক তযমখমে, তুযভ এ (তকাযআন) যদময়
(তামদয আভায কথা) স্মযণ কযামত থামকা, মামত কময তকউ যনমজয অযজিত কভিকামন্ডয পমর ধ্বং ময় তমমত না
াময, (ভাযফচামযয যদন) তায জমনে আল্লা তায়ারা োড়া তকামনা াামেকাযী ফন্ধু এফং ুাযযকাযী থাকমফ না।
ত মযদ যনমজয ফ যকেু যদময়ও তদয়, তফু তায কাে তথমক (তযদন তা) গ্রণ কযা মফ না; এযাই মে ত
(তবাগে) ভানুল, মামদয যনমজমদয অযজিত গুনাময কাযমণ তামদয ধ্বং কময তদয়া মফ, আল্লা তায়ারামক
অস্বীকায কযায কাযমণ তামদয জমনে (আমযা থাকমফ) পুটন্ত াযন ও ভভিন্তুদ াযস্ত।
৭১. তুযভ (তামদয) ফমরা, আভযা যক আল্লা তায়ারামক ফাদ যদময় এভন কাউমক ডাকমফা, তম- না আভামদয
তকামনা উকায কযমত াময, না আভামদয তকামনা অকায কযমত াময, আল্লা তায়ারা তমখামন আভামদয
(চরায জমনে) যঠক থ ফাতমর যদময়মেন, তখামন তাাঁমক ফাদ যদময় আভযা যক আফায উমটা মথ যপময মামফাযঠক ত ফেযক্তযটয ভমতা, মামক য়তানযা মভীমনয ফুমক থভ্রি কময দ্বাময দ্বাময তঠাকয খাওয়ামে, অথচ তায
ংগী-াথীযা তামক ডাকমে, তুযভ আভামদয কামে এমা, আভামদয কামে (ভজুদ আল্লা তায়ারায) জ যর
মথয যদমক! তুযভ ফমর দাও, যতেকায অমথি তদায়াত ততা তাই; মা আল্লায (ক্ষ তথমক এমমে) এফং
আভামদয এ আমদ তদয়া ময়মে তমন আভযা ৃযিকুমরয ভাযরমকয াভমন আনুগমতেয ভাথা নত কযয,
৭২. আভযা তমন নাভাম প্রযতষ্ঠা কযয এফং আল্লা তায়ারামকই বয় কযয; (তকননা) যতযনই মেন এভন ত্তা, মাাঁয
াভমন (একযদন) ততাভামদয ফাইমক ভমফত কযা মফ।
৭৩. যতযনই মথাযফযধ আভানভু ও মভীন ৃযি কমযমেন; তমযদন (আফায) যতযন ফরমফন (ফ যকেু যফরীন) ময়
মাও, তখন (ামথ ামথই) তা (যফরীন) ময় মামফ, তাাঁয কথাই মে চূড়ান্ত তে, তমযদন যংগায় পুাঁ তদয়া মফ
(তযদন) মাফতীয় কতৃিত্ব ও ফাদাী মফ একান্তই তাাঁয; যতযন দৃে-অদৃে ফ যকেু ম্পমকিই ভেক অফগত
যময়মেন; যতযন প্রোভয়, যতযন ভেক অফগত।
৭৪. (স্মযণ কমযা,) মখন ইফযাীভ তায যতা আমযমক ফরমরা, তুযভ যক (যতে যতেই এই) ভুযতিগুমরামক ভাফুদ
ফাযনময় যনময়মো? আযভ ততা তদখমত াযে, তুযভ ও ততাভায ম্প্রদাময়য তরামকযা স্পি তগাভযাীমত যনভযিত
যময়মো।
৭৫. এবামফ আযভ ইফযাীভমক আকাভু ও মভীমনয মাফতীয় যযচারন ফেফিা তদখামত তচময়যেরাভ, তমন ত
যনযিত যফশ্বাীমদয দমর াযভর ময় তমমত াময।
৭৬. মখন তায ওয আাঁধায তেময় যাত এমরা, তখন ত একযট তাযকা তদখমত তমরা, (তাযকাযট তদমখই) ত
ফমর উঠমরা, এ (ফুযঝ) আভায ভাযরক, অতয মখন তাযকাযট ডুমফ তগমরা, তখন ত (যকেুটা যদ্বধাগ্রস্ত ময়)
ফরমরা, মা ডুমফ মায় তামক ততা আযভ (আভায ভাযরক ফমর) েে কযমত াযয না!
৭৭. (এফায) মখন ত (আকাম) একযট ঝরভমর চাাঁদ তদখমরা, তখন ফরমরা (াাঁ), এই (ভমন য়) আভায
ভাযরক, অতয (এক মিাময়) মখন তাও ডুমফ তগমরা তখন ত ফরমরা, আভায ‘যফ' মযদ আভামক যঠক থ না
তদখান, তামর আযভ অফেই তগাভযা তরাকমদয দমর াযভর ময় মামফা।
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 8

কুর 'আনের সহজ সর বাাংা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৭৮. (এযয যদমনয তফরায়) ত মখন তদখমরা একযট আমরামকাজ্জ্বর ুমি এফং (তদমখই) ফরমত রাগমরা, (ভমন
মে) এই আভায ভাযরক, (কাযণ এ মাফত মা তদমখযে) এটা তায ফগুমরায চাইমত ফমড়া, (ন্ধো ঘযনময় এমর)
তাও মখন ডুমফ তগমরা, তখন ইফযাীভ (নতুন যফশ্বাম ফরীয়ান ময়) যনমজয জাযতমক তডমক ফরমরা, ত আভায
ম্প্রদাময়য তরামকযা, ততাভযা তম ফ যকেুমক আল্লা তায়ারায ামথ অংীদায ফানাও, আযভ তা তথমক ভূণি
ভুক্ত।
৭৯. আযভ যনষ্ঠায ামথ তই ভান াফিমব ভ ভাযরমকয যদমকই আভায ভুখ যপযযময় যনযে, যমযন এই আভানভু
ও মভীন ( চাাঁদ-ুরুজ-গ্র-তাযা ফ যকেু) য়দা কমযমেন, আযভ (এখন) আয তভামযকমদয দরবুক্ত নই।
৮০. (এয যই) তায জাযতয তরামকযা তায ামথ (আল্লা তায়ারায ফোাময) যফতকি শুরু কময যদমরা; (জফামফ)
ত ফরমরা, ততাভযা যক আভায ামথ স্বয়ং (কুর ভাখরুকামতয ভাযরক) আল্লা তায়ারায ফোাময তকি কযমো,
অথচ যতযনই আভামক যঠক মথয যদা যদময়মেন; আযভ (এখন আয) ততাভামদয (ভাফুদমদয) ডযাই না- মামদয
ততাভযা আল্লা তায়ারায (কামজ) অংীদায (ভমন) কমযা। অফে আভায ভাযরক মযদ অনে যকেু চান (তটা
আরাদা কথা); আভায ভাযরমকয োন ফ যকেুয ওয যযফোপ্ত; (এযযও) যক ততাভযা তকি মফ না?
৮১. ততাভযা মামক আল্লা তায়ারায ামথ অংীদায ফানাও, তামক আযভ যকবামফ বয় কযমফা, অথচ ততাভযা
আল্লা তায়ারায ামথ অনেমদয যীক কযমত বয় াও না, মামদয ফোাময আল্লা তায়ারা তকামনা প্রভাণত্র
ততাভামদয কামে াঠানযন; (এ অফিায় ততাভযাই ফমরা,) আভামদয এ উবয় দমরয ভমধে তকান দরযট (দুযনয়া ও
আমখযামত) যনযাত্তারামবয তফী অযধকাযী? (ফমরা!) মযদ ততাভামদয যকেু জানা থামক!
৮২. মাযা ঈভান এমনমে এফং মাযা তামদয ঈভানমক মুরুভ (-এয কাযরভা) যদময় করুযলত কমযযন, তাযাই (মে
দুযনয়া ও আমখযামত) যনযাত্তারামবয তফী অযধকাযী, (ভুরত) তাযাই মে তদায়াতপ্রাপ্ত।
৮৩. এ যেমরা (তমযক ম্পযকিত ) আভায তই (অকাটে) মুযক্ত, মা আযভ ইফযাীভমক তায জাযতয ওয দান
কমযযেরাভ, (এবামফই) আযভ (আভায োন যদময়) মামক ইো তামক ভুন্নত কযয; অফেই ততাভায ভাযরক প্রফর
প্রোভয়, কুরী।
৮৪. অতয আযভ তামক দান কমযযে ইাক ও ইয়াকুফ (-এয ভমতা দুই জন ুুত্র); এমদয ফাইমকই আযভ
যঠক মথয যদা যদময়যেরাভ, (এমদয) আমগ আযভ নূমকও তদায়ামতয থ তদযখময়যে, অতয তায ফংময
ভামঝ দাঊদ, তারায়ভান, আইয়ুফ, ইউুপ, ভুা এফং ারূনমকও (আযভ তদায়াত দান কমযযে); আয এবামফই
আযভ ত্কভিীরমদয ুযস্কায যদময় থাযক।
৮৫. মাকাযযয়া, ইয়াইয়া, ঈা এফং ইযরয়ামকও (আযভ যঠক থ তদযখময়যেরাভ); এযা ফাই যেমরা
তনককাযমদয দরবুক্ত।
৮৬. আযভ (আমযা ত্থ তদযখময়যেরাভ) ইভাঈর, ইয়াা, ইউনু এফং রূতমকও; এমদয ফাইমকই আযভ
(নফুওত যদময়) ৃযিকুমরয ওয যফমল ভমিাদা দান কমযযেরাভ।
৮৭. এমদয ুফিুরুল, এমদয যফতিী ফংধয ও এমদয বাই ফন্ধুমদযও আযভ (নানাবামফ ুযস্কৃত কমযযেরাভ),
আযভ এমদযমক ফাোই কময যনময়যেরাভ এফং আযভ এমদয ফাইমক যর মথ যযচাযরত কমযযেরাভ।
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৮৮. এ মে আল্লা তায়ারায তদায়াত, যনজ ফাোমদয ভামঝ মামক চান যতযন তামকই এ তদায়াত দান কমযন;
(যকন্তু) তাযা মযদ তমযক কযমতা, তামর তামদয মাফতীয় কভি অফেই যনষ্ফর ময় তমমতা।
৮৯. এযাই যেমরা তফ তরাক, মামদয আযভ তকতাফ, প্রো ও নফুওত দান কমযযে, (এ মেও আজ) মযদ তাযা তা
অস্বীকায কময (তামত আভায তকামনাই ক্ষযত তনই), আযভ ততা (অতীমত) এভন এক ম্প্রদাময়য ওয এ দাযয়ত্ব
অিণ কমযযেরাভ, মাযা কখমনা (এগুমরা) প্রতোখোন কমযযন।
৯০. এযা মে ত ফ (ত বাগেফান ফাো)- আল্লা তায়ারা মামদয ত্মথ যযচাযরত কমযমেন; অতএফ (ত
তভাাম্মদ), তুযভও এমদয মথয অনুযণ কমযা (এফং কামপযমদয) ফমরা, আযভ এয ওয ততাভামদয কাে তথমক
তকামনা াযযশ্রযভক চাই না; (আমর) এ মে (দুযনয়ায) ভানুমলয জমনে একযট স্মযযণকা ভাত্র।
৯১. তাযা আল্লা তায়ারামক তাাঁয মথামমাগে ভমিাদা দান কমযযন, (যফমল কময) মখন তাযা ফরমরা, আল্লা
তায়ারা তকামনা ভানুমলয ওয (গ্রমন্থয) তকামনা ফস্তুই নাযমর কমযনযন; তুযভ তামদয যজমে কমযা, (মযদ তাই য়
তামর) ভুায আনীত তকতাফ- মা ভানুমলয জমনে যেমরা এক আমরাকফযতিকা ও থযনমদি, মা ততাভযা কাগমজয
(াতায়) যরমখ যাখমত, মায যকেু অং ততাভযা ভানুমলয াভমন প্রকা কযমত এফং অযধকাংই তগান কময
যাখমত, (মফিাযয) ত যকতাফ দ্বাযা ততাভামদয এভন ফ োন যক্ষা তদয়া মতা, মায যকেুই ততাভযা জানমত না
এফং ততাভামদয ুফিুরুলযাও জানমতা না- তা তক নাযমর কমযমেন? তুযভ ফমরা (াাঁ,) আল্লা তায়ারাই (তা নাযমর
কমযমেন), (ত নফী,) তুযভ তামদয (এফ) যনযথিক আমরাচনায় ভত্ত থাকমত দাও।
৯২. এযট এক ফযকতুণি গ্রন্থ, মা আযভ (ততাভায কামে) াযঠময়যে, এযট আমগয যকতামফয ুমযাুযয তোয়ন কময
এফং মামত এ (যকতাফ) যদময় তুযভ ভক্কা ও তায াশ্বিফতিী জনদভুময ভানুলমক াফধান কযমফ; মাযা
আমখযামতয ওয ঈভান আমন তাযা এ যকতামফয ওযও ঈভান আমন, আয তাযা তামদয নাভামময তপামত কময।
৯৩. ত ফেযক্তয চাইমত ফমড়া মামরভ আয তক আমে তম আল্লা তায়ারায ওয যভথো আমযা কময, অথফা ফমর,
আভায ওয ওী নাযমর ময়মে, (মযদও) তায প্রযত যকেুই নাযমর কযা য়যন, (তায চাইমতই ফা ফমড়া মামরভ
তক,) তম ফমর, আযভ অযচমযই আল্লায নাযমর কযা গ্রমন্থয ভমতা যকেু নাযমর কময তদখামফা! মযদ (যতে যতেই)
মামরভমদয ভৃতুে-যন্ত্রর্া (উযিত) ফায ভয় (তামদয অফিাটা) তুযভ তদখমত তমত! মখন (ভৃতুেয) তপমযতাযা
তামদয যদমক াত ফাযড়ময় যদময় ফরমফ, ততাভামদয প্রাণফায়ু তফয কময দাও; ততাভযা আল্লা তায়ারা ম্পমকি তমফ
অনোয় কথা ফরমত এফং আল্লায আয়ামতয ফোাময তম (ক্ষভাীন) ঔদ্ধতে প্রকা কযমত, তায জমনে আজ অতেন্ত
অফভাননাকয এক আমাফ ততাভামদয তদয়া মফ।
৯৪. (আজ যতে যতেই) ততাভযা আভায াভমন (একাকী) যনঙ্গ অফিায় এমর, তমভযন যনঙ্গ অফিায় আযভ
ততাভামদয প্রথভফায ৃযি কমযযেরাভ, অতয ততাভামদয আযভ মা যকেু (যফলয় ম্পদ) দান কমযযেরাভ, তায
ফটুকুই ততাভযা তেমন তপমর (একান্ত খাযর ামত এখামন) এমমো, ততাভামদয ামথ ততাভামদয ুাযযকাযী
ফেযক্তমদয- মামদয ততাভযা ভমন কযমত তাযা ততাভামদয (কাজকমভিয) ভামঝ অংীদায, তামদয ততা আজ
ততাভামদয ভামঝ তদখমত াযে না। ফস্তুত তামদয এফং ততাভামদয ভধেকায তই (যভথো) ম্পকি আজ যেন্ন যবন্ন
ময় তগমে এফং তামদয ফোাময ততাভযা মা ধাযণা কযমত তাও আজ যনষ্ফর (প্রভাযণত) ময় তগমে।
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৯৫. অফেই আল্লা তায়ারা েফীজ ও আাঁযটগুমরা অংকুযযত কমযন, যতযনই যনজিীফ (যকেু) তথমক জীফন্ত (যকেু)
তফয কময আমনন, (আফায) যতযনই জীফন্ত (যকেু) তথমক প্রাণীন যকেু যনগিত কমযন; এই (ৃযি তমক মরয ভাযরক)
মেন আল্লা তায়ারা, (এযযও) ততাভযা তকাথায় তকাথায় তঠাকয খামো (ফমরা)!
৯৬. (যামতয আাঁধায তবদ কময) যতযনই ঊলায উমন্মল ঘটান, যতযন যাতমক ততাভামদয যফশ্রামভয জমনে যনযদিি কময
যদময়মেন এফং (যদন তাযযমখয) যাফ যকতামফয জমনে যতযন চাাঁদ ও ুরুজ ফাযনময়মেন, এফ যকেুই মে
ভাযাক্রভারী ও োনী আল্লা তায়ারায যনধিাযণ কযা (যফলয়)।
৯৭. যতযন ততাভামদয জমনে (অংখে) তাযকা ফাযনময় তযমখমেন তমন ততাভযা জমর-িমরয আাঁধাময মথয যদা
তমত ামযা, তম ম্প্রদাময়য তরামকযা (এ ফ যকেু) জামন, তামদয জমনে আযভ আভায যনদিনভু খুমর খুমর
ফণিনা কমযযে।
৯৮. যতযন ততাভামদয ভাত্র একযট ফেযক্তত্তা তথমক য়দা কমযমেন, অতয যতযন (ততাভামদয) থাকায জায়গা ও
ভারাভান যাখায জায়গা (ফানামরন), োনী তরাকমদয জমনে আযভ আভায যনদিনগুমরা (এবামফই) যফস্তাযযতবামফ
ফণিনা কময থাযক।
৯৯. যতযন আভান তথমক াযন (-য ধাযা) নাযমর কমযন, অতয ত াযন যদময় আযভ ফ যকমভয উযিদ (ও
গাোরা) জন্মামনায ফেফিা কযয, তা তথমক ফুজ োভর াতা উদগত কযয, ময তা তথমক যস্পয জড়ামনা ঘন
েদানাও ৃযি কযয এফং (পমরয) বাময নুময় ড়া তখজুমযয তগাো তফয কময আযন, আংগুমযয উদোনভারা,
জরাই ও আনায য়দা কযয, এগুমরা এমক অমনেয দৃ য়, আফায (একটায ামথ) আমযকটায গযযভরও
থামক; গাে মখন ুমাযবত য় তখন (এক ভয়) তা পরফান য়, আফায মখন পরগুমরা াকমত শুরু কময,
তখন ততাভযা এই ৃযি-বনুমণেয যদমক তাযকময় থামকা; অফেই এমত ঈভানদায তরাকমদয জমনে ফহু যনদিন
যময়মে।
১০০. তাযা যজ্বনমক আল্লায ামথ যীক ভমন কময, অথচ আল্লা তায়ারাই যজ্বনমদয য়দা কমযমেন, অেতায
ফফতিী ময় তাযা আল্লা তায়ারায ওয ুত্র-কনো ধাযমণয অফাদও আনয়ন কময, অথচ আল্লা তায়ারা
ভযভাযিত, এযা মা ফমর যতযন তায চাইমত অমনক ভান ও যফত্র।
১০১. যতযন আভানভু ও মভীমনয (একক) উিাফক। (এমদয তুযভ ফমরা), তাাঁয ন্তান মফ যক বামফ, তাাঁয ততা
জীফনংযগনীই তনই, ফ যকেু যতযনই য়দা কমযমেন এফং ফ যকেু ম্পমকি যতযন ুমযাুযযই ওয়ামকপার
যময়মেন।
১০২. যতযনই আল্লা তায়ারা- ততাভামদয ভাযরক, যতযন োড়া আয তকামনা ভাফুদ তনই, ফ যকেুয (একক) স্রিা
যতযন, ুতযাং ততাভযা তাাঁযই এফাদাত কমযা, ফ যকেুয ওয যতযন চূড়ান্ত তত্তাফধায়ক ফমট।
১০৩. তকামনা (াধাযণ) দৃযি তাাঁমক তদখমত ায় না, (অথচ) যতযন ফ যকেুই তদখমত ান, যতযন ুক্ষ্মদিী, যতযন
ফ যকেু ম্পমকিই তখাাঁজ-খফয যামখন।
১০৪. ততাভামদয কামে ততাভামদয ভাযরমকয ক্ষ তথমক (এই) ুক্ষ্ম দৃযিম্পন্ন োন (-এয যনদিন) এমমে,
অতয মযদ তকামনা ফেযক্ত (এফ যনদিন) তদখমত ায়, তামর ত তা তদখমফ তায যনমজয (করোমণয) জমনেই,
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আফায মযদ তকউ (তা না তদমখ) অন্ধ ময় থামক, তামর তায দাযয়ত্ব তায ওযই (ফতিামফ। তুযভ ফমরা); আযভ
ততাভামদয ওয তোফধায়ক নই।
১০৫. আযভ এবামফই আভায আয়াতগুমরা (ততাভামদয কামে) যফধৃত কযয, মামত কময তাযা একথা ফরমত াময,
তুযভ (এফ কথা বামরা কমযই) মড় এমমো এফং মাযা োনী তামদয জমনে তমন আযভ তামক (আমযা) ুস্পি
কময যদমত াযয।
১০৬. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ শুধু তাযই অনুযণ কমযা- মা ততাভায ভাযরমকয কাে তথমক ততাভায কামে নাযমর কযা
ময়মে, আল্লা তায়ারা োড়া অনে তকামনা ভাফুদ তনই, (এযযও) মাযা তমযমক যরপ্ত, তামদয তুযভ (ুমযাুযযই)
এযড়ময় চমরা।
১০৭. আল্লা তায়ারা মযদ চাইমতন, তামর এযা তকউই তাাঁয ামথ তমযক কযমতা না; আয আযভ (যকন্তু)
ততাভামক তামদয ওয াাযাদায যনমুক্ত কময াঠাইযন, (যতে কথা মে,) তুযভ ততা তামদয ওয তকামনা
অযববাফকও নও।
১০৮. তাযা আল্লা তায়ারায ফদমর মামদয ডামক, তামদয ততাভযা কখমনা গাযর-গারাজ কমযা না, নইমর ত্রুতায
ফফতিী ময় না তজমন আল্লা তায়ারামকও তাযা গাযর তদমফ; আযভ প্রমতেক জাযতয কামেই তামদয যনমজমদয
কামিকরা ুমাবন কময তযমখযে, অতয (ফাইমকই) তামদয ভাযরমকয কামে যপময তমমত মফ, (তাযয) যতযন
তামদয ফমর তদমফন, তাযা (দুযনয়ায জীফমন) যক কময এমমে।
১০৯. এযা আল্লায নামভ কযঠন থ কময ফমর, মযদ তামদয কামে তকামনা যনদিন আম, তামর অফেই তাযা
তায ওয ঈভান আনমফ; তুযভ ফমরা, যনদিন াঠামনা (ভূণিত) আল্লা তায়ারায ফোায, তুযভ যক জামনা
(এমদয অফিা), যনদিন এমরও এযা যকন্তু কখমনা ঈভান আনমফ না।
১১০. আযভ (অযচমযই) তামদয অন্তকযণ ও দৃযিযক্তমক (অনেযদমক) যপযযময় তদমফা, তমভন তাযা প্রথভ ফামযই এ
(তকাযআমনয) ওয ঈভান আমনযন এফং আযভ (এফায) তামদয অফাধেতায আফমতি ঘুযাক খাওয়ায জমনে তেমড়
তদমফা!

পারা ৮
১১১. (এভনযক) আযভ মযদ তামদয কামে (আভায) তপমযতামদযও াযঠময় তদই এফং (কফয তথমক) ভৃত
ফেযক্তযাও মযদ (উমঠ এম) তামদয ামথ কথা ফমর, যকংফা আযভ মযদ (দুযনয়ায) ভুদ্বয় বস্তুও এমন তামদয ওয
জমড়া কময তদই, তফু এযা (কখমনা) ঈভান আনমফ না, অফে (এমদয কামযা ফোাময) মযদ আল্লা তায়ারা (যবন্ন
যকেু) চান তা আরাদা কথা। আমর, এমদয অযধকাং ফেযক্তই ভুমখিয আচযণ কময।
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১১২. আযভ এবামফই প্রমতেক নফীয জমনে (মুমগ মুমগ যকেু যকেু) দুভন ফাযনময় তযমখযে ভানুমলয ভাঝ তথমক,
(যকেু আফায) যজ্বনমদয ভাঝ তথমক, মাযা প্রতাযণা কযায উমেমে এমক অনেমক চভকপ্রদ কথা ফমর, ততাভায
ভাযরক চাইমর তাযা (অফে এটা) কযমতা না, অতএফ তুযভ তামদয তেমড় দাও, তাযা মা াময যভথো যচনা কময
তফড়াক!
১১৩. মাযা তল যফচামযয যদমনয ওয ঈভান যামখ না, তামদয ভন এয পমর য়তামনয প্রযত অনুযাগী ময় মড়,
মামত কময তাযা তায ফোাময ন্তুি থাকমত াময, (মফিাযয) তাযা তমফ কুকভি চাযরময় তমমত চায়, তাও এয
পমর যনযফিমে তাযা চাযরময় তমমত াময।
১১৪. (তুযভ ফমরা,) আযভ যক আল্লা তায়ারা োড়া অনে তকামনা পয়ারাকাযী ন্ধান কযমফা, অথচ যতযনই মেন
তই ভান ত্তা, যমযন ততাভামদয কামে যফস্তাময যকতাফ নাযমর কমযমেন; (আমগ) মামদয আযভ আভায যকতাফ
দান কমযযেরাভ তাযা জামন, ততাভায ভাযরমকয ক্ষ তথমক তে ফাণী যনময়ই এটা (আর তকাযআন) নাযমর কযা
ময়মে, অতএফ তুযভ কখমনা যোনমদয অন্তবুিক্ত ময়ানা।
১১৫. নোয় ও ইনাপ (-এয আমরামক) ততাভায ভাযরমকয কথাগুমরামক যযুণি ময় তগমে এফং তাাঁয কথা
যযফতিন কযায তকউ তনই, যতযন ফিমশ্রাতা, ফিে।
১১৬. (ত তভাাম্মদ,) দুযনয়ায অযধকাং ভানুমলয কথা মযদ তুযভ তভমন চমরা, তামর তাযা ততাভামক আল্লা
তায়ারায থ তথমক যফচুেত কময োড়মফ; তকননা এযা যনেক অনুভামনয ওয যবযত্ত কমযই চমর, (অযধকাং
ফোাময) এযা যভথো োড়া অনে যকেু ফমরই না।
১১৭. ততাভায ভাযরক যনুঃমেম (এ কথা) বামরা কমযই জামনন তক তাাঁয থ তেমড় যফথগাভী মে, (আফায)
তক যঠক মথয অনুাযী তাও যতযন ভেক অফগত যময়মেন।
১১৮. মযদ আল্লা তায়ারায আয়ামতয ওয ততাভযা যফশ্বা কমযা, তামর ততাভযা (শুধু) তফ (জন্তুয তগাত)
খামফ, মায ওয (মফাই কযায ভয়) আল্লা তায়ারায নাভ তনয়া ময়মে।
১১৯. ততাভামদয এ যক ময়মে! ততাভযা তফ (জন্তুয তগাত) তকন খামফ না, মায ওয (মফাইয ভয়) আল্লা
তায়ারায নাভ তনয়া ময়মে, (যফমল কময মখন) আল্লা তায়ারা যযষ্কায কময ফমর যদময়মেন তম, যতযন ততাভামদয
ওয তকান তকান ফস্তু াযাভ কমযমেন ত কথা অফেই আরাদা মখন ততাভামদয তায কামে একান্ত ফাধে (ও
যনরুায়) কযা য়। অযধকাং ভানুল ুষ্ঠু োন োড়াই যনমজমদয তখয়ার-খুযভমতা (ভানুলমক) যফমথ চাযরত কময;
যনুঃমেম ততাভায ভাযরক ীভারংঘনকাযীমদয বামরা কমযই জামনন।
১২০. ততাভযা প্রকাে গুনা তথমক তফাঁমচ থামকা, (তফাঁমচ থামকা) তায তগান অং তথমকও; যনুঃমেম মাযা
তকামনা গুনা অজিন কযমফ, তামদয কৃতকমভিয মথামথ পর তামদয প্রদান কযা মফ।
১২১. (মফাই এয ভয়) মায ওয আল্লা তায়ারায নাভ তনয়া য়যন, ত (জন্তুয তগাত) ততাভযা কখমনা খামফ
না, (তকননা) তা মে জঘনে গুনাময কাজ; য়তামনয (কাজই মে) তায ংগী-াথীমদয ভমন প্রমযাচনা তদয়া,
তমন তাযা ততাভামদয ামথ (এ যনময়) ঝগড়া-যফফামদ যরপ্ত য়, মযদ ততাভযা তামদয কথা তভমন চমরা, তামর
অফেই ততাভযা তভামযক ময় ড়মফ।
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১২২. তম ফেযক্ত (এক ভয়) যেমরা ভৃত, অতুঃয আযভ তামক জীযফত কযরাভ, (তদুযয) তায জমনে এভন এক
আমরাকফযতিকাও আযভ ফাযনময় যদরাভ, মায আমরা যদময় ভানুমলয ভামজ ত চরায (যদা) ামে, ত যক কখমনা
ত ফেযক্তয ভমতা মত াময, তম এভন অন্ধকাময (মড়) আমে, তমখান তথমক ত (তকামনাক্রমভই) তফযযময় আমত
াযমে না; এবামফই কামপযমদয জমনে তামদয কভিকাণ্ডমক তাবনীয় (ও ুখকয) ফাযনময় যাখা ময়মে।
১২৩. এবামফ আযভ প্রমতেক জনমদ তায যকেু যকেু ফমড়া অযাধী যনমুক্ত কময তযমখযে, তমন তাযা তখামন
(অনেমদয) তধাকা যদমত াময, (আমর) এফ যকেুয ভাধেমভ তাযা তামদয যনমজমদযই প্রতাযযত কযমে, অথচ
তাযা যনমজযা এ কথাটা তভামটই উরযি কযমত াযমে না।
১২৪. তামদয কামে মখযন আল্লায ক্ষ তথমক তকামনা আয়াত আম তখন তাযা ফমর উমঠ, আভযা এয ওয
কখমনা ঈভান আনমফা না, মমতাক্ষণ না আভামদযও তাই তদয়া য় মা আল্লায যূরমদয তদয়া ময়মে। আল্লা
তায়ারা বামরা কমযই জামনন তাাঁয তযারাত যতযন তকাথায় যাখমফন; মাযা এ অযাধ কমযমে তাযা অযচমযই
আল্লায ক্ষ তথমক অভান ও কযঠন আমামফয ম্মুখীন মফ তকননা তাযা আল্লা তায়ারায ামথ প্রতাযণা
কযযেমরা।
১২৫. আল্লা তায়ারা কাউমক ত্মথ যযচাযরত কযমত চাইমর যতযন তায হৃদয়মক ইরামভয জমনে খুমর তদন,
(আফায) মামক যতযন যফথগাভী কযমত চান তায হৃদয়মক অযতয় ংকীণি কময তদন, (তায মক্ষ ইরামভয
অনুযণ কযা এভন কযঠন য়) তমন তকামনা একজন ফেযক্ত আকাম চড়মত চাইমে, আয মাযা (আল্লায ওয)
যফশ্বা কময না, আল্লা তায়ারা এবামফই তামদয ওয (অভানজনক রাঞ্ছনা ও) নাাকী তেময় তদন।
১২৬. (ভুরত) এযটই মে ততাভায ভাযরমকয (তদখামনা) জ যর থ, আযভ অফেই আভায আয়াতভু
উমদ গ্রমণ আগ্রীমদয জমনে যফদবামফ ফণিনা কমযযে।
১২৭. তামদয ভাযরমকয কামে যময়মে (তামদয) জমনে াযন্তয এক ুেয যনফা, আল্লা তায়ারাই তামদয
অযববাফক, (দুযনয়ায়) তাযা মা কযমতা এটা মে তাযই যফযনভয়।
১২৮. (স্মযণ কমযা,) তমযদন আল্লা তায়ারা তামদয ফাইমক একযত্রত কযমফন, (তখন যতযন য়তানরূী
যজ্বনমদয) ফরমফন, ত যজ্বন ম্প্রদায়, ততাভযা ততা (যফযবন্ন ভয়) অমনক ভানুলমকই তগাভযা কমযমো, (এ ভয়)
ভানুমলয তবতয তথমক (মাযা) তামদয ফন্ধু (তাযা) ফরমফ, ত আভামদয ভাযরক, আভামদয এক একজন এক
একজনমক (ফেফায কময) দুযনয়ায জীফমন প্রচুয রাব কাভাযেরাভ, আয এবামফই আভযা ্চূযান্ত ভময় এম
াযময ময়যে, মা তুযভ আভামদয জমনে্যনযদিি কময তযমখযেমর, আল্লা তায়ারা ফরমফন, (োাঁ, আজ ত তগাভযাীয
জমনে) ততাভামদয যঠকানা (মফ জাান্নামভয) আগুন, তখামন ততাভযা যচযকার থাকমফ, অফে আল্লা তায়ারা মা
যকেু চাইমফন (তা আরাদা); ততাভায ভাযরক অফেই প্রোভয় ও ভেক অফযত।
১২৯. আযভ এবামফ একদর মামরভমক তামদযই (অনোয়) কামিকরাময দরুন আমযক দর মামরমভয ওয
ক্ষভতাফান কময তদই।
১৩০. (আল্লা তায়ারা তযদন আমযা ফরমফন,) ত যজ্বন ও ভানুল ম্প্রদায় (ফমরা), ততাভামদয কামে যক
ততাভামদযই ভধে তথমক আভায (এভন এভন) ফ যূর আমযন, মাযা আভায আয়াতগুমরা ততাভামদয কামে ফণিনা
কযমতা, (উমযান্ত) মাযা ততাভামদয বয় তদখামতা তম, ততাভামদয আজমকয এ যদমনয ম্মুখীন মত মফ; (তযদন)
ওযা ফরমফ, োাঁ (এমযেমরা, তমফ আজ) আভযা আভামদয যনমজমদয যফরুমদ্ধই াক্ষে যদযে, (ভুরত) দুযনয়ায
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জীফন এমদয প্রতাযযত কময তযমখযেমরা, তাযা যনমজমদয যফরুমদ্ধই একথায াক্ষে তদমফ তম, তাযা (আমরই)
কামপয যেমরা।
১৩১. এটা এ জমনে, ততাভায ভাযরক অনোয়বামফ এভন তকামনা জনমদয ভানুলমক ধ্বং কমযন না, মায
অযধফাীযা (তে দ্বীন ম্পমকি ) ্ম্পূনি গামপর থামক।
১৩২. তামদয যনজস্ব কভি অনুমায়ী প্রযতযট ফেযক্তয জমনেই (তায) ভমিাদা যময়মে, ততাভায ভাযরক তামদয কাজকভি
ম্পমকি তভামটই উদাীন নন।
১৩৩. ততাভায ভাযরক কামযা ভুখামক্ষী নন, দয়া ও অনুগ্রময ভাযরক যতযন; যতযন মযদ চান তামর ততাভামদয
(এই জনদ তথমক) যযময় যনমত ামযন, এফং ততাভামদয ময অনে মামদয যতযন চান এখামন (ততাভামদয
জায়গায়) ফযময়ও যদমত ামযন, তমভযন কময ততাভামদযও যতযন অনে ম্প্রদাময়য ফংধয তথমক উত্থান
ঘযটময়মেন।
১৩৪. ততাভামদয কামে তম প্রযতশ্রুযত তদয়া মে তা অফেই আমফ, আয ততাভযা (আল্লা তায়ারামক) ফেথি কময
তদয়ায ক্ষভতা যামখা না।
১৩৫. (তামদয তুযভ ফমর দাও,) ত আভায জাযত, ততাভযা যনজ যনজ জায়গায় (মা মা কযায) কময মাও, আযভও
(আভায কযণীয়) কময মামফা, অযচমযই ততাভযা জানমত াযমফ, কায জমনে যযণামভয (ুেয) ঘযযট (যনযদিি)
যময়মে, (এও জানমত াযমফ তম) মামরভযা কখমনা াপরে রাব কযমত াময না।
১৩৬. স্বয়ং আল্লা তায়ারা তম ে উত্াদন কমযমেন ও গফাযদশু ৃযি কমযমেন, এ (ভূখি) ফেযক্তযা তাযই এক
অং আল্লায জমনে যনযদিি কময যামখ এফং যনমজমদয তখয়ারখুীভমতা (একথা) ফমর, এ অং মে আল্লায
জমনে, আয এ অং মে আভামদয তদফতামদয জমনে, অতুঃয মা তামদয তদফতামদয জমনে (যাখা য়) তা
(কখমনা) আল্লায কাে্মিন্ত ত োয় না, (মযদও) আল্লায (নামভ) মা (যাখা য় তা তলতক) তামদয তদফতামদয
কামে যগময়ই ত মেমে, কমতা যনকৃি তামদয এ যফচায!
১৩৭. এবামফ ফহু তভামযমকয তক্ষমত্রই তামদয যীক (তদফতা)যা তামদয আন ন্তানমদয তো কযায (জঘনে)
কাজযটমকও একান্ত তাবনীয় কময তযমখমে, এয উমেমে মে তামদয ধ্বং াধন কযা এফং তামদয তগাটা জীফন
যফধানমকই তামদয কামে মেময যফলময় যযণত কময তদয়া, অফে আল্লা তায়ারা চাইমর তাযা (কখমনা) এ
কাজ কযমতা না, অতএফ তুযভ তামদয তেমড় দাও, যভথো যচনা যনময় (তামদয তুযভ যকেুযদন ফেস্ত) থাকমত দাও।
১৩৮. তাযা ফমর, এফ গফাযদশু এফং এ খাদেে যনলযদ্ধ (তাযরকাবুক্ত), আভযা মামক চাইমফা ত োড়া অনে
তকউ তা তখমত াযমফ না, এটা তামদয (ভনগড়া একটা) ধাযণা ভাত্র (আফায তাযা ভমন কময), যকেু গফাযদশু
আমে মায ীঠ (আমযাণ যকংফা ভার াভান যাখায জমনে) যনলযদ্ধ, আফায যকেু গফাযদশু আমে মায ওয (মফাই
কযায ভয়) তাযা আল্লায নাভ স্মযণ কময না, আল্লায ওয যভথো যচনা কযায উমেমেই (তামদয) এফ
অচমিা; অযচমযই আল্লা তায়ারা তামদয এ যভথোচামযয জমনে তামদয (মথামথ) প্রযতপর দান কযমফন।
১৩৯. তাযা ফমর, এফ গফাযদশুয তমট মা যকেু আমে তা শুধু আভামদয ুরুলমদয জমনেই যনযদিি এফং আভামদয
(ভযরা) াথীমদয জমনে তা াযাভ, তমফ মযদ এ (শুয তমট) ভযা যকেু থামক তামর তামত তাযা (নাযী-ুরুল)

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 15

কুর 'আনের সহজ সর বাাংা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

উবময়ই ভান অংীদায; আল্লা তায়ারা অযত ীঘ্রই তামদয এ ধযমনয উিট কথা ফরায প্রযতপর দান কযমফন;
যনুঃমেম যতযন মেন প্রফর প্রোভয়, যতযন ফিে।
১৪০. অফে মাযা (তনাময়ত) যনফুিযদ্ধতা ও অেতায ফফর্রতিী ময় যনমজমদয ন্তানমদয্ তো কযমরা এফং আল্লা
তায়ারা তামদয তম তযমমক দান কমযমেন তা যনমজমদয ওয াযাভ কময যনমরা, আল্লা তায়ারা ম্পমকি (নানা
ধযমনয) যভথো (কথা) যচনা কযমরা, এফ কামজয ভাধেমভ এযা ফাই দারুণবামফ ক্ষযতগ্রি ময় তগমরা, এযা
কখমনা ত্মথয অনুাযী যেমরা না।
১৪১. ভান আল্লা তায়ারা যমযন নানা প্রকামযয উদোন ফাযনময়মেন, যকেু রতা-গুল্ম, মা তকামনা কান্ড োড়াই
ভাচামনয ওয তুমর যাখা (ময়মে, আফায যকেু গাে), মা ভাচামনয ওয তুমর যাখা য়যন (স্বীয় কামন্ডয ওয তা
এভযনই দাাঁযড়ময় আমে। যতযন আমযা ৃযি কমযমেন), তখজুয গাে এফং যফযবন্ন (স্বাদ ও) প্রকায যফযি খাদেে ও
আনায (এগুমরা স্বামদ গমন্ধ এক যকভও মত াময), আফায তা যবন্ন ধযমনযও মত াময, মখন তা পরফান য়
তখন ততাভযা তায পর খাও, ততাভযা পর ততারায যদমন (তম ফযিত) তায ক আদায় কমযা, কখমনা অচয়
কমযা না, তকননা, আল্লা তায়ারা অচয়কাযীমদয েে কমযন না।
১৪২. গফাযদশুয ভমধে (যকেু শু মে) বাযফাী ও যকেু মে খাফায উমমাগী, আল্লা তায়ারা মা ততাভামদয
দান কমযমেন তা ততাভযা খাও এফং (এ মিাময়) কখমনা য়তামনয দাংক অনুযণ কমযা না, অফেই ত
ততাভামদয প্রকাে দুভন।
১৪৩. (আল্লা তায়ারা ততাভামদয যদময়মেন এই) আট প্রকামযয গৃাযরত জন্তু, (প্রথভত) তায দুমটা তভল,
(যদ্বতীয়ত) তায দুমটা োগর (ত তভাাম্মদ), তুযভ (তামদয) যজমে কমযা, এয (নয দুমটা যকংফা ভাযদ) অথফা
তামদয ভাময়যা মা যকেু তমট তযমখমে তায তকামনাযট (যক আল্লা তায়ারা ততাভামদয জমনে) াযাভ কমযমেন?
ততাভযা আভামক প্রভাণ ফমরা মযদ ততাভযা তেফাদী ও!
১৪৪. (তৃতীয়ত) দুমটা উট, (চতুথিত) দুমটা গরু, এয (নয দুমটা যকংফা ভাদী) দুমটা যক আল্লা তায়ারা াযাভ
কমযমেন, অথফা এমদয উবময়য ভাময়যা মা যকেু তমট তযমখমে তা (যক যতযন ততাভামদয জমনে াযাভ কমযমেন)?
আল্লা তায়ারা মখন ততাভামদয (াযামভয) আমদযট যদময়যেমরন তখন ততাভযা যক তখামন উযিত যেমর?
অতুঃয তায চাইমত ফমড়া মামরভ আয তক মত াময তম ভানুলমক তগাভযা কযায জমনে অেতাফত আল্লায
নামভ যভথো (কথা) যচনা কময। যনিয়ই আল্লা তায়ারা ীভারংঘনকাযী ম্প্রদায়মক যঠক মথ যযচাযরত
কমযন না।
১৪৫. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ (এমদয) ফমরা, আভায কামে তম ওী াঠামনা ময়মে তামত একজন তবাজনকাযী
ভানুল (াধাযণত) মা খায় তায ভমধে এভন তকামনা যজযন ততা আযভ াযে না মামক াযাভ কযা ময়মে, (োাঁ, তা
মযদ) ভযা জন্তু, প্রফাযত যক্ত এফং শুময়ামযয তগাত (য় তামর তা অফেই াযাভ), অতুঃয এফ মে
নাাক, অথফা এভন (এক) অবফধ (জন্তু) মা আল্লা তায়ারা োড়া অনে কামযা নামভ মফাই কযা ময়মে, তমফ মযদ
কাউমক নাপযভানী এফং ীভারংঘনজযনত অফিা ফেযতমযমক (এয তকামনা একযট যজযন তখমত) ফাধে কযা য়,
তামর (তায তক্ষমত্র) ততাভায ভাযরক অফেই ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১৪৬. আয আযভ ইহুদীমদয জমনে নখমুক্ত ফ শুই াযাভ কময যদময়যে, গরু এফং োগমরয চযফিও আযভ তামদয
জমনে াযাভ কমযযে, তমফ (জন্তুয চযফিয) মা যকেু তামদয উবময়য যঠ, আঁত যকংফা ামড়য ামথ জড়ামনা থামক তা
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(াযাভ) নয়, এবামফই এগুমরামক (াযাভ কময) আযভ তামদয অফাধেতায াযস্ত যদময়যেরাভ, যনুঃমেম আযভ
তেফাদী।
১৪৭. (এযযও) মযদ তাযা ততাভামক যভথোফাদী ফমর তামর তুযভ ফমরা, অফেই ততাভামদয ভাযরক এক যফার
দয়ায আধায, (তমফ) অযাধীমদয ওয তথমক তাাঁয াযস্ত তকউই তপযামত াযমফ না।
১৪৮. অযচমযই এ তভামযক তরাকগুমরা ফরমত শুরু কযমফ, মযদ আল্লা তায়ারা চাইমতন তামর আভযা ও
আভামদয ুফিুরুলযা ততা তযক কযতাভ না, না (এবামফ) আভযা তকামনা যজযন (যনমজমদয ওয) াযাভ কময
যনতাভ, (তুযভ তামদয ফমরা, এয) আমগও অমনমক (এবামফ আল্লায আয়াতমক) অস্বীকায কমযমে, অফমমল তাযা
আভায াযস্তয স্বাদ তবাগ কমযমে, তুযভ (তামদয) যজমে কমযা, ততাভামদয কামে যক যতেই (এভন) তকামনা োন
(ভজুদ) আমে? (থাকমর) অতুঃয তা তফয কময আভায জমনে যনময় এমা, ততাভযা ততা কল্পনায ওয (যনবিয
কমযই) কথা ফমরা এফং (ামভাই) যভথোয অনুযণ কমযা।
১৪৯. তুযভ (আমযা) ফমরা, (ফ যকেুয) চূযান্ত প্রভাণ ততা আল্লা তায়ারায কামেই যময়মে, যতযন মযদ চাইমতন
তামর যতযন ততাভামদয ফাইমকই ত্মথ যযচাযরত কময যদমতন।
১৫০. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ ফমরা (মাও), ততাভামদয তফ াক্ষী যনময় এমা মাযা একথায াক্ষে তদমফ তম,
আল্লা তায়ারাই এফ যজযন (ততাভামদয ওয) াযাভ কমযমেন। (তামদয ভমধে) যকেু াক্ষী মযদ াক্ষে তদয়ও,
তফু তুযভ তামদয ামথ তকামনা াক্ষে যদময়া না, মাযা আভায আয়াতমক অস্বীকায কমযমে, মাযা যকামরয ওয
ঈভান আমনযন, আমর তাযা অনে যকেুমক তামদয ভাযরমকয ভকক্ষ ভমন কময, (তামদযও তুযভ কখমনা অনুযণ
কমযা না।)
১৫১. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ ফমরা, এমা আযভই (ফযং) ততাভামদয ফমর তদই ততাভামদয ভাযরক তকান তকান যজযন
ততাভামদয জমনে াযাভ কমযমেন (ত যজযনগুমরা মে), ততাভযা তাাঁয ামথ অনে যকেুমক যীক কযমফ না,
যতা-ভাতায ামথ বামরা ফেফায কযমফ, দাযযমেয আংকায় কখমনা ততাভযা ততাভামদয ন্তানমদয্ তো কযমফ
না, তকননা আযভই ততাভামদয ও তামদয উবময়যই আায তমাগাই, প্রকামে তাক যকংফা তগামন তাক ততাভযা
অেীরতায কামেও তমময়ানা, আল্লা তায়ারা তম জীফনমক ততাভামদয জমনে ভমিাদাফান কমযমেন তামক কখমনা
মথাথি কাযণ ফেযতমযমক তো কমযা না এ মে ততাভামদয (জমনে কযতয় যনমদি), আল্লা তায়ারা এয ভাধেমভ
ততাভামদয আমদ যদময়মেন, এগুমরা তমন ততাভযা তভমন চমরা, আা কযা মায় ততাভযা (তাাঁয ফাণীভূ) অনুধাফন
কযমত াযমফ।
১৫২. ততাভযা কখমনা এতীভমদয ম্পমদয কামেও মামফ না, তমফ উমেে মযদ তনক য় তামর ত একটা যনযদিি
ফয়ীভায় ত ো মিন্ত্ (তকামনা দমক্ষ যনমর তা যবন্ন কথা), যযভা ও ওমন (কযায ভয়) নোমেবামফই তা
কযমফ, আযভ (কখমনা) কামযা ওয তায াধেীভায ফাইময তকামনা দাযয়ত্ব চাাই না, মখযন ততাভযা তকামনা
ফোাময কথা ফরমফ তখন ইনাপ প্রযতষ্ঠা কযমফ, মযদ তা (ততাভামদয একান্ত) আনজমনয (যফরুমদ্ধ)-ও য়,
ততাভযা আল্লা তায়ারামক তদয়া ফ অংগীকায ুযণ কমযা এ মে ততাভামদয (জমনে আমযা কযতয় যফধান); এয
ভাধেমভ আল্লা তায়ারা ততাভামদয আমদ যদময়মেন (ততাভযা তমন এগুমরা তভমন চমরা), আা কযা মায় ততাভযা
উমদ গ্রণ কযমত াযমফ।
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১৫৩. এটা মে আভায (তদখামনা) জ যর থ, অতএফ একভাত্র এযই ততাভযা অনুযণ কমযা, কখমনা যবন্ন
থ অফরম্বন কমযা না, তকননা (যবন্ন থ অফরম্বন কযমর) তা ততাভামদয তাাঁয থ তথমক যফযেন্ন কময তদমফ এ
মে ততাভামদয (জমনে আমযা কময়কযট যফধান), আল্লা তায়ারা (এয ভাধেমভ) ততাভামদয আমদ যদমেন (তমন
ততাভযা এগুমরা তভমন চমরা), আা কযা মায় ততাভযা (আল্লা তায়ারামক) বয় কযমফ।
১৫৪. অতুঃয আযভ ভুামক (তদায়াত ম্বযরত) যকতাফ দান কমযযেরাভ, (তা যেমরা) যযুণি এফং যফদ
তদায়াত ও যভত, মামত কময (ফনী ইযাঈর ম্প্রদাময়য) তরামকযা এ কথায ওয যফশ্বা িান কময তম,
(একযদন) তামদয (ফাইমক) তামদয ভাযরমকয ভীম াযময মত মফ।
১৫৫. এ করোণভয় তকতাফ আযভই (ততাভামদয জমনে) নাযমর কমযযে, অতএফ ততাভযা এয অনুযণ কমযা এফং
(তকতামফয যক্ষানুমায়ী) ততাভযা (আল্লা তায়ারামক) বয় কমযা, য়মতা ততাভামদয ওয (দয়া ও) অনুগ্র প্রদিন
কযা মফ।
১৫৬. (এখন) ততাভযা আয একথা ফরমত াযমফ না তম, (আল্লায) যকতাফ ততা আভামদয আমগয (ইহুদী ও খৃিান
এ) দুমটা ম্প্রদায়মকই তদয়া ময়যেমরা, (তাই) আভযা তফ যকতামফয াঠ ম্পমকি অে যেরাভ।
১৫৭. অথফা একথা ফরাযও তকামনা অজুাত ামফ না তম, মযদ (ইহুদী খৃস্টানমদয ভমতা) আভামদযও তকামনা
যকতাফ তদয়া মতা, তা মর আভযা ততা তামদয চাইমত তফী ত্মথয অনুাযী মত াযতাভ, (আজ) ততাভামদয
কামে (যতেই) ততাভামদয ভাযরমকয ক্ষ তথমক ুস্পি প্রভাণ, তদায়াত ও যভত (ফিস্ব যকতাফ) এমমে
(ততাভযা এয অনুযণ কমযা), তায চাইমত ফমড়া মামরভ আয তক, তম আল্লায আয়াতভুমক অস্বীকায কযমফ
এফং তা তথমক ভুখ যপযযময় তনমফ (তজমন তযমখা), মাযাই এবামফ আভায আয়াত তথমক ভুখ যপযযময় তনয়, অযচমযই
আযভ তামদয এ জঘনে আচযমণয জমনে এক যনকৃি ধযমনয াযস্ত তদমফা।
১৫৮. তাযা যক (ত যদমনয) প্রতীক্ষা কযমে তম, তামদয কামে (আভান তথমক আল্লা তায়ারায) তপমযতা নাযমর
মফ, যকংফা স্বয়ং ততাভামদয ভাযরকই তামদয কামে এম (তামদয ামত যকতাফ যদময়) মামফন, অথফা ভাযরমকয
ক্ষ তথমক তকামনা যনদিমনয তকামনা অং এম (তামদয জান্নাত-জাান্নাভ তদযখময় যদময়) মামফ, (অথচ) তমযদন
যতেই ততাভায ভাযরমকয (ক্ষ তথমক এভন) তকামনা যনদিন আমফ, তযদন ততা (মফ তকয়াভমতয যদন, তখন)
তম ফেযক্ত এয আমগ ঈভান আমনযন যকংফা তম ফেযক্ত তায ঈভান যদময় বামরা যকেু অজিন কমযযন, তায জমনে এ
ঈভান আনাটা তকামনাই কামজ আমফ না, (ত তভাাম্মদ,) তুযভ (তামদয) ফমরা, (যঠক আমে,) ততাভযাও প্রতীক্ষা
কমযা, আযভও প্রতীক্ষা কযযে।
১৫৯. মাযা যনমজমদয দ্বীনমক টুকমযা টুকমযা কময যনমজযাই নানা দর-উদমর যফবক্ত ময় তগমে, তামদয তকামনা
দাযয়ত্বই ততাভায ওয তনই, তামদয (পয়ারায) ফোাযটা আল্লা তায়ারায ামত, (তমযদন তাযা তাাঁয কামে যপময
মামফ) তখন যতযন তামদয যফস্তাযযত ফরমফন, তাযা তক যক কযযেমরা।
১৬০. ততাভামদয ভামঝ তকউ মযদ একটা ত্কাজ যনময় (আল্লা তায়ারায াভমন) আম, তামর তায জমনে দ
গুণ যফযনভময়য ফেফিা থাকমফ, (অযযদমক) মযদ তকউ একটা গুনাময কাজ যনময় আম, তামক (তায) একটাই
প্রযতপর তদয়া মফ, (তযদন) তামদয কামযা ওযই মুরুভ কযা মফ না।
১৬১. (ত তভাাম্মদ,) তুযভ (তামদয) ফমরা, অফেই আভায ভাযরক আভামক যঠক থ তদযখময়মেন ুপ্রযতযষ্ঠত
জীফন যফধান, এটাই মে ইফযাীমভয একযনষ্ঠ থ, ত কখমনা তভামযকমদয দরবুক্ত যেমরা না।
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১৬২. তুযভ (একান্ত যফনময়য ামথ) ফমরা, অফেই আভায নাভাম, আভায (আনুষ্ঠাযনক) কাজকভি, আভায জীফন,
আভায ভৃতুে ফ যকেুই ৃযিকুমরয ভাযরক আল্লা তায়ারায জমনে।
১৬৩. তাাঁয যীক (ভকক্ষ) তকউ তনই, আয একথা (ফরায জমনেই) আভামক আমদ তদয়া ময়মে,
(আত্মভিণকাযী) ভুরভানমদয ভমধে আযভই যে ফিপ্রথভ।
১৬৪. তুযভ (আমযা) ফমরা, (এযযও) আযভ যক আল্লা তায়ারা োড়া অনে তকামনা ভাযরক ন্ধান কময তফড়ামফা?
অথচ (আযভ জাযন) যতযনই ফ যকেুয (যনযংকু) ভাযরক, (তাাঁয যফধান মে) প্রযতযট ফেযক্ত তায কৃতকমভিয জমনে
এককবামফ যনমজই দায়ী মফ এফং তকয়াভমতয যদন তকামনা তফাঝা ফনকাযী ফেযক্তই অনে তকামনা তরামকয
(াময) তফাঝা ফন কযমফ না, অতুঃয (একযদন) ততাভামদয ফাইমক ততাভামদয (আর) ভাযরমকয কামে
যপময তমমত মফ, তযদন আল্লা তায়ারা ততাভামদয তফ যকেুই জাযনময় তদমফন, মা যনময় (দুযনয়ায জীফমন)
ততাভযা ভতযফমযাধ কযমত।
১৬৫. যতযনই তই (ভান) ত্তা, যমযন ততাভামদয এ মভীমন তাাঁয খযরপা ফাযনময়মেন এফং (এ কাযমণ যতযন)
ততাভামদয একজনমক অনে জমনয ওয (যকেু তফী) ভমিাদা দান কমযমেন, এয উমেমে মে, আল্লা তায়ারা
ততাভামদয ফাইমক মা যকেু যদময়মেন তা যদময়ই যতযন ততাভামদয কাে তথমক (কৃতেতায) যীক্ষা যনমত চান;
(তজমন তযমখা,) ততাভায ভাযরক াযস্ত দামনয ফোাময অতেন্ত (কমঠায ও) তত্য, (আফায) যতযনই ফমড়া ক্ষভাীর
ও যভ দয়াভয়।
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ুযা অর অ'যাপ
ভক্কায় ফতীণণ, অয়াত ২০৬, রুকু ২৪
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. অলরপ রা-ভ ভী-ভ ছছায়া-দ
২. (ছ নফী,) এ (ভা) গ্রন্থ ছতাভায প্রলত নালমর কযা ময়মছ ছমন তুলভ এয দ্বাযা (কামপযমদয) বয় ছদখামত
ামযা, ইভানদাযমদয জমনে (এলি মে) একলি স্মযলণকা, তএফ (এ ফোাময) ছতাভায ভমন ছমন ছকামনা
প্রকামযয ংকীণণতা না থামক।
৩. (ছ ভানুল, এ লকতামফ) ছতাভামদয ভালরমকয কাছ ছথমক ছতাভামদয কামছ মা লকছু াঠামনা ময়মছ ছতাভযা তায
(মথামথ) নুযণ কমযা এফং তা ফাদ লদময় ছতাভযা নে ছকামনা কতৃমেয নুযণ কমযা না, (অমর) ছতাভযা
খুফ কভআ ঈমদ ছভমন চমরা।
৪. এভন কমতা জনদ অলভ ধ্বং কময লদময়লছ তামদয ওয অভায অমাফ অমতা মখন তাযা যামতয ছফরায়
ঘুলভময় থাকমতা, লকংফা (অমাফ অমতা ভধে লদমন,) মখন তাযা (অামযয য) লফশ্রাভ কযমতা।
৫. (অয এবামফ) মখন তামদয কামছ অভায অমাফ অমতা, তখন তাযা এছাড়া অয লকছুআ ফরমতানা ছম,
ফেআ অভযা লছরাভ মামরভ।
৬. মামদয কামছ নফী াঠামনা ময়লছমরা ফেআ অলভ তামদয লজমে কযমফা, (একআবামফ) যূরমদযও অলভ
প্রশ্ন কযমফা (ভানুলযা তামদয ামথ লক অচযণ কমযমছ)।
৭. তঃয অলভ (অভায লনজস্ব) োন দ্বাযা তামদয (প্রমতেমকয) কামছ তামদয কামণাফরী খুমর খুমর ফণণনা কযমফা,
(কাযণ) অলভ ছতা (ছখামন) নুলিত লছরাভ না!
৮. ছলদন (া-ুমণেয) লযভা লঠকবামফআ কযা মফ, (ছলদন) মামদয ওমমনয াল্লা বাযী মফ তাযাআ পর
মফ।
৯. অয মামদয াল্লা ছলদন ারকা মফ, তাযা (মে এভন ফ ছরাক, মাযা) লনমজযাআ লনমজমদয েলত াধন
কমযমছ, কাযণ এযা (দুলনয়ায জীফমন) অভায অয়াতভু লনময় ফাড়াফালড় কযমতা।
১০. অলভআ ছতাভামদয (এআ) মভীমনয ওয প্রলতলিত কমযলছ, (এ জমনে) অলভ তামত ছতাভামদয জমনে ফ
ধযমনয জীলফকায ফেফিাও কময লদময়লছ; লকন্তু ছতাভযা (অভায এ ছনয়াভমতয) খুফ কভআ ছাকয অদায় কময
থামকা।
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১১. অলভআ ছতাভামদয ফালনময়লছ, তাযয অলভআ ছতাভামদয (লফলবন্ন) অকায-ফয়ফ দান কমযলছ, তঃয অলভ
ছপমযতামদয ফমরলছ, (ম্মামনয লনদণন লমমফ ছতাভযা) অদভমক াজদা কমযা, তখন (অভায অমদম) ফাআ
(অদভমক) াজদা কযমরা, একভাত্র আফরী ছাড়া, ছ লকছুমতআ াজদাকাযীমদয ভমধে ালভর মরা না।
১২. অল্লা তায়ারা ফরমরন (ছ আফরী), অলভ মখন (লনমজআ) ছতাভামক াজদা কযায অমদ লদরাভ, তখন
ছকান লজলন ছতাভামক াজদা কযা ছথমক লফযত যাখমরা? আফরী ফরমরা, (অলভ ছকন তামক াজদা কযমফা),
অলভ ছতা তায চাআমত ঈত্তভ, (কাযণ) তুলভ অভামক ফালনময়মছা অগুন ছথমক, অয তামক ফালনময়মছা ভালি ছথমক।
১৩. অল্লা তায়ারা ফরমরন, তুলভ এেুলণ এখান ছথমক, ছনমভ মাও! এখামন (ফম) ংকায কযমফ, এিা ছতাভায
মে কখমনা ামজ না। মাও, (এখান ছথমক) ছফলযময় মাও, (ছকননা) তুলভ ভালনতমদযআ একজন।
১৪. ছ ফরমরা (ছ অল্লা তায়ারা), তুলভ অভামক ছলদন মণন্ত (য়তানী কযায) ফকা দাও, ছমলদন এ
(অদভ ন্তান)-ছদয ুনযায় (কফয ছথমক) ঈঠামনা মফ।
১৫. অল্লা তায়ারা ফরমরন (ময়, মাও), মামদয ফকা ছদয়া ময়মছ তুলভও তামদয একজন।
১৬. ছ ফরমরা, ছমমতু তুলভ (এ অদমভয জমনেআ) অভামক ছগাভযাীমত লনভলিত কযমর, (তাআ) অলভও এমদয
(ছগাভযা কযায) জমনে ফেআ ছতাভায (প্রদলণত প্রলতলি) যর মথ (-য ফাাঁমক ফাাঁছক ওাঁত্ ছমত) ফম থাকমফা।
১৭. তঃয (থভ্রষ্ট কযায জমনে) অলভ তামদয কামছ ফেআ অমফা, অমফা তামদয াভমনয লদক ছথমক,
তামদয ছছন লদক ছথমক, তামদয ডান লদক ছথমক, তামদয ফাভ লদক ছথমক, পমর তুলভ এমদয লধকাং
ছরাকমকআ (ছতাভায) কৃতেতা অদায়কাযী (লমমফ ছদখমত) ামফ না।
১৮. অল্লা তায়ারা ফরমরন, ছফয ময় মাও তুলভ এখান ছথমক ভালনত ও লফতালড়ত ফিায়; (অদভ ন্তামনয)
মাযাআ ছতাভায নুযণ কযমফ, (তামদয এফং) ছতাভামদয ফাআমক লদময় লনশ্চয়আ অলভ জাান্নাভ ুণণ কময ছদমফা।
১৯. (অল্লা তায়ারা অদভমক ফরমরন,) তুলভ এফং ছতাভায াথী জান্নামত ফফা কযমত থামকা এফং এয ছমখান
ছথমক মা লকছু চাও তা ছতাভযা খাও, লকন্তু এ গাছলিয কামছও ছমময়া না, (ছগমর) ছতাভযা ঈবময়আ মামরভমদয
ভমধে ালভর ময় মামফ।
২০. তঃয য়তান তামদয দু'জনমকআ কুভন্ত্রণা লদমরা ছমন ছ তামদয লনমজমদয রিািানভু, মা তামদয
যস্পমযয কাছ ছথমক ছগান কময যাখা ময়লছমরা প্রকা কময লদমত াময, ছ (তামদয অমযা) ফরমরা,
ছতাভামদয ভালরক ছতাভামদয এ গাছলিয (কামছ মাওয়া) ছথমক ছতাভামদয ছম ফাযণ কমযমছন, তায ঈমেমে এ
ছাড়া অয লকছুআ নয় ছম, (ছখামন ছগমর) ছতাভযা ঈবময়আ ছপমযতা ময় মামফ, থফা (এয পমর) ছতাভযা
(জান্নামত) লচযিায়ী ময় মামফ।
২১. ছ তামদয কামছ কভ কময ফরমরা, অলভ ফেআ ছতাভামদয ঈবময়য জমনে (ছতাভামদয) লতাকাংখীমদয
একজন।
২২. এবামফ ছ এমদয দুজনমকআ প্রতাযণায জামর অিমক ছপরমরা, তঃয (এক ভয়) মখন তাযা ঈবময়আ ছ
গাছ (ও তায পর) অস্বাদন কযমরা, তখন তামদয রিািানভু তামদয ঈবময়য াভমন খুমর ছগমরা, (ামথ
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ামথ) তাযা জান্নামতয লকছু রতা াতা লনমজমদয ওয জলড়ময় (লনমজমদয ছগান িানভু) ঢাকমত শুরু কযমরা,
তামদয ভালরক (তখন) তামদয ডাক লদময় ফরমরন, অলভ লক ছতাভামদয ঈবয়মক এ গাছলিয ( কামছ মাওয়া) ছথমক
লনমলধ কলযলন এফং অলভ লক ছতাভামদয একথা ফমর ছদআলন ছম, য়তান মে ছতাভামদয ঈবময়য প্রকাে দুভন?
২৩. (লনমজমদয বুর ফুঝমত ছময) তাযা দুজমনআ ফমর ঈঠমরা, ছ অভামদয ভালরক, অভযা অভামদয লনমজমদয
ওয মুরুভ কমযলছ, তুলভ মলদ অভামদয ভাপ না কমযা তামর ফেআ অভযা চযভ েলতগ্রিমদয দমর ালভর ময়
মামফা।
২৪. অল্লা তায়ারা ফরমরন, (এফায) ছতাভযা ফাআ এখান ছথমক ছনমভ মাও, (অজ ছথমক) ছতাভযা (ও য়তান
লচযলদমনয জমনে) এমক মযয দুভন, ুলনলদণষ্ট ভয় মণন্ত ৃলথফীমত থাকায ঈমেমে ছতাভামদয জমনে ছখামন
ফফাময জায়গা ও জীফন-াভগ্রীয ফেফিা থাকমফ।
২৫. অল্লা তায়ারা (অমযা) ফরমরন, ছতাভযা ছখামনআ জীফন মান কযমফ, ছখামনআ ছতাভযা ভৃতমুু্ ফযণ কযমফ
এফং ছখান ছথমকআ ছতাভামদয (ুনযায়) ছফয কময অনা মফ।
২৬. ছ অদভ ন্তানযা, অলভ ছতাভামদয ওয ছাাক (ংক্রান্ত লফধান) ালঠময়লছ, মামত কময (এয দ্বাযা)
ছতাভযা ছতাভামদয ছগান িানভু ছঢমক যাখমত ামযা এফং (লনমজমদয) ছৌন্দমণেও পুলিময় তুরমত ামযা, (তমফ
অর) ছাাক মে (লকন্তু) তাকওয়ায (অল্লায বয় জাগ্রতকাযী) ছাাক, অয এিাআ মে ঈত্তভ (ছাাক)
এফং এিা অল্লায লনদণনভুমযও একলি (ং, এয ঈমেমে মে), মামত কময ভানুলযা এয ছথমক লো গ্রণ
কযমত াময।
২৭. ছ অদমভয ন্তানযা, য়তান ছমবামফ ছতাভামদয লতা ভাতামক জান্নাত ছথমক ছফয কময লদময়মছ, ছতভলন
কময ছতাভামদযও ছ ছমন প্রতালযত কযমত না াময, য়তান তামদয ঈবময়য ছদ ছথমক তামদয ছাাক খুমর
ছপমরলছমরা, মামত কময তামদয ঈবময়য ছগান িানভু ঈবময়য কামছ ঈন্মুক্ত ময় মড়, (ভুরত) ছ লনমজ এফং
তায ংগী-াথীযা ছতাভামদয এভন ফ িান ছথমক ছদখমত ায়, ছমখান ছথমক ছতাভযা তামদয ছদখমত াও না,
মাযা (অভামক) লফশ্বা কময না তামদয জমনে য়তানমক অলভ লববাফক ফালনময় লদময়লছ।
২৮. (এমদয ফিা মে,) তাযা মখন ছকামনা শ্লীর কাজ কময তখন তাযা ফমর, অভযা অভামদয
ূফণুরুলমদযও এয ওয ছময়লছ, স্বয়ং অল্লা তায়ারাআ অভামদয এয লনমদণ লদময়মছন; (ছ নফী,) তুলভ ফমরা,
অল্লা তায়ারা কখমনা শ্লীর লকছুয হুকুভ ছদন না, ছতাভযা লক অল্লা তায়ারা ম্পমকণ এভন লকছু ফরমছা, মায
ফোাময ছতাভযা লকছুআ জামনা না।
২৯. তুলভ (অমযা) ফমরা, অভায ভালরক ছতা শুধু নোয়-আনামপযআ অমদ ছদন, (তাাঁয অমদ মে,) প্রলতলি
আফাদামতআ ছতাভযা ছতাভামদয রেে লিয যাখমফ, তাাঁমকআ ছতাভযা ডামকা, লনমজমদয জীফন লফধানমক একান্তবামফ
তাাঁয জমনে খামর কময, ছমবামফ লতলন ছতাভামদয (ৃলষ্টয) শুরু কমযমছন ছবামফআ ছতাভযা (অফায তায কামছ)
লপময মামফ।
৩০. (তঃয) একদর ছরাকমক লতলন লঠক থ ছদলখময়মছন অয লদ্বতীয় দরলিয ওয ছগাভযাী ও লফমরা
বামরাবামফআ ছচম ফমমছ; এযাআ (যফতণী মণাময়) অল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় য়তানমদয লনমজমদয
লববাফক ফালনময় লনময়মছ, (এ মেও) তাযা লনমজমদয লঠক মথয ওয ভমন কময।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 3

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৩১. ছ অদভ ন্তানযা, ছতাভযা প্রলতলি আফাদামতয ভয়আ ছতাভামদয ছৌন্দমণে-ভলিত ছাায গ্রণ কমযা,
ছতাভযা খাও এফং ান কমযা, তমফ ছকামনা ফিামতআ চয় কমযা না, অল্লা তায়ারা কখমনা চয়কাযীমদয
ছন্দ কমযন না।
৩২. (ছ নফী,) তুলভ ফমরা, অল্লা তায়ারায (ছদয়া) ছৌন্দমণে-ভলিত ছাাক এফং লফত্র খাফায ছতাভামদয জমনে
ছক াযাভ কমযমছ? এগুমরা ছতা অল্লা তায়ারা স্বয়ং লনমজআ তাাঁয ফান্দামদয জমনে ঈদ্ভাফন কময এমনমছন; তুলভ
ফমরা, এগুমরা মে মাযা ইভান এমনমছ তামদয ালথণফ াওনা, (ফে) ছকয়াভমতয লদন ও এগুমরা ইভানদাযমদয
জমনেআ (লনলদণষ্ট থাকমফ), এবামফআ অলভ োনী ভামজয জমনে অভায অয়াতভূ খুমর খুমর ফণণনা কলয।
৩৩. তুলভ (এমদয অমযা) ফমরা, োাঁ, অভায ভালরক মা লকছু াযাভ কমযমছন তা মে মাফতীয় প্রকাে ও
প্রকাে শ্লীর কাজ, গুনা ও নোয়বামফ ফাড়াফালড় কযা, (লতলন অমযা াযাভ কমযমছন) অল্লায ামথ (নে
কাঈমক) যীক কযা, মায ফোাময লতলন কখমনা ছকামনা নদ নালমর কমযনলন এফং অল্লা তায়ারা ম্পমকণ
ছতাভামদয এভন ফ (ফামজ) কথা ফরা, মায ফোাময ছতাভামদয ছকামনাআ োন ছনআ।
৩৪. প্রমতেক জালতয জমনেআ (তায ঈত্থান-তমনয) একলি ুলনলদণষ্ট ছভয়াদ যময়মছ, মখন তামদয ছ ছভয়াদ অমফ
তখন তাযা একদন্ড লফরম্বও কযমফ না, ছতভলন তাযা এক ভুূতণ এলগময়ও অমফ না।
৩৫. ছ অদভ ন্তানযা (শুরুমতআ অলভ ছতাভামদয ফমরলছরাভ), মখলন ছতাভামদয কামছ ছতাভামদয ভধে ছথমক
যুরযা অমফ, মাযা ছতাভামদয কামছ অভায অয়াত মড় ছানামফ, তখন মাযা (ছ নুমায়ী) অভামক বয়
কযমফ এফং (লনমজমদয) ংমাধন কময ছনমফ, তামদয ছকামনাআ বয় থাকমফ না, তাযা কখমনা দুলশ্চন্তাগ্রিও মফ
না।
৩৬. অয মাযা অভায অয়াতভূমক লভথো প্রলতন্ন কযমফ এফং ফড়াআ কময এ (তে) ছথমক ভুখ লপলযময় ছনমফ,
তাযাআ মফ জাান্নামভয লধফাী, ছখামন তাযা লচযলদন ফিান কযমফ।
৩৭. ছম ফেলক্ত অল্লা তায়ারা ম্পমকণ লভথো অমযা কময লকংফা তাাঁয অয়াতমক লভথো াফেস্ত কময, তায
চাআমত ফমড়া মামরভ অয ছক? এযা মে ছফ ফেলক্ত, মাযা ছকতামফ (ফলণণত দুবণাগে ছথমক) তামদয লনমজমদয
ং ছমত থাকমফ, এভলনবামফ (তামদয ভৃতুেয ভয়) তামদয কামছ অভায ছপমযতাযা মখন এম ালময মফ,
তখন তাযা ফরমফ (ফমরা), তাযা (এখন) ছকাথায় মামদয ছতাভযা অল্লা তায়ারায ফদমর ডাকমত, তাযা ফরমফ
অজ ফাআ (অভামদয ছছমড়) ময ছগমছ, তাযা (ছলদন) ফাআ লনমজমদয লফরুমে ােে ছদমফ ছম, তাযা লতেআ
কামপয লছমরা।
৩৮. অল্লা তায়ারা ফরমফন, ছতাভামদয অমগ ছমফ ভানুমলয দর, লিমনয দর গত ময় ছগমছ, তামদয ামথ
ছতাভযাও অজ ফাআ জাান্নামভয অগুমন প্রমফ কমযা, এভলন কময মখন এক একলি জনমগািী (জাান্নামভ)
দালখর মত থাকমফ, তখন তাযা তামদয (অদণগত বাআ) ছফানমদয ওয রানত লদমত থাকমফ, এবামফ (রানত
লদমত লদমত) মখন ফাআ ছখামন লগময় একত্র মফ, তখন তামদয ছমলয দরলি ুফণফতণী দমরয ফোাময ফরমফ, ছ
অভামদয ভালরক, এযাআ মে ছফ ছরাক মাযা অভামদয ছগাভযা কমযলছমরা, তুলভ এমদয জাান্নামভয ালস্ত
লদ্বগুণ কময দাও, অল্লা তায়ারা ফরমফন, (অজ) ছতাভামদয প্রমতেমকয (ালস্ত ) মফ লদ্বগুণ, লকন্তু ছতাভযা ছতা
লফলয়লি জামনাআ না।
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৩৯. তামদয প্রথভ দরলি তামদয ছমলয দরলিমক ফরমফ, (োাঁ, অভযা মলদ যাধী ময়আ থালক, তমফ)
ছতাভামদযও অভামদয ওয ছকামনা ছশ্রিত্ব লছমরা না (এ ভয়আ অল্লায ছঘালণা অমফ), এখন ছতাভযা ফাআ
লনজ লনজ কভণপমরয লফলনভময় (জাান্নামভয) অমামফয স্বাদ গ্রণ কযমত থামকা।
৪০. ফেআ মাযা অভায অয়াতভুমক স্বীকায কমযমছ এফং দম্ভবময তা ছথমক ভুখ লপলযময় লনময়মছ, তামদয
জমনে কখমনা (যভতবযা) অভামনয দুয়ায খুমর ছদয়া মফ না, মমতােণ মণন্ত একলি ুাঁমচয লছরথ লদময়
একলি ঈি প্রমফ কযমত না াযমফ, তমতােণ মণন্ত এযা জান্নামত প্রমফ কযমত াযমফ না, অলভ এবামফআ
যাধীমদয প্রলতপর লদময় থালক।
৪১. (ছলদন) তামদয জমনে (নীমচয) লফছানাও মফ জাান্নামভয, (অফায এআ জাান্নাভআ মফ) তামদয ওমযয
অোদন, এবামফআ অলভ মামরভমদয প্রলতপর লদময় থালক।
৪২. (যলদমক) মাযা (অভায ওয) ইভান এমনমছ এফং ছনক অভর কমযমছ, অলভ (তামদয) কামযা ওয
তামদয ামধেয ফাআময দালয়ত্ববায ণণ কলয না, এ (ছনক) ছরামকযাআ মে জান্নামতয লধফাী, তাযা ছখামন
লচযলদন থাকমফ।
৪৩. তামদয ভমনয ছবতয (যস্পমযয লফরুমে) ছম ঘৃণা-লফমদ্বল (রুলকময়) লছমরা তা অলভ (ছলদন) ছফয কময
ছপমর ছদমফা, তামদয (জমনে লনলদণষ্ট জান্নামতয) াদমদ লদময় ঝণণাধাযা প্রফালত মফ, (এফ ছদমখ) তাযা ফরমফ,
ভস্ত প্রংা অল্লা তায়ারায জমনে, লমলন অভামদয এ (ুযস্কামযয িান)-লি ছদলখময়মছন। অল্লা তায়ারা
অভামদয (ছদায়ামতয) থ না ছদখামর অভযা লনমজযা লকছুমতআ ছদায়াত ছতাভ না, অভামদয ভালরমকয
যূরযা এক তে লফধান লনময় এমলছমরা। (এ ভয়) তামদয জমনে ছঘালণা ছদয়া মফ, অজ ছতাভামদয ছ
(জান্নামতয) ঈত্তযালধকাযী কময ছদয়া মরা, (অয এিা মে ছফ কামণক্রমভয প্রলতপর) মা ছতাভযা দুলনয়ায
জীফমন কময এমমছা।
৪৪. (এযয) জান্নামতয লধফাীযা জাান্নাভী ছরাকমদয ছডমক ফরমফ, অভযা ছতা অভামদয ভালরমকয (জান্নাত
ংক্রান্ত) ওয়াদা তে ছময়লছ, ছতাভযা লক ছতাভামদয ভালরমকয ওয়াদাভূ লঠক াওলন? তাযা ফরমফ, োাঁ,
তঃয তামদয ভামঝ একজন ছঘালণাকাযী ছঘালণা কযমফ, মামরভমদয ওয অল্লা তায়ারায রানত ছাক।
৪৫. মাযা ভানুলমদয অল্লা তায়ারায থ ছথমক লফযত যাখমত চাআমতা এফং তামক শুধু ফাাঁকা কযমত চাআমতা, অয
তাযা ছল লফচামযয লদনমকও স্বীকায কযমতা।
৪৬. (জান্নাত ও জাান্নাভ,) তামদয ঈবময়য ভামঝ একলি ছদয়ার থাকমফ, (এআ ছদয়ামরয) ঈাঁচু িামনয ওয
থাকমফ (অমযক দমরয) লকছু ছরাক, মাযা (ছখামন অনীত) প্রলতলি ফেলক্তমক তামদয লনজ লনজ লচহ্ন নুমায়ী
লচনমত াযমফ, তাযা জান্নামতয লধফাীমদয ছডমক ফরমফ, ছতাভামদয ওয ালন্ত ফললণত ছাক। এযা (মলদও)
তখন মণন্ত জান্নামত প্রমফ কমযলন, লকন্তু (প্রলত ভুূমতণ) এযা ছখামন প্রমফ কযায অগ্র ছালণ কযমছ।
৪৭. তঃয মখন তামদয দৃলষ্ট জাান্নামভয লধফাীমদয (অমামফয) লদমক লপলযময় ছদয়া মফ, (তখন) তাযা
ফরমফ, ছ অভামদয ভালরক, (তুলভ) অভামদয এ মামরভ ম্প্রদাময়য ন্তবূণক্ত কমযা না।
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৪৮. তঃয (াথণকে লনণণয়কাযী ছ ছদয়ামরয) ঈাঁচু িামন ফিানকাযী ফেলক্তযা (জাান্নামভয) লকছু ছরাকমক
মামদয তাযা ছকামনা (লফমল) রেমণয পমর লচনমত াযমফ ছডমক ফরমফ, (কআ) ছতাভামদয দরফর ছকামনািাআ ছতা
(অজ) কামজ এমরা না, না (কামজ এমরা) ছতাভামদয ংকায, মা ছতাভযা কযমত!
৪৯. (যলদমক অজ ছচময় ছদমখা ছভামভনমদয প্রলত,) এযা লক ছ ফ ছরাক নয়, মামদয ফোাময ছতাভযা কভ
কময ফরমত, অল্লা তায়ারা এমদয তাাঁয যভমতয ছকামনা ংআ দান কযমফন না, (থচ অজ এমদযমকআ অল্লা
তায়ারা ফমরমছন,) ছতাভযা ফাআ জান্নামত প্রমফ কমযা, ছতাভামদয ছকামনাআ বয় ছনআ, না ছতাভযা দুলশ্চন্তাগ্রি
মফ।
৫০. (এফায) জাান্নামভয লধফাীযা জান্নামতয ছরাকমদয ছডমক ফরমফ, অভামদয ওয াভানে লকছু ালন
(ন্তত) ছঢমর দাও, থফা অল্লা তায়ারা ছতাভামদয ছম ছযমমক দান কমযমছন তায লকয়দং (অভামদয দাও),
তাযা ফরমফ, অল্লা তায়ারা (অজ) এ দুলি লজলন (ছ ফ) কামপযমদয জমনে াযাভ কমযমছন।
৫১. মাযা দ্বীনমক ছখর-তাভাায় লযণত কময ছযমখলছমরা এফং ালথণফ জীফন তামদয প্রতাযণা (-য জামর) অিমক
ছযমখলছমরা, তামদয অজ অলভ (লঠক) ছবামফআ বুমর মামফা ছমবামফ তাযা (অভায) াভনা াভলন ওয়ায এ
লদনলিমক বুমর ছগমছ এফং অভায অয়াতভু স্বীকায কমযমছ।
৫২. অলভ তামদয কামছ এভন একলি লকতাফ লনময় এমলছরাভ, মা অলভ (লফদ) োন দ্বাযা (ভৃে কময) ফণণনা
কমযলছ, মাযা (এয ওয) ইভান অনমফ, এ লকতাফ (মফ) তামদয জমনে (ুস্পষ্ট) ছদায়াত ও যভত।
৫৩. এযা লক (চূড়ান্ত ছকামনা) লযণামভয জমনে মো কযমছ? ছমলদন (লতে লতেআ) ছ লযণাভ তামদয কামছ
অমফ, ছলদন মাযা আলতুমফণ এ (লদনলি) ছক বুমর লগময়লছমরা তাযা ফরমফ, ফেআ অভামদয ভালরমকয ে
ছথমক অভামদয যূরযা (এ লদমনয) তে (প্রলতশ্রুলত) লনময়আ এমলছমরা, অভামদয জমনে (অজ) ছকামনা
ুালযকাযী লক অমছ, মাযা অভামদয মে (অল্লায কামছ) লকছু ফরমফ, থফা (এভন লক মফ ছম,) অভামদয
ুনযায় (দুলনয়ায়) লপলযময় ছদয়া মফ, মামত অভযা (ছখামন লগময়) অমগ মা কযতাভ তায চাআমত লবন্ন ধযমনয
লকছু কময অমত ালয, (ভূরত) এযাআ (মে ছফ ছরাক মাযা) লনমজযা লনমজমদয েলত াধন কমযমছ এফং
(অল্লায ওয) মা লকছু তাযা লভথো অমযা কযমতা, তাও তামদয কাছ ছথমক (অজ) ালযময় ছগমছ।
৫৪. ফেআ ছতাভামদয ভালরক অল্লা তায়ারা, লমলন ছয় লদমন অভানভু ও মভীন ৃলষ্ট কমযমছন, তঃয
লতলন অযময ওয লধলিত ন। লতলন যামতয দণামক লদমনয ওয ছছময় ছদন, দ্রুতগলতমত তা এমক নেমক
নুযণ কময, (লতলনআ ৃলষ্ট কমযমছন) ুরুজ, চাাঁদ ও তাযাভূ, (ভূরত) এয ফ কয়লিমকআ অল্লা তায়ারায
লফধামনয ধীন কময যাখা ময়মছ; ছজমন ছযমখা, ৃলষ্ট (ছমমতু) তাাঁয, (ুতযাং তায ওয) েভতাও চরমফ একভাত্র
তাাঁয, ৃলষ্টকুমরয ভালরক অল্লা তায়ারা তেন্ত দয়ারু ও ফযকতভয়।
৫৫. (তএফ) ছতাভযা (একান্ত) লফনময়য ামথ ও চুলাময শুধু ছতাভামদয ভালরক (অল্লা তায়ারা)-ছকআ ডামকা,
ফেআ লতলন (তাাঁয যাজমত্ব) মাযা ফাড়াফালড় কময তামদয ছন্দ কমযন না।
৫৬. (অল্লায) মভীমন (একফায) তাাঁয ালন্ত িামনয য (তামত) ছতাভযা লফমণয় ৃলষ্ট কমযা না, ছতাভযা বয় ও
অা লনময় একভাত্র অল্লা তায়ারামকআ ডামকা, ফেআ অল্লায যভত ছনক ছরাকমদয লত লনকমি যময়মছ।
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৫৭. লতলনআ ভান অল্লা, লমলন ফাতামক (ফৃলষ্ট ও) যভমতয (অগাভ) ুংফাদফাী লমমফ (জনমদয লদমক)
াঠান; ছল মণন্ত মখন ছ ফাতা (ালনয) বাযী ছভঘভারা ফন কময (চরমত থামক), তখন অলভ তামক একলি
ভৃত জনমদয লদমক ালঠময় ছদআ, তঃয (ছ) ছভঘ ছথমকআ অলভ ালন ফলণণ কলয, তঃয তা লদময় (মভীন
ছথমক) অলভ ফ ধযমনয পরভূর ছফয কময অলন, এবামফ অলভ ভৃতমকও (জীফন ছথমক) ছফয কময অনমফা,
ম্ভফত (এ ছথমক) ছতাভযা লকছু লো গ্রণ কযমত াযমফ।
৫৮. ঈত্কৃষ্ট মভীন (তা ছথমক) তায ভালরমকয অমদম তায (ঈত্কৃষ্ট) পরআ ঈত্ন্ন য়, অয ছম মভীন লফনষ্ট
ময় ছগমছ তা কমঠায লযশ্রভ ফেতীত লকছুআ ঈত্ন্ন কময না, এবামফআ অলভ অভায লনদণনভূ স্পষ্ট কময ফণণনা
কলয এভন এক জালতয জমনে, মাযা (অভায এফ ছনয়াভমতয) কৃতেতা োন কময।
৫৯. অলভ নুমক তায জালতয কামছ ালঠময়লছ, তঃয ছ তামদয ফরমরা, ছ অভায জালতয ছরামকযা, ছতাভযা
অল্লা তায়ারায দাত্ব কফুর কমযা, লতলন ছাড়া ছতাভামদয অয ছকামনা ভাফুদ ছনআ, অলভ ছতাভামদয ওয এক
কলঠন লদমনয অমামফয অংকা কযলছ।
৬০. তায জালতয ছনতাযা ফরমরা (ছ নু), অভযা ছদখমত ালে তুলভ এক ুস্পষ্ট ছগাভযাীমত (লনভলিত)
যময়মছা।
৬১. ছ ফরমরা, ছ অভায ম্প্রদাময়য ছরামকযা, অভায ামথ ছকামনা ছগাভযাী ছনআ, অলভ ছতা লে ৃলষ্টকুমরয
ভালরক অল্লায ে ছথমক (অা) একজন যুর।
৬২. (অভায কাজ মে) অলভ অভায ভালরমকয ফাণীভু ছতাভামদয কামছ প নৌঁ ে ছদমফা এফং (ছ ভমত)
ছতাভামদয শুব কাভনা কযমফা, (ছকননা অমখযাত ম্পমকণ ) অলভ অল্লা তায়ারায কাছ ছথমক এভন লকছু কথা
জালন মা ছতাভযা জামনা না।
৬৩. ছতাভযা লক এমত অশ্চমণলিত মো ছম, ছতাভামদয কামছ ছতাভামদযআ (ভমতা) একজন ভানুমলয ওয অল্লা
তায়ারায ফাণী এমমছ, মামত কময ছ ছতাভামদয (অমাফ ম্পমকণ) তকণ কময লদমত াময, পমর ছতাভযা (ভয়
থাকমত) াফধান মফ এফং অা কযা মায় এমত কময ছতাভামদয ওয দয়া কযা মফ।
৬৪. তঃয তাযা তামক লভথো প্রলতন্ন কযমরা, অলভ তামক এফং তায ামথ মাযা ছনৌকায় (অমযাণ কময)
লছমরা, তামদয ফাআমক (অমাফ ছথমক) ঈোয কমযলছ, অয মাযা অভায অমাফভুমক লভথো ফমরমছ তামদয
অলভ (ালনমত) ডুলফময় লদময়লছ; এযা লছমরা (অমরআ ছগাাঁড়া ও) ন্ধ।
৬৫. অলভ অ’দ জালতয কামছ (ালঠময়লছরাভ) তামদযআ এক বাআ ূদমক, ছ (তামদয) ফরমরা, ছ অভায জালত,
ছতাভযা এক অল্লা তায়ারায দাত্ব স্বীকায কমযা, লতলন ছাড়া ছতাভামদয লদ্বতীয় ছকামনা আরা ছনআ; ছতাভযা লক
(তাাঁছক) বয় কযমফ না?
৬৬. তায জালতয যদাযযা, মাযা (তামক) স্বীকায কমযমছ, তাযা ফরমরা, অভযা ছতা ছদখলছ তুলভ লনফুণলেতায়
লরপ্ত অমছা এফং অভযা ভমন কলয তুলভ লভথোফাদীমদযআ একজন। ৬৭. ছ ফরমরা, ছ অভায ম্প্রদাময়য
ছরামকযা, অভায ামথ ছকামনাযকভ লনফুণলেতা জলড়ত ছনআ, ফযং অলভ (লে) ৃলষ্টকুমরয ভালরক অল্লা তায়ারায
ে ছথমক (অগত) একজন যুর।
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৬৮. (অভায দালয়ত্ব মে) অলভ অভায ভালরমকয (কাছ ছথমক অা) ফাণীভূ ছতাভামদয কামছ ছৌমছ ছদমফা,
ছতাভামদয জমনে অলভ একজন লফশ্বস্ত শুবাকাংখী।
৬৯. ছতাভযা লক (এিা ছদমখ) লফলস্মত মো ছম, ছতাভামদয কামছ ছতাভামদযআ (ভমতা) একজন ভানুমলয ওয
ছতাভামদয ভালরমকয কাছ ছথমক ছতাভামদয (অমামফয) বয় ছদখামনায জমনে (ুস্পষ্ট লকছু) ফাণী এমমছ, স্মযণ
কমযা, লকবামফ অল্লা তায়ারা নুময য ছতাভামদয এআ মভীমন খরীপা ফালনময়মছন এফং নোনে ৃলষ্টয চাআমত
লতলন ছতাভামদয ছফী েভতা দান কমযমছন, তএফ (ছ অভায জালত), ছতাভযা অল্লা তায়ারায নুগ্রগুমরা
স্মযণ কমযা, অা কযা মায় ছতাভযা াপরে রাব কযমত াযমফ।
৭০. তাযা (ূদমক) ফরমরা, তুলভ লক অভামদয কামছ এ জমনেআ এমমছা ছম, অভযা ছকফর এক অল্লায আফাদাত
কযমফা এফং অভামদয ুফণুরুলযা মামদয ফমন্দগী কমযমছ তামদয ফাদ লদময় ছদমফা (এিাআ মলদ য়), তামর লনময়
এমা অভামদয কামছ ছ (অমামফয) লফলয়লি, মায ফোাময তুলভ অভামদয (এমতা) বয় ছদখামো, মলদ তুলভ
তেফাদী ও!
৭১. ছ ফরমরা, ছতাভামদয ওয ছতাভামদয ভালরমকয ে ছথমক অমাফ ও ছক্রাধ ছতা লনধণালযত ময়আ অমছ,
ছতাভযা লক অভায ামথ ছ (লভথো ভাফুদমদয) নাভগুমরায ফোাময লফতমকণ লরপ্ত মত চাও, মা ছতাভযা এফং
ছতাভামদয ফা-দাদাযা (এভলন এভলনআ) ছযমখ লদময়মছা, মায ফোাময অল্লা তায়ারা ছকামনা যকভ নদ নালমর
কমযনলন, (তএফ) ছতাভযা মো কমযা, অলভও ছতাভামদয ামথ মো কযমত থাকমফা।
৭২. তঃয (মখন অমাফ এমরা, তখন) অলভ তামক এফং তায ামথ ছমফ (ইভানদায) ফেলক্ত লছমরা, তামদয
অভায যভত দ্বাযা (অমাফ ছথমক) ফাাঁলচময় লদরাভ, অয মাযা অভায অয়াতভূমক স্বীকায কমযমছ অলভ
তামদয লনভূণর কময লদরাভ, (ছকননা) এযা ইভানদায লছমরা না।
৭৩. াভুদ জালতয কামছ অলভ (ালঠময়লছরাভ) তামদযআ (এক) বাআ ামরমক। ছ (এম) ফরমরা, ছ অভায
জালত, ছতাভযা এক অল্লা তায়ারায ফমন্দগী কমযা, লতলন ছাড়া ছতাভামদয অয ছকামনা আরা ছনআ, ছতাভামদয
কামছ ছতাভামদয ভালরমকয কাছ ছথমক ুস্পষ্ট লনদণন এম ালময ময়মছ, (অয ছতাভামদয জমনে) এ (লনদণনলি)
মে অল্লায ঈষ্ট্রী, এমক ছতাভযা ছছমড় দাও ছমন তা অল্লা তায়ারায মভীমন (লফচযণ কময) ছখমত াময, ছতাভযা
তামক ছকামনা খাযা ভতরমফ স্পণ কমযা না, তামর (অল্লায ে ছথমক) কমঠায অমাফ এম ছতাভামদয
াকড়াও কযমফ।
৭৪. স্মযণ কমযা, মখন অল্লা তায়ারা অ’দ জালতয য ছতাভামদয (দুলনয়ায) খরীপা ফালনময়লছমরন এফং অল্লা
তায়ারায মভীমন লতলন ছতাভামদয প্রলতিা দান কমযমছন, (মায) পমর ছতাভযা এয ভতর বূলভ ছথমক (ভালি লনময়
তা লদময়) প্রাাদ ফানামো, অয াাড় ছকমি ছকমি লনমজমদয ঘয-ফালড় ততযী কযমত াযমছা, তএফ ছতাভযা
অল্লা তায়ারায এ ফ (োন ও প্রছকৌর ংক্রান্ত) ছনয়াভত স্মযণ কমযা এফং ছকামনা ফিায়আ অল্লা তায়ারায
মভীমন লফমণয় ঘলিময়া না।
৭৫. তায জালতয ছফ ছনতৃিানীয় ছরাক, মাযা লনমজমদয ছগৌযমফয ফড়াআ কযমতা মোকৃত দুফণর ছশ্রণীয
ছরাকমদয মাযা তামদয ভধে ছথমক তায ওয ইভান এমনমছ ফরমরা, ছতাভযা লক লতেআ জামনা, ামর অল্লা
তায়ারায াঠামনা একজন যূর; তাযা ফরমরা (োাঁ), তায ওয ছম ফাণী াঠামনা ময়মছ অভযা তা লফশ্বা কলয।
৭৬. তঃয (ছ) ংকাযী ছরামকযা ফরমরা, ছতাভযা মা লকছুমত লফশ্বা কমযা অভযা তা স্বীকায কলয।
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৭৭. তঃয, তাযা ঈষ্ট্রীলিমক ছভময ছপরমরা এফং (এয দ্বাযা) তাযা তামদয ভালরমকয লনমদণময স্পষ্ট লফমযালধতা
কযমরা এফং তাযা ফরমরা, ছ ামর (অভযা ছতা ঈষ্ট্রীলিমক ছভময ছপররাভ), মলদ তুলভ (লতেআ) যুর ময়
থামকা তামর ছ (অমামফয) লফলয়িা লনময় এমা, মায ওয়াদা তুলভ অভামদয লদমো।
৭৮. তঃয এক প্ররয়ংকযী বূলভকম্প তামদয গ্রা কময ছপরমরা, পমর তাযা লনমজমদয ঘমযআ ভুখ থুফমড় মড়
থাকমরা।
৭৯. তাযয ছ তামদয কাছ ছথমক নেলদমক চমর ছগমরা এফং ছ লনমজয জালতমক ফরমরা, অলভ অভায
ভালরমকয (তকণ ) ফাণী ছতাভামদয কামছ ছৌমছ লদময়লছরাভ এফং ছতাভামদয জমনে করোণও কাভনা কমযলছরাভ,
লকন্তু ছতাভযা ছতা করোণকাভীমদয ছন্দআ কমযা না।
৮০. (অলভ) রূতমকও (ালঠময়লছরাভ), মখন ছ তায জালতমক ফমরলছমরা, ছতাভযা এভন এক শ্লীরতায কাজ
কযমছা, মা ছতাভামদয অমগ ৃলষ্টকুমরয অয ছকঈ (কখমনা) কমযলন।
৮১. ছতাভযা ছমৌন তৃলপ্তয জমনে নাযীমদয ফাদ লদময় ুরুলমদয কামছ মাও, ছতাভযা ফযং মো এক ীভারংঘনকাযী
জালত।
৮২. তায জালতয (তখন) এ কথা ফরা ছাড়া অয ছকামনা জফাফআ লছমরা না ছম, (ফাআ লভমর) তামদয ছতাভামদয
জনদ ছথমক ছফয কময দাও, (ছকননা) এযা মে কলতয় াক লফত্র ভানুল!
৮৩. তঃয (মখন অভায অমাফ এমরা, তখন) অলভ তামক এফং তায লযফায-লযজনমক ঈোয কযরাভ, তায
ঙ্গীমক ছাড়া ছ (অমাফ কফলরত ময়) ছছমনয ছরাকমদয ভমধে ালভর ছথমক ছগমরা।
৮৪. অলভ তামদয ওয প্রচন্ড (অমামফয) ফৃলষ্ট ফলণণ কযরাভ, (োাঁ) তঃয তুলভ (বামরা কময) ছচময় ছদমখা,
যাধী ফেলক্তমদয লযণাভ (ছলদন) কী বয়াফ ময়লছমরা।
৮৫. অয ভাদআয়ানফাীমদয কামছ (অলভ ালঠময়লছরাভ) তামদযআ বাআ ছায়ায়ফমক, ছ তামদয ফরমরা, ছ
অভায জালত, ছতাভযা এক অল্লা তায়ারায ফমন্দগী কমযা, লতলন ছাড়া ছতাভামদয অয ছকামনা আরা ছনআ,
ছতাভামদয কামছ ছতাভামদয ভালরমকয ে ছথমক ুস্পষ্ট লনদণন এম ছগমছ, তঃয ছতাভযা (ছ ছভাতামফক)
লঠক লঠক ভমতা লযভা ও ওমন কমযা, ভানুলমদয (ছদয়ায ভয়) কখমনা (কভ লদময় তামদয) েলতগ্রি কমযা না,
অল্লা তায়ারায এ মভীমন (ালন্ত ও) ংস্কায িালত ওয়ায য তামত ছতাভযা (ুনযায়) লফমণয় ৃলষ্ট কমযা না,
ছতাভযা মলদ (অল্লা তায়ারায ওয) ইভান অমনা তামর এিাআ (মফ) ছতাভামদয জমনে করোণকয।
৮৬. প্রলতলি যাস্তায় ছতাভযা এজমনে ফম ছথমকা না ছম, ছতাভযা ছরাকমদয ধভক (ছদমফ বীত ন্ত্রস্ত কযমফ) এফং
মাযা ইভান এমনমছ তামদয ছতাভযা অল্লা তায়ারায থ ছথমক লফযত যাখমফ, অয ফ ভয় (মতুক ) ফক্রতা
(ও ছদালত্রুলি) খুাঁজমত থাকফ, স্মযণ কময ছদমখা, মখন ছতাভযা ংখোয় লছমর লনতান্ত কভ, তঃয অল্লা
ছতাভামদয ংখো ফালড়ময় লদমরন এফং ছতাভযা (ুনযায়) ছচময় ছদমখা, লফমণয় ৃলষ্টকাযীমদয লযণাভ ছকভন
ময়লছমরা।
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৮৭. অভামক ছম ফাণী লদময় াঠামনা ময়মছ তায ওয ছকামনা একলি জনমগািী মলদ ইভান অমন, অয একলি দর
মলদ তায ওয অছদৌ ইভান না অমন, তাযযও ছতাভযা তধমণ ধাযণ কমযা, মমতােণ না অল্লা তায়ারা লনমজআ
অভামদয ভামঝ একিা পয়ারা কময ছদন, লতলনআ মেন ঈত্তভ পয়ারাকাযী।

ারা ৯
৮৮. তায ম্প্রদাময়য লকছু ছনতৃিানীয় ছরাক মাযা ফড়াআ ংকায কযলছমরা
ফরমরা, ছ ছায়ায়ফ, অভযা
ফেআ ছতাভামক এফং ছতাভায ামথ মাযা ইভান এমনমছ তামদযমক অভামদয জনদ ছথমক ছফয কময ছদমফা,
থফা ছতাভামদয ফেআ অভামদয জালতমত লপময অমত মফ , ছ ফরমরা, মলদ অভযা আেুক না আ তামরও
(লক তাআ মফ)?
৮৯. ছখান ছথমক অল্লা তায়ারা অভামদয (একফায) ভুলক্ত ছদয়ায য মলদ অভযা অফায ছতাভামদয জীফনাদমণ
লপময অল, তামর অভযা (এয ভাধেমভ) অল্লা তায়ারায ওয লভথো অমযা কযমফা , অভামদয  ছে এিা
কখমনা ম্ভফ নয় ছম, অভযা ছখামন লপময মামফা, াাঁ অভামদয ভালরক মলদ অভামদয ফোাময নে লকছু চান
(তামর ছিা লবন্ন কথা) , ফেআ অভামদয ভালরমকয োন ফ লকছুয ওয ছছময় অমছ , অভযা একান্তবামফ
অল্লা তায়ারায ওয লনবণয কয , (এফং অভযা ফলর,) ছ অভামদয ভালরক, অভামদয এফং অভামদয জালতয
ভামঝ তুলভ (লঠক একিা) পয়ারা কময দাও, কাযণ তুলভআ মো মফণাত্তভ পয়ারাকাযী।
৯০. তায জালতয ছনতৃিানীয় ছরাক মাযা (অল্লা তায়ারায নফীমক) স্বীকায কমযমছ, তাযা (ছ জালতয াধাযণ
ভানুলমদয) ফরমরা, ছতাভযা মলদ ছায়ায়মফয নুযণ কমযা তামর ছতাভযা খুফআ েলতগ্রি মফ।
৯১. (নফীয কথা ভানে কযায কাযমণ) একিা প্রচন্ড বূকম্পন
এম তামদয (এভনবামফ) অঘাত কযমরা ছম,
তঃয ছদখমত ছদখমত তাযা ফাআ তামদয লনজ লনজ ঘমযআ ভুখ থুফমড় মড় থাকমরা।
৯২. মাযা ছায়ায়ফমক ভানে কযমরা, তাযা এভন ( -বামফ ধ্বং) ময় ছগমরা (ছদমখ ভমন ময়মছ), এখামন
ছকামনালদন ছকঈ ফফাআ কমযলন, (ফস্তুত) তাযাআ ছলদন েলতগ্রি ময়মছ মাযা ছায়ায়ফমক স্বীকায কমযমছ।
৯৩. এযয ছ (ছায়ায়ফ) তামদয কাছ ছথমক চমর ছগমরা, (মাফায ভয়) ছ ফরমরা, ছ অভায জালত, অলভ
ছতাভামদয কামছ অভায ভালরমকয ফাণীভূ প ৌঁনে লদময়লছরাভ এফং অলভ (অ ন্তলযকবামফআ) ছতাভামদয করোণ
কাভনা কমযলছরাভ, অলভ ছকন এভন ফ ভানুমলয জমনে (অজ) অপমা কযমফা মাযা অল্লামকআ স্বীকায
কময!
৯৪. অলভ ছকামনা জনমদ ছকামনা নফী ালঠময়লছ_ থচ ছআ জনমদ ভানুলমদয বাফ ও কষ্ট লদময় াকড়াও
কলযলন, এভনলি কখমনা য়লন, অা (কযা লগময়লছমরা), এয পমর তাযা অল্লা তায়ারায কামছ লফনয়াফনত মফ।
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৯৫. তঃয অলভ তামদয দুঃখ-কমষ্টয জায়গামক ের ফিায দ্বাযা ফদমর লদময়লছ, এভনলক মখন তাযা (অভায
ছনয়াভত দ্বাযা) প্রাচুমণ রাব কযমরা, তখন তাযা (অভামকআ বুমর ফমরা এফং) ফরমরা, েরতা ও েরতা ছতা
অভামদয ূফণুরুলমদয ওযও এমমছ, তঃয অলভ তামদয এভন অকলস্মকবামফ াকড়াও কযরাভ ছম, তাযা
ছিযও ছমরা না।
৯৬. থচ মলদ ছআ জনমদয ভানুলগুমরা (অল্লা তায়ারায ওয) ইভান অনমতা এফং (অল্লা তায়ারামক) বয়
কযমতা, তামর অলভ তামদয ওয অভান -মভীমনয মাফতীয় ফযকমতয দুয়ায খুমর লদতাভ, লকন্তু (তা না কময)
তাযা (অভায নফীমকআ) লভথো প্রলতন্ন কযমরা, ুতযাং তামদয কভণকামন্ডয জমনে অলভ তামদয (বীলণবামফ)
াকড়াও কযরাভ।
৯৭. (এ) ছরাকারময়য ভানুলগুমরা লক এমতাআ লনবণয় ময় ছগমছ (তাযা ভমন কময লনময়মছ), অভায অমাফ (লনঝুভ)
যামত তামদয কামছ অমফ না, মখন তাযা (গবীয) ঘুমভ (লফমবায ময়) থাকমফ!
৯৮. থফা জনমদয ভানুলগুমরা লক লনবণয় ময় ধময লনময়মছ ছম, অভায অমাফ তামদয ওয ভধে লদমন এম
ড়মফ না_ মখন তাযা ছখর-তাভাায় ভত্ত থাকমফ।
৯৯. লকংফা তাযা লক অল্লা তায়ারায করা-ছকৌর ছথমকও লনবণয় ময় ছগমছ, থচ অল্লা তায়ারায করা-ছকৌর
ছথমক েলতগ্রি জালত ছাড়া নে ছকঈআ লনলশ্চন্ত মত াময না।
১০০. (অমগয) ছরাকমদয চমর মাওয়ায য (তামদয জায়গায়) মাযা ময দুলনয়ায ঈত্তযালধকাযী ময়মছ, তামদয
লক এ লফলয়লি কখমনা ছদায়ামতয থ ছদখায় না ছম, অলভ আো কযমর (ছম ছকামনা ভয়আ) তামদয যামধয
জমনে তামদয াকড়াও কযমত ালয এফং (এভনবামফ) তামদয লদমরয ওয ছভায ছভময লদমত ালয ছম, তাযা
(মতেয ডাক) শুনমতআ ামফ না।
১০১. এআ ছম জনদভূ , মামদয লকছু লকছু কালনী অলভ ছতাভামক ছানালে, তামদয কামছ অভায ুস্পষ্ট প্রভাণ
লনময় যূরযা এমলছমরা, লকন্তুতাযা ছম লফলয়লি এয অমগ স্বীকায কমযলছমরা, তায ওয ইভান অনমরা না, অয
এবামফআ অল্লা তায়ারা লফশ্বাী কামপযমদয ন্তময ছভায ছভময ছদন।
১০২. অলভ এমদয ছফী ংখেক ভানুলমকআ (অভায ামথ ম্পালদত) প্রলতশ্রুলতয ারনকাযী লমমফ াআলন, ফযং
এমদয লধকাংমকআ অলভ (ফমড়া ফমড়া যামধ) যাধী ছময়লছ।
১০৩. এমদয (ধ্বংময) য অলভ ভূামক অভায ুস্পষ্ট লনদণনভূ লদময় ছপযাঈন ও তায লযলদফমগণয কামছ
ালঠময়লছ, লকন্তুতাযাও (অভায) লনদণনভূময ামথ ফাড়াফালড় কমযমছ, (অজ) তুলভ ছদমখ নাও, (অভায মভীমন)
লফমণয় ৃলষ্টকাযীমদয লযণাভ ছকভন লছমরা।
১০৪. ভূা ফরমরা, ছ ছপযাঈন, অলভ ফেআ ৃলষ্টকুমরয ভালরমকয ে ছথমক াঠামনা একজন যূর।
১০৫. এিা লনলশ্চত, অলভ অল্লা তায়ারা ম্পমকণ তে ছাড়া নে লকছু ফরমফা না, অলভ ফেআ ছতাভামদয
ভালরমকয ে ছথমক ুস্পষ্ট লনদণন লনময় এমলছ, তএফ তুলভ ফনী আযাইরমদয (ভুলক্ত লদময়) অভায ামথ
ছমমত দাও!
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১০৬. ছপযাঈন ফরমরা, তুলভ মলদ (লতেআ ছতভন) ছকামনা লনদণন এমন থামকা এফং তুলভ মলদ (ছতাভায দাফীমত)
তেফাদী ও, তামর তা (াভমন) লনময় এমা!
১০৭. তঃয ছ তায ামতয রালঠলি ভালিমত লন ছে কযমরা, ামথ ামথআ তা প্রকাে একলি জগময লযণত
ময় ছগমরা।
১০৮. তঃয ছ (ফগর ছথমক) তায াত ছফয কযমরা, ামথ ামথ তা (ঈত্াী) দণকমদয জমনে চভকামত
রাগমরা।
১০৯. (ফিা ছদমখ) ছপযাঈমনয জালতয প্রধান ফেলক্তযা ফরমরা, এ ছতা (ছদখলছ অমরআ) একজন ুদ
মাদুকয!

ক্ষ

১১০. (অমর) এ ফেলক্ত ছতাভামদয ফাআমক ছতাভামদয (লনমজমদয) ছদ ছথমকআ ছফয কময লদমত চায়, (এ
লযলিলতমত) ছতাভযা (অভামক) লক যাভণ লদমো?
১১১. (তঃয) তাযা ছপযাঈনমক ফরমরা, অাতত তামক এফং তায বাআমক লকছু লদমনয জমনে এভলনআ থাকমত
দাও এফং (এ ুমমামগ) ছতাভযা ময-ফন্দময (যকাযী) ংগ্রাক ালঠময় দাও।
১১২. ছমন তাযা ছদময কর দক্ষ মাদুকযমদয (লফরমম্ব) ছতাভায কামছ লনময় অম।
১১৩. (লোন্ত ছভাতামফক) মাদুকযযা মখন ছপযাঈমনয কামছ এমরা, তখন তাযা ফরমরা, অভযা মলদ (অজ ভূায
ছভাকামফরায়) লফজয়ী আ, তমফ অভামদয জমনে লনলশ্চত ুযস্কামযয ফেফিা থাকমফ ছতা!
১১৪. ছ ফরমরা, াাঁ (তা ছতা ফেআ) এফং ছতাভযাআ মফ (দযফামযয) ঘলনিতভ ফেলক্তমদয নেতভ।
১১৫. (এফায) মাদুকযযা ফরমরা, ছ ভূা, (মাদুয ফাণ) তুলভ অমগ লন ছে কযমফ না অভযা অমগ তা লন ছে
কযমফা।
১১৬. ছ ফরমরা, ছতাভযাআ (ফযং) অমগ লনমে কমযা, তঃয তাযা (তামদয ফাণ) লনমে কময ভানুলমদয
দৃলষ্টলক্তয ওয মাদু কময ছপরমরা, (এমত কময) তাযা ভানুলমদয বীত-অতংলকত কময তুরমরা, তাযা (ছলদন
তে তেআ) ফমড়া মাদুভন লনময় ালময ময়লছমরা।
১১৭. তঃয অলভ ভূায কামছ ওী াঠারাভ এফং তামক ফররাভ, এফায তুলভ (মভীমন) ছতাভায রালঠলি লনমে
কমযা, (লনলেপ্ত ফায ামথ ামথআ) তা মাদুকযমদয রীক ফামনায়ািগুমরামক গ্রা কময ছপরমরা।
১১৮. তঃয তে প্রলতলিত ময় ছগমরা, অয তাযা মা লকছু ফালনময় এমনলছমরা তা লভথো প্রলতন্ন মরা।
১১৯. ছখামন তাযা ফাআ যাবূত মরা এফং তাযা রালিত ময় (লপময) ছগমরা।
১২০. তঃয (মতেয াভমন) মাদুকযমদয ফনত কময ছদয়া মরা।
১২১. তাযা (ফাআ ভস্বময) ফমর ঈঠমরা, অভযা ৃলষ্টকুমরয ভালরমকয ওয ইভান অনরাভ,
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১২২. (লমলন) ভূা ও ারূমনয ভালরক।
১২৩. (ঘিনায এআ অকলস্মক ছভাড় লযফতণন ছদমখ) ছপযাঈন ফরমরা, (এলক!) অলভ ছতাভামদয ছকামনা যকভ
নুভলত ছদয়ায অমগআ ছতাভযা তায ওয ইভান অনমর! (অমর অলভ ফুঝমত াযরাভ,) এ লছমরা ছতাভামদয
ফায লনলশ্চত একিা লড়মন্ত্র! (এ) নগময (ফমআ) ছতাভযা তা ালকময়মছা, মামত কময তায লধফাীমদয ছতাভযা
ছখান ছথমক ছফয কময লদমত ামযা, লচমযআ ছতাভযা (এ লফমরাময লযণাভ) জানমত াযমফ।
১২৪. অলভ ফেআ ছতাভামদয একলদমকয াত ও নেলদমকয াগুমরা ছকমি ছপরমফা, এযয অলভ ছতাভামদয
ফাআমক ূমর চড়ামফা।
১২৫. তাযা ফরমরা, অভযা ছতা (একলদন) অভামদয ভালরমকয কামছ লপময মামফাআ (তাআ অভযা ছতাভায ালস্তয
মযায়া কলয না)।
১২৬. তুলভ অভামদয কাছ ছথমক এ কাযমণআ (এআ) প্রলতমাধ লনমো ছম, অভামদয ভালরমকয লনদণনভূ, মা
তাাঁয কাছ ছথমক অভামদয কামছ এম ছৌমছমছ, অভযা তায ওয ইভান এমনলছ , (অভযা অল্লা তায়ারায কামছ
প্রাথণনা কলয,) ছ অভামদয ভালরক, তুলভ অভামদয তধ মণে ধাযণ কযায ক্ষভতা দাও এফং (ছতাভায) নুগত ফান্দা
লমমফ তুলভ অভামদয ভৃতুে লদময়া।
১২৭. ছপযাঈমনয জালতয যদাযযা তামক ফরমরা, তুলভ লক ভূা ও তায দরফরমক এ মভীমন লফমণয় ৃলষ্ট কযায
জমনে এভলনআ ছছমড় লদময় যাখমফ এফং তাযা ছতাভামক ও ছতাভায ছদফতামদয (এবামফ) ফজণন কমযআ চরমফ? ছ
ফরমরা (না, তা কখমনা মফ না), অলভ (লচমযআ) তামদয ছছমরমদয তো কময ছপরমফা এফং তামদয ছভময়মদয
অলভ জীলফত যাখমফা, (লনমন্দম) অলভ তামদয ওয লফুর েভতায় েভতাফান।
১২৮. ভূা এফায তায জালতমক ফরমরা, (ছতাভযা) অল্লায কামছআ াামে চাও এফং তধমণে ধাযণ কমযা (ভমন
ছযমখা), ফেআ এ মভীন (মে) অল্লা তায়ারায, লতলন লনজ ফান্দামদয ভামঝ মামক চান তামকআ এ মভীমনয ভতা
দান কমযন, চূড়ান্ত াপরে তামদয জমনেআ_ মাযা অল্লা তায়ারামক বয় কময।
১২৯. তাযা (ভূামক) ফরমরা, তুলভ অভামদয কামছ (নফী ময়) অায অমগও অভযা লনমণালতত ময়লছ, অয
(এখন) তুলভ অভামদয কামছ অায যও অভযা একআবামফ লনমণালতত লে, (এয লক ছকামনা ছল মফ না?) ভূা
ফরমরা (াাঁ, মফ), খুফ তাড়াতালড়আ ম্ভফত ছতাভামদয ভালরক ছতাভামদয ত্রুমক ধ্বং কময ছদমফন এফং (এ)
দুলনয়ায় লতলন ছতাভামদয তায িরালবললক্ত কযমফন, তঃয অল্লা তায়ারা ছদখমফন ছতাভযা লকবামফ (তাাঁয) কাজ
কমযা!
১৩০. ক্রভাগত ছফ কময়ক ফছয ধময অলভ ছপযাঈমনয ছরাকজনমদয দুলবণে ও পমরয স্বল্পতা লদময়
কময ছযমখলছরাভ, (বাফলছরাভ) ম্ভফত তাযা (লকছুিা মরও) ফুঝমত াযমফ।

অক্রান্ত

১৩১. মখন তামদয ওয বামরা ভয় অমতা তখন তাযা ফরমতা, এ ছতা লছমরা অভামদয লনমজমদযআ (াওনা),
অফায মখন দুঃভয় তামদয ছময় ফমতা, তখন লনমজমদয দুবণামগেয বায তাযা ভূা এফং তায ংগী-াথীমদয
ওযআ অমযা কযমতা , াাঁ, তামদয দুবণামগেয মাফতীয় লফলয় ছতা অল্লা তায়ারায ামতআ যময়মছ, লকন্তু তামদয
লধকাং ছরাকআ (এ ম্পমকণ) ফলত নয়।
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১৩২. তাযা (ভূামক অমযা) ফরমরা, অভামদয ওয মাদুয প্রবাফ লফস্তায কযায জমনে তুলভ মমতা লনদণনআ লনময়
অমা না ছকন, অভযা কখমনা ছতাভায ওয ইভান অনমফা না।
১৩৩. (এ ধৃষ্টতায জমনে) তঃয অলভ তামদয ওয ঝড়-তুপান (লদরাভ),
ঙ্গার (াঠারাভ), ঈকুন
(ছড়ারাভ), ফোঙ (ছছমড় লদরাভ) ও যক্ত (-াতজলনত লফমণয়) নালমর কযরাভ, এয ফকয়লিআ (তামদয কামছ
এমলছমরা অভায এক একিা) ুস্পষ্ট লনদণন (লমমফ, লকন্তু এ মেও) তাযা ংকায ফড়াআ কযমতআ থাকমরা,
অমরআ তাযা লছমরা একলি যাধী জালত।
১৩৪. মখলন তামদয ওয ছকামনা লফমণয় অমতা, তখন তাযা ফরমতা ছ ভূা! ছতাভায প্রলত প্রদত্ত ছতাভায
ভালরমকয প্রলতশ্রুলত ভমতা তুলভ অভামদয জমনে ছতাভায ভালরমকয কামছ ছদায়া কমযা, মলদ (এফামযয ভমতা)
অভামদয ওয ছথমক এ লফদ দূয কময দাও, তামর ফেআ অভযা ছতাভায ওয ইভান অনমফা এফং ফনী
আযাইরমদযও ছতাভায ামথ ছমমত ছদমফা।
১৩৫. তঃয মখলন তামদয ওয ছথমক একলি লনলদণষ্ট ভময়য জমনে_ ছম ভয়িুকু ছ জমনে লনধণালযত লছমরা_
ছ ফারা-ভলফত অলভ াযণ কময লনতাভ, তখন ামথ ামথআ তাযা ওয়াদা বংগ কময ছপরমতা।
১৩৬. তঃয অলভ তামদয কাছ ছথমক প্রলতমাধ লনরাভ, তামদয অলভ াগময ডুলফময় লদরাভ, ছকননা, তাযা
অভায অয়াতভূমক লভথো প্রলতন্ন কমযলছমরা এফং (অভায) এ (ালস্ত) ছথমক তাযা ঈদাীন ময় লগময়লছমরা।
১৩৭. এফায অলভ (লতে লতেআ) তামদয েভতায অমন ফলময় লদরাভ, মামদয (এমতালদন) দুফণর কময যাখা
ময়লছমরা, (তামদয অলভ) এ যামজেয ূফণ-লশ্চভ (- ফ কয়লি) প্রামন্তয লধকাযী ফালনময় লদরাভ, মামত অলভ
অভায প্রবূত করোণ ছলড়ময় লদময়লছ, (এবামফআ) ফনী আযাইমরয ওয প্রদত্ত ছতাভায ভালরমকয (প্রলতশ্রুলতয)
ছআ করোণফাণী মতে লযণত মরা, ছকননা তাযা তধমণে ধাযণ কমযলছমরা , ছপযাঈন ও তায জালতয মাফতীয়
লল্পকভণ ও ঈাঁচু প্রাাদ_মা তাযা লনভণাণ কমযলছমরা, অলভ ফ লকছুআ ধ্বং কময লদরাভ।
১৩৮. (ছপযাঈনমক ডুলফময় ভাযায য) অলভ ফনী আযাইরমদয ভুর ায কলযময় লদময়লছ, তঃয (ভুমরয
ওাময) তাযা এভন একলি জালতয কামছ এম ছৌছাছরা, মাযা (ফ ভয়) তামদয ভূলতণমদয ওয ূজায ঘণে
ছদয়ায জমনে ফম থাকমতা, (এমদয ছদমখ ফনী আযাইমরয) ছরামকযা ফরমরা, ছ ভূা, তুলভ অভামদয জমনেও (এ
ধযমনয) একলি ছদফতা ফালনময় দাও, ছমভন ছদফতা যময়মছ এমদয, (এ কথা শুমন) ছ তামদয ফরমরা, ছতাভযা
মো অমরআ এক ভূখণ জালত।
১৩৯. এ ছরামকযা ছমফ কামজ লরপ্ত যময়মছ, তা (একলদন) ধ্বং কময ছদয়া মফ এফং এযা মা কযমছ তাও ম্পূণণ
ফালতর (ফমর গণে) মফ।
১৪০. ভূা (অমযা) ফরমরা, অলভ লক ছতাভামদয জমনে অল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় নে একজন ভাফুদ তারা
কযমত মামফা_ থচ এআ অল্লা তায়ারাআ ছতাভামদয দুলনয়ায ফ লকছুয ওয ছশ্রিত্ব প্রদান কমযমছন।
১৪১. (তা ছাড়া ছতাভামদয ছ ভময়য কথা স্মযণ কযা ঈলচত,) মখন অলভ ছতাভামদয ছপযাঈমনয ছরাকজনমদয
কাছ ছথমক ভুক্ত কমযলছরাভ, তাযা ছতাভামদয ভভণালন্তক ালস্ত লদমতা, তাযা ছতাভামদয ুত্র-ন্তানমদয
তো
কযমতা, অয ছতাভামদয ছভময়মদয তাযা জীলফত ছছমড় লদমতা, এমত ছতাভামদয জমনে ছতাভামদয মযায়াযমদগামযয
ে ছথমক এক ভা যীো লনলত লছমরা।
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১৪২. ভূামক (অভায কামছ ডাকায জমনে) অলভ লতলযলি যাত লনধণাযণ কময লদময়লছরাভ, (ময) তামত অমযা
দ লভলরময় তা ূণণ কমযলছ, এবামফআ তায জমনে তায ভালরমকয লনধণালযত ভয় চলল্ল যামতয ছভয়াদ ূণণ ময়মছ,
(মাত্রায প্রাক্কামর) ভূা তায বাআ ারূনমক ফরমরা, (অভায ফতণভামন) অভায ছরাকমদয ভামঝ তুলভ অভায
প্রলতলনলধত্ব কযমফ, তামদয (প্রময়াজনীয়) ংমাধন কযমফ, কখমনা লফৃংখরা ৃলষ্টকাযীমদয কথাভমতা চরমফ না।
১৪৩. মখন ভূা অভায া োছতয জমনে (লনধণালযত িামন) এম প ৌঁছামরা এফং তাাঁয ভালরক তায ামথ কথা
ফরমরন, তখন ছ ফরমরা, ছ অভায ভালরক, অভামক (ছতাভায কুদযত) ছদখাও, অলভ ছতাভায লদমক তাকাআ ,
লতলন ফরমরন (না), তুলভ কখমনা অভামক ছদখমত ামফ না, তুলভ ফযং ( েনিদূনরর) াাড়লিয লদমক তালকময়
ছদমখা, মলদ (অভায েূর ছদখায য) াাড়লি স্বিামন লিয ময় দাাঁলড়ময় থাকমত াময, তামর তুলভ ফেআ
(ছখামন) অভায় ছদখমত ামফ, তঃয মখন তায ভালরক াামড়য ওয (স্বীয়) ছজোলত লনমে কযমরন, তখন
তা াাড়মক চূণণ-লফচূণণ কময লদমরা, (ামথ ামথআ) ভূা ছফহু ময় ছগমরা, ময মখন ছ ংো লপময ছমরা
তখন ছ ফরমরা, ভালফত্রতা ছতাভায (ছ অল্লা), অলভ ছতাভায কামছ তাওফা কযলছ, অয ছতাভায ওয ইভান
অনয়নকাযীমদয ভমধে অলভআ (মত চাআ) প্রথভ।
১৪৪. অল্লা তায়ারা ফরমরন, ছ ভূা, অলভ ভানুমলয ভাঝ ছথমক ছতাভামক অভায নফুওত ও অভায ামথ
ফাকোরাময ভমণাদা লদময় ফাছাআ কময লনময়লছ, তএফ অলভ ছতাভামক (ছদায়ামতয) মা লকছু (ফাণী) লদময়লছ তা
(লনিায ামথ) গ্রণ কমযা এফং (এ জমনে তুলভ অভায) কৃতেতা অদায় কমযা।
১৪৫. এআ পরমকয ভমধে অলভ তায জমনে ফণলফলময়য ঈমদভারা ও ফ লকছুয লফস্তালযত লফফযণ লরমখ লদরাভ,
তএফ এমক (ক্ত কময) অাঁকমড় ধমযা এফং ছতাভায জালতয ছরাকমদয ফমরা, তাযা ছমন এয ঈত্কৃষ্ট ং গ্রণ
কময, লচমযআ অলভ ছতাভামদয (ছফ ধ্বংপ্রাপ্ত) াীমদয অস্তানা ছদখামফা।
১৪৬. লচমযআ অলভ ছফ ভানুমলয দৃলষ্ট অভায (এফ) লনদণন ছথমক (লবন্ন লদমক) লপলযময় ছদমফা, মাযা
ৃলথফীমত নোয়বামফ ফাাদুযী কময ছফড়ায় , (অমর) এ ছরামকযা মলদ (তীত ধ্বংাফমমলয) ফ কয়লি
লচহ্নও ছদখমত ায়, তফু তাযা তায ওয ইভান অনমফ না, মলদ তাযা লঠক থ ছদখমতও ায়, তফু তাযা
(থমক) থ ফমর গ্রণ কযমফ না, মলদ এয ছকাথাও ছকামনা ফাাঁকা থ তাযা ছদখমত ায়, তামর তামকআ
(নুযণমমাগে) থ লমমফ গ্রণ কযমফ , এিা এ কাযমণ ছম, তাযা অভায অয়াতভূমক লভথো াফেস্ত কমযমছ,
এফং তাযা এ (অমাফ) ছথমকও ঈদাীন লছমরা।
১৪৭. মাযা অভায অয়াতভূ ও যকামর অভায াভনা াভলন ওয়ায লফলয়মক স্বীকায কযমফ, তামদয ফ
কামণকরাআ লফনষ্ট ময় মামফ, অয তাযা (এ দুলনয়ায়) মা লকছু কযমফ তামদয ছতভলনআ প্রলতপর ছদয়া মফ।
১৪৮. ভূায জালতয ছরামকযা তায (তূয ফণমত গভমনয) য লনমজমদয রংকায লদময় একলি ছগা-ফাছুয ফালনময়
লনমরা, (তা লছমরা জীফনলফীন) একলি ছদভাত্র_ মায অওয়াম লছমরা শুধু (গরুয) াম্বা যফ , এ ছরামকযা লক
ছদখমত ায় না ছম, ছ (ছদ)-লি তামদয ামথ ছকামনা কথা ফমর না, না ছলি তামদয ছকামনা মথয লদা ছদয়,
লকন্তু এ মেও তাযা ছলিমক (ভাফুদ ফমর) গ্রণ কযমরা, তাযা লছমরা (অমরআ) মামরভ।
১৪৯. তঃয মখন তাযা নুতপ্ত মরা এফং (লনমজযা) এিা ছদখমত ছমরা ছম, তাযা ছগাভযা ময় ছগমছ, তখন
তাযা ফরমরা, অভামদয ভালরক মলদ অভামদয ওয দয়া না কমযন এফং (ছগা-ফাছুযমক ভাফুদ ফানামনায জমনে)
মলদ লতলন অভামদয ক্ষমা না কমযন, তামর অভযা লনলশ্চত ধ্বং ময় মামফা।
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১৫০. (লকছু লদন য) ভূা মখন ক্রুে ও েুব্ধ ময় লনমজয ছরাকজমনয কামছ লপময এমরা, তখন ছ (এফ কথা
শুমন) ফরমরা, অভায (তূয ফণমত মাওয়ায) য ছতাভযা লক জঘনে কাজআ না কমযমছা! ছতাভযা লক ছতাভামদয
ভালরমকয কাছ ছথমক (ছকামনা লযষ্কায) অমদ অায অমগআ (ছতাভযা অল্লায অমদময ফোাময) তাড়াহুড়া
(শুরু) কযমর! (যামগ ও ছোমব) ছ পরকগুমরা ছপমর লদমরা এফং তায বাআয ভাথা (-য চুর) ধময তামক লনমজয
লদমক ছিমন অনমরা, (ভূামক রেে কময) ছ ফরমরা, ছ অভায ভাময়য ছছমর (অভায মাদয বাআ), এ জালতয
ছরাকগুমরা অভামক দুফণর কময লদমত ছচময়লছমরা, তাযা (এক মণাময়) অভামক ছতা ছভমযআ ছপরমত ছচময়লছমরা,
তুলভ (অজ) অভায ামথ এভন ছকামনা অচযণ কমযা না মা ত্রুমদয অনলন্দত কযমফ, অয তুলভ অভামক কখমনা
মামরভ ম্প্রদাময়য ন্তবূণক্ত কমযা না।
১৫১. ছ (ভূা) ফরমরা, ছ অভায ভালরক, অভামক ও অভায বাআমক তুলভ ভাপ কময দাও এফং তুলভ অভামদয
ছতাভায যভমতয ভমধে দালখর কময নাও, তুলভআ ফচাআমত ফমড়া দয়াফান।
১৫২. (অল্লা তায়ারা ভূামক ফরমরন, াাঁ,) ছমফ ছরাক গরুয ফাছুযমক ভাফুদ ফালনময়মছ, লচমযআ তামদয ওয
তামদয ভালরমকয ে ছথমক 'গমফ' অমফ, অয দুলনয়ায জীফমনও (তামদয ওয অমফ) ভান এফং রািনা ,
অল্লা তায়ারায নামভ লভথো কথা যিনাকাযীমদয অলভ এবামফআ ালস্ত লদময় থালক।
১৫৩. ছমফ ছরাক নোয় কাজ কমযমছ, এযয তাযা তাওফা কমযমছ এফং (মথামথ) ইভান এমনমছ, লনশ্চয়আ এ
(মথাথণ) তাওফায য ছতাভায ভালরক েভাীর ও যভ দয়ারু (লমমফ তামদয ামথ অচযণ কযমফন)।
১৫৪. ময মখন ভূায ছক্রাধ (লকছুিা) প্রলভত মরা, তখন ছ (তাওযামতয) পরকগুমরা তুমর লনমরা, তায
াতায় ছদায়াত ও যভত (ম্বলরত কথাফাতণা লরলখত) লছমরা এভন ফ ছরামকয জমনে, মাযা তামদয ভালরকমক
বয় কময।
১৫৫. ভূা তায ম্প্রদাময়য ভধে ছথমক (এফায) ত্তয জন ছরাকমক অভায লনধণালযত ভময় ভমফত ফায জমনে
ফাছাআ কময লনমরা, মখন এক প্রচন্ড বূকম্পন এম তামদয অক্রভণ কযমরা (তখন) ভূা ফরমরা, ছ অভায
ভালরক, তুলভ চাআমর তামদয ফাআমক ও অভামক অমগআ ধ্বং কময লদমত াযমত , (অজ) অভামদয ভধেকায
কময়কলি লনমফণাধ ভানুল ছম অচযণ কমযমছ, (তায জমনে) তুলভ লক অভামদয ফাআমক ধ্বং কময ছদমফ! থচ এ
ফোাযিা ছতাভায একিা যীো ছাড়া অয লকছুআ নয়, এ (যীো) লদময় মামক চাও তামক তুলভ লফথগাভী কমযা,
অফায মামক চাও তামক লঠক থও ছতা ছদখাও! তুলভ মো অভামদয লববাফক, তএফ তুলভ অভামদয ভা প
কময দাও, অভামদয ওয তুলভ দয়া কমযা, ছকননা তুলভআ মো ফণমশ্রিে েভায অধায।
১৫৬. তুলভ অভামদয জমনে আকার ও যকামরয করোণ লরমখ দাও, ছদায়ামতয জমনে অভযা ছতাভায লদমকআ
প্রতোফতণন কযলছ, অল্লা তায়ারা ফরমরন (াাঁ), অভায ালস্ত অলভ মামক আো তামকআ ছদআ, অয অভায দয়া ছতা
(অভান-মভীমনয) ফকয়লি লজলনমকআ লযমফষ্টন কময ছযমখমছ , অলভ ফেআ তা লরমখ ছদমফা এভন ছরাকমদয
জমনে, মাযা অল্লা তায়ারামক বয় কময, মাযা মাকাত অদায় কময, (মফণালয) মাযা অভায অয়াতভূময ওয
ইভান অমন।
১৫৭. মাযা এআ ফাতণাফাক লনযক্ষর যূমরয নুযণ কময চমর_ মায ঈমল্লখ তামদয (লকতাফ) তাওযাত ও
আনজীমরও তাযা ছদখমত ায়, ছম (নফী) তামদয বামরা কামজয অমদ ছদয়, ভন্দ কাজ ছথমক লফযত যামখ, ছম
তামদয জমনে মাফতীয় াক লজলনমক ারার ও নাাক লজলনভূমক তামদয ওয াযাভ ছঘালণা কময, তামদয
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ঘাড় ছথমক (ভানুমলয ছগারাভীয) ছম ছফাঝা লছমরা তা ছ নালভময় ছদয় এফং (ভানুমলয চাামনা) ছমফ ফন্ধন তামদয
গরায ওয (ঝুরামনা) লছমরা তা ছ খুমর ছপমর, তঃয মাযা তাাঁয ওয ইভান অমন, মাযা তামক াামে
মমালগতা কময, (মফণালয) তায ামথ (ছকাযঅমনয) ছম অমরা াঠামনা ময়মছ তায নুযণ কময, তাযাআ
মে পরকাভ।
১৫৮. (ছ ছভাাম্মদ,) তুলভ ফমরা, ছ ভানুল, অলভ ছতাভামদয ফায কামছ অল্লা তায়ারায যূর (লমমফ
এমলছ), অল্লা তায়ারা লমলন অকাভন্ডর ও ৃলথফীয াফণমবৌভমত্বয একেত্র ভালরক, লতলন ছাড়া অয ছকামনা
ভাফুদ ছনআ, লতলনআ জীফন দান কমযন, লতলনআ ভৃতুেঘিান, তএফ ছতাভযা (ছআ) ভান অল্লা তায়ারায ওয
ইভান অমনা, তাাঁয ফাতণাফাক লনযক্ষর যূমরয ওযও ছতাভযা ইভান অমনা, ছম (যূর লনমজও) অল্লা তায়ারা
ও তাাঁয ফাণীমত লফশ্বা কময এফং ছতাভযা তাাঁমক নুযণ কমযা, অা কযা মায় ছতাভযা লঠক মথয ন্ধান
ামফ।
১৫৯. ভূায জালতয ভমধে এভন একলি ম্প্রদায় অমছ, মাযা (নেমদয) মতেয থ ছদখায় এফং লনমজযাও ছ
নুমায়ী আনাপ কময।
১৬০. অলভ তামদয ফামযালি ছগামত্র বাগ কময তামদয স্বতন্ত্র দমর লযণত কময লদময়লছ, ভূায ম্প্রদাময়য ছরামকযা
মখন তায কামছ ালন চাআমরা, তখন অলভ ভূায কামছ ওী াঠারাভ, তুলভ ছতাভায ামতয রালঠ দ্বাযা াথময
অঘাত কমযা, তঃয তা ছথমক ফামযালি ঝণণাধাযা ঈদ্ভূি মরা, প্রমতেক দর তামদয (লনমজমদয) ালন ান কযায
িান লচমন লনমরা, অলভ তামদয ওয ছভমঘয ছায়াও লফস্তায কময লদরাভ, তামদয কামছ 'ভান’ ও 'ারওয়া’ (নাভক
ঈত্কৃষ্ট খাফায) াঠারাভ, (তামদয অলভ এও ফররাভ,) ছতাভামদয অলভ ছমফ লফত্র লজলন দান কমযলছ তা
ছতাভযা খাও, (অভায কৃতেতা অদায় না কময) তাযা অভায ওয ছকামনা মুরুভ কমযলন, ফযং তাযা লনমজযাআ
লনমজমদয ওয মুরুভ কমযমছ।
১৬১. (ছ ভময়য কথাও স্মযণ কমযা,) মখন তামদয ফরা ময়লছমরা, ছতাভযা এআ জনমদ লগময় ফফা কমযা
এফং ছখান ছথমক মা লকছু চাও ছতাভযা অায কমযা এফং ফমরা (ছ ভালরক), অভযা ছতাভায কামছ েভা চাআ,
অয (মখলন ছআ) জনমদয দ্বাযথ লদময় ছবতময প্রমফ কযমফ, (তখন) াজদাফনত ফিায় প্রমফ কযমফ, অলভ
ছতাভামদয গুনাভূ ভাপ কময ছদমফা, অলভ লচমযআ ঈত্তভ ছরাকমদয লতলযক্ত দান কযমফা।
১৬২. লকন্তু তামদয ভমধে মাযা মামরভ লছমরা, তাযা তামদয মা (কযমত) ফরা ময়লছমরা তা ম্পূণণ ফদমর লদময়
লবন্ন কথা ফরমরা, তাআ অলভও তামদয এ মুরুমভয ালস্ত লমমফ তামদয ওয অভান ছথমক অমাফ াঠারাভ।
১৬৩. তামদয কাছ ছথমক ছআ জনমদয কথা লজমে কমযা, মা লছমরা াগমযয ামড় (ফলিত)। মখন
ছখানকায ভানুলযা লনফাময (অল্লা তায়ারায ছফাঁমধ ছদয়া) ীভারংঘন কযমতা, (অমর) লনফামযআ (াগমযয)
ভাছগুমরা তামদয কামছ ঈাঁচু ময় ালনয ঈলযবামগ (ছবম) অমতা এফং লনফায ছাড়া নে ছকামনালদন তা
অমতা না, (ফস্তুত) তামদয ফাধেতায কাযমণআ অলভ তামদয নুরূ যীো লনলেরাভ।
১৬৪. (অমযা স্মযণ কমযা,) মখন তামদয একদর ছরাক এও ফরলছমরা, ছতাভযা এভন একলি দরমক ছকন ঈমদ
লদমত মামো, মামদয অল্লা তায়ারা ধ্বং কযমত, থফা (গুনাময জমনে) মামদয কমঠায ালস্ত লদমত মামেন,
তাযা ফরমরা, এিা মে ছতাভামদয ভালরমকয দযফাময (লনমজমদয) একিা ওময ছ কযা (ছম, অভযা ঈমদ
লদময়লছ)। মত াময, তাযা এয পমর াফধান মফ।
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১৬৫. তঃয মা তামদয (ফায ফায) স্মযণ কযামনা লেমরা তা তাযা ম্পূণণ বুমর ছগমরা, তখন অলভ (ছ দর
ছথমক) এভন ছরাকমদয ঈোয কযরাভ, মাযা লনমজযা গুনাময কাজ ছথমক ছফাঁমচ থাকমতা, অয কলঠন ালস্ত লদময়
াকড়াও কযরাভ তামদয_ মাযা মুরুভ কমযমছ, তামদয লনমজমদয গুনায জমনে (অলভ তামদয অমাফ
লদময়লছরাভ)।
১৬৬. তামদয ছমফ (ঘৃলণত) কাজ ছথমক লনমলধ কযা ময়লছমরা, মখন তাযা তা (ধৃষ্টতায ামথ) কময মালেমরা,
তখন অলভ তামদয ফররাভ, এফায ছতাভযা ফাআ রালিত ফানয ময় মাও।
১৬৭. (স্মযণ কমযা,) মখন ছতাভায ভালরক (আহুদীমদয ঈমেম) ছঘালণা লদমরন, লতলন ছকয়াভত মণন্ত এ জালতয
ওয এভন ছরাকমদয (লক্তধয কময) াঠামত থাকমফন, মাযা তামদয লনকৃষ্ট ধযমনয ালস্ত লদমত থাকমফ, (একথা)
লনলশ্চত, ছতাভায ভালরক (ছমভন) ত্বয ালস্ত দান কমযন, (ছতভলন) লতলন েভাীর ও যভ দয়ারু।
১৬৮. অলভ তামদয দমর দমর লফবক্ত কময মভীমন ছলড়ময় লদময়লছ, তামদয ভমধে লকছু ছনককায ভানুল (লছমরা),
অফায তামদয লকছু (লছমরা) এয চাআমত লবন্ন ধযমনয, বামরা-ভন্দ (ঈবয়) ফিায (ম্মুখীন) কময অলভ তামদয
যীো লনময়লছ এ অায় ছম, য়মতা তাযা (কখমনা ছদায়ামতয মথ) প্রতোফতণন কযমফ।
১৬৯. (লকন্তু) তামদয (মমাগে) ঈত্তযুলযযা (এমকয য এক) এ মভীমন ঈত্তযালধকাযী মরা, তাযা অল্লা
তায়ারায ছকতামফযও ঈত্তযালধকাযী মরা, তাযা এ দুলনয়ায ধন-ম্পদ কযায়ত্ত কময ছনয়, (যলদমক ভূমখণয
ভমতা) ফরমত থামক, অভামদয (ছল লফচামযয লদন) ভাপ কময ছদয়া মফ, লকন্তু(লজণত ম্পমদয) নুরূ ম্পদ
মলদ তামদয কামছ এম মড়, তাযা ামথ ামথআ তা স্তগত কময ছনয়, (থচ) তামদয কাছ ছথমক অল্লা
তায়ারায ছকতামফয এ প্রলতশ্রুলত লক ছনয়া য়লন ছম, তাযা অল্লা তায়ারা ম্বমন্ধ তে ছাড়া লকছু ফরমফ না!
অল্লা তায়ারায ছআ ছকতামফ মা অমছ তা ছতা তাযা (লনমজযা ফহুফায) ধেয়নও কমযমছ, অয যকারীন
ঘযফালড়! (াাঁ) মাযা (অল্লামক) বয় কময তামদয জমনে ছতা তাআ মে ঈত্তভ (লনফা), ছতাভযা লক (এ লফলয়লি)
নুধাফন কমযা না ?
১৭০. যলদমক মাযা অল্লায ছকতাফমক (কমঠাযবামফ) অাঁকমড় ধময এফং নাভাম প্রলতিা কময (তাযা জামন),
অলভ কখমনা ংমাধনকাযীমদয লফলনভয় নষ্ট কলয না।
১৭১. মখন অলভ তামদয (ভাথায) ওয াাড়মক ঈাঁচু কময ছযমখলছরাভ, ভমন লেমরা তা ছমন একলি ছায়া, তাযা
ছতা ধমযআ লনময়লছমরা, তা ফুলঝ (এখলন) তামদয ওয মড় মামফ (অলভ তামদয ফররাভ,) ছতাভামদয অলভ
(ছদায়াত ম্বলরত) ছম লকতাফ লদময়লছ তা কমঠাযবামফ অাঁকমড় ধমযা এফং তামত মা লকছু অমছ তা (ফায ফায)
স্মযণ কমযা, (এয পমর) অা কযা মায় ছতাভযা ছফাঁমচ থাকমত াযমফ।
১৭২. (ছতাভযা স্মযণ কমযা,) মখন ছতাভামদয ভালরক অদভ সন্তােনদর ৃিমদ ছথমক তামদয (যফতণী) ন্তানন্তলতমদয ছফয কময এমনমছন এফং তামদয লনমজমদয ওয (এ ভমভণ অনুগমতেয) স্বীকামযালক্ত অদায় কমযমছন
ছম, অলভ লক ছতাভামদয ভালরক নআ? তাযা (ফাআ) ফরমরা, াাঁ লনশ্চয়আ, অভযা (এয ওয) সাক্ষয লদরাভ, (এয
ঈমেে লছমরা) ছমন ছকয়াভমতয লদন ছতাভযা একথা ফরমত না ামযা ছম, অভযা এ লফলময় নফলত লছরাভ।
১৭৩. লকংফা (একথাও ছমন না) ফমরা ছম, অল্লায ামথ ছমযক ছতা অভামদয ফা-দাদাযা অমগ কমযমছ_ অয
অভযা ছতা লছরাভ তামদয যফতণী ফংধয, ফালতরন্থীমদয কামণক্রমভয জমনে লক তুলভ অভামদয ধ্বং কযমফ?
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১৭৪. এবামফআ অলভ (তীমতয) দৃষ্টান্তভূ তামদয কামছ ছখারাখুলর ফণণনা কলয, ম্ভফত এযা (ছাজা মথ)
লপময অমফ।
১৭৫. (ছ ছভাাম্মদ,) তুলভ তামদয কামছ (এভন) একলি ভানুমলয কালনী (মড়) ছানাও, মায কামছ অলভ (নফীয
ভাধেমভ) অভায অয়াতভূ নালমর কমযলছরাভ, ছ তা ছথমক লফচুু্মত ময় মড়, তঃয য়তান তায লছু ছনয়
এফং ছ ম্পূণণ ছগাভযা ছরাকমদয দরবুক্ত ময় মড়।
১৭৬. (থচ) অলভ চাআমর তামক এ (অয়াতভূ) দ্বাযা ঈচ্চ ভমণাদা দান কযমত াযতাভ, লকন্তুম ছতা (উধণভুখী
অভামনয ফদমর) লনম্নভুখী মভীমনয প্রলতআ অক্ত ময় মড় এফং (ালথণফ) কাভনা-ফানায নুযণ কময। তায
ঈদাযণ মে কুকমু যয ঈদাযমণয ভমতা, মলদ তুলভ তামক ছদৌড়ামত থামকা তফু ছ (লজহ্বা ছফয কময) াাঁামত
থামক, অফায ছতাভযা ছলিমক ছছমড় লদমরও ছ (লজহ্বা ঝুলরময়) াাঁামত থামক, এ মে তামদয দৃষ্টান্ত মাযা
অভায অয়াতভূ স্বীকায কমযমছ, এ কালনীগুমরা (তামদয) তুলভ মড় ছানাও, য়মতা ফা তাযা লচন্তা-গমফলণা
কযমফ।
১৭৭. ছম ম্প্রদাময়য ছরামকযা অভায লনদণনভূ লভথো াফেস্ত কমযমছ, তাযা লনমজযাআ লনমজমদয ওয মুরুভ
কময অমছ, তামদয ঈদাযণ কমতাআ না লনকৃষ্ট !
১৭৮. অল্লা তায়ারা মামক থ ছদখান ছ (লঠক) থ প্রাপ্ত মফ, অফায মামক লতলন ছগাভযা কমযন তাযা বীলণ
েলতগ্রি (ময় মড়)।
১৭৯. ফস্তুত ফহু ংখেক ভানুল ও লিন (অমছ, মামদয) অলভ জাান্নামভয জমনেআ য়দা কমযলছ, তামদয কামছ
মলদও (ফুঝায ভমতা) লদর অমছ, লকন্তুতা লদময় তাযা লচন্তা কময না, তামদয কামছ (ছদখায ভমতা) ছচাখ থাকমরও
তাযা তা লদময় (তে) ছদমখ না, অফায তামদয কামছ (ছানায ভমতা) কান অমছ, লকন্তুতাযা ছ কান লদময় (তে
কথা) ছামন না, (অমর) এযা মে কলতয় জন্তু-জামনায়ামযয ভমতা, ফযং (ছকামনা ছকামনা ছেমত্র) তামদয
চাআমতও এযা ছফী প্রথভ্রষ্ট, এফ ছরামকযা (দারুণ) ঈদাীন।
১৮০. অল্লা তায়ারায জমনেআ মাফতীয় ুন্দয নাভভূ (লনমফলদত), তএফ ছতাভযা ছ ফ বামরা নামভআ তাাঁমক
ডামকা এফং ছফ ছরামকয কথা ছছমড় দাও মাযা তাাঁয নামভ লফকৃলত ঘিায়, মা লকছু তাযা (দুলনয়ায জীফমন) কময
এমমছ, লচমযআ তায মথামথ পর তাযা ামফ।
১৮১. অলভ মামদয ৃলষ্ট কমযলছ তামদয (ভানুল ও লিনমদয) ভামঝ (অফায) এভন একলি দর অমছ, মাযা
(ভানুলমক) লঠক মথয লদমক ডামক এফং (ছ ভমত) লনমজযাও (লনমজমদয জীফমন) আনাপ কাময়ভ কময।
১৮২. মাযা অভায অয়াতভূমক লভথো প্রলতন্ন কময, ক্রমভ ক্রমভ অলভ তামদয এভনবামফ (ধ্বংময লদমক
ছঠমর) লনময় মামফা, তাযা (তা) ছিযও ামফ না।
১৮৩. অলভ তামদয (লফমরাময) জমনে ফকা লদময় যাখমফা এফং (এ ফোাময) অভায ছকৌর (লকন্তু) তেন্ত
ক্ত।
১৮৪. তাযা লক কখমনা লচন্তাকময ছদমখ না! তামদয াথী (ছভাাম্মদ) ছকামনা াগর নয়, ছ ছতা মে (অমামফয)
একজন ুস্পষ্ট তকণকাযী ভাত্র।
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১৮৫. তাযা লক অভানভূ ও ৃলথফীয াফণমবৌভমত্বয (লফলয়লিয) লদমক কখমনা তালকময় ছদমখ না এফং তালকময়
ছদমখ না অল্লা তায়ারা এখামন মা লকছু ৃলষ্ট কমযমছন (তায প্রলত_ এফং এয প্রলতও ছম,) তামদয (ফিামনয)
ছভয়াদও য়মতা লনকিফতণী ময় এমমছ, এয য অয ছকান্ কথা অমছ মা ফরমর এযা ইভান অনমফ?
১৮৬. অল্লা তায়ারা মামক থাযা কময ছদন তামক মথ অনায অয (লদ্বতীয়) ছকঈআ ছনআ, অল্লা তায়ারা ছতা
তামদয (ফাআমকআ) তামদয ফাধেতায় উদভ্রান্ত ভমতা ঘুময ছফড়ামনায জমনে ছছমড় ছদন।
১৮৭. তাযা ছতাভায কামছ ছকয়াভত ম্পমকণ লজমে কময, এ লদনলি কখন ংঘলিত মফ, তুলভ (তামদয) ফমরা, এ
োন ছতা (যময়মছ) অভায ভালরমকয কামছ, এয ভয় অায অমগ লতলন তা প্রকা কযমফন না, (তমফ)
অকাভন্ডর ও মভীমনয জমনে ছলদন তা মফ একলি বয়াফ ঘিনা, এলি ছতাভামদয কামছ একান্ত
অকলস্মকবামফআ, তাযা (এ প্রশ্নলি এভনবামফ) লজমে কময ছম, ভমন য় তুলভ ফুলঝ লফলয়লি ম্পমকণ ফ লকছু
জামনা, (তামদয) ফমরা, ছকয়াভমতয োন ছতা একভাত্র অল্লা তায়ারায কামছআ যময়মছ, লকন্তু লধকাং ভানুলআ
(এ তেিুকু) জামন না।
১৮৮. তুলভ (অমযা) ফমরা, অভায লনমজয বামরা-ভমন্দয ভালরকও ছতা অলভ নআ, তমফ অল্লা তায়ারা মা চান
তাআ য়, মলদ অলভ জানা লফলয় ম্পমকণ জানতাভ, তামর অলভ (লনমজয জমনে ছ োমনয ছজাময) মনক
পায়দাআ ালর কময লনমত াযতাভ এফং ছকামনা করোণআ অভামক স্পণ কযমত াযমতা না, অলভ ছতা শুধু
(একজন নফী, জাান্নামভয) তকণকাযী ও (জান্নামতয) ুংফাদফাী ভাত্র, শুধু ছ জালতয জমনে মাযা অভায ওয
ইভান অমন।
১৮৯. লতলনআ অল্লা তায়ারা, লমলন ছতাভামদয একলি প্রাণ ছথমক য়দা কমযমছন এফং (যফতণী মণাময়) তায
ছথমক লতলন তায জুলড় ফালনময়মছন, ছমন তায (জুলড়য) কামছ (লগময়) ছ যভ ালন্ত রাব কযমত াময, তঃয
মখন (ুরুল) াথীলি (তায) ভলরা াথীলিমক (তদলক প্রময়াজমনয জমনে) ছঢমক লদমরা, তখন ভলরা াথীলি এক
রঘু গবণ ধাযণ কযমরা (এফং প্রথভ লদমক) ছ এ লনময়আ চরামপযা কযমরা, ময মখন ছ (গমবণয কাযমণ ওমমন)
বাযী ময় এমরা, তখন তাযা (ুরুল-ভলরা) ঈবময়আ তামদয ভালরকমক ছডমক ফরমরা, ছ অল্লা তায়ারা, মলদ
তুলভ অভামদয একলি ুি ও ূণণাংগ ন্তান দান কমযা, তামর অভযা ফেআ ছতাভায কৃতেতা অদায়কাযীমদয
দমর ালভর মফা।
১৯০. ময (লতেআ) মখন লতলন তামদয ঈবয়মক একলি (লনখুাঁত) ও বামরা ন্তান দান কযমরন, তখন তাযা মা
লকছু (সন্তােনদর অকাময অল্লায ে ছথমক) তামদয ছদয়া ময়মছ (ছ ফোামযআ) নেমদয যীক ফালনময়
লনমরা, অল্লা তায়ারা লকন্তু তামদয এ যীক ফানামনা ছথমক মনক লফত্র।
১৯১. এযা লক অল্লা তায়ারায ামথ এভন লকছুমক যীক (ভমন) কময, মাযা লকছুআ ৃলষ্ট কযমত াময না, ফযং
তামদয লনমজমদযআ ৃলষ্ট কযা য়
১৯২. তাযা তামদয কাঈমক ছকামনা যকভ াামে কযমত ক্ষভ নয় এফং তাযা লনমজমদযও ছকামনা যকভ াামে
কযমত াময না।
১৯৩. ছতাভযা মলদ এ (ভূখণ) ছরাকমদয ছদায়ামতয মথয লদমক অফান কমযা, তাযা ছতাভামদয কথা শুনমফ না,
(তাআ) ছতাভযা তামদয ছদায়ামতয মথ ডামকা লকংফা চু কময থামকা_ ঈবয়িাআ ছতাভামদয জমনে ভান কথা।
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১৯৪. অল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় ছতাভযা মামদয (াামমেয জমনে) ডামকা, তাযা ছতা ছতাভামদয ভমতাআ
কলতয় ফান্দা, ছতাভযা তামদয ছডমকআ ছদমখা না, ছতাভযা (ছতাভামদয দাফীমত) তেফাদী মর তামদয ঈলচত
ছতাভামদয ডামক াড়া ছদয়া।
১৯৫. তামদয লক ছকামনা া অমছ মায (ওয বয) লদময় তাযা চরমত াময, থফা তামদয লক ছকামনা (েভতাধয)
াত অমছ মা লদময় তাযা ফ লকছু ধযমত াময, লকংফা তামদয লক ছকামনা ছচাখ অমছ মা লদময় তাযা (ফ লকছু)
ছদখমত াময, লকংফা অমছ তামদয ছকামনা কান মা লদময় তাযা শুনমত াময! তুলভ ফমরা, ছতাভযা ডামকা ছতাভামদয
যীকমদয, এযয ছতাভযা অভায লফরুমে লড়মন্ত্র কমযা, (লড়মন্ত্র কযায ভয়) অভামক ছকামনা ফকাও লদময়া
না।
১৯৬. (তুলভ তামদয ফমরা,) লনশ্চয়আ অভায লববাফক মেন একভাত্র অল্লা তায়ারা, লমলন লকতাফ নালমর
কমযমছন, লতলন ামভাআ বামরা ছরাকমদয লববাফকত্ব কমযন।
১৯৭. অল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় মামদয ছতাভযা ডামকা, তাযা ছতাভামদয ছকামনা যকভ াামে কযমত ক্ষভ
নয়, (এভন লক) তাযা লনমজমদযও ছকামনা যকভ াামে কযমত াময না।
১৯৮. ছতাভযা মলদ (কখমনা) তামদয ছদায়ামতয মথ অায অহ্বান জানাও, তমফ তাযা শুনমতআ ামফ না, (কথা
ফরায ভয়) মলদও তুলভ ছদখমছা, তাযা ছতাভায লদমকআ ছচময় অমছ, লকন্তু এযা (তে) ছদখমতআ ায় না।
১৯৯. (ছ ছভাাম্মদ, এমদয ামথ) তুলভ েভায নীলত ফরম্বন কমযা, ছনক কামজয অমদ দাও এফং ভূখণ
ছরাকমদয তুলভ এলড়ময় চমরা।
২০০. কখমনা মলদ য়তামনয কুভন্ত্রণা ছতাভামক প্রমযালচত কময, ামথ ামথআ তুলভ অল্লা তায়ারায কামছ অশ্রয়
চাও, ফেআ লতলন (ফ লকছু) ছামনন এফং (ফ লকছু) জামনন।
২০১. অল্লা তায়ারামক মাযা বয় কময তামদয মলদ কখমনা য়তামনয ে ছথমক কুভন্ত্রণা স্পণ কময, তমফ তাযা
(ামথ ামথআ) আত্নমচতন ময় মড়, তত্েণাত্ তামদয ছচাখ খুমর মায়।
২০২. তামদয (কামপয) বাআ-ফন্ধুযা তামদয লফমরাময মথআ ছিমন লনময় ছমমত চায়, তঃয তাযা (ছচষ্টায)
ছকামনা ত্রুলি কময না।
২০৩. (অফায) মখন তুলভ (লকছু লদন) তামদয কামছ ছকামনা অয়াত এমন ালময না কমযা, তখন তাযা ফমর, বামরা
মতা মলদ তুলভ লনমজআ ছতভন লকছু ছফমছ না লনমত! তুলভ ফমরা, অলভ ছতা তাআ নুযণ কলয মা অভায ভালরমকয
কাছ ছথমক অভায কামছ নালমর য়, অয এ (ছকাযঅন) মে ছতাভামদয ভালরমকয কাছ ছথমক নালমর কযা
(অন্তদৃনটিসম্পন্ন) লনদণন, মাযা ইভান এমনমছ (এ লকতাফ) তামদয জমনে ছদায়াত ও যভত।
২০৪. মখন (ছতাভায াভমন) ছকাযঅন ছতরাওয়াত কযা য় তখন (ভমনামমামগয ামথ) তা ছামনা এফং লনশ্চু
থামকা, অা কযা মায় (এয পমর) ছতাভামদয ওয দয়া কযা মফ।
২০৫. (ছ নফী,) ছতাভায ভালরকমক স্মযণ কমযা ভমন ভমন, কার-ন্ধোয় লফনময় ও ংক লচমত্ত, নুচ্চ স্বমযয
কথাফাতণা লদময়ও (তাাঁমক তুলভ স্মযণ কমযা), কখমনা গামপরমদয দমর ালভর ময়া না।
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২০৬. লনমন্দম মাযা ছতাভায ভালরমকয একান্ত ালন্নছধে অমছ, তাযা কখমনা ংকায কময তাাঁয আফাদাত ছথমক
লফযত থামক না, তাযা তাাঁয তাফী কময এফং তাাঁয জমনে াজদা কময।
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ূযা অর অনপার
ভদীনায় ফতীর্ণ, অয়াত ৭৫, রুকু ১০
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ
১. (হ হভাাম্মদ,) হরামকযা হতাভায কামে (মুদ্ধরব্ধ ও মুমদ্ধ রযতযক্ত) রতরযক্ত (ভার-াভান) ম্পমকণ (অল্লা
তায়ারায হুকুভ) জানমত চামে , তুরভ (তামদয) ফমরা, (এ) রতরযক্ত ম্পদ মে (ভূরত) অল্লা তায়ারায জমনয
এফং (তাাঁয) যূমরয জমনয, তএফ (এ ফযাাময) হতাভযা অল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং (এ রনমদণময
অমরামক) রনমজমদয ভধযকায ম্পকণ ংমাধন কময নাও, অল্লা তায়ারা এফং তাাঁয যূমরয অনুগতয কমযা, মরদ
হতাভযা রতযকায (মথণ) হভামভন ময় থামকা।
২. হভামভন হতা মে হফ হরাক, (মামদয) অল্লা তায়ারামক স্মযর্ কযামনা মর তামদয হৃদয় ক রম্পত ময়
ওমে এফং মখন তামদয াভমন তাাঁয অয়াতভূ হতরাওয়াত কযা য়, তখন তামদয ইভান ফৃরদ্ধ ায় এফং তাযা
(ফ ভয়) তামদয ভাররমকয ওয রনবণয কময।
৩. মাযা নাভাম প্ররতষ্ঠা কময এফং অরভ তামদয মা রকেু (থণ-ম্পদ) দান কমযরে তা হথমক তাযা (অভাযআ মথ)
খযচ কময।
৪. (ভূরত) এ (গুর্ ম্পন্ন) হরাকগুমরাআ মে রতযকায হভামভন, তামদয ভাররমকয কামে তামদয জমনয (রফুর)
ভমণাদা, ভা ও ম্মানজনক জীরফকা (-য ফযফস্থা) যময়মে।
৫. (হবামফআ হতাভামদয হফয ওয়া ঈরচত রেমরা) হমবামফ হতাভায ভাররক হতাভামক হতাভায ফাড়ী হথমক হফয
কময এমনমেন, থচ (তখনও) হভামভনমদয একদর হরাক (রেমরা এ কামজয দারুন েন্দকাযী।
৬. তয (হতাভায কামে) প্রকারত ওয়ায যও এযা হতাভায ামথ রফতমকণ ররপ্ত মে, (ভমন রেমরা) তাযা হমন
হদখমত ারেমরা, ধীময ধীময ভৃতযয রদমকআ তামদয হেমর হদয়া মে।
৭. (স্মযর্ কমযা,) মখন অল্লা তায়ারা হতাভামদয প্ররতশ্রুরত রদরেমরন_ দুরি দমরয ভমধয একরি দর হতাভামদয
(কযায়ত্ত) মফ, (ফয) হতাভযা (তখন) চারেমর (দুফণর ও) রনয দররিআ হতাভামদয (কযায়ত্ত) হাক, থচ
অল্লা তায়ারা তাাঁয 'কথা’ দ্বাযা তয প্ররতরষ্ঠত কযমত চারেমরন এফং (এয ভাঝ রদময় রতরন) কামপযমদয হকড়
হকমি (তামদয রনভূর
ণ কময) রদমত হচময়রেমরন,
৮. (এয ঈমেয রেমরা) তযমক হমন (তায) তয রদময় প্ররতরষ্ঠত কযা মায় এফং ফারতরমক মামত কময (ফারতমরয
ভমতাআ) রনভূণর কযা মায়, মরদও ারষ্ঠযা (এমক) েন্দ কমযরন।
৯. (অমযা স্মযর্ কমযা,) মখন হতাভযা হতাভামদয ভাররমকয কামে (কাতয কমে) পরযয়াদ হ কযরেমর, অল্লা
তায়ারা হতাভামদয পরযয়াদ কফুর কমযরেমরন এফং ফমররেমরন, াাঁ, অরভ হতাভামদয (এ মুমদ্ধয ভয়দামন) য য
এক াজায হপমযতা ারেময় াাময কযমফা।
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১০. অল্লা তায়ারা হতাভামদয শুব ংফাদ হদয়া ও তা রদময় হতাভামদয ভনমক প্রা
ন্ত কযায ঈমেমআ এিা
ফমররেমরন, (নতুফা অর) াাময হতা অল্লা তায়ারায কাে হথমকআ অম
, রনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা
যাক্রভারী ও প্রজ্ঞাফান।
১১. (অমযা স্মযর্ কমযা,) মখন অল্লা তায়ারা তাাঁয রনমজয  ক্ষ হথমক হতাভামদয রনযাত্তা ও স্ব নির জমনয
হতাভামদয তন্দ্রায় অেন্ন কময রদময়মেন এফং হতাভামদয ওয রতরন অকা হথমক ফৃরিয ারন নারমর কমযমেন,
ঈমেয রেমরা এ (ারন) দ্বাযা রতরন হতাভামদয ধুময় াক-াপ কযমফন, হতাভামদয ভন হথমক য়তামনয
রফত্রতা দূয কযমফন, হতাভামদয ভমন া ফৃরদ্ধ কযমফন, (মফণারয মুমদ্ধয ভয়দামন) রতরন এয ভাধযমভ
হতাভামদয কদভ ভমফুত কযমফন।
১২. (তাও স্মযর্ কমযা,) মখন হতাভায ভাররক হপমযতামদয কামে ওী ারেময় ফরমরন, অরভ হতাভামদয ামথআ
অরে, তএফ হতাভযা হভামভনমদয া দাও (তামদয কদভ রফচর যামখা) , রচমযআ অরভ কামপযমদয ভমন
দারুর্ এক বীরতয ঞ্চায কময হদমফা, তএফ হতাভযা (তামদয) ঘামড়য ওয অঘাত ামনা এফং তামদয (ামড়য)
প্রমতযক হজাড়ায় হজাড়ায় অঘাত কমযা।
১৩. এ (কাজ)-িা এ কাযমর্ হম, এযা অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যূমরয রফরুমদ্ধ হভাকামফরায় হনমভমে, অয মাযাআ
এবামফ অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যূমরয রফমযারধতা কময (তামদয জানা ঈরচত), অল্লা তায়ারা অমাফ দামন
তযন্ত কমোয।
১৪. (হ কামপযযা,) এ মে হতাভামদয (মথাথণ াওনা), তঃয (বামরা কময) হতাভযা এয স্বাদ গ্রর্ কযমত
থামকা, কামপযমদয জমনয হদামমখয (বয়াফ) অমাফ হতা যময়মেআ।
১৫. হ হভামভন ফান্দাযা, হতাভযা মখন মুমদ্ধয ভয়দামন কামপযমদয ভুমখাভুরখ হভাকামফরা কযমফ, তখন কখমনা
ৃষ্ঠ প্রদণন কযমফ না।
১৬. (হজমন হযমখা,) এ (মুমদ্ধয) রদন হম ফযরক্ত তায ৃষ্ঠ প্রদণন কযমফ, হ ফযআ অল্লা তায়ারায গজফ জণন
কযমফ, তমফ মুমদ্ধয হকৌর রমমফ রকংফা (রনজ) ফারনীয ামথ রভররত ফায ঈমেয োড়া (মরদ হকঈ এভনরি
কময তামর), তায জমনয জাান্নাভআ মফ একভাত্র অশ্রয়স্থর, অয জাান্নাভ রতযআ রনকৃি জায়গা।
১৭. (মুমদ্ধ মাযা রনত ময়মে) তামদয হতাভযা হকঈআ তযা কমযারন, ফযং অল্লা তায়ারাআ তামদয তযা
কমযমেন, অয তুরভ মখন (তামদয প্ররত) তীয রনমক্ষ কযরেমর, (ভূরত) তুরভ রনমক্ষ কমযারন (কমযমেন অল্লা
তায়ারা স্বয়ং), রতরন রনমজয হথমক হভামভনমদয ঈত্তভ ুযস্কায দান কময (তামদয রফজয়) রদমত হচময়মেন,
রনমন্দম অল্লা তায়ারা (ফ রকেু) হামনন এফং (ফ রকেু) জামনন।
১৮. এিা মে হতাভামদয (ফযাাময তাাঁয নীরত), ফযআ অল্লা তায়ারা কামপযমদয লড়মন্ত্র দুফণর কময হদন।
১৯. (হ কামপযযা,) হতাভযা একিা রদ্ধা ন্ত হচময়রেমর, াাঁ, (অজ) হ রদ্ধা ন্ত (_কয ভুূতণরি) হতাভামদয াভমন
এম হগমে, মরদ এখনও হতাভযা (মুদ্ধ হথমক) রফযত মত চাও, তামর তা হতাভামদয জমনয করযার্কয মফ,
হতাভযা মরদ (অফায মুমদ্ধয জমনয) রপময অমা, তামর অভযাও (ভয়দামন) রপময অমফা, অয হতাভামদয
ফারনী ংখযায় মমতাআ হফী হাক না হকন তা হতাভামদয হকামনাআ ঈকাময অমফ না, (কাযর্) অল্লা তায়ারা
ইভানদাযমদয ামথআ যময়মেন।
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২০. হ ইভানদায হরামকযা, হতাভযা অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যূমরয অনুগতয কমযা, কখমনা তাাঁয কাে হথমক ভুখ
রপরযময় রনময়া না, (রফমল কময) মখন হতাভযা (ফ রকেু) শুনমতআ ামো।
২১. হতাভযা তামদয ভমতা ময়া না মাযা (ভুমখ) ফমর, াাঁ, অভযা (নফীয কথা) হানরাভ, রকন্তু
রকেুআ হামন না।

তাযা অমর

২২. অল্লা তায়ারায কামে (তাাঁয ৃরিয) রনকৃিতভ জীফ মে হআ ফরধয ও ভূক (ভানুলগুমরা), মাযা (তয দ্বীন
ম্পমকণ) রকেু ফুমঝ না।
২৩. অল্লা তায়ারা মরদ জানমতন, এমদয হবতয (াভানয) হকামনা বামরা (গুর্ও) ফরি অমে, তামর রতরন
তামদয ফযআ (হদায়ামতয কথা) হানামতন , (ফয) রতরন তামদয হানামরও তাযা তামক ঈ হক্ষাআ কযমতা
এফং নযরদমক রপময হমমতা।
২৪. হ ইভানদায হরামকযা, হতাভযা অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যূমরয ডামক াড়া দাও মখন রতরন হতাভামদয এভন
রকেুয রদমক ডামকন মা হতাভামদয রতযকায মথণ জীফন দান কযমফ, (এ কথািা) হজমন হযমখা, অল্লা তায়ারা
ভানুল ও তায হৃদময়য ভাঝাভারঝ স্থামন ফস্থান গ্রর্ কমযন , (অফায) হতাভামদয ফাআমক তাাঁয কামেআ জমড়া কযা
মফ।
২৫. হতাভযা (অল্লামরারতায) হআ হপতনা হথমক হফাঁমচ থামকা, মায বয়াফ ারি_ মাযা হতাভামদয ভমধয
মামরভ শুধু তামদয ভমধযআ ীভাফদ্ধ থাকমফ না, অমযা হজমন যামখা, অল্লা তায়ারা তয
ন্ত কমোয ারি
প্রদানকাযী।
২৬. স্মযর্ কমযা, মখন হতাভযা (ংখযায়) রেমর (রনতা ন্ত) কভ, (এআ) মভীমন হতাভামদয ভমন কযা মতা হতাভযা
তযন্ত দুফণর, হতাভযা ফণদাআ এ বময় (অতংরকত) থাকমত হম, কখন (নয) ভানুলযা হতাভামদয ওয চড়াও
মফ, তঃয অল্লা তায়ারা হতাভামদয (একরি বূখমে এমন) অশ্রয় রদমরন, তাাঁয (একা ন্ত) াাময রদময় রতরন
হতাভামদয রক্তারী কযমরন এফং রতরন এ অায় হতাভামদয (ফহুরফধ) ঈত্তভ রজরন দান কযমরন হম, হতাভযা
(অল্লায এফ হনয়াভমতয) হাকয অদায় কযমফ।
২৭. হ ইভানদায ফান্দাযা, হতাভযা অল্লা তায়ারা ও (তাাঁয) যূমরয ামথ কখমনা রফশ্বাঘাতকতা কমযা না এফং
হজমন-শুমন রনমজমদয অভানমতযও হখয়ানত কমযা না। ২৮. হজমন হযমখা, হতাভামদয ভার-ম্পদ ও  ন্তান-ন্তরত
মে (অল্লা তায়ারায  ক্ষ হথমক) যীক্ষাভাত্র, (হম এ যীক্ষায় ঈত্তীর্ণ মফ) তায জমনয অল্লা তায়ারায কামে
ভা প্ররতদান যময়মে।
২৯. হ ইভানদায হরামকযা, হতাভযা মরদ অল্লামক বয় কময চমরা, তামর রতরন হতাভামদয জমনয (নযমদয
ামথ) াথণকয রনর্ণয়কাযী (রকেু স্বতন্ত্র ভমণাদা) দান কযমফন, রতরন হতাভামদয গুনাভূ রভরিময় হদমফন, রতরন
হতাভামদয ক্ষভা কময হদমফন, অল্লা তায়ারায দান (অমরআ) মনক ফমড়া।
৩০. (স্মযর্ কমযা,) মখন কামপযযা হতাভায রফরুমদ্ধ লড়মন্ত্র কযরেমরা, তাযা হতাভামক ফন্দী কযমফ থফা হতাভামক
তযা কযমফ রকংফা হতাভামক (অন বূরভ হথমক) রনফণারত কময হদমফ , (এ ভয় একরদমক) তাযা হতাভায রফরুমদ্ধ
লড়মন্ত্র কযরেমরা, (অমযক রদমক) অল্লা তায়ারাও (হতাভায  ক্ষে) হকৌর চাররময় মারেমরন , অয অল্লা
তায়ারাআ মেন মফণাৎকৃি কুরী।
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৩১. মখন তামদয াভমন অভায হকামনা অয়াত মড় হানামনা মতা, তখন তাযা ফরমতা, (াাঁ) অভযা একথা
(অমগও) শুমনরে, অভযা চাআমর এ ধযমনয কথা হতা রনমজযাও ফরমত ারয, এগুমরা হতা অমগয হরাকমদয
ঈকথা োড়া অয রকেু নয়।
৩২. তাযা মখন ফমররেমরা, হ অল্লা তায়ারা, (হভাাম্মমদয অনীত) হকতাফ মরদ হতাভায কাে হথমক াোমনা
তয য়, তামর (এমক ভানয কযায কাযমর্) তুরভ অভামদয ওয অভান হথমক াথয ফলণর্ কমযা, রকংফা তুরভ
অভামদয ওয হকামনা করেন ারি ারেময় দাও।
৩৩. অল্লা তায়ারা এভন নন হম, রতরন তামদয হকামনা অমাফ হদমফন, থচ তুরভ (যীময) তামদয ভমধয
(ফতণভান) যময়মো , অয অল্লা তায়ারা এভনও নন হম, হকামনা (জারতয) ভানুলমদয রতরন ারি হদমফন, থচ
তাযা (রকেু হরাক) তখনও অল্লায কামে ক্ষভা প্রাথণনা কযমে।
৩৪. হকনআ ফা অল্লা তায়ারা (_মাযা কামপয) তামদয অমাফ হদমফন না_ মখন তাযা অল্লায ফান্দামদয
ভারজদুর াযামভ অায থ হথমক রনফৃত্ত কময, থচ তাযা হতা (এ ঘমযয) রববাফকও নয় , এ ঘমযয (অর)
রববাফক মে তাযা, মাযা অল্লা তায়ারামক বয় কময, রকন্তু তামদয রধকাং ভানুলআ (এ কথািা) জামন না।
৩৫. (এ ঘমযয াম) তামদয (জামরী মুমগয) নাভাম হতা রকেু র হদয়া ও তারর ফাজামনা োড়া অয রকেুআ
রেমরা না , (এ কাযমর্আ অল্লা তায়ারা তামদয ফরমফন,) এখন হতাভযা হতাভামদয কুপযী কামণকরাময জমনয
ারি হবাগ কমযা।
৩৬. মাযা অল্লা তায়ারামক স্বীকায কমযমে এফং মাযা রনমজমদয ধন-ম্পদ (এ খামতআ) ফযয় কমযমে হম, (এয
দ্বাযা) ভানুলমদয অল্লা তায়ারায থ হথমক রপরযময় যাখমফ , (এমদয জমনয তুরভ হবমফা না,) এযা (এ মথ) ধনম্পদ অমযা ফযয় কযমত থাকমফ, তঃয একরদন হ (ফযয় কযা)-িাআ তামদয জমনয ভন িানের কাযর্ মফ,
তঃয (দুরনয়ায জীফমনও) তাযা যাবূত মফ, অয মাযা কুপযী কমযমে অমখযামত তামদয ফাআমক জাান্নামভয
াম একরত্রত কযা মফ।
৩৭. (এবামফআ) অল্লা তায়ারা বামরামক খাযা হথমক ৃথক কময হদমফন এফং খাযাগুমরায একিামক
অমযকিায ওয হযমখ ফগুমরা এক জায়গায়
িূীকৃত কযমফন, তঃয (হগািা িূে) জাান্নামভ রনমক্ষ
কযমফন, (ভূরত) এ হরাকগুমরা হরদন (বীলর্) ক্ষরতগ্রস্থমফ।
৩৮. (হ হভাাম্মদ,) মাযা অল্লা তায়ারামক স্বীকায কমযমে তামদয তুরভ ফমরা, তাযা মরদ এ হথমক (এখমনা)
রপময অম, তামর তামদয তীমতয ফ রকেুআ
ক্ষভা কময হদয়া মফ, তমফ মরদ তাযা (তামদয অমগয
কামণকরাময রদমক) রপময মায়, তামর তামদয (াভমন) অমগয (জারতভূময বয়াফ) রযর্ামভয দৃিান্ত হতা
(ভজুদ) যময়মেআ।
৩৯. (হ ইভানদায হরামকযা,) হতাভযা কামপযমদয রফরুমদ্ধ রড়াআ কযমত থামকা, মমতার্ না (অল্লায মভীমন
কুপযীয) হপতনা ফাকী থাকমফ এফং দ্বীন ম্পূর্ণবামফ অল্লা তায়ারায জমনযআ (রনরদণি) ময় মামফ, (াাঁ,) তাযা মরদ
(কুপুয হথমক) রনফৃত্ত য়, তামর অল্লা তায়ারাআ মফন তামদয কামণকরাময মণমফর্কাযী।
৪০. (এফ রকেু মেও) মরদ তাযা তয হথমক ভুখ রপরযময় হনয় তামর হতাভযা হজমন যামখা, অল্লা তায়ারাআ
মেন হতাভামদয রববাফক, কমতা ঈত্তভ রববাফক অল্লা তায়ারা, কমতা ঈত্তভ াামযকাযী (রতরন)!
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োরা ১০
৪১. (হ হভামভনযা,) হতাভযা হজমন হযমখা, মুমদ্ধ হম ম্পদ হতাভযা জণন কমযমো, তায এক ঞ্চভাং অল্লা
তায়ারায জমনয, যুমরয জমনয, (তাাঁয) স্বজনমদয জমনয, এতীভমদয জমনয, হভকীনমদয জমনয ও থচাযী
হভাামপযমদয জমনয, হতাভযা মরদ অল্লামত রফশ্বা কমযা, (অমযা) রফশ্বা কমযা হ (রফজয়ঘরিত) রফলয়রিয
প্ররত, মা অরভ ক ও ফারতমরয চুড়ান্ত ভীভাংায রদন এফং এমক মযয ভুমখাভুরখ ফায রদন অভায ফান্দায
ওয নারমর কমযরেরাভ; অল্লা তায়ারা মেন ফণরফলময়য ওয একক ক্ষভতাফান।
৪২. (মুদ্ধমক্ষমত্র) হতাভযা রেমর ঈতযকায রনকি প্রামন্তয, তাযা রেমরা দুয প্রামন্তয, অয (হকাযায়) কামপরা
রেমরা হতাভামদয তুরনায় রনম্নবূরভমত; মরদ হতাভযা অমগআ (এ ফযাাময) তামদয ামথ হকামনা (রগ্রভ চুরক্তয)
রি কযমত চাআমত, তামর এ রি ফািফায়মন হতাভযা ফযআ ভতরফমযাধ কযমত, রকন্তু অল্লা তায়ারা তাআ
ঘিামত হচময়রেমরন মা ঘিামনা অল্লা তায়ারায ভঞ্জুয রেমরা (এ জমনযআ রতরন ঈবয় দরমক যর্মক্ষমত্র াভনাাভরন
কযামরন, মামত কময), হম দররি ধ্বং মফ হ হমন তয (রভথযা) স্পি ওয়ায যআ ধ্বং য়, অফায হম দররি
হফাঁমচ থাকমফ হও হমন তযাতয প্রভামর্য রবরত্তমতআ হফাঁমচ থামক; রনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা ফণমশ্রাতা ও ফণজ্ঞ।
৪৩. (অমযা স্মযর্ কমযা,) অল্লা তায়ারা হতাভামক মখন স্বমে তামদয ংখযা কভ হদরখময়রেমরন, (তখন) মরদ
রতরন হতাভামক তামদয ংখযা হফী হদখামতন তামর ফযআ হতাভযা া ারযময় হপরমত এফং এ রফলময়
হতাভযা এমক মযয ামথ রফতকণ শুরু কময রদমত, রকন্তু অল্লা তায়ারা (এিা না কময হতাভামদয) রনযাদ কময
রদময়মেন; হকননা রতরন ভানুমলয ন্তময মা রকেু (রুরকময়) থামক হ ম্পমকণ ভযক ওয়ামকপার যময়মেন।
৪৪. (হ ভময়য কথাও স্মযর্ কমযা,) মখন হতাভযা (মুমদ্ধয ভয়দামন) তামদয াভনাাভরন মর, তখন
হতাভামদয হচামখ তামদয (ংখযা) অল্লা তায়ারা (রনতান্ত) কভ (কময) হদখামরন এফং তামদয হচামখও রতরন
হতাভামদয (ংখযা) হদখামরন কভ (এয ঈমেয রেমরা), হমন অল্লা তায়ারা তাআ ঘরিময় হদখান মা রকেু রতরন (এ
ঘিনায ভাধযমভ) ঘিামত চান; (হকননা) অল্লা তায়ারায রদমকআ ফ রকেুমক রপময হমমত মফ।
৪৫. হ ইভানদায হরামকযা, হকামনা ফারনীয ামথ মখন হতাভযা াভনাাভরন ও, তখন ভয়দামন রফচর থাকমফ
এফং (রফজময়য অর ঈৎুক) অল্লা তায়ারামক হফী হফী কময স্মযর্ কযমত থাকমফ, অা কযা মায় হতাভযা
াপরয রাব কযমত াযমফ।
৪৬. হতাভযা অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয অনুগতয কমযা, রনমজমদয ভমধয যস্পয ঝগড়া-রফফাদ কমযা না,
নযথায় হতাভযা া ারযময় হপরমফ এফং হতাভামদয প্ররতরত্ত খতভ ময় মামফ, হতাভযা ধধমণ ধাযর্ কমযা;
ফযআ অল্লা তায়ারা ধধমণীরমদয ামথ যময়মেন।
৪৭. হতাভযা (কখমনা) তামদয ভমতা ময়া না, মাযা ংকায ও হরাকমদয (রনমজমদয ান-ওকত) হদখামনায
জমনয রনমজমদয ঘয হথমক হফরযময় এমমে এফং াধাযর্ ভানুলমদয মাযা অল্লা তায়ারায থ হথমক রপরযময়
যামখ; (ভুরত) তামদয ভুদয় কামণকরাআ অল্লা তায়ারা রযমফিন কময অমেন।
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৪৮. মখন য়তান তামদয কাজগুমরামক তামদয াভমন খুফ চাকরচকযভয় কময হ কমযরেমরা এফং হ তামদয
ফমররেমরা, অজ ভানুমলয ভমধয হকঈআ হতাভামদয ওয রফজয়ী মত াযমফ না এফং অরভ হতা হতাভামদয ামআ
অরে, তঃয মখন ঈবয় দর ম্মুখভময ঝাাঁরময় ড়মরা, তখন হ হকমি ড়মরা এফং ফরমরা, হতাভামদয
ামথ অভায হকামনাআ ম্পকণ হনআ, অরভ এভন রকেু হদখমত ারে মা হতাভযা হদখমত াও না, অরভ ফযআ
অল্লা তায়ারামক বয় করয এফং (অরভ জারন) অল্লা তায়ারা মেন কমোয ারিদাতা।
৪৯. হভানামপক ও তামদয দরফর মামদয রদমর (হগাভযাীয) ফযারধ যময়মে, মখন তাযা ফরমরা, এ হরাকমদয
(ভুরত) তামদয (নতুন) দ্বীন (ভাযাত্মকবামফ) প্রতারযত কময হযমখমে; (তয কথা মে,) হম হকামনা ফযরক্তআ
(রফমদ-অমদ) অল্লা তায়ারায ওয বযা কময (হ ফুঝমত াযমফ), অল্লা তায়ারা প্রফর যাক্রান্ত ও
প্রজ্ঞাভয়।
৫০. তুরভ মরদ (রতযআ) হআ (করুর্) ফস্থা হদখমত হমত, মখন অল্লায হপমযতাযা কামপযমদয রূ হফয কময
রনময় মারেমরা, হপমযতাযা (তখন) তামদয ভুখভের ও ৃষ্ঠমদম (ক্রভাগত) অঘাত কময মারেমরা (এফং তাযা
ফররেমরা), হতাভযা অগুমনয অমাফ ঈমবাগ কমযা।
৫১. (ভুরত) এিা মে হতাভামদয রনমজমদযআ ঈবয় ামতয কাভাআ, মা হতাভযা (অমগআ এখামন) ারেময়রেমরা,
অল্লা তায়ারা কখমনা তাাঁয ফান্দায ওয মুরুভ কমযন না,
৫২. (এমদয রযর্রত মফ,) হপযাঈমনয অনজন ও তামদয ূফণফতণী কামপযমদয ভমতাআ; তাযা ফাআ অল্লা
তায়ারায অয়াতমক স্বীকায কমযমে, পমর তামদয গুনাময দরুন অল্লা তায়ারা তামদয াকড়াও কযমরন;
রনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা রক্তারী ও কমোয ারিদানকাযী।
৫৩. এিা এ কাযমর্ হম, অল্লা তায়ারা মখন হকামনা জারতমক হকামনা হনয়াভত দান কমযন, রতরন তমতাক্ষর্ মণন্ত
তাাঁয হ হনয়াভত (তামদয জমনয) ফদমর হদন না, মমতাক্ষর্ না তাযা রনমজযা রনমজমদয ফস্থায রযফতণন কময,
রনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা (ফ রকেু) হামনন, (ফ রকেু) জামনন,
৫৪. (এযাও মে) হপযাঈন, তায স্বজন ও তামদয অমগয হরাকমদয ভমতা; অল্লায অয়াতমক তাযা (যারয)
রভথযা াফযি কমযমে, পমর অরভ তামদয (কুপযীয) যামধয জমনয তামদয ধ্বং কময রদময়রে এফং হপযাঈমনয
স্বজনমদয অরভ ডুরফময় রদময়রে, (ভুরত) তাযা ফাআ রেমরা মামরভ।
৫৫. রনশ্চয়আ (অল্লায এ) মভীমন (রফচযর্ীর) জীমফয ভমধয অল্লায কামে রনকৃিতভ মে তাযা, মাযা (স্বয়ং এ
মভীমনয স্রিামকআ) স্বীকায কময এফং তাযা (তাাঁয ওয) ইভান অমন না।
৫৬. (তাযাও এ রনকৃি হরাকমদয নযতভ,) মামদয ামথ তুরভ (ফাকায়দা) রিচুরক্ত স্বাক্ষয কমযমো, তঃয
তাযা প্ররতফায ুমমাগ হময়আ হ চুরক্ত বংগ কমযমে এফং (এ ফযাাময) তাযা (কাঈমকআ) মযায়া কমযরন।
৫৭. তএফ, এ হরাকমদয মরদ কখমনা তুরভ ধযমত ামযা, তামর তামদয ভুর ফারনী হথমক রফরেন্ন কময
এভনবামফ ারি হদমফ, মামত তামদয যফতণী ফারনী (এ হথমক রকেু) রক্ষা গ্রর্ কময।
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৫৮. মরদ কখমনা হকামনা জারতয কাে হথমক হতাভায এ অংকা য় হম, তাযা (চুরক্ত বংগ কময) রফশ্বাঘাতকতা
কযমফ, তামর তুরভও (তামদয ামথ ম্পারদত) চুরক্ত একআবামফ তামদয (ভুমখয) ওয েুাঁমড় দাও (তমফ হতাভযা
রনমজযা তা অমগ রংঘন কমযা না); রনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা হখয়ানতকাযীমদয েন্দ কমযন না।
৫৯. অয কামপযযা হমন কখমনাআ এভন ধাযর্া কযমত না াময হম, ওযা (হতাভামদয হেমন হপমর রনমজযা)
এরগময় হগমে; (অমর) তাযা (হতাভামদয যাবূত কযায হকামনা) ক্ষভতাআ যামখ না।
৬০. তামদয (ামথ মুমদ্ধয) জমনয হতা হতাভযা মথাাধয াজ-যঞ্জাভ, রক্ত ও হঘাড়া প্রিূত যাখমফ এফং এ রদময়
হতাভযা অল্লায দুভন ও হতাভামদয দুভনমদয বীত-ন্ত্রি কময হদমফ, (এ োড়াও রকেু হরাক অমে) মামদয
রযচয় হতাভযা জামনা না, শুধু অল্লা তায়ারাআ তামদয হচমনন; অল্লা তায়ারায মথ হতাভযা মা রকেুআ ফযয়
কযমফ, তায ুমযাুরয প্ররতদান হতাভামদয (যকামর) অদায় কময হদয়া মফ এফং হতাভামদয ওয রফন্দুভাত্রও
মুরুভ কযা মফ না।
৬১. (হ হভাাম্মদ,) তাযা মরদ রিয প্ররত অগ্র হদখায়, তামর তুরভও রিয রদমক ঝুাঁমক মামফ এফং (ফণদা)
অল্লায ওযআ বযা কযমফ; ফযআ অল্লা তায়ারা (ফ রকেু) হামনন, (ফ রকেু) হদমখন।
৬২. অয মরদ কখমনা তাযা (রিয অড়ামর) হতাভামক হধাকা রদমত চায়, তামর (হতাভায দুরশ্চন্তাগ্রস্থ ওয়ায
হকামনা কাযর্ হনআ, হকননা) হতাভায (যক্ষায) জমনয হতা অল্লা তায়ারাআ মমথি; (তীমতও) রতরন তাাঁয (যারয)
াাময ও এক দর হভামভন দ্বাযা হতাভামক রক্ত মুরগময়মেন,
৬৩. অল্লা তায়ারা তামদয ন্তযভুময ভামঝ াযস্পরযক (বামরাফাা ও) ম্প্রীরতয ফিমন অফদ্ধ কময
রদময়মেন; থচ তুরভ মরদ দুরনয়ায মাফতীয় ম্পদও (এয হেমন) ফযয় কযমত, তফু তুরভ এ ভানুলমদয রদরগুমরায
ভামঝ াযস্পরযক বামরাফাায ফিন স্থান কযমত াযমত না; রকন্তু অল্লা তায়ারা এমদয ভামঝ প্রীরত স্থান কময
রদময়মেন; ফযআ রতরন যাক্রভারী ও রফজ্ঞ কুরী।
৬৪. হ নফী, হতাভায জমনয এফং হতাভায নুফতণনকাযী হভামভনমদয জমনয হতা অল্লা তায়ারাআ মমথি।
৬৫. হ নফী, তুরভ হভামভনমদয মুমদ্ধয জমনয ঈদ্বুদ্ধ কমযা (ভমন হযমখা); হতাভামদয ভমধয রফ জন হরাকও মরদ
ধধমণীর মত াময তামর তাযা দু' হরামকয ওয রফজয়ী মফ, অফায হতাভামদয ভামঝ (এভন হরামকয ংখযা)
মরদ এক য় তামর তাযা এক াজায হরামকয ওয জয় রাব কযমফ, এয কাযর্ মে, তাযা এভন জারত মাযা
(অল্লায রক্ত ম্পমকণ) রকেুআ হফামঝ না।
৬৬. (এ রনশ্চয়তা দ্বাযা) এখন অল্লা তায়ারা হতাভামদয ওয হথমক (ঈমদ্বগ ও দুরশ্চন্তায) হফাঝা ারকা কময
রদময়মেন, (হমমতু) রতরন (একথা) জামনন, হতাভামদয ভমধয রকেু দুফণরতা যময়মে; (তঃয) হতাভামদয ভমধয
মরদ এক' ধধমণীর ভানুল থামক তামর তাযা দু'য ওয রফজয়ী মফ, অফায মরদ থামক হতাভামদয এক াজায
ধধমণীর ফযরক্ত, তামর তাযা অল্লা তায়ারায হুকুমভ রফজয়ী মফ দু'াজায হরামকয ওয; (হজমন হযমখা,) অল্লা
তায়ারা ধধমণীরমদয ামথআ যময়মেন।
৬৭. হকামনা নফীয মক্ষআ এিা হাবা ায় না হম, হ তায কামে ফন্দীমদয অিমক যাখমফ, মমতাক্ষর্ মণন্ত হ
মভীমন যক্তাত ঘিামফ এফং (অল্লায) ত্রুমদয রনাত না কময হদমফ; অমর হতাভযা হতা দুরনয়ায (াভানয)
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স্বাথণিুকুআ চাও, অয অল্লা তায়ারা চান (হতাভামদয) অমখযামতয করযার্ (দান কযমত); অল্লা তায়ারাআ মেন
যাক্রভারী ও প্রজ্ঞাভয়।
৬৮. মরদ (এ ফযাাময) অল্লা তায়ারায কাে হথমক ূমফণয হকামনা (পযভান) হরখা না থাকমতা, তামর (ফন্দীমদয
কাে হথমক ভুরক্তর্ রমমফ হতাভযা) মা রকেু রনময়মো, তায জমনয একিা ফমড়া ধযমনয অমাফ হতাভামদয হময়
ফমতা।
৬৯. তএফ মা রকেু হতাভযা গনীভত রমমফ রাব কমযমো, (রনঃংমকামচ) হতাভযা তা খাও, (হকননা) তা ম্পূর্ণ
ারার ও রফত্র, হতাভযা অল্লা তায়ারামক বয় কমযা; অল্লা তায়ারা ফযআ ক্ষভাীর ও দয়ারু।
৭০. হ নফী, হতাভায ামত হমফ ফন্দী যময়মে, তামদয তুরভ ফমরা, অল্লা তায়ারা মরদ হতাভামদয রদমর বামরা
রকেু (গ্রমর্য হমাগযতা অমে ফমর) জানমত ান, তামর রতরন হতাভামদয (ইভামনয) এভন এক করযার্ দান
কযমফন মা হতাভামদয কাে হথমক (ভুরক্তর্ রমমফ) গৃীত ম্পমদয চাআমত মনক বামরা এফং রতরন হতাভামদয
(গুনাভুও) ভাপ কময হদমফন; অল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও দয়াফান।
৭১. অয তাযা মরদ হতাভায ামথ রফশ্বা বংগ কযমত চায় (তামর তুরভ হবমফা না), এযা হতা এয অমগ অল্লা
তায়ারায ামথও রফশ্বাঘাতকতা কমযমে এফং (এ কাযমর্আ) তামদয ভধয হথমক রতরন হতাভামদয রফজয় (ক্ষভতা)
দান কমযমেন; অল্লা তায়ারাআ মেন জ্ঞানফান ও কুরী।
৭২. রনঃমন্দম মাযা ইভান এমনমে (এফং এআ ইভামনয জমনয) রজযত কমযমে, রনমজমদয জান-ভার রদময়
অল্লায মথ হজাদ কমযমে এফং মাযা (হভাামজযমদয) অশ্রয় রদময়মে ও (তামদয) াাময কমযমে, তাযা ফাআ
যস্পমযয ফিু; (যরদমক) মাযা ইভান এমনমে থচ এখমনা রজযত কমযরন, মমতাক্ষর্ মণন্ত তাযা রজযত না
কযমফ তমতাক্ষর্ মণন্ত তামদয রববাফকমেয দারয়ে হতাভামদয ওয হনআ, (তমফ কখমনা) মরদ তাযা (একান্ত)
দ্বীমনয খারতময হতাভামদয কামে হকামনা াাময চায়, তামর তামদয াাময কযা হতাভামদয কতণফয, (তমফ তা)
হমন এভন হকামনা ম্প্রদাময়য রফরুমদ্ধ না য় মামদয ামথ হতাভামদয (হকামনা যকভ) চুরক্ত যময়মে; (ফস্তুত)
হতাভযা মা রকেু কমযা অল্লা তায়ারা তা ফ রকেুআ হদমখন।
৭৩. মাযা কুপযী কমযমে তাযা এমক মযয ফিু, হতাভযা মরদ (এমক যমক াাময কযায) হ কাজরি না
কমযা, তামর (অল্লায এ) মভীমন হপতনা-পাাদ ও ফমড়া ধযমনয রফমণয় ৃরি মফ।
৭৪. মাযা ইভান এমনমে, (এ ইভামনয জমনয) রজযত কমযমে, রনমজমদয জান-ভার রদময় অল্লায মথ হজাদ
কমযমে এফং মাযা (এ রজযতকাযীমদয) থাকায জায়গা রদময়মে এফং (তামদয) াাময কমযমে, (ভুরত) এযা
ফাআ মে রতযকামযয হভামভন; এমদয জমনয (অল্লা তায়ারায ক্ষ হথমক) ক্ষভা ও ঈত্তভ জীরফকায ফযফস্থা
যময়মে।
৭৫. অয মাযা ময ইভান এমনমে, রজযত কমযমে এফং হতাভামদয ামথ হজাদ কমযমে, তাযাও হতাভামদয
ন্তবুণক্ত; মাযা অত্মীয়তায ফিমন এমক মযয ামথ অফদ্ধ, অল্লায হকতাফ নুমায়ী তাযাও এমক মনযয
(ঈত্তযারধকামযয হফী) কদায, রনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা ফ ফযাায জামনন।
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ুযা অত তাওফা
ভদীনায় ফতীণণ অয়াত ১২৯, রুকু ১৬
(এ ুযায় বফবভল্লা ড়া বনষলধ)

১. (হ ভুরভানযা,) হভাষযকষদয াষথ হতাভযা হম (বি) চুবি ম্পাদন কষয হযষেবিষর, অল্লা তায়ারা ও
তাাঁয যুষরয ক্ষ হথষক হতাভাষদয (তা হথষক) ফযাবত যষয়ষি।
২. তঃয (হ হভাষযকযা), হতাভযা (অষযা) চায ভা মণন্ত (এ বফত্র) বূেষে চরাষপযা কষয নাও এফং হেষন
হযষো, হতাভযা কেষনা অল্লা তায়ারায পয়ারা হথষক ারাষত াযষফ না এফং অল্লা তায়ারা ফযআ
কাষপযষদয ভাবনত কযষফন।
৩. (অে) ভান ষেয (এ) বদষন দুবনয়ায ভানুষলয প্রবত অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুষরয হ ালণা (এআ হম),
অল্লা তায়ারা হভাষযকষদয (াষথ চুবিয ফাধযফাধকতা) হথষক ভুি এফং (ভুি) তাাঁয যুরও; (হ
হভাষযকযা,) মবদ হতাভযা (এেষনা) তাওফা কষযা তাষর তাআ ষফ হতাভাষদয েষনয করযাণকয; অয মবদ
হতাভযা ভুে বপবযষয় নাও তাষর হেষন যাষো, হতাভযা কেষনা অল্লা তায়ারাষক ীনফর (ও ক্ষভ) কযষত
াযষফ না; (হ নফী,) মাযা কুপযী কষযষি তাষদয তুবভ এক কষ ায অমাষফয ুংফাদ দাও,
৪. তষফ হফ হভাষযষকয কথা অরাদা, মাষদয াষথ হতাভযা চুবি কষযষিা, তাযা (চুবি যক্ষায ফযাাষয)
এষতাটুকুও ত্রুবট কষযবন না তাযা কেষনা হতাভাষদয বফরুষে নয কাঈষক াাময কষযষি, তাষদয চুবি তাষদয
হভয়াদ (হল ওয়া) মণন্ত ফযআ হতাভযা হভষন চরষফ; অষরআ মাযা অল্লা তায়ারাষক বয় কষয তাষদয
ফযআ বতবন বাষরাফাষন।
৫. তঃয মেন (এ) বনবলে চায ভা বতফাবত ষয় মাষফ, তেন হভাষযকষদয হতাভযা হমোষন াষফ
হোষনআ তাষদয তযা কযষফ, তাষদয ফন্দী কযষফ, তাষদয ফষযাধ কযষফ এফং তাষদয (ধযায) েষনয হতাভযা
প্রবতবট াাঁবটষত ওাঁৎ হষত ফষ থাকষফ, তষফ এযযও তাযা মবদ তাওফা কষয (দ্বীষনয ষথ বপষয অষ) এফং
নাভাম প্রবতষ্ঠা কষয, মাকাত অদায় কষয, তাষর হতাভযা তাষদয থ হিষড় দাও; ফযআ অল্লা তায়ারা
ক্ষভাীর ও ফষড়া দয়াভয়।
৬. অয হভাষযকষদয ভধয হথষক মবদ হকাষনা ফযবি হতাভায কাষি অশ্রয় চায় তষফ ফযআ তাষক তুবভ অশ্রয়
হদষফ, মাষত কষয (হতাভায অশ্রষয় হথষক) হ অল্লা তায়ারায ফাণী শুনষত ায়, তঃয তাষক তায (হকাষনা)
বনযাদ োয়গায় হ াঁষি হদষফ; (এটা) এ েষনযআ হম, এযা (অষরআ) এভন এক ম্প্রদাষয়য হরাক মাযা বকিুআ
োষন না।
৭. অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুষরয কাষি হভাষযকষদয এ চুবি বকবাষফ (ফার) থাকষফ? তষফ মাষদয াষথ
ভাবেদুর াযাষভয াষ (ফষ) হতাভযা চুবি ম্পাদন কষযবিষর (তাষদয কথা অরাদা), মষতাক্ষণ মণন্ত তাযা
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হতাভাষদয াষথ (ম্পাবদত এ) চুবিয ওয ফার থাষক, তষতাক্ষণ মণন্ত হতাভযাও তাষদয েষনয (ম্পাবদত
চুবিষত) ফার হথষকা; ফযআ অল্লা তায়ারা (চুবি ও ওয়াদায ফযাাষয) াফধানী ফযবিষদয বাষরাফাষন।
৮. বকবাষফ (হতাভযা তাষদয বফশ্বা কযষফ?) এযা মবদ কেষনা হতাভাষদয ওয েয়রাব কষয, তাষর তাযা
(হমভবন) অত্মীয়তায ফিষনয হতায়াক্কা কযষফ না, (হতভবন) চুবিয ভমণাদাও হদষফ না; তাযা (শুধু) ভুে বদষয়
হতাভাষদয েুী যাোয হচষ্টা কষয, বকন্তু তাষদয ন্তযগুষরা হফ কথা (বকিুষতআ) হভষন হনয় না, (ভুরত) এষদয
বধকাং ফযবিআ ষে পাষক,
৯. এযা অল্লা তায়ারায অয়াতভু াভানয (বকিু বফলবয়ক) ভুষরযয বফবনভষয় বফবি কষয বদষয়ষি এফং
(ভানুলষক) অল্লা তায়ারায থ হথষক দুষয হযষেষি; বনশ্চয়আ এটা েুফ ে নয কাে, মা তাযা কযষি।
১০. (হকাষনা) ইভানদায হরাষকয ফযাাষয এযা (হমভন) অত্মীয়তায ধায ধাষয না, (হতভবন) হকাষনা ংগীকাষযয
ভমণাদাও এযা যক্ষা কষয না; (ভুরত) এযা ষে ীভারং নকাযী।
১১. (এ ষেও) মবদ তাযা তাওফা কষয, নাভাম প্রবতষ্ঠা কষয, মাকাত অদায় কষয, (তাষর) তাযা ষফ
হতাভাষদযআ দ্বীনী বাআ; অবভ হফ ভানুষলয কাষি অভায অয়াতভু স্পষ্ট কষয ফণণনা কবয, মাযা (তয-বভথযায
তাযতভয) ফুঝষত াষয।
১২. তাযা মবদ তাষদয প্রবতশ্রুবত হদয়ায যও তাষদয চুবি বংগ কষয এফং (িভাগত) হতাভাষদয দ্বীন ম্পষকণ
বফদ্রূ কযষত থাষক, তাষর হতাভযা কাষপয যদাযষদয বফরুষে মুে (হ ালণা) কষযা, হকননা তাষদয েষনয
(তেন) অয হকাষনা চুবিআ (ফার) হনআ, (এয পষর) অা কযা মায় তাযা তাষদয ভন্দ কােগুষরা হথষক বফযত
থাকষফ।
১৩. হতাভযা বক এভন একবট দষরয বফরুষে মুে কযষফ না, মাযা (ফায ফায) বনষেষদয ংগীকায বংগ কষযষি!
মাযা যুরষক (স্বষদ হথষক) হফয কযায ংকল্প কষযষি এফং তাযাআ হতা প্রথভ (হতাভাষদয ওয াভরা) শুরু
কষযষি; হতাভযা বক (বতযআ) তাষদয বয় কষযা? থচ মবদ হতাভযা হভাষভন ও তাষর হতাভাষদয অল্লা
তায়ারাষকআ হফী বয় কযা ঈবচত।
১৪. হতাভযা তাষদয াষথ রড়াআ কষযা, অল্লা তায়ারা (অষর) হতাভাষদয াত বদষয়আ ওষদয াবি হদষফন,
বতবন তাষদয ভাবনত কযষফন, তাষদয ওয (বফেয় বদষয়) বতবন হতাভাষদয াাময কযষফন এফং (এবাষফ)
বতবন হভাষভন ম্প্রদাষয়য ভনগুষরাষকও বনযাভয় কষয হদষফন,
১৫. বতবন (এয দ্বাযা) তাষদয বদষরয হক্ষাব বফদুবযত কষয হদষফন; বতবন মাষক চাআষফন তায প্রবত ক্ষভাযফ
ষফন; অল্লা তায়ারা ফ বকিুআ োষনন এফং বতবন ষেন ুবফজ্ঞকুরী।
১৬. হতাভযা বক (একথা) ভষন কষয বনষয়ষিা, হতাভাষদয (এভবন এভবনআ) হিষড় হদয়া ষফ! থচ (এেষনা) অল্লা
তায়ারা (বাষরা কষয) যে কষয হননবন হম, হতাভাষদয ভাষঝ কাযা (অল্লায ষথ) হোদ কষযষি, অয কাযা
অল্লা তায়ারা, তাাঁয যুর ও হভাষভনষদয িাড়া নয কাঈষক ফিু বষষফ গ্রণ কষযষি, (ফস্তুত) হতাভযা মা বকিু
কষযা না হকন, অল্লা তায়ারা হ ম্পষকণ ভযক ফগত যষয়ষিন।
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১৭. হভাষযকযা মেন বনষেযাআ বনষেষদয ওয কুপযীয াক্ষয বদষে, তেন তাযা অল্লা তায়ারায ভাবেদ
অফাদ কযষফ এটা হতা ষতআ াষয না; ভুরত এযা ষে হফ হরাক, মাষদয মাফতীয় কভণকান্ড ফযফাদ ষয় হগষি
এফং বচযকার এযা হদামষেয অগুষনআ কাটাষফ।
১৮. অল্লা তায়ারায ( য) ভাবেদ হতা অফাদ কযষফ তাযা, মাযা অল্লা তায়ারা ও যকাষরয ওয ইভান
অষন, নাভাম প্রবতষ্ঠা কষয, মাকাত অদায় কষয, অয অল্লা তায়ারা িাড়া তাযা কাঈষক বয় কষয না। এষদয
ফযাাষযআ অা কযা মায়, এযা হদায়াতপ্রাপ্ত ভানুষলয ন্তবুণি ষফ।
১৯. হতাভযা বক (ষেয ভওুষভ) ােীষদয াবন ান কযাষনা ও কাফা ষযয হেদভত কযাষক হ ফযবিয কাষেয
ভমণাষয়য ভষন কষযা, হম ফযবি অল্লা তায়ারায ওয ইভান এষনষি, যকাষরয ওয ইভান এষনষি এফং
অল্লা তায়ারায যাত্মায় হোদ কষযষি; এযা কেষনা অল্লায কাষি ভান (ভমণাদায) নয়; অল্লা তায়ারা
কেষনা মাষরভষদয ব ক থ হদোন না।
২০. মাযা অল্লা তায়ারায ওয ইভান এষনষি, (তাাঁয ন্তুবষ্টয েষনয) বেযত কষযষি এফং অল্লা তায়ারায ষথ
তাষদয োন-ভার বদষয় হোদ কষযষি, তাষদয ভমণাদা অল্লা তায়ারায কাষি ফায চাআষত ফষড়া এফং এ ধযষনয
হরাষকযাআ (বযণাষভ) পরকাভ ষফ।
২১. তাষদয ভাবরক তাষদয েষনয বনে তযপ হথষক দয়া, ন্তুবষ্ট ও এভন এক (ুযভয) োন্নাষতয ুংফাদ বদষেন,
হমোষন তাষদয েষনয বচযস্থায়ী হনয়াভষতয াভগ্রীভু (াোষনা) যষয়ষি,
২২. হোষন তাযা ষফ বচযস্থায়ী, বনশ্চয়আ অল্লা তায়ারায কাষি (হভাষভনষদয েষনয) ভাুযস্কায (ংযবক্ষত)
যষয়ষি।
২৩. হ ইভানদায ফযবিযা, মবদ হতাভাষদয বতা ও বাআষয়যা কেষনা ইভাষনয ওয কুপযীষকআ হফী
বাষরাফাষ, তাষর হতাভযা এভন হরাকষদয কেষনা ফিুরূষ গ্রণ কষযা না; হতাভাষদয ভষধয মাযা এ (ধযষনয)
হরাকষদয (বনষেষদয) ফিু বষষফ গ্রণ কষয, তাযা ষে (ুস্পষ্ট) মাষরভ।
২৪. (হ নফী,) ফষরা, মবদ হতাভাষদয বতা, হতাভাষদয বাআ, হতাভাষদয বযফায বযেন ও হতাভাষদয বেণত
ধন-ম্পদ এফং ফযফা-ফাবণেয মা চর ষয় মাষফ ফষর হতাভযা বয় কষযা, হতাভাষদয ফাড়ী যভু, মা হতাভযা
(একান্তবাষফ) কাভনা কষযা, মবদ হতাভযা অল্লা তায়ারা, তাাঁয যুর ও তাাঁয ষথ হোদ কযায চাআষত
(এগুষরাষক) হফী বাষরাফাষা, তাষর হতাভযা অল্লা তায়ারায (ক্ষ হথষক তাাঁয অমাষফয) হ ালণা অা মণন্ত
ষক্ষা কষযা (হেষন হযষো); অল্লা তায়ারা কেষনা পাষক ম্প্রদায়ষক হদায়াত কষযন না।
২৫. অল্লা তায়ারা হতা ফহু োয়গায়আ হতাভাষদয াাময কষযষিন, (বফষল কষয) হানায়ষনয বদষন (হম াাময
কষযবিষরন তা স্মযণ কষযা, হবদন) মেন হতাভাষদয ংেযাবধকয হতাভাষদয ঈৎপুল্ল কষয বদষয়বিষরা, থচ
ংেযায (এ) বফুরতা হতাভাষদয হকাষনাআ কাষে অষবন, মভীন তায বফারতা ষেও (হবদন) হতাভাষদয ওয
ংকুবচত ষয় ষড়বিষরা, তঃয হতাভযা (এক ভয়) ভয়দান হিষড় ৃষ্ঠ প্রদণন কষয াবরষয়ও হগষর।
২৬. তঃয অল্লা তায়ারা তাাঁয যুর ও (ভয়দাষন টর ষয় থাকা) হভাষভনষদয ওয তাাঁয প্রাবন্ত নাবমর
কযষরন, (ভয়দাষন) বতবন এভন এক রকয (ফাবনী) া াষরন, মাষদয হতাভযা হদেষত াওবন এফং (তাষদয
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বদষয়) বতবন কাষপযষদয (এক চযভ) াবি বদষরন, মাযা অল্লাষক স্বীকায কষয, এ ষে তাষদয (মথামথ)
াওনা।
২৭. এয ষযও অল্লা তায়ারা মাষক আো তাষক ক্ষভা কষয হদন, অল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
২৮. ওষ (ভানুল), হতাভযা মাযা (অল্লা তায়ারায ওয) ইভান এষনষিা (হেষন হযষো), হভাষযকযা ষে (বচন্তা
ও অদষণয বদক হথষক) বফত্র, তএফ (এ বফত্রতা বনষয়) তাযা হমন এ ফিষযয য অয কেষনা এ বফত্র
ভাবেষদয কাষি না অষ, মবদ (তাষদয না অায কাযষণ) হতাভযা (অশু) দাবযষেয অংকা কষযা তাষর
(হেষন হযষো), বচষযআ অল্লা তায়ারা চাআষর বনে নুগ্র বদষয় হতাভাষদয বাফভুি কষয বদষফন; ফযআ
অল্লা তায়ারা ফণজ্ঞ ও কুরী।
২৯. মাষদয আবতূষফণ হকতাফ হদয়া ষয়ষি তাষদয ভষধয মাযা অল্লা তায়ারায ওয ইভান অষন না, যকাষরয
ওয ইভান অষন না, অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুর মা বকিু াযাভ কষযষিন তা াযাভ ফষর স্বীকায কষয না,
(ষফণাবয) তয দ্বীনষক (বনষেষদয) েীফন ফযফস্থা বষষফ গ্রণ কষয না, তাষদয বফরুষে হতাভযা রড়াআ চাবরষয়
মাও, হম মণন্ত না তাযা দানত ষয় হস্বোয় বেবময়া (কয) বদষত শুরু কষয।
৩০. আহুদীযা ফষর ওমায়য অল্লায ুত্র, (অফায) েৃস্টানযা ফষর ভাী অল্লায ুত্র; (অষর) এ ফআ ষে
তাষদয ভুষেয কথা, তাষদয অষগ মাযা (অল্লা তায়ারাষক) স্বীকায কষযষি, (এফ কথায ভাধযষভ) এযা
তাষদযআ নুকযণ কযষি ভাত্র; অল্লা তায়ারা এষদয (ফাআষক) ধ্বং করুন, (তাবকষয় হদষো) এষদয বকবাষফ
(অে দ্বাষয দ্বাষয) হ াকয োওয়াষনা ষে!
৩১. এ হরাষকযা অল্লা তায়ারাষক ফাদ বদষয় তাষদয অষরভ, তাষদয ীয-দযষফষদয ভাফুদ ফাবনষয় বনষয়ষি
এফং ভাযআয়াভ ুত্র ভাীষকও (হকঈ হকঈ ভাফুদ ফাবনষয় হযষেষি), থচ এষদয এক অল্লা তায়ারা িাড়া নয
কাষযাআ ফষন্দগী কযষত অষদ হদয়া য়বন, বতবন িাড়া অয হকাষনা ভাফুদ হনআ; তাযা মাষদয অল্লায াষথ যীক
কষয, বতবন এফ (কথাফাতণা) হথষক ষনক বফত্র।
৩২. এ (ভুেণ) হরাষকযা তাষদয ভুষেয (এক) পুৎকায বদষয় অল্লায (দ্বীষনয) ভার বনববষয় বদষত চায়, বকন্তু
অল্লা তায়ারা তাাঁয এ অষরায ুণণ বফকা িাড়া নয বকিুআ চান না, মবদও কাষপযষদয কাষি এটা েুফআ
প্রীবতকয!
৩৩. বতবনআ (ভান অল্লা), বমবন (হতাভাষদয কাষি) ুস্পষ্ট হদায়াত ও ব ক েীফনবফধান কাষয তাাঁয
যুরষক াব ষয়ষিন, হমন হ এআ বফধানষক (দুবনয়ায) ফ কয়বট বফধাষনয ওয বফেয়ী কষয বদষত াষয,
হভাষযকযা (এ বফেয়ষক) মষতা দুঃআ ভষন করুক না হকন!
৩৪. হ ইভানদায হরাষকযা, (অষর হকতাফষদয) ফহু বন্ডত ও পবকয-দযষফ এভন অষি, মাযা নযায়বাষফ
াধাযণ ভানুষলয ম্পদ হবাগ কষয, এযা (অল্লায ফান্দাষদয) অল্লায থ হথষক বপবযষয়ও যাষে; (এষদয ভাষঝ)
মাযা হানা-রূা ুঞ্জীবূত কষয যাষে এফং (কেষনা) তা অল্লায ষথ ফযয় কষয না, তুবভ তাষদয কব ন
ীড়াদায়ক অমাষফয ুংফাদ দাও।
৩৫. (এভন একবদন অষফ) হমবদন (ুঞ্জীবূত) হানা-রূা োান্নাষভয অগুষন ঈত্তপ্ত কযা ষফ, তঃয তা
বদষয় (মাযা এগুষরা েভা কষয হযষেবিষরা) তাষদয কাষর, তাষদয াষশ্বণ ও তাষদয বষ বচহ্ন (এাঁষক) হদয়া ষফ
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(এফং তাষদয ঈষে কষয ফরা ষফ), এ ষে হতাভাষদয হ ম্পদ মা হতাভযা বনষেষদয েষনয েভা কষয
হযষেবিষর, তএফ মা বকিু হবদন হতাভযা েভা কষযবিষর (অে) তায স্বাদ গ্রণ কষযা।
৩৬. অভানভু ও ৃবথফী ৃবষ্টয বদন হথষকআ অল্লা তায়ারায বফধাষন ভাষয ংেযা ফাষযাবট, এ (ফাষযাবট)-য
ভষধয চাযবট ষে (মুে-বফগ্রষয েষনয) বনবলে ভা; এটা (অল্লায প্রণীত) বনবুণর ফযফস্থা, তএফ তায হবতষয
(ানাাবন কষয) হতাভযা বনষেষদয ওয মুরুভ কষযা না, হতাভযা (মেন) হভাষযকষদয াষথ মুে কযষফ, (তেন
ফাআ) এক াষথ বভবরত ষয় (তাষদয) হভাকাষফরা কযষফ, হমভবনবাষফ তাযাও এক াষথ হতাভাষদয বফরুষে
রড়াআ কযষি; হেষন হযষো, মাযা অল্লা তায়ারাষক বয় কষয, অল্লা তায়ারা ফযআ তাষদয াষথ যষয়ষিন।
৩৭. বনবলে ভাষক ীন স্বাষথণ ভুরতবফ কযা বকংফা তা অগ াি কযা হতা কুপযীয ভাত্রাআ ফৃবে কষয, এয পষর
কাষপযষদয (অষযা হফী) হগাভযাীষত বনভবেত কষয হদয়া য়, এ হরাষকযা এক ফিয হকাষনা ভাষক
(প্রষয়ােষন) ারার কষয হনয়, অফায (যফতণী) হকাষনা ফিষয হ ভাষকআ তাযা াযাভ ফাবনষয় হনয়, হমন এবাষফ
অল্লা তায়ারা হম ভাগুষরা াযাভ কষযষিন তায ংেযাও ুযণ ষয় মায়, অফায অল্লা তায়ারা মা াযাভ
কষযষিন তাও (ভাষঝ ভাষঝ) ারার ষয় মায়; (ফস্তুত) তাষদয নযায় কােগুষরা (এবাষফআ) তাষদয কাষি
হাবনীয় কষয হদয়া ষয়ষি; অয অল্লা তায়ারা কেষনা কাষপয ম্প্রদায়ষক ব ক ষথয বদা হদন না।
৩৮. হ ভানুল, হতাভযা মাযা (অল্লা তায়ারায ওয) ইভান এষনষিা, এ বক ষরা হতাভাষদয! মেন হতাভাষদয
অল্লা তায়ারায ষথ (হকাষনা ববমাষন) হফয ষত ফরা য়, তেন হতাভযা মভীন অাঁকষড় ধষযা; হতাভযা বক
অষেযাষতয (ভৃবেয) তুরনায় (এ) দুবনয়ায েীফনষকআ হফী বাষরাফাষা, (থচ) যকাষর (বষষফয ভানদষন্ড)
দুবনয়ায েীফষনয এ হবাষগয ঈকযণ বনতান্তআ কভ।
৩৯. হতাভযা মবদ (হকাষনা ববমাষন) হফয না ও, তাষর (এ ফাধযতায েষনয) বতবন হতাভাষদয কব ন াবি
হদষফন এফং হতাভাষদয নয এক োবত দ্বাযা ফদর কষয হদষফন, হতাভযা বকন্তু তাাঁয হকাষনাআ নবষ্ট াধন কযষত
াযষফ না, (কাযণ) বতবন ফ বকিুয ওয ক্ষভতাফান।
৪০. (হ হভাষভনযা,) হতাভযা মবদ তাাঁষক (এ কাষে) াাময না কষযা তাষর (অল্লা তায়ারাআ তাষক াাময
কযষফন) অল্লা তায়ারা তেষনা তাষক াাময কষযবিষরন মেন কাষপযযা তাষক তায ববষট-ফাবড় হথষক হফয কষয
বদষয়বিষরা (বফষল কষয) মেন হ (নফী) বিষরা ভাত্র দু'েষনয ভষধয একেন, (তাও অফায) তাযা দু'েন বিষরা
(িকায এক) গুায ভষধয, হ (নফী) মেন তায াথীষক ফরবিষরা, হকাষনা দুবশ্চন্তা কষযা না, অল্লা তায়ারা
অভাষদয াষথআ অষিন, তঃয অল্লা তায়ারা তায ওয তাাঁয প্রাবন্ত নাবমর (কষয তাষক াাময) কযষরন
এফং এভন এক ফাবনী দ্বাযা তাষক বি হমাগাষরন মাষদয হতাভযা (হবদন) হদেষত াওবন এফং মাযা (অল্লা
তায়ারাষক) ভানয কষযষি, অল্লা তায়ারা তাষদয (ধৃষ্টতাভুরক) ফিফয নীচু কষয বদষরন এফং অল্লা তায়ারায
কথাআ ওষয (থাকষরা); অল্লা তায়ারা যািভারী ও প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
৪১. হতাভযা ববমাষন হফয ষয় ষড়া; কভ হাক বকংফা হফী (যণম্ভাষয) হাক এফং হোদ কষযা অল্লা
তায়ারায ষথ বনষেষদয োন বদষয় ভার বদষয়; এটাআ হতাভাষদয েষনয ঈত্তভ, (কষতা বাষরা ষতা) মবদ হতাভযা
ফুঝষত াযষত!
৪২. (হ নফী, এষত) মবদ অশু হকাষনা রাব থাকষতা, ষতা মবদ (তাষদয এ) পয ে ুগভ, তাষর তাযা
ফযআ (এ ববমাষন) হতাভায হিষন হিষন হমষতা, বকন্তু তাষদয েষনয এ মাত্রাথ ষনক দী ণ (ও দুগণভ)
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হ ষকষি; তাযা বচষযআ অল্লায নাষভ (হতাভায কাষি) কভ কষয ফরষফ, অভযা মবদ ক্ষভ তাভ তাষর
ফযআ হতাভায াষথ (ববমাষন) হফয তাভ, (বভথযা েুাষত) তাযা বনষেযাআ বনষেষদয ধ্বং কযষি, অল্লা
তায়ারা োষনন, এযা ষে বভথযাফাদী।
৪৩. (হ নফী,) অল্লা তায়ারা হতাভাষক ভাপ করুন, (ইভাষনয দাফীষত) কাযা তযফাদী অয কাযা বভথযাফাদী; এ
বফলয়টা হতাভায কাষি স্পষ্ট ওয়ায অষগ হকন তুবভ তাষদয (মুষে মাওয়া হথষক) ফযাবত বদষর?
৪৪. মাযা অল্লা তায়ারা ও যকাষরয ওয ইভান এষনষি, তাযা বনষেষদয ভার ও েীফন বদষয় অল্লায ষথ
হোষদ ফতীণণ না ওয়ায েষনয হতাভায কাি হথষক ফযাবত চাআষত অষফ না; অল্লা তায়ারা (ফযআ)
হফ হরাকষক োষনন মাযা (তাাঁষক) বয় কষয।
৪৫. (মুষে না মাওয়ায েনয) হতাভায কাষি ফযাবত চাআষত হতা অষফ তাযা, মাযা অল্লা তায়ারা ও যকাষরয
ওয (হকাষনা যকভ) ইভান যাষে না, তাষদয ভন ংয়মুি , অয তাযা বনষেযাও ংষয় বদ্বধাগ্রস্থ থাষক।
৪৬. মবদ (বতয) এযা (হতাভায াষথ) হফয ষত চাআষতা, তাষর তাযা হ েষনয (বকিু না বকিু) প্রস্তুবত হতা
বনষতা! বকন্তু ওষদয মাত্রা কযাটা অল্লা তায়ারায ভষনাুত য়বন; তাআ বতবন তাষদয (এ হথষক) বফযত যােষরন,
(তাষদয হমন) ফষর হদয়া ষরা, মাযা হিষন ফষ অষি হতাভযাও তাষদয াষথ ফষ থাষকা।
৪৭. ওযা হতাভাষদয ভাষঝ হফয ষর হতাভাষদয ভাষঝ বফভ্রাবন্তআ শুধু ফাবড়ষয় বদষতা এফং হতাভাষদয ভাষে নানা
যকভ াবন্ত ৃবষ্টয েষনয (এবদক-হবদক) িুটািুবট কযষতা, (তা িাড়া) হতাভাষদয ভষধযও হতা তাষদয কথা
অগ্রষয াষথ হানায ভষতা (গুপ্তচয বকংফা দুফণর ইভাষনয) হরাক অষি, অল্লা তায়ারা (এফ) মাষরভষদয
ফস্থা ম্পষকণ ভযক ফগত যষয়ষিন।
৪৮. এযা এয অষগও (হতাভাষদয ভাষঝ) বফৃংেরা ৃবষ্ট কযষত হচষয়বিষরা এফং হতাভায বযকল্পনাগুষরা ারষট
হদয়ায চিান্ত কষযবিষরা, হল মণন্ত নযায় (ও আনাপ তাষদয কাষি) এষ াবময ষরা এফং অল্লা তায়ারায
পয়ারাআ (চুড়ান্তবাষফ) বফেয়ী ষরা, মবদও তাযা (ষে এ বফেষয়য) িন্দকাযী!
৪৯. তাষদয হবতয এভন বকিু ভানুলও অষি, মাযা ফষর, (হ নফী, এ মুষে মাওয়া হথষক তুবভ) অভাষক ফযাবত
দাও এফং অভাষক তুবভ (হকাষনা হরাবনীয় ফস্তুয) ভবফষত হপষরা না; হতাভযা হেষন হযষো, এযা হতা (অষগ
হথষকআ নানা) ভবফষত ষড় অষি; অয োান্নাভ হতা কাষপযষদয (চাযবদষক ফষড়া ভবফষতয ভষতাআ) ব ষয
হযষেষি।
৫০. হতাভাষক মবদ কেষনা হকাষনা করযাণ স্পণ কষয তাষর (এষত) তাষদয দুঃে য়, অফায হতাভায হকাষনা
বফদ টষর তাযা ফষর, (াাঁ, অভযা এটা োনতাভ, তাআ) অভযা অষগআ ববন্ন থ ফরম্বন কষয বনষয়বিরাভ,
তঃয তাযা ঈৎপুল্ল বচষত্ত হতাভায কাি হথষক ষয ষড়।
৫১. তুবভ (তাষদয) ফষরা, অষর (করযাণ করযাষণয) বকিুআ অভাষদয (ওয নাবমর) ষফ না; ষফ শুধু তাআ মা
অল্লা তায়ারা অভাষদয েষনয বনবদণষ্ট কষয হযষেষিন, বতবনআ অভাষদয একভাত্র অশ্রয়, অয মাযা হভাষভন
তাষদয হতা (বাষরা ভন্দ ফ ফযাাষয) শুধু অল্লা তায়ারায ওযআ বযা কযা ঈবচত।
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৫২. অভাষদয (ফযাাষয) হতাভযা বক (বফেয় ও াাদাত এ) দুষটা করযাষণয হম হকাষনা একবটয ষক্ষা কযষিা?
বকন্তু হতাভাষদয েষনয অভযা মা বকিুয প্রতীক্ষা কযবি তা ষে, অল্লা তায়ারা বনষে হথষক হতাভাষদয অমাফ
হদষফন, বকংফা অভাষদয াত বদষয় (হতাভাষদয বতবন াবি হ াঁিাষফন), তএফ হতাভযা ষক্ষা কষযা, অভযাও
হতাভাষদয াষথ ষক্ষা কযবি।
৫৩. (হ নফী,) তুবভ ফষরা, ধন-ম্পদ অগ্র কাষয েযচ কষযা বকংফা বনোয় েযচ কষযা, হকাষনা ফস্থায়আ
হতাভাষদয কাি হথষক তা কফুর কযা ষফ না; হকননা হতাভযা ষো একবট নাপযভান োবত।
৫৪. তাষদয এ থণ-ম্পদ কফুর না ওয়াষক এ িাড়া অয হকাষনা বকিুআ ফাধা হদয়বন হম, তাযা (স্বয়ং ৃবষ্টকতণা)
অল্লা তায়ারাষক ও তাাঁয (া াষনা) যুরষক ভানয কষযষি, তাযা নাভাষময েষনয অষ ব কআ, বকন্তু তাযা থাষক
একান্ত র, অয তাযা অল্লা তায়ারায ষথ থণ ফযয় কষয ফষট, তষফ তা কষয (একান্ত) বনোয াষথ।
৫৫. ুতযাং (হ নফী), ওষদয ভার-ম্পদ ও ন্তান-ন্তবত হমন হতাভাষক কেষনা অশ্চমণাবিত না কষয, অল্লা
তায়ারা (ভুরত) এফ বকিু বদষয় তাষদয এ দুবনয়ায েীফষন (এক ধযষনয) অমাষফআ হপষর যােষত চান; অয
মেন তাষদয (হদ হথষক) োন হফয ষয় মাষফ তেন তাযা কাষপয ফস্থায়আ থাকষফ।
৫৬. এযা অল্লা তায়ারায নাষভ কভ কষয ফষর, এযা হতাভাষদয দষরয হরাক (থচ অল্লা তায়ারা বনষেআ
ফরষিন); এযা কেষনাআ হতাভাষদয (দষরয) হরাক নয়, এযা ষে (ভুরত) একবট বীত-ন্ত্রি োবত।
৫৭. (এষতা বীত হম,) তাযা মবদ এষতাটুকু অশ্রয়স্থর (হকাথাও) হষয় মায় বকংফা ায় (মবদ ভাথা রুষকাফায
ভষতা) হকাষনা বগবযগুা থফা (মভীষনয হবতয) ঢুষক ারাফায হকাষনা োয়গা, তাষর ফযআ তাযা (হতাভাষদয
বষয়) এফ োয়গায বদষক দ্রুত াবরষয় (ষরও) ফাাঁচায হচষ্টা কযষতা।
৫৮. এষদয ভাষঝ এভন হরাকও অষি, মাযা (বফষল বকিু) নুদাষনয (বাগ-ফন্টষনয) ফযাাষযও হতাভায ওয
হদালাষযা কষয, (বকন্তু) হ ং হথষক মবদ তাষদয হদয়া য় তাষর তাযা েুফআ ন্তুষ্ট য়, অফায তাষদয মবদ
তা হথষক হদয়া না য় তাষর তাযা বফক্ষুব্ধ ষয় ওষ ।
৫৯. মবদ তাযা এয ওয ন্তুষ্ট ষতা মা অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুর তাষদয বদষয়ষিন (তাষর তা কষতাআ না
বাষরা ষতা), হ ফস্থায় তাযা ফরষতা, অল্লা তায়ারাআ অভাষদয েষনয মষথষ্ট, বচষযআ অল্লা তায়ারা তাাঁয
নন্ত বান্ডায হথষক অভাষদয ষনক হদষফন এফং তাাঁয যুরও অভাষদয ষনক দান কযষফন, অভযা হতা
অল্লায ন্তুবষ্টয বদষকআ তাবকষয় অবি।
৬০. (এফ) ‘াদাকা’ (মাকাত) ষে পকীয-হভকীনষদয েষনয, এয (ফযফস্থানায় কভণযত) কভণচাযীষদয েষনয,
মাষদয ন্তয (দ্বীষনয প্রবত) নুযাগী কযা প্রষয়ােন তাষদয েষনয, (হকাষনা ফযবিষক) হগারাভীয (ফিন) হথষক
অমাদ কযায েষনয, ঋণগ্রস্থ ফযবিষদয (ঋণভুবিয) েষনয, অল্লা তায়ারায ষথ (ংগ্রাভী) ও হভাাষপযষদয
েষনয (এ াদাকায থণ ফযয় কযা মাষফ); এটা অল্লা তায়ারায বনধণাবযত পযম; বনঃষন্দষ অল্লা তায়ারা (ফ
বকিু) োষনন এফং বতবনআ ষেন বফজ্ঞ, কুরী।
৬১. তাষদয ভষধয এভন বকিু হরাকও অষি মাযা অল্লায নফীষক কষ্ট হদয়; তাযা ফষর, এ ফযবি কান (-কথায়
বফশ্বা কষয, হ নফী), তুবভ (তাষদয) ফষরা, তায কান (তাআ হাষন মা) হতাভাষদয েষনয করযাণকয; হ অল্লা
তায়ারাষত বফশ্বা কষয, হভাষভনষদয ওয বফশ্বা যাষে, হতাভাষদয ভষধয মাযা ইভান অষন হ তাষদয েষনযও
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অল্লা তায়ারায যভত; মাযা অল্লায যুরষক কষ্ট হদয় তাষদয েষনয কষ ায াবিয ফযফস্থা যষয়ষি। ৬২. এযা
হতাভাষদয েুী কযায েষনয অল্লা তায়ারায নাষভ থ কষয, থচ এযা মবদ (বতযকায ষথণ) হভাষভন ষতা
তাষর (এযা ফুঝষতা), তাষদয েুী কযায েষনয অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুষরয বধকায ষে (ফচাআষত)
হফী।
৬৩. এ (ভুেণ) হরাষকযা বক একথা োষন না, মবদ হকাষনা ফযবি অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুষরয বফষো কষয তষফ
তায েষনয যষয়ষি োান্নাষভয অগুন, হোষন হ বচযকার থাকষফ; অয তা (ষফ তায েষনয) চযভ রাঞ্ছনা।
৬৪. (এ) হভানাষপকযা অংকা কষয, হতাভাষদয ওয এভন হকাষনা ুযা নাবমর ষয় ষড় বকনা, মা তাষদয
ভষনয (হবতষয রুবকষয় থাকা) ফ বকিু পাাঁ কষয হদষফ; (হ নফী,) তুবভ (এষদয) ফষরা, াাঁ (মেূয াষযা হতাভযা)
বফদ্রূ কষয নাও, ফযআ অল্লা তায়ারা (এভন বকিু নাবমর কযষফন, মাষত বতবন হ) ফ বকিু পাাঁ কষয
হদষফন, মায হতাভযা অংকা কযষিা।
৬৫. তুবভ মবদ তাষদয (বকিু) বেষজ্ঞ কষযা তাযা ফরষফ, (না,) অভযা হতা একটু মথা কথাফাতণা ও াব হক তুক
কযবিরাভ ভাত্র, তুবভ (তাষদয) ফষরা, হতাভযা বক অল্লা তায়ারা, তাাঁয অয়াতভু ও তাাঁয যুরষক বফদ্রূ
কযবিষর?
৬৬. (হ কাষপযযা,) হতাভযা হদাল িাড়াষনায হচষ্টা কষযা না, একফায ইভান অনায য হতাভযাআ ুনযায় কাষপয
ষয় বগষয়বিষর; অবভ মবদ হতাভাষদয একদরষক (তাষদয ইভাষনয কাযষণ) ক্ষভা কষয বদষত াবয, তাষর অষযক
দরষক (ুনযায় কুপযীষত বপষয মাফায েষনয) বয়াফ াবিও বদষত াবয, কাযণ এ (হষলয দষরয) হরাষকযা
বিষরা ে নয যাধী।
৬৭. হভানাষপক ুরুল ও হভানাষপক নাযী, এযা (স্ববাফ-চবযষত্র) এষক ষযয ভষতাআ। তাযা (ঈবষয়আ ভানুলষদয)
ৎ কাষেয অষদ হদয় ও ৎকাে হথষক বফযত যাষে এফং (অল্লা তায়ারায ষথ েযচ কযা হথষক) ঈবষয়আ
বনষেষদয াত ফি কষয যাষে; তাযা (হমভবন এ দুবনয়ায়) অল্লা তায়ারাষক বুষর হগষি, অল্লা তায়ারাও (হতভবন
অষেযাষত) তাষদয বুষর মাষফন; বনঃষন্দষ হভানাষপকযা ফাআ াবষ্ঠ।
৬৮. অল্লা তায়ারা (এ) হভানাষপক ুরুল ও হভানাষপক নাযী এফং কাষপযষদয োান্নাষভয বয়াফ অগুষনয
প্রবতশ্রুবত বদষয়ষিন, হমোষন তাযা বচযকার (ধষয জ্বরষত) থাকষফ; (োান্নাষভয) এ (অগুনআ) ষফ তাষদয েষনয
মষথষ্ট, তাষদয ওয অল্লা তায়ারায গমফ (নাবমর হাক), ওষদয েষনয যষয়ষি এক বচযস্থায়ী অমাফ।
৬৯. (হতাভযা) ব ক তাষদযআ ভষতা, মাযা হতাভাষদয অষগ এোষন (প্রবতবষ্ঠত) বিষরা, তাযা বিষত বিষরা
হতাভাষদয চাআষত প্রফর, ধন-ম্পদ, ন্তান-ন্তবত তাষদয হতাভাষদয চাআষত বিষরা হফী; দুবনয়ায হম হবাগবফরা তাষদয বাষগ বিষরা তা তাযা হবাগ কষয হগষি, তঃয হতাভাষদয বাষগ মা অষি হতাভযাও তা হবাগ কষয
(একবদন) চষর মাষফ, হমভবন কষয হতাভাষদয অষগয হরাষকযা তাষদয হম বযভাণ হবাগ কযায বিষরা তা হল
কষয (চষর) হগষি, তাযা হমভন নথণক কােকষভণ ডুষফ থাকষতা, হতাভযাও হতভবন থণীন কথাফাতণায় ডুষফ অষিা;
এযা ষে হফ হরাক, দুবনয়া -অষেযাষত মাষদয কভণপর বফনষ্ট ষয় হগষি, অয (বতযকায ষথণ) এযাআ ষে
বনদারুণবাষফ ক্ষবতগ্রস্থ।
৭০. এষদয কাষি বক অষগয হরাকষদয েফয হ াঁষিবন? নুষয োবতয, অদ োবতয, াভুদ োবতয (কীবতণকরা?)
আফযাীভ, ভাদআয়ানফাী (নফী) ও হ বফধ্বং েনফবতয কথা (বক এষদয কাষি হকঈ ফষরবন)? এ ফ (কয়বট
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োবতয) ভানুষলয কাষি তাষদয যুরযা অল্লা তায়ারায ক্ষ হথষক ুস্পষ্ট অয়াত বনষয় এষবিষরা, (নফী না
াব ষয় কাঈষক অমাফ হদষফন, এভন) বফচায হতা অল্লা তায়ারা তাষদয ওয কেষনা কযষত াষযন না, ফস্তুত
তাযা বনষেযাআ বনষেষদয ওয মুরুভ কষযষি।
৭১. (যবদষক) হভাষভন ুরুল ও হভাষভন নাযীযা ষে এষক ষযয ফিু। এযা (ভানুলষদয) নযায় কাষেয
অষদ হদয়, নযায় কাে হথষক বফযত যাষে, তাযা নাভাম প্রবতষ্ঠা কষয, মাকাত অদায় কষয, (েীফষনয ফ
কাষে) অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুষরয (বফধাষনয) নুযণ কষয, এযাআ ষে হ ফ ভানুল; মাষদয ওয অল্লা
তায়ারা বচষযআ দয়া কযষফন; ফযআ অল্লা তায়ারা যািভারী, কুরী।
৭২. (এ ধযষনয) হভাষভন ুরুল ও হভাষভন নাযীষদয অল্লা তায়ারা এভন এক ুযভয োন্নাষতয প্রবতশ্রুবত
বদষয়ষিন, মায তরষদ বনষয় ঝণণাধাযা প্রফাভান থাকষফ, হোষন তাযা বচযবদন ফস্থান কযষফ, (বচযস্থায়ী)
োন্নাষত তাষদয েষনয ুন্দয ুন্দয ফাস্থাষনয ফযফস্থা থাকষফ; (হবদষনয) ফচাআষত ফষড়া (হনয়াভত) ষফ
(ফান্দায প্রবত) অল্লা তায়ারায ন্তুবষ্ট; এটাআ ষফ (হবদষনয) ফষচষয় ফষড়া াপরয।
৭৩. হ নফী, কাষপয ও হভানাষপকষদয বফরুষে হোষদ ফতীণণ ও; ওষদয প্রবত কষ াযতা ফরম্বন কষযা,
(হকননা) এষদয (চুড়ান্ত) অফাস্থর ষফ োান্নাভ; এবট ফষড়াআ বনকৃষ্ট স্থান।
৭৪. এযা অল্লায নাষভ কভ কষয ফষর, (কুপযী ব্দ) এযা ফষরবন; (অষর) এযা কুপযী ব্দ ফষরষি এফং
তাষদয আরাভ গ্রষণয যআ তাযা তা স্বীকায কষযষি, এযা এভন এক কাষেয ংকল্প কষযবিষরা মা তাযা
কযষত াষযবন, (এযযও) তাষদয প্রবতষাধ হনয়ায এ িাড়া অয বক কাযণ থাকষত াষয, অল্লা তায়ারা ও তাাঁয
যুর বনে নুগ্র বদষয় তাষদয ধনারী কষয বদষয়বিষরন, এেনও মবদ এ হরাষকযা অল্লা তায়ারায কাষি
তাওফা কষয, তাষর এটা তাষদয েষনযআ বাষরা ষফ, অয মবদ তাযা (তয হথষক) ভুে বপবযষয় হনয় তাষর
অল্লা তায়ারা দুবনয়া-অষেযাত ঈবয় স্থাষনআ তাষদয কব ন অমাফ হদষফন এফং (ঈযনত্মু এ) মভীষন তাষদয
হকাষনা ফিু বকংফা াামযকাযী থাকষফ না।
৭৫. ওষদয ভষধয এভন বকিু হরাকও অষি মাযা অল্লায াষথ ওয়াদা কষযবিষরা, মবদ অল্লা তায়ারা বনে
নুগ্রষ অভাষদয ম্পদ দান কষযন তাষর অভযা ফযআ (তায একাং অল্লায ষথ) দান কযষফা এফং
ফযআ অভযা হনক হরাকষদয ন্তবুণি ষয় মাষফা।
৭৬. তঃয মেন অল্লা তায়ারা বনে নুগ্র (-এয বান্ডায) হথষক তাষদয ধন-ম্পদ দান কযষরন, তেন তাযা
(দাষনয ফদষর) কাণণয (কযষত শুরু) কযষরা এফং (অল্লা তায়ারাষক হদয়া ওয়াদা হথষক) তাযা (হগাড়াভীয
াষথআ) বপষয এষরা।
৭৭. তঃয অল্লা তায়ারা তাষদয ন্তষয হভানাষপকী ফেভুর কষয বদষরন হবদন মণন্ত, হমবদন তাযা অল্লা
তায়ারায াষথ াক্ষাত কযষফ। এটা এ কাযষণ, এযা অল্লা তায়ারায কাষি হম ওয়াদা কষযবিষরা তা বংগ কষযষি
এফং এযা বভথযা অচযণ কষযষি।
৭৮. এ হরাষকযা বক একথা োনষতা না, তাষদয ফ হগান কথা ও ফ রাযাভণ ম্পষকণ অল্লা তায়ারা
োষনন এফং ফযআ অল্লা তায়ারা গাষয়ফ ম্পষকণও বফষলবাষফ ফবত,
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৭৯. (অল্লা তায়ারা তাষদয ফযাাষযও ভযক ফগত অষিন) মাযা হফ ইভানদায ফযবিষদয হদালাষযা কষয,
মাযা অন্তবযক বনষ্ঠা ও অগ্রষয াষথ অল্লা তায়ারায ষথ দান কষয (এফং মাযা দান কযায ভষতা) বনষেষদয
বযশ্রভ (-রব্ধ াভানয বকিু ম্পদ) িাড়া বকিুআ ায় না, এফ হভাষভষনয াষথ হভানাষপকষদয এ (দষরয)
হরাষকযা াব াট্টা কষয; এ (বফদ্রূকাযী)-হদয স্বয়ং অল্লা তায়ারাও বফদ্রূ কযষত থাষকন, (যকাষর) তাষদয
েষনয যষয়ষি কব ন অমাফ।
৮০. (হ নফী,) এভন হরাকষদয েষনয তুবভ (অল্লা তায়ারায কাষি) ক্ষভা প্রাথণনা কষযা অয না কষযা (দুষটাআ
ভান); তুবভ মবদ ত্তয ফাযও তাষদয েষনয অল্লায কাষি ক্ষভা চাও, অল্লা তায়ারা কেষনা তাষদয ক্ষভা
কযষফন না; হকননা, এযা (হেষন-ফুষঝ) অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুরষক স্বীকায কষযষি; (অষর) অল্লা
তায়ারা কেষনা না-পযভান হরাকষদয হদায়াত কষযন না।
৮১. (মুষেয ফদষর) মাষদয হিষন হপষর যাো ষরা, তাযা (এবাষফ) যুষরয (আোয) বফরুষে বনষেষদয ষয
ফষ থাকষত হষয েুফ েুী ষয় হগষরা, (ভুরত) তাযা তাষদয োন-ভার বদষয় অল্লায ষথ হোদ কযাটা িন্দ
কযষরা না, (ফযং) ফরষরা, (এ বীলণ) গযষভ হতাভযা ফাআষয হমও না; (হ নফী,) তুবভ তাষদয ফষরা, োান্নাষভয
অগুন হতা এয চাআষতও হফী গযভ; (কষতা বার ষতা) হরাকগুষরা মবদ (একথাটা) ফুঝষত াযষতা!
৮২. তএফ (এ দুবনয়ায়) তাষদয কভ াা ঈবচত, (নযথায় হকয়াভষতয বদন) তাষদয হফী কাাঁদষত ষফ, তাযা
মা (গুনা এোষন) েণন কষযষি তাআ ষফ তাষদয (হবদষনয) মথাথণ বফবনভয়।
৮৩. মবদ অল্লা তায়ারা (এ ববমাষনয য) হতাভাষক এষদয হকাষনা একবট দষরয কাষি হপযত বনষয় অষন
এফং তাযা মবদ হতাভায কাষি (ুনযায় হকাষনা মুষে মাফায) নুভবত চায়, (তাষর) তুবভ ফষরা (না) কেষনা
হতাভযা অভায াষথ (অয হকাষনা ববমাষন) হফয ষফ না, হতাভযা অভায াথী ষয় অয কেষনা ত্রুয াষথ
রড়ষফ না; হকননা হতাভযা অষগয ফায (মুষেয ফদষর) হিষন ফষ থাকা িন্দ কষযবিষর, (অে মাও,) মাযা
হিষন হথষক হগষি তাষদয াষথ হতাভযাও (হিষন) ফষ থাষকা।
৮৪. ওষদয ভষধয হকাষনা হরাষকয ভৃতুয ষর তুবভ কেষনা তায (োনামায) নাভাম ষড়া না, কেষনা তায কফষযয
াষ তুবভ দাবড়ষয়া না; হকননা এ ফযবিযা বনঃষন্দষ অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুষরয াষথ কুপযী কষযষি, এযা
না-পযভান ফস্থায় ভষযষি।
৮৫. ওষদয ধন-ম্পদ ও ন্তান-ন্তবত হমন হতাভাষদয কেষনা বফভুগ্ধ কযষত না াষয; (ভুরত) অল্লা তায়ারা
এফ বকিু বদষয় তাষদয দুবনয়ায েীফষন (নানা ধযষনয) াবি বদষত চান এফং তাষদয প্রাণ (ফায়ু একবদন এভন
এক ফস্থায়) হফয ষফ, মেন তাযা (ুষযাুবযআ) কাষপয থাকষফ।
৮৬. মেবন এভন ধযষনয হকাষনা ুযা নাবমর য়, (মাষত ফরা য়) হতাভযা অল্লায ওয ইভান অষনা এফং তাাঁয
যুষরয াষথ বভষর (কাষপযষদয বফরুষে) হোদ কষযা, তেবন তাষদয বফত্তারী ফযবিযা হতাভায কাষি এষ
(মুষে না মাওয়ায েষনয) ফযাবত চায় এফং তাযা ফষর (হ নফী), অভাষদয হিষড় দাও, মাযা ষয ফষ অষি
অভযাও তাষদয াষথ থাবক।
৮৭. তাযা (ভুরত) ষয ফষ থাকা হরাকষদয াষথ ফস্থান কযাআ িন্দ কষয বনষয়ষি, তাষদয ন্তষয হভায
হভষয হদয়া ষয়ষি, পষর তাযা বকিুআ ফুঝষত াষয না।
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৮৮. বকন্তু (অল্লায) যুর এফং মাযা তাাঁয াষথ অল্লা তায়ারায ওয ইভান এষনষি, তাযা (ফাআ) বনষেষদয
োন-ভার বদষয় অল্লায ষথ হোদ কষযষি; (তএফ) এষদয েষনযআ মাফতীয় করযাণ (বনবদণষ্ট ষয়) অষি, অয
(বতযকায ষথণ) এযাআ ষে পরকাভ।
৮৯. (এয বফবনভষয়) অল্লা তায়ারা এষদয েষনয এভন এক (ুযভয) োন্নাত প্রিূত কষয হযষেষিন, মায
াদষদষ ঝণণাধাযা প্রফাভান, হোষন তাযা বচযকার থাকষফ; (ফস্তুত) এ ষে ষফণাত্তভ াপরয।
৯০. ওমযকাভী বকিু ংেযক অযফ হফদুইনও (হতাভায কাষি) এষ াবময ষয়ষি, হমন তাষদযও এ মুষে মাওয়া
হথষক ফযাবত হদয়া য়, এবাষফ হ হরাকগুষরাও ষয ফষ থাকষরা মাযা অল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুরষক বভথযা
াফযস্থ কষযবিষরা; এষদয ভষধয মাযা (অল্লা ও তাাঁয যুরষক) স্বীকায কষয ( ষয ফষ হথষকষি), বচষযআ
তাযা ভভণাবন্তক অমাষফ বনভবেত ষফ।
৯১. মাযা দুফণর (এ মুষে যীক না ওয়ায েষনয), তাষদয ওয হকাষনা হদাল হনআ, (হদাল হনআ তাষদযও) মাযা
ুস্থ বকংফা মাযা (মুষে) েযচ কযায ভষতা হকাষনা ম্বর ায়বন, (ফয) এযা মবদ অল্লা তায়ারায বনষ্ঠাফান
ফান্দা য় (তাষরআ তাযা এ ফযাবতয অওতায় ড়ষফ), ৎকভণ ীর ভানুলষদয বফরুষেও হকাষনা ববষমাষগয
কাযণ হনআ; অল্লা তায়ারা একান্ত ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু,
৯২. (তাষদয ফযাাষযও হকাষনা ববষমাগ হনআ) মাযা (মুে শুরুয প্রাক্কাষর) হতাভায কাষি (মাত্রায) ফান যফযা
কযায েষনয এষবিষরা এফং তুবভ (তাষদয) ফষরবিষর, হতাভাষদয েষনয অবভ এভন বকিু াবে না, মায ওয
অবভ হতাভাষদয অষযাণ কযাষত াবয, (তঃয) তাযা বপষয হগষরা, তাযা (এভনবাষফ) বপযষরা হম, তাষদয
হচাে হথষক শ্রু ফষয় মাবেষরা, (মুষে মাফায) েযচ হমাগাড় কযষত না াযায় তাযা (বীলণবাষফ) দুঃবেত ষরা।
৯৩. (ফ) ববষমাগ হতা তাষদয বফরুষে, মাযা াভথণফান ওয়া ষেও হতাভায কাষি ফযাবত চায়, মাযা হিষন
ষড় থাকষরা তাষদয াষথ ( ষয ফষ) থাকাআ তাযা িন্দ কযষরা, অল্লা তায়ারা তাষদয ন্তষয হভায হভষয
বদষয়ষিন, (এ কাযষণআ) তাযা (তা) োনষত াযষি না (হকানটা তাষদয েষনয বাষরা)।

পারা ১১
৯৪. (মুে হষল) হতাভযা মেন তাষদয কাষি বপষয অষফ; তেন এযা হতাভাষদয কাষি ওময হ কযষফ, তুবভ
(তাষদয) ফষরা, (অে) হতাভযা হকাষনা যকভ ওময-অবত্ত হ কষযা না, অভযা অয কেষনা হতাভাষদয বফশ্বা
কযষফা না, অল্লা তায়ারা (আবতভষধযআ) হতাভাষদয (ন্তষযয) ফ কথা অভাষদয ফষর বদষয়ষিন; অল্লা তায়ারা
ও তাাঁয যুর ফযআ হতাভাষদয কামণকরা হদেষফন, তঃয হতাভাষদয হআ ভান ত্তায কাষিআ বপষয হমষত
ষফ, বমবন (হমভন) োষনন হতাভাষদয হগান কষয যাো ফ বকিু, (হতভবন) োষনন প্রকায বফলয়ভু, তঃয
বতবন (হ অষরাষক) হতাভাষদয ফষর হদষফন (দুবনয়ায েীফষন) হতাভযা বক কাে কযবিষর।
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৯৫. মেন হতাভযা তাষদয কাষি বপষয অষফ, তেন তাযা অল্লা তায়ারায নাষভ কভ কষয হতাভাষদয ফরষফ,
হতাভযা হমন তাষদয কাি হথষক (এ) ফযাাযটা ঈষক্ষা কষযা; (অষরআ) হতাভযা ওষদয ঈষক্ষা কষযা, হকননা
ওযা ষে (বচন্তা ও অদষণয বদক হথষক) নাাক, তাষদয ব কানা ষে োান্নাভ, (দুবনয়ায েীফষন) তাযা মা বকিু
কষয এষষি এটা ষে তায (মথাথণ) বফবনভয়।
৯৬. এযা হতাভাষদয কাষি এ েষনযআ কভ কষয হমন হতাভযা (ফ কথা বুষর অফায) তাষদয ওয ন্তুষ্ট ষয়
মাও, বকন্তু হতাভযা মবদ (ত ফাযও) তাষদয ওয ন্তুষ্ট ও, অল্লা তায়ারা কেষনা এ পাষক ম্প্রদাষয়য ওয
ন্তুষ্ট ষফন না।
৯৭. (এ) হফদুআন (অযফ) হরাকগুষরা কুপুয ও হভানাষপকীয ফযাাষয তযন্ত কষ ায (প্রকৃবতয), অল্লা তায়ারা
তাাঁয যুষরয ওয (স্বীয় দ্বীষনয) ীভাষযোয হম বফধানভু নাবমর কষযষিন, হ জ্ঞান রাব না কযায ক্ষভতাআ
ভষন য় এষদয (ভষধয) প্রফর; (ভুরত) অল্লা তায়ারাআ ষেন ুবফজ্ঞ, কুরী।
৯৮. (এ) হফদুইন (অযফ)-হদয ভষধয এভন বকিু হরাকও অষি, মাযা কেষনা মবদ (অল্লা তায়ারায ষথ) বকিু
ফযয় কষয, তাষক (বনষেষদয ওয) েবযভানাতুরয ভষন কষয এফং হতাভাষদয ফযাাষয কাষরয বফফতণন (-ভুরক
হকাষনা বফদ-ভবফত) অুক তাযা এ ষক্ষায় থাষক; (অষর) কাষরয ভন্দচি হতা তাষদয (বনষেষদয)
ওযআ হিষয় অষি; (ফস্তুত) অল্লা তায়ারা ফ বকিু হাষনন, ফ বকিু োষনন।
৯৯. (অফায) এ হফদুইন (অযফ)-হদয ভাষঝ এভন বকিু হরাকও অষি, মাযা অল্লা তায়ারা ও যকাষরয ওয
ইভান যাষে, (এযা) অল্লায ষথ মা বকিু েযচ কষয তাষক অল্লায বনকটযরাব ও যুষরয হদায়া (াওয়ায
একটা ফরম্বন) ভষন কষয; বতয বতযআ তা ষে তাষদয েষনয অল্লায বনকটযরাষবয (একটা) ঈায়; বচষযআ
অল্লা তায়ারা তাষদয স্বীয় যভষত প্রষফ কযাষফন; ফযআ অল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১০০. হভাাষেয ও অনাযষদয ভাষঝ মাযা প্রথভ (বদষক ইভান এষনষি) এফং ষয মাযা একান্ত বনষ্ঠায াষথ
তাষদয নুযণ কষযষি, অল্লা তায়ারা তাষদয ওয ন্তুষ্ট ষয়ষিন এফং তাযাও অল্লা তায়ারায ওয ন্তুষ্ট
ষয়ষি, অল্লা তায়ারা তাষদয েষনয এভন এক (ুযভয) োন্নাত বতযী কষয হযষেষিন মায তরষদ বদষয়
ঝণণাধাযা প্রফাবত, হোষন তাযা বচযকার থাকষফ; অয তাআ (ষফ) ষফণাত্তভ াপরয।
১০১. (এ) হফদুইন (অযফ)-হদয মাযা হতাভায অষাষ (ফা কষয), তাষদয ভষধয বকিু বকিু হভানাষপক অষি;
অফায (বকিু হভানাষপক) ভদীনাফাীষদয ভষধযও অষি। এযা ফাআ বকন্তু হভানাষপকীষত বেস্ত। তুবভ এষদয
োষনা না; বকন্তু অবভ এষদয োবন, বচষযআ অবভ এষদয (ভান ও যােষয়য দ্বাযা) দুফায াবি হদষফা,
তঃয (ধীষয ধীষয) এষদয ফাআষক এক ফষড়া অমাষফয বদষক বপবযষয় হদয়া ষফ।
১০২. (হতাভাষদয ভাষঝ) অষযা বকিু হরাক অষি, মাযা (কষট) বনষেষদয গুনাভুষয কথা স্বীকায কষয,
(য়তাষনয হপষযষফ) তাযা তাষদয হনক কােষক গুনাষয কাষেয াষথ বভবষয় হপষরষি; অা কযা মায় অল্লা
তায়ারা তাষদয ওয ক্ষভাযফ ষফন, ফযআ অল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১০৩. তুবভ তাষদয ধন-ম্পদ হথষক (মাকাত ও) াদকা গ্রণ কষযা, াদকা তাষদয াক-াপ কষয হদষফ, তা
বদষয় তুবভ তাষদয বযষাবধত কষয হদষফ, তুবভ তাষদয েষনয হদায়া কযষফ; হকননা হতাভায হদায়া তাষদয েষনয
(ষফ যভ) ান্ত্বনা; অল্লা তায়ারা ফ বকিু হাষনন এফং ফ বকিু োষনন।
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১০৪. তাযা বক একথাটা োষন না, অল্লা তায়ারা তাাঁয ফান্দাষদয তাওফা কফুর কষযন এফং বতবন (মাকাত ও)
াদকা গ্রণ কষযন, বনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা ষেন তাওফা গ্রণকাযী ও যভ দয়ারু।
১০৫. (হ নফী, এষদয) তুবভ ফষরা, হতাভযা (বাষরা) কাে কষযা, ফযআ অল্লা তায়ারা, তাাঁয যুর ও
হভাষভনযা হতাভাষদয (ববফলযত) কভণকান্ড মণষফক্ষণ কযষফন; তঃয ভৃতুযয য হতাভাষদয ফাআষক এভন এক
ত্তায বদষক বপবযষয় হদয়া ষফ, বমবন হদো-ষদো ফ বকিু ম্পষকণআ ভযক ফগত, তঃয বতবন হতাভাষদয
ফষর হদষফন হতাভযা (দুবনয়ায েীফষন) হকান ধযষনয কাে কযবিষর,
১০৬. (হতাভাষদয ভাষঝ) অষযা বকিু হরাক যষয়ষি, মাষদয ফযাাষয এেষনা অল্লা তায়ারায বোষন্তয অা কযা
ষে, অল্লা তায়ারা তাষদয য় াবি হদষফন, না য় বতবন তাষদয ওয দয়া যফ ষফন; (ফস্তুত) অল্লা
তায়ারা ষেন ুবফজ্ঞ, কুরী।
১০৭. (হভানাষপকষদয) মাযা (হতাভাষদয ক্ষবত াধন কযায েষনয) ভাবেষদ হমযায ফাবনষয়ষি, এয একভাত্র
ঈষেয ষে অল্লা তায়ারায বফষযাবধতা কযা, ভুরভানষদয ভষধয ননকয ৃবষ্ট কযা, (ষফণাবয) অষগ হমফ
হরাক অল্লা তায়ারা ও তাাঁয নফীয বফরুষে মুে কষযষি, তাষদয েষনয হগান াাঁবট (যফযা) কযা; এযা
হতাভাষদয কাষি ি কভ হেষয় ফরষফ, অভযা ৎ ঈষেয িাড়া নয হকাষনা ঈষেষ (এটা) কবযবন; অল্লা
তায়ারা (বনষে) াক্ষয বদষেন, এযা ফযআ বভথযাফাদী।
১০৮. তুবভ (এফাদাষতয ঈষেষ কেষনা) হোষন দাাঁড়াষফ না হতাভায হতা দাাঁড়াষনা ঈবচত হোষন, হম ভাবেদ
প্রথভ বদন হথষকআ অল্লায বষয়য ওয প্রবতবষ্ঠত ষয়ষি, হোষন এভন বকিু ভানুল অষি, মাযা (ইভান ও
অভষরয হক্ষষত্র) বনষেযা ফ ভয় াক-বফত্র ওয়া িন্দ কষয; অয অল্লা তায়ারা হতা াক-াপ
হরাকষদযআ বাষরাফাষন।
১০৯. হম ফযবি তায ষযয বববত্ত স্থান কষযষি অল্লায বয় ও অল্লায ন্তুবষ্টয ওয হ ফযবি ঈত্তভ, না হম
ফযবি তায ষযয বববত্ত দাাঁড় কবযষয়ষি তষনান্মুে একবট গষতণয বকনাযায় এফং মা তাষক  (বচষযআ)
োান্নাষভয অগুষন বগষয় ড়ষফ; অল্লা তায়ারা কেষনা মাষরভ ম্প্রদায়ষক হদায়াত হদন না।
১১০. ওযা মা ফাবনষয়ষি তা াষভাআ তাষদয ন্তষয একবট ষন্দষয ফীে ষয় (অটষক) থাকষফ, হম মণন্ত না
ওষদয ন্তযভু বিন্ন-বফবেন্ন ষয় মাষফ (তবেন মণন্ত তা ফযাত থাকষফ); অল্লা তায়ারা ফণজ্ঞ ও প্রজ্ঞাভয়।
১১১. ফযআ অল্লা তায়ারা হভাষভনষদয কাি হথষক োন্নাষতয বফবনভষয় তাষদয োন ও তাষদয ভার েবযদ কষয
বনষয়ষিন, এযা অল্লায ষথ হোদ কষয, তঃয (এ হোষদ কেষনা কাষপযষদয) তাযা তযা কষয, (কেষনা
অফায ত্রুয াষত) তাযা বনষেযা বনত য়। তায ওয (এ) োাঁবট ওয়াদা (এয অষগ) তাওযাত এফং আনেীষরও
কযা ষয়বিষরা, অয (এেন তা) এ হকাযঅষন কযা ষে, এআ ওয়াদা ারন কযা অল্লা তায়ারায বনেস্ব দাবয়ত্ব;
অয অল্লায চাআষত হক হফী ওয়াদা ূযণ কযষত াষয? তএফ (হ হভাষভনযা), হতাভযা তাাঁয াষথ হম
হকনাষফচায কাে (ম্পন্ন) কযষর তাষত ুংফাদ গ্রণ কষযা (হকননা) এবটআ ষে ভাাপরয।
১১২. (মাযা অল্লায দযফাষয) তাওফা কষয, (বনষ্ঠায াষথ তাাঁয) এফাদাত কষয, (তাাঁয) প্রংা কষয, (তাাঁয
েষনয) হযামা যাষে, (তাাঁয েষনযআ) রুকু-ােদা কষয, (মাযা নযষদয) বাষরা কাষেয অষদ হদয় এফং ভন্দ কাে
হথষক বফযত যাষে, (ষফণাবয মাযা) অল্লা তায়ারায (বনধণাবযত ারার-াযাষভয) ীভা যক্ষা কষয চষর; (হ
নফী,) তুবভ (এ ধযষনয ফ) হভাষভনষদয (োন্নাষতয) ুংফাদ দাও।
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১১৩. নফী ও তায ইভানদায (াথীষদয) েষনয এটা ভানায় না হম, তাযা হভাষযকষদয েষনয কেষনা
ভাগষপযাষতয হদায়া কযষফ, এভনবক মবদ তাযা তাষদয বনষ্ঠ অত্মীয়ও য়, মেন এটা বযষ্কায ষয় হগষি হম,
তাযা (অষরআ) োান্নাষভয বধফাী!
১১৪. আফযাীষভয স্বীয় বতায েষনয ভাগষপযাষতয ফযাাযবট একবট ওয়াদা ারন িাড়া অয বকিুআ বিষরা না, মা
হ তায বতায কাষি (অষগআ) কষয হযষেবিষরা, এ (ফযবতিভ)-টা বিষরা শুধু তায একায েষনযআ, বকন্তু মেন এ
কথা তায াভষন বযষ্কায ষয় হগষরা হম, হ ফযআ অল্লায দুভন, তেন হ তায াষথ ম্পকণ বিন্ন কষয
হপরষরা; ফযআ আফযাীভ বিষরা একেন হকাভর হৃদয় ও ানুবূবতীর ভানুল।
১১৫. অল্লা তায়ারা এভন নন হম, হকাষনা োবতষক একফায হদায়াতদাষনয য ুনযায় বতবন তাষদয হগাভযা
কষয হদষফন, মষতাক্ষণ না তাষদয ুস্পষ্টবাষফ (এ কথাটা) োবনষয় হদয়া য় হম, (হকান বেবন হথষক) াফধান
থাকষত ষফ, ফযআ অল্লা তায়ারা ফ বফলষয়য জ্ঞান যাষেন।
১১৬. অকাভন্ডরী ও ৃবথফীয াফণষব ভ ক্ষভতা একভাত্র অল্লা তায়ারায াষতআ; বতবনআ েীফন হদন, বতবনআ
ভৃতুয টান; অল্লা তায়ারা িাড়া হতাভাষদয হকাষনা বববাফক হনআ, হনআ হকাষনা াামযকাযীও।
১১৭. ফযআ অল্লা তায়ারা তাাঁয নফীয ওয নুগ্র কষযষিন, নুগ্র কষযষিন হভাাষেযষদয ওয,
অনাযষদয ওয, মাযা একান্ত কব ন ভষয় তায নুগভন কষযবিষরা তাষদয (ফায) ওয, এভনবক মেন
তাষদয একবট (হিাট্ট) দষরয বচন্তা (একটু) ফাাঁকা ষথ ঝুাঁষক ড়ায ঈিভ ষয় ষড়বিষরা, তঃয অল্লা
তায়ারা এষদয ফায ওয দয়া কযষরন; বনশ্চয়আ বতবন বিষরন তাষদয প্রবত দয়ারু ও নুগ্রীর,
১১৮. হ বতন ফযবিয ওযও (অল্লা তায়ারা দয়া কযষরন), মাষদয (ফযাাষয) বোন্ত ভুরতবফ কষয যাো
ষয়বিষরা; (তাষদয ফস্থা) এভন এক মণাষয় (এষ হ াঁিুষরা) হম, মভীন তায বফারতা ষেও তাষদয ওয
ংকুবচত ষয় হগষরা, (এভনবক) তাষদয বনষেষদয েীফন বনষেষদয কাষিআ দুবফণল ষয় ড়ষরা, তাযা (এ কথা)
ঈরবব্ধ কযষত ক্ষভ ষরা হম, (অষরআ) অল্লা তায়ারা িাড়া তাষদয অয হকাষনা োয়গা হনআ হমোষন হকাষনা
অশ্রয় াওয়া মাষফ; তঃয অল্লা তায়ারা তাষদয ওয নুগ্র কযষরন হমন তাযা (তাওফা কষয) ুনযায় তাাঁয
কাষি বপষয অষত াষয; ফযআ অল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১১৯. হ ইভানদায ফযবিযা, হতাভযা অল্লা তায়ারাষক বয় কষযা এফং (াষভা) তযফাদীষদয াষথ হথষকা।
১২০. ভদীনায (ভুর) বধফাী ও তাষদয অষাষয হফদুইন (অযফ)-হদয েষনয এটা ংগত বিষরা না হম, তাযা
যুষরয গাভী না ষয় হিষন হথষক মাষফ এফং তাাঁয েীফন হথষক বনষেষদয েীফনষক হফী বপ্রয় ভষন কযষফ;
(অষর) এটা এ েষনয, অল্লা তায়ারায ষথ তাষদয হম তৃষ্ণা, ক্লাবন্ত ও ক্ষুধায় কষ্ট াওয়া (তা তাষদয হনক
অভষরয ভষধযআ াবভর ষফ, তািাড়া) এভন হকাষনা স্থাষন তাযা মাষফ, হমোষন মাওয়ায় কাষপযষদয তাষদয ওয
হিাধ অষফ এফং ত্রুষদয কাি হথষকও (হভাকাষফরায ভয়) তাযা বকিু (ম্পদ) রাব কযষফ, (ভুরত) এয
প্রবতবট কাষেয ফদষর তাষদয েষনয হনক অভর হরো ষফ; বনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা হনক হরাকষদয কাষেয
প্রবতপর বফনষ্ট কষযন না,
১২১. (এবাষফআ) তাযা অল্লায ষথ মা েযচ কষয (তা বযভাষণ) কভ হাক বকংফা হফী (তা বফনষ্ট য় না) এফং
মবদ তাযা অল্লায ঈষেষ হকাষনা প্রান্তয বতিভ কষয চষর, তাও তাষদয েষনয বরবফে ষফ, মাষত কষয তাযা
(দুবনয়ায়) মা বকিু কষয এষষি, (অষেযাষত) অল্লা তায়ারা তায চাআষত ঈত্তভ ুযস্কায তাষদয বদষত াষযন।
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১২২. হভাষভনষদয কেষনা (হকাষনা ববমাষন) ফায একষত্র হফয ওয়া ব ক নয়; (তাযা) এভন হকন কযষরা না
হম, তাষদয প্রষতযক দর হথষক বকিু বকিু হরাক হফয ষতা এফং দ্বীন ম্পষকণ জ্ঞানানুীরন কযষতা, তঃয মেন
তাযা (ববমান হষল) বনে োবতয কাষি বপষয অষতা, তেন তাষদয োবতষক তাযা (অমাষফয) বয় হদোষতা,
অা কযা মায় এষত তাযা তকণ ষয় চরষফ।
১২৩. হ ইভানদায হরাষকযা, কাষপযষদয ভষধয মাযা হতাভাষদয (ীভাষন্তয) কািাকাবি যষয়ষি তাষদয বফরুষে
হোদ কষযা, (এভনবাষফ হোদ কষযা) হমন তাযা হতাভাষদয ভষধয কষ াযতা (হদেষত) ায়; (হেষন হযষো,)
অল্লা তায়ারা (াষভাআ) হভাত্তাকী হরাকষদয াষথ যষয়ষিন।
১২৪. মেন হকাষনা (নতুন) ুযা নাবমর য় তেন এষদয বকিু হরাক এষ (বফদ্রূষয বালায়) বেষজ্ঞ কষয, এ
(ুযা) হতাভাষদয কায কায ইভান ফৃবে কষযষি! (হতাভযা ফষরা, াাঁ) মাযা (বতয অল্লায ওয) ইভান এষনষি, এ
ুযা (ফযআ) তাষদয ইভান ফৃবে কষযষি এফং (এয পষর) তাযা অনবন্দতও ষয়ষি।
১২৫. অয মাষদয ন্তষয ফযাবধ যষয়ষি, এ (ুযা তাষদয ভষধয অষগয েষভ থাকা) নাাকীয াষথ অষযা (বকিু
নতুন) নাাকী (মুি কষয) বদষয়ষি এফং তাযা (এ নাাকী ও) কাষপয ফস্থায় ভাযা মাষফ।
১২৬. তাযা বক হদেষত ায় না, প্রবতফিয তাষদয বকবাষফ (বফববন্ন যীক্ষায় হপষর) একফায বকংফা দুফায বফমণস্থ
কযা ষে, এযযও তাযা তাওফা কষয না এফং (এ বফমণয় হথষক) তাযা হকাষনা বক্ষাও গ্রণ কষয না।
১২৭. অয মেবন হকাষনা নতুন ুযা নাবমর য় তেন তাযা যস্পয হচাে চাওয়া-চাওবয় কষয (এফং আাযায়
এষক যষক বেষজ্ঞ কষয); ‘হকঈ বক হতাভাষদয হদেষত াষে?’ তঃয তাযা (হদায়াত হথষক) বপষয মায়;
অয অল্লা তায়ারা তাষদয ন্তযষক এবাষফআ (তয হথষক) বপবযষয় বদষয়ষিন, হকননা এযা ষে এভন
ম্প্রদাষয়য হরাক, মাযা বকিু নুধাফন কষয না।
১২৮. (হ ভানুল,) হতাভাষদয কাষি হতাভাষদযআ ভধয হথষক এক যুর এষষি, হতাভাষদয হকাষনাযকভ কষ্ট হবাগ
তায কাষি দুঃ, হ হতাভাষদয একান্ত করযাণকাভী, ইভানদাযষদয প্রবত হ ষে হেযায়ণ ও যভ দয়ারু।
১২৯. এযযও মবদ এযা (এভন করযাণকাভী একেন যুষরয কাি হথষক) ভুে বপবযষয় হনয়, তাষর তুবভ (তাষদয
হোরােুবর) ফষর দাও, অল্লা তায়ারাআ অভায েষনয মষথষ্ট, বতবন িাড়া অয হকাষনা ভাফুদ হনআ; (ভযায়
ংকষট) অবভ তাাঁয ওযআ বযা কবয এফং বতবনআ ষেন ভান অযষয একেত্র বধবত।
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ুরা আঈনু
মক্কা বতীর্ণ অাত ১০৯, রুকু ১১
রমান রীম অল্লা তাাার নামম

১. অলফ-া-ম-রা। এগুমা (মে) একলি জ্ঞানগভণ গ্রমের অাত।
২. মানুমর জমনে এিা লক (অমআ) একিা অশ্চমযণর লব যয, অলম তামের মধ্ে যেমক (তামেরআ মমতা)
একজন মানুমর কামে ওী পালিমলে, যযন য মানুমক (তা লেম জাান্নাম ম্পমকণ ) াবধ্ান কমর লেমত পামর,
অবার যারা (এ ওীর ওপর) ইমান অমন; তামের (এ মমমণ) ুংবােও লেমত পামর যয, তামের জমনে তামের
মালমকর কামে ঈঁচু মযণাো রমমে, কামফররা (এমলন অশ্চযণালিত ম পড়মা যয, তারা) বমা, বলেআ এ
বেলি একজন ুেক্ষ যাদুকর!
৩. (য মানু,) যতামামের মালক মেন অল্লা তাাা, লযলন অকালমন্ডী ও পৃলেবীমক ে লেমন পো
কমরমেন, তঃপর লতলন ‘অরমল’ মাীন ন, লতলন (তার) কাজ (স্বমে) লনন্ত্রর্ কমরন; যকঈআ তাঁর নুমলত
োড়া (কামরা জমনে) ুপালরলকারী মত পামর না; এআ মেন যতামামের মালক অল্লা তাাা, তএব যতামরা
তাঁরআ এবাোত কমরা; যতামরা লক (লতে কো) নুধ্াবন করমব না?
৪. (মৃতুের পর) যতামামের বার লফমর যাবার জাগা মব একমাত্র তাঁর কামে; (যখামন লগম যতামরা) অল্লা
তাাার (ক) প্রলতশ্রুলতআ তে (পামব,) লতলনআ এ ৃলির লেত্ব োন কমরন, (মৃতুের পর) লতলনআ অবার তামক
(তার জীবন) লফলরম যেমবন, যামত কমর যারা (তাঁর ওপর) ইমান অমন, ভামা কাজ কমর, (যোেণ) আনামফর
ামে লতলন তামের (কামজর) লবলনম োন করমত পামরন এবং (এ কোিাও পলরষ্কার কমর লেমত পামরন,) যারা
(অল্লা তাাামক) স্বীকার কমর তামের জমনে ঈত্তপ্ত পানী ও কলিন লালে রমমে, যকননা তারা (পরকামর এ
লালে) স্বীকার করমতা।
৫. মান অল্লা তাাা লযলন ুযণমক (প্রখর) যতমজাদ্দীপ্ত বালনমমেন এবং চাঁেমক (বালনমমেন) যজোলতমণ,
তঃপর (অকামল) তার জমনে লকেু মনলয লতলন লনলেণি কমর লেমমেন, যামত কমর (এ লনম দ্বারা) যতামরা
বেমরর গর্না এবং লেন-তালরমখর লাবিা জানমত পামরা; (অম) অল্লা তাাা যয এব লকেু পো কমর
যরমখমেন (তার) যকামনািাআ লতলন নেণক কমরনলন; যারা (ৃলি রে ম্পমকণ) জানমত চা তামের জমনে অল্লা
তাাা তাঁর লনেলণন খুম খুম বর্ণনা কমরন।
৬. বলেআ লেন ও রামতর পলরবতণমন এবং অল্লা তাাা যা লকেু (এ) অমানমু ও যমীমনর মামে পো
কমরমেন, তার (প্রলতলি লজলনমর) মামে পরমযগার যাকমের জমনে (অল্লা তাাামক যচনার) লনেলণন রমমে।
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৭. (মানুমর মামে) যারা (মৃতুের পর) অমার ামে াক্ষামতর প্রতোলা কমরনা, যারা এ পালেণব জীবন লনমআ
ন্তুি এবং (এখানকার) বলকেু লনমআ পলরতৃপ্ত, (মবণাপলর) যারা অমার (ৃলি ববলচমত্রর) লনেলণনমু যেমক
গামফ োমক,
৮. তারাআ মে যব যাক, যামের (লনলশ্চত) লিকানা মব (জাান্নামমর) অগুন; (এ মে তামের য কমণফ)
যা তারা দুলনার জীবমন জণন কমরমে।
৯. (পরলেমক) যারা (অল্লা তাাার ওপর) ইমান এমনমে এবং যনক কাজ কমরমে, তামের মালক তামের (এ)
ইমামনর কারমর্আ তামের লিক পে যেখামবন; তামের তমেল লেম (ংখে) যনামমত (পলরপুর্ণ) জান্নামত
(ুমপ) ের্ণাধ্ারা প্রবামান োকমব।
১০. (এ ম) তামের (মুমখ একলি মাত্র) ধ্বলনআ (প্রলতধ্বলনত) মত োকমব, য অল্লা তাাা, তুলম (কমতা)
মান, (কমতা) পলবত্র! (যখামন) তামের (পারস্পলরক) লভবােন মব ‘াাম’ (এবং) তামের যল ডাক মব,
যাবতী তারীফ ৃলিকুমর মালক অল্লা তাাার জমনে।
১১. (যভমব যেমখা,) অল্লা তাাা যলে মানুমর জমনে তামের (নো কাজকমমণর লালে লেমত লগম)
কোর্মক ত্বরালিত করমতন, যযভামব মানু লনমজমের কোর্ ত্বরালিত করমত চা, তাম তামের বকাল
(যোর এ ুমযাগ কমবআ) যল ম যযমতা (লকন্তু অল্লা তাাা তামের লি লেম যরমখমেন); তঃপর যারা
অমার ামে াক্ষামতর অলা কমর না, অলম তামের না-ফরমানীর জমনে তামের ঈদ্ভ্রামের মমতা ঘুমর যবড়ামত
লেআ।
১২. মানুমক যখন যকামনা দুঃখ-বেনে স্পলণ কমর, তখন য বম, শুম, োঁলড়ম বণাবস্থা অমামকআ ডামক,
তঃপর অলম যখন তার দুঃখ-কি তার কাে যেমক লরম লনম যাআ, তখন য এমলন (যবপমরাা ম) চমত
শুরু কমর, তামক যয এক ম দুঃখ-কি স্পলণ কমরলেমা, (মমন ) তা দুর করার জমনে অমামক য কখমনা
ডামকআলন; এভামবআ যারা (বার বার) ীমাংঘন কমর তামের জমনে তামের কাজকমণ যলাভনী কমর যো মমে।
১৩. যতামামের অমগ মনক কলি মানবমগাষ্ঠীমক অলম ধ্বং কমর লেমলে, যখন তারা যুুম কমরলেমা, (েচ)
তামের কামে (অমার) ুস্পি লনেলণন তামের রুরা এমলেমা, (লকন্তু) তারা (যকামনা রকমমআ) ইমান
অনমা না; এভামবআ (ধ্বংমর মাধ্েমম) অলম না ফরমান জালতমের (তামের যুুমমর) প্রলতফ লেম োলক।
১৪. তঃপর অলম এ যমীমন (তামের জাগা) যতামামের খীফা কমর পালিমলে, অলম যযন যেখমত পাআ
যতামরা লক ধ্রমনর অচরর্ কমরা।
১৫. (য নবী,) যখন অমার ুস্পি অাতমু তামের পমড় যলানামনা , তখন (তামের মমধ্ে) যারা অমার
ামে (মৃতুের পর যকামনা রকম) যেখা াক্ষামতর অলা কমর না, তারা (ঔদ্ধমতের ামে যতামামক) বম, এোড়া
নে যকামনা যকারঅন লনম এমা, লকংবা এমক বেম োও; তুলম (এমের) বমা, অমার লনমজর এমন যকামনা
ক্ষমতাআ যনআ যয, অলম এমক বেম যেমবা; অলম যতা তাআ নুরর্ কলর যা অমার ওপর ওী অম, অলম যলে
অমার মালমকর যকামনা রকম না-ফরমানী কলর, তাম অলম একলি মা লেবমর (কলিন) লালের ভ কলর।
১৬. (তুলম বমা,) অল্লা তাাা না চাআম অলম যতামামের ওপর এ (যকারঅন) যতা পািআ করতাম না, অলম
যতা এ (গ্রে) ম্পমকণ যতামামের যকামনা লকেু জানাতামআ না, অলম যতা এর অমগও যতামামের মামে মনকগুমা
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ব কালিমলে, (কখমনা লক অলম এমন ধ্রমর্র যকামনা গ্রমের কো যতামামের বমলে?) যতামরা লক বুেমত
পারমো না?
১৭. তঃপর (বমা), তার চাআমত বমড়া যামম অর যক, যয অল্লা তাাার ওপর লমেো অমরাপ কমর লকংবা
তাঁর অাত স্বীকার কমর; (এ ধ্রমনর) না-ফরমান যামকরা কখমনাআ ফকাম  না।
১৮. এ (মুখণ) যামকরা অল্লা তাাামক বাে লেম এমন লকেুর ঈপানা কমর, যা তামের যকামনা রকম ক্ষলত
করমত পামর না, (অবার) তা তামের যকামনা রকম ঈপকারও করমত পামর না, তারা বম, এগুমা মে অল্লা
তাাার কামে অমামের ুপালরলকারী; তুলম (যমালমরকমের) বমা, যতামরা লক অল্লা তাাামক এমন যকামনা
লকেুর খবর লেমত চাও, যা লতলন অমানমুমর মামে বলত নন এবং যমীমনর মামেও নন; লতলন পাক পলবত্র
এবং মান, তারা যয যলমরক কমর লতলন তার চাআমত মনক উমধ্বণ।
১৯. (মুত) মানু লেমা একআ জালত, তঃপর তারা (তামের মামে) মতলবমরাধ্ ৃলি কমরমে; যতামার মালমকর
পক্ষ যেমক (তামের মৃতুে পরবলতণ লালের মুূতণলির) যঘার্া না োকম কমবআ য লবমর ফাা ম যযমতা,
যয লব লনম তারা মতলবমরাধ্ কমর।
২০. তারা (অমরা) বম, তার মালমকর কাে যেমক তার ওপর যকামনা লনেলণন বতীর্ণ  না যকন? তুলম
(তামের) বমা, গামব ংক্রাে যাবতী জ্ঞান যতা একমাত্র অল্লা তাাার জমনে, তএব (অল্লা তাাার য
গাবী ফাার জমনে) যতামরা মপক্ষা কমরা, (অর) অলমও যতামামের ামে (যলেমনর) প্রতীক্ষা করলে।
২১. মানুমক দুঃখ-মলবত স্পলণ করার পর যখন অলম তামের লকেুিা করুর্ার স্বাে যভাগ করাআ, তখন ামে
ামেআ তারা অমার রমমতর (লনেলণনমুমর) ামে চাালক শুরু কমর যে (য নবী), তুলম বমা, কা-যকৌলম
অল্লা তাাা বার চাআমত যবলী তৎপর; বলেআ অমার যফমরলতারা যতামামের যাবতী কামকৌলমর কো
(যতামামের অমনামা) লমখ রামখ।
২২. লতলনআ মান অল্লা তাাা, লযলন যতামামের জম-স্থম ভ্রমর্ করান; এমনলক যতামরা যখন যনৌকা
অমরার্ কমরা এবং এ (যনৌকা)-গুমা যখন তামের লনম নুক
ূ অবাওা চমত োমক, তখন (যনৌকার)
অমরাীরা এমত (ভীর্) অনলিত , (িাৎ এক ম) এ (যনৌকা)-গুমা েড়বাী বাতামর কবম পমড় এবং
চারলেক যেমক তামের ওপর যিঈ অমত োমক এবং তারা মমন কমর, (এবার লতেআ) এ (বাতা ও যিঈ) দ্বারা
তারা পলরমবলিত ম যগমে, তখন তারা একাে লনষ্ঠাবান বািা ম অল্লা তাাামক (এআ বম) ডাকমত শুরু
কমর (য অল্লা), যলে তুলম অমামের এ (মাদুমযণাগ) যেমক বাঁলচম োও তাম বলেআ অমরা যতামার
যলাকরমগাযার বািামের েভুণি ম যামবা।
২৩. তঃপর (লতে লতেআ) যখন লতলন তামের এ (লবপযণ) যেমক বাঁলচম যেন, তখন তারা (ওাোর কো ভুম)
ামে ামেআ নোভামব যমীমন না-ফরমানী শুরু কমর যে; য মানু (যতামরা শুমন রামখা), যতামামের এ
নাফরমানী যতামামের লনমজমের জমনেআ (ক্ষলতকারক) মব, (মুত এ মে) দুলনার (স্থাী) া ম্পে,
তঃপর যতামামের অমার কামেআ লফমর অমত মব, তখন অলম যতামামের বম যেমবা, (দুলনার জীবমন)
যতামরা (যক) লক করমত।
২৪. এ পালেণব জীবমনর ঈোরর্ (মে), যযমন অলম অকাল যেমক পালন বণর্ করাম, যা দ্বারা তঃপর
যমীমনর গােপাা ঘন লন্নবলি ম ঈেগত মা, যা যেমক মানু ও জন্তু-জামনাাররা (তামের) অার ংগ্র
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করমা; এরপর (একলেন) যখন যমীন তার যৌিমযণর রূপ ধ্ারর্ করমা এবং (অপন যৌিমযণ) য যলালভত ম
ঈিমা, তখন (এব যেমখ) তার (যমীমনর) মালক মমন করমা, তারা বুলে এর (ফ যভাগ করার) ওপর
(এখন ম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান (ম যগমে, এ ম) িাৎ কমর রামত লকংবা লেমন অমার (অযামবর) ফাা তামের
ওপর অপলতত মা, ফম অলম তামের এমনভামব লনমূণ কমর লোম যযন গতকা (পযণে এখামন) তার যকামনা
লেত্বআ লেমা না; এভামবআ অলম অমার অাতমু যব জালতর জমনে খুম খুম বর্ণনা কলর, যারা (এ
ম্পমকণ) লচো-ভাবনা কমর।
২৫. (য মানু, যতামরা এ পালেণব জীবমনর যধ্াকা পমড় অমো, েচ) অল্লা তাাা যতামামের (লচরস্থাী এক)
লালের লনবামর লেমক ডাকমেন; লতলন যামক আো কমরন তামক জ-র পমে পলরচালত কমরন।
২৬. যারা ভামা কাজ কমরমে, (যাবতী) কোর্ যতা (োকমব) তামের জমনে এবং (োকমব তার চাআমতও) যবলী;
যলেন তামের যচারা যকামনা কালমা ও ীনতা দ্বারা অেন্ন োকমব না; তারাআ মব জান্নামতর লধ্বাী, তারা
যখামন োকমব লচরলেন।
২৭. (পরলেমক) যারা মি কাজ কমরমে, (তামের) মমির প্রলতফ মমির ামেআ মব, পমান তামের অেন্ন
কমর যফমব; যলেন অল্লার (অযাব) যেমক তামের রক্ষাকারী যকঈআ োকমব না, (তামের যচারা এমলন কামা
মব) যযন রামতর ন্ধকার লেঁমড় (তার) একলি িুকমরা তামের মুমখর ওপর যেম যো মমে, এরা মে
জাান্নামমর লধ্বাী, যখামন তারা লচরলেন োকমব।
২৮. (য নবী, তুলম তামের যলেমনর বোপামর াবধ্ান কমরা,) যযলেন অলম তামের বাআমক অমার ামমন
একলত্রত করমবা, তঃপর যারা অমার ামে লরীক কমরমে তামের অলম বমবা, যতামরা এবং যামের যতামরা
লরীক কমরমো স্ব স্ব স্থামন বস্থান কমরা, এরপর অলম তামের (এক েমক অমরক ে যেমক) অাো কমর
যেমবা এবং যামের তারা লরীক কমরলেমা তারা বমব, না, যতামরা যতা কখমনা অমামের ঈপানা করমত না।
২৯. (অজ) অল্লা তাাাআ অমামের এবং যতামামের মামে াক্ষে প্রোনকারী লমমব যমেি মবন, অমরা
যতামামের ঈপানার বোপামর (অমআ) গামফ লোম।
৩০. এভামবআ যলেন প্রমতেক বেলি (লনমজর কমণফ যা য কমর এমমে, (পুমরাপুলরআ) জানমত পারমব এবং
বাআমক তামের লতেকামরর মালক অল্লা তাাার কামে লফলরম যনা মব, দুলনা তারা যযব লমেো ও
ীক কোবাতণা (অল্লা তাাা ম্পমকণ ) ঈদ্ভাবন করমতা, (লনলমমআ) তা তামের কাে যেমক ালরম যামব।
৩১. (য নবী,) তুলম বমা, লতলন যক লযলন যতামামের অমান ও যমীন যেমক জীলবকা রবরা কমরন, েবা
(যতামামের) যলানা ও যেখার ক্ষমতা যক লনন্ত্রর্ কমরন? যক (অমে এমন) লযলন জীলবতমক মৃত যেমক, অবার
মৃতমক জীলবত যেমক যবর কমর অমনন! যক (অমে এমন), লযলন (এব লকেুর) পলরকল্পনা প্রর্ন কমরন; (তামের
লজমজ্ঞ করম) তারা ামে ামেআ বম ওিমব, (োঁ, বলেআ) অল্লা, তুলম (তামের) বমা, (যলে তাআ )
তাম (তে স্বীকার করার পলরর্ামমক লক) যতামরা ভ করমব না?
৩২. লতলনআ অল্লা তাাা, লতলনআ যতামামের অ মালক, তে অার পর (তাঁমক না মানা) যগামরাী ন
যতা অর লক? ুতরাং (তাঁমক বাে লেম বমা), যকান লেমক যতামামের ধ্ালবত করা মে?
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৩৩. এভামবআ যারা নাফরমানী কমরমে তামের ওপর যতামার মালমকর য কোআ তে বম প্রমালর্ত মা যয,
এরা কখমনা ইমান অনমব না।
৩৪. তুলম (তামের অমরা) বমা, যতামামের (বানামনা) এব লরীকমের মমধ্ে এমন যকঈ লক অমে, যয প্রেম বার
বানামত যপমরলেমা, তঃপর (মৃতুের পর) অবারও তা য বতরী করমত পারমব! তুলম বমা, অল্লা তাাাআ
ৃলিমক প্রেম লেত্ব প্রোন কমরন, তঃপর লদ্বতীবার লতলনআ তামত জীবন োন কমরন, (এরপরও) যতামামের
যকন (বার বার তে যেমক) লবচুেত করা মে?
৩৫. (তামের অমরা) বমা, যতামামের বানামনা লরীকমের মমধ্ে এমন যক অমে যয মানুমক লিক পে যেখামত
পামর, (তুলম) বমা, (াঁ) অল্লা তাাাআ লিক পে যেখামত পামরন; লযলন লিক পে যেখান লতলন নুরমর্র
যবলী যযাগে, না য বেলি যয লনমজআ যকামনা পমের ন্ধান পা না যমতাক্ষর্ না তামক (য) পমের ন্ধান যো
, যতামামের এ লক মা, যকমন ধ্রমনর ফাা কমরা যতামরা?
৩৬. তামের লধ্কাংল বেলিআ লনমজমের অিায নুমামনর নুরর্ কমর, অর মতের পলরবমতণ অিায নুমান
যতা যকামনা কামজ অম না; অল্লা তাাা বলেআ ওমের কমণকান্ড ম্পমকণ পুর্ণাংগ ওামকফা রমমেন।
৩৭. এ যকারঅন এমন (যকামনা গ্রে) ন যয, অল্লার (ওী) বেলতমরমক (কামরা আোমালফক এমক) গমড় যো
যামব, বরং এ (গ্রে) যব গ্রমের তেবালেতার াক্ষে প্রোন কমর যা এর অমগ নালয মলেমা, এমত
যকামনারকম মি যনআ যয, এিা (মে) ৃলিকুমর মালক অল্লা তাাার তে লবধ্ানমুমর লবলে বোখো।
৩৮. তারা লক একো বম, এ বেলি (যমাাম্মে) এ (গ্রে)-লি রচনা কমর লনমমে; (য নবী,) তুলম (এমের) বমা,
যতামরা যতামামের োবীমত যলে তেবােী ও, তাম যতামরাও এমলন ধ্রমনর একলি ুরা বালনম লনম এমা
এবং (এ বোপামর) অল্লা তাাা োড়া অর যামের যামের যতামরা ডাকমত চাও যডমক (তামেরও াাযে) নাও।
৩৯. (অ কো মে,) যয লবলিমকআ তারা তামের জ্ঞান লেম অত্ত করমত পারমা না, লকংবা (মানবী জ্ঞান
লবজ্ঞামনর ীমাবদ্ধতার কারমর্) যার বোখো এখমনা তামের পযণে যপৌঁেুলন তারা তামকআ স্বীকার কমর বমা;
তামের পুবণবতণী মানুরাও এভামব স্বীকার কমরলেমা, (অজ) যেমখা, (এ স্বীকারকারী) যামমমের পলরর্াম লক
মমে।
৪০. তামের মমধ্ে লকেু যাক এ (গ্রমের) ওপর ইমান অনমব, অবার লকেু অমে যারা এমত ইমান অনমব না;
(যজমন যরমখা,) যতামার মালক (লকন্তু এ) লবপযণ ৃলিকারীমের ভামা কমরআ জামনন।
৪১. (এমতা বা-কওা মেও) তারা যলে যতামামক লমেো প্রলতপন্ন করমতআ োমক, তাম তুলম (তামের) বম
োও (যেমখা), অমার কাজকমমণর োলত্ব অমার ওপর, অর যতামামের কাজকমমণর োলত্ব যতামামের ওপর, অলম
যা লকেু করলে তার জমনে যতামরা োলত্বমুি, অবার যতামরা যা কমরা তার জমনেও অলম োলত্বমুি।
৪২. (য নবী,) এমের মমধ্ে লকেু যাক এমন অমে, যারা যতামার লেমক কান যপমত রামখ; তুলম লক বলধ্রমক
(অল্লার কাাম) যলানামব? যলেও তারা এর লকেুআ বুেমত না পামর!
৪৩. (অবার) ওমের মমধ্ে যকঈ যকঈ অমে যারা যতামার লেমক তালকম োমক; (লকন্তু) তুলম লক ন্ধমক পে
যেখামব? যলেও তারা লনমজরা এর লকেুআ যেখমত না পা!
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৪৪. লনমিম অল্লা তাাা মানুমর ওপর যকামনা রকম যুুম কমরন না, (বরং অল্লার বাধ্ে ম) মানুমরা
লনমজরাআ লনমজমের ওপর যুুম কমর।
৪৫. যযলেন লতলন তামের বাআমক একলত্রত করমবন (যলেন তামের মমন মব), যযন তারা দুলনা লেমনর একলি
ক্ষর্মাত্র কালিম এমমে, (তখন) তারা একজন অমরকজনমক লচনমত পারমব; ক্ষলতগ্রে মমে তারা, যারা
অল্লার ামনা-ামলন ওামক স্বীকার কমরলেমা, (অম) তারা কখমনাআ যোাতপ্রাপ্ত লেমা না।
৪৬. অলম ওমের কামে যয (লবমর) ওাো কমরলে, তার লকেু লকেু (লব) যলে অলম যতামামক যেলখম যেআ,
েবা (এর অমগআ) যলে অলম যতামামক (দুলনা যেমক) ঈলিম যনআ, (এ ঈভ বস্থা) তামের অমার কামেআ
লফমর অমত মব, তঃপর এরা যা লকেু (দুলনা) করমতা তার ওপর অল্লা তাাাআ (একক) াক্ষী মবন।
৪৭. প্রমতেক ঈম্মমতর জমনেআ একজন রু অমে, তঃপর যখলন তামের কামে তামের রু এম যা, তখন
(তামের ামে অল্লা তাাার) লদ্ধাে করার কাজলি আনামফর ামে ম্পন্ন ম যা, তামের ওপর কখমনা
যুুম করা মব না।
৪৮. এরা (ঔদ্ধতে যেলখম) বম (য মুমানরা), যতামরা যলে তেবােী ও তাম বমা, কমব যতামামের
(য) অযামবর ওাো ফমব?
৪৯. তুলম বমা (এিা বা অমার লব ন), অল্লা তাাা যা চান তা বেলতমরমক অলম যতা অমার লনজস্ব
ভামা-মমির লধ্কারও রালখ না (অ কো মে), প্রমতেক জালতর জমনে (অযাব ও ধ্বংমর) একলি লেনক্ষর্
লনলেণি করা অমে; তামের য ক্ষর্লি যখন অমব তখন (তামের বোপামর) এক মুূতণকা মও যেরী করা মব
না এবং তামের লেনক্ষর্ অমগও লনম অা মব না।
৫০. তুলম (এমের অমরা) বমা, যতামরা লক যভমব যেমখমো, যলে যতামামের ওপর (অল্লার) অযাব রামত লকংবা
লেমনর যবা এম পলতত , তাম অর যকান লব লনম না-ফরমান যামকরা তাড়াহুমড়া করমব (বমা)?
৫১. তঃপর যখন (লতেআ) একলেন এ লবলি ঘিমব তখন লক যতামরা এিা লবশ্বা করমব; যতামামের বা মব
(াঁ), এখন (যতা অযাব এমআ যগমা, েচ) যতামরা এর জমনেআ তাড়াহুমড়া করলেম।
৫২. তঃপর যামমমের বা মব, এবার লচরস্থাী (জাান্নামমর) অযামবর স্বাে যভাগ কমরা, (দুলনার জীবমন)
যতামরা যা লকেু জণন কমরমো, (এখন) যতামামের শুধ্ু তারআ লবলনম যো মব।
৫৩. (য নবী,) এরা যতামার কামে জানমত চা, (অযাব ম্পলকণত) য কো অমআ লক লিক? বমা, াঁ, অমার
মালমকর লপে, এিা অমমাঘ তে; (যজমনা যরমখা, প্রলতমলাধ্ যনার বোপামর) যতামরা যকামনালেনআ তাঁমক ক্ষম
কমর লেমত পারমব না।
৫৪. যলে প্রলতলি যামম বেলির কামে (যলেন) যমীমনর মুে ম্পে এম জমা , তাম য তার ব লকেু
মুলিপর্ লামব বে (কমর অযাব যেমক বাঁচার চমিা) করমব; যখন এ (যামম) মানুরা (জাান্নামমর) অযাব
যেখমব তখন তারা মমন মমন ভারী নুতাপ করমব (লকন্তু তখন তা যকামনাআ কামজ অমব না), ম্পূর্ণ আনামফর
ামেআ তামের লবচার মীমাংা ম্পন্ন মব এবং তামের ওপর লবিুমাত্র যুুমও করা মব না।
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৫৫. মমন যরমখা, অমানমু ও যমীমন যা লকেু অমে তা ব অল্লা তাাার জমনেআ; যজমন যরমখা বলেআ
অল্লা তাাার ওাো তে, লকন্তু লধ্কাংল যাকআ তা জামন না।
৫৬. লতলনআ জীবন োন কমরন, লতলনআ মৃতুে ঘিান এবং (মৃতুের পর) যতামামের বাআমক তাঁর কামেআ লফমর যযমত
মব।
৫৭. য মানু, যতামামের কামে যতামামের মালমকর পক্ষ যেমক নীত (লবললি যকতাব) এমমে, (এিা) মানুমর
েমর যযব বোলধ্ রমমে তার লনরাম এবং যমামমনমের জমনে যোাত ও রমত।
৫৮. (য নবী,) তুলম বমা, মানুমর ঈলচত অল্লার নুগ্র ও তাঁর রমমতর কারমর্ অনি প্রকাল করা, কারর্
তারা যা লকেু (জ্ঞান ও ম্পে) জমা কমরমে, এিা তার চাআমত মনক ভামা।
৫৯. তুলম (এমের) বমা, যতামরা লক কখমনা (একো) লচো কমর যেমখমো, অল্লা তাাা যতামামের জমনে যয
যরমযক নালয কমরমেন তার মধ্ে যেমক লকেু ংলমক যতামরা ারাম অর লকেু ংলমক াা কমর লনমমো;
(তুলম এমের অমরা) বমা, এব াা-ারামমর বোপামর অল্লা তাাা লক যতামামের যকামনা নুমলত
লেমমেন, না যতামরা অল্লার প্রলত লমেো অমরাপ করমো!
৬০. যারা অল্লার ওপর লমেো অমরাপ কমর, তামের যল লবচামরর লেন ম্পমকণ ধ্ারর্া লক এআ (এিা কখমনা
অমবআ না); লনমিম অল্লা তাাা বমড়া নুগ্রলী (তাআ লতলন তামের বকাল লেম যরমখমেন), লকন্তু
লধ্কাংল মানুআ (এ জমনে) অল্লার যলাকর অো কমর না।
৬১. (য নবী,) তুলম যয কামজআ োমকা না যকন এবং য (কাজ) ম্পমকণ যকারঅন যেমক যা লকেু যতাওাত
কমরা না যকন (তা অলম জালন, য মানুমরা), যতামরা যয যকামনা কাজ কমরা, যকামনা কামজ যতামরা যখন প্রবৃত্ত
ও, অলম তার বোপামর যতামামের ওপর াক্ষী ম োলক, যতামার মালমকর (েৃলি) যেমক একলি র্ু পলরমার্
লজলনও যগাপন োমক না, অমামন ও যমীমন এর চাআমত যোি লকংবা এর চাআমত বমড়া যকামনা লকেুআ যনআ যা এ
ুস্পি গ্রমে ললপবদ্ধ যনআ।
৬২. যজমন যরমখা, (যকামমতর লেন) অল্লা তাাার বন্ধুমের জমনে (যকামনা) ভ যনআ, (যলেন) তারা লচলেতও
মব না।
৬৩. এরা মে য ব যাক, যারা (অল্লার ওপর) ইমান এমনমে এবং (তাঁমক) ভ কমরমে।
৬৪. এ (ধ্রমনর) যাকমের জমনে দুলনার জীবমন (যযমন) ুংবাে রমমে, (যতমলন) পরকামর জীবমনও
(রমমে ুংবাে); অল্লা তাাার বার্ীর যকামনা রেবে  না; অর (লতেকার মেণ) এিাআ মে য
মাাফে।
৬৫. (য নবী,) যতামামক তামের কো যযন যকামনা দুঃখ না যে। লনশ্চআ মান-আজ্জত বআ অল্লা তাাার
করামত্ত, লতলন বলকেু যলামনন, বলকেু জামনন।
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৬৬. যজমন যরমখা, যা লকেু অমামন অমে, (অবার) যা লকেু অমে যমীমন, বআ অল্লার (নুগত); যারা অল্লা
তাাা োড়া (কলল্পত) লরীকমের ডামক তারা যতা শুধ্ু (লকেু অিায) নুমামনরআ নুরর্ কমর মাত্র! তারা
মুত লমেোবােী োড়া অর লকেুআ ন।
৬৭. (য মানু,) লতলনআ মান অল্লা তাাা, লযলন যতামামের জমনে রাত বালনমমেন, যামত কমর যতামরা তামত
লবশ্রাম গ্রর্ করমত পামরা, অর লেনমক বালনমমেন অমাক (-ঈজ্জ্ব), বলেআ এমত (অল্লা তাাার মমের)
মনক লনেলণন রমমে য ম্প্রোমর জমনে, যারা (লনষ্ঠার ামে) যলামন।
৬৮. তারা বম, অল্লা তাাা (লনমজর একলি) যেম গ্রর্ কমরমেন, (েচ) অল্লা তাাা মাপলবত্র; লতলন
স্বংম্পূর্ণ , ভাবমুি; অকালমন্ডী ও পৃলেবীমত যা লকেু অমে বআ তাঁর; যতামামের কামে এ (োবীর) পমক্ষ
যকামনা েল-প্রমার্ও যনআ; যতামরা লক অল্লা তাাা ম্পমকণ এমন ব কো বম যবড়ামো, যয লবম যতামরা
লকেুআ জামনা না।
৬৯. (য নবী,) তুলম বমা, যারা অল্লা তাাার ওপর লমেো অমরাপ কমর, তারা কখমনাআ ফকাম মব না।
৭০. (এ লমেোচার মে) পালেণব (জীবমনর একিা) ম্পে, পলরমলম তামের অমার কামেআ লফমর অমত মব,
তঃপর অলম তামের কুফরী করার জমনে এক কমিার অযামবর স্বাে গ্রর্ করামবা।
৭১. (য নবী,) ওমের কামে তুলম নুমর কালনী যলানাও। যখন য তার জালতমক বমলেমা, য অমার জালত, যলে
যতামামের ওপর অমার বলস্থলত ও অল্লার অাতমু দ্বারা অমার ঈপমেল (প্রোন) খুব দুঃ মমন , তমব
(যলামন রামখা), অলম (ম্পূর্ণরূমপ) অল্লার ওপর ভরা কলর, তঃপর যতামরা যামের অমার ামে লরীক
বানামো, তামের (বাআমক) একলত্রত কমর (অমার লবরুমদ্ধ যতামামের) পলরকল্পনা চুড়াে কমর নাও (যেমখ নাও),
যযন য পলরকল্পনা (-এর যকামনা লব যতামামের েৃলির) অড়াম না োমক, তঃপর অমার ামে (যতামামের
যা করার) তা কমর যফমা এবং অমামক যকামনা বকালও যতামরা লেমা না।
৭২. (াঁ,) যলে যতামরা (অমার যেমক) মুখ লফলরম নাও (তাম অমার ক্ষলত মব না), অলম যতা যতামামের
কাে যেমক (এ জমনে) যকামনা পালরশ্রলমক োবী কলরলন; অমার পালরশ্রলমক য যতা অমার অল্লা তাাার কামে,
(তাঁর পক্ষ যেমকআ) অমামক অমেল যো মমে অলম যযন তাঁর নুগত বািামের েভুণি ম যাআ।
৭৩. তঃপর (এমতা বা-কওা মেও) যামকরা তামক লমেো প্রলতপন্ন করমা, তখন অলম তামক এবং তার
ামে যারা যনৌকা (অমরাী) লেমা, তামের (তুফান যেমক) ঈদ্ধার কমরলে এবং (যামের বাঁলচম যরমখলোম)
অলম তামের (পুবণবতণী যাকমের) প্রলতলনলধ্ বালনম লেমলে, (পলরমলম) যারা অমার লনেলণনমু স্বীকার
কমরমে, তামের অলম (মাপ্লাবমন) ডুলবম লেমলে, তঃপর (য নবী), তুলম (যচম) যেমখা, তামের কী ভাব
পলরর্াম মমে, যামের (বার বার অল্লার অযামবর) ভ যেখামনা মমে।
৭৪. অলম তার পর মনক (কজন) রুমক তামের (লনজ লনজ) জালতর কামে পালিমলে, তারা (বাআ) ুস্পি
প্রমার্মু লনম লনজ জালতর কামে এমমে, লকন্তু এমনলি লন যয, (অমগর) যামকরা আলতপূমবণ যা স্বীকার
কমরলেমা তার ওপর এরা ইমান অনমব; এভামব যারা (না-ফরমানীমত) ীমাংঘন কমর, তামের লেম অলম
যমার যমমর যেআ।
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৭৫. তামের পর অলম অমার ুস্পি লনেলণন লনম মুা ও ারূনমক যফরাঈন এবং তার পালরেবমগণর কামে
পালিমলে, লকন্তু তারা বাআ ংকার করমা, (অম) তারা লেমা বমড়াআ না-ফরমান জালত।
৭৬. অমার পক্ষ যেমক তে যখন তামের কামে এমা, তখন ওরা বমা, লনশ্চআ এ মে ুস্পি যাদু!
৭৭. মুা বমা, যতামরা লক তে ম্পমকণ এব (বামজ) কো বমো, যখন তা যতামামের কামে (প্রমার্)
এম যগমে! (যতামরা লক মমন কমরা) এিা অমআ যাদু? েচ যাদুকররা কখমনাআ ফকাম  না।
৭৮. তারা বমা, যতামরা লক এ ঈমদ্দমলআ অমামের কামে এমমো যয, যা লকেুর ওপর অমরা অমামের বাপোোমের যপমলে, তা যেমক যতামরা অমামের লবচুেত কমর যেমব এবং (অমামের এ) ভূখমন্ড যতামামের দু'
(ভাআ)-যর প্রলতপলত্ত (প্রলতলষ্ঠত) ম যামব (না, তা লকেুমতআ মব না); অমরা যতামামের দু'জমনর ওপর কখমনা
ইমান অনমবা না।
৭৯. (এবার) যফরাঈন (লনমজর েবমক) বমা, যতামরা অমার কামে (রামজের) ব ুেক্ষ যাদুকরমের লনম
এমা।
৮০. তঃপর (যফরাঈমনর লনমেণমল) যাদুকররা যখন এম ালযর মা, তখন মুা তামের (ক্ষে কমর) বমা,
যতামামের যা লনমক্ষপ করার তা যতামরা লনমক্ষপ কমরা।
৮১. তারা যখন (তামের যাদুর বার্) লনমক্ষপ করমা, তখন মুা বমা, যতামরা যা লনম এমমো তা (মে
অমআ) যাদু; (যেখমব) লচমরআ অল্লা তাাা তা বেেণ কমর যেমবন; অল্লা তাাা কখমনা ফাাে
ৃলিকারীমের কাজকমণ শুধ্মর যেন না।
৮২. অল্লা তাাা স্বী বার্ী দ্বারা তেমক তে বম প্রলতলষ্ঠত কমরন, যলেও না-ফরমান মানুরা এমক খুবআ
প্রীলতকর মমন কমর।
৮৩. যফরাঈন ও তার পালরেবমগণর ভম মুার ওপর তার জালতর কলতপ লকমলার (যুবক) োড়া নে যকামনা
যাক ইমান অমনলন, (বলেআ) যফরাঈন লেমা যমীমনর মামে ংকারী (বােলা) এবং (মারাত্মক)
ীমাংঘনকারী।
৮৪. মুা (তার ওপর যারা ইমান এমনমে তামের) বমা, য অমার জালত, যতামরা যলে লতেআ মুমান ম
োমকা, তাম (ধধ্যণ না ম) লযলন যতামামের মালক যতামরা তাঁর ওপর ভরা কমরা, যলে যতামরা অল্লামত
অত্মমপণর্কারী ও।
৮৫. (মুার কো) তঃপর তারা বমা (াঁ), অমরা অল্লার ওপরআ ভরা কলর (এবং অমরা বল), য
অমামের মালক, তুলম অমামের যামম ম্প্রোমর তোচামরর ললকামর পলরর্ত কমরা না।
৮৬. এবং যতামার একাে রমত দ্বারা তুলম অমামের (যফরাঈন ও তার) কামফর ম্প্রোমর াত যেমক মুলি
োও।
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৮৭. অলম (এরপর) মুা ও তার ভাআ (ারূন)-এর কামে ওী পািাাম, যতামরা যতামামের জালতর (যাকমের)
জমনে লমমরআ ঘরবালড় বানাও এবং যতামামের ঘরগুমামক যকবা (-মুখী কমর) বানাও এবং (তামত) যতামরা
নামায প্রলতষ্ঠা কমরা; (মবণাপলর) ইমানোরমের (মুলির ম ঘলনম এমমে মমমণ তামের) ুংবাে োও।
৮৮. মুা (অল্লা তাাামক) বমা, য অমামের মালক, লনমিম তুলম যফরাঈন ও তার (মন্ত্রী) পলরেমক
দুলনার জীবমন যৌিযণ (-মলন্ডত ঈপকরর্) এবং ধ্ন-ম্পে োন কমর যরমখমো, (এিা লক এ জমনে) য অমামের
মালক, তারা (এ লেম জনপমের মানুমক) যতামার পে যেমক যগামরা কমর যেমব? য অমামের মালক, তামের
(মুে) ধ্ন-ম্পে লবনি কমর োও, তামের েরমুমক (অমরা) লি কমর োও, (মুত) তারা একিা কলিন
অযাব (নালয মত) না যেখম ইমান অনমব না।
৮৯. অল্লা তাাা বমন, (াঁ) যতামামের ঈভমর যোাআ কবু করা মমে, তএব যতামরা (দ্বীমনর ওপর)
ুেৃঢ় ম (োঁলড়ম) োমকা, যতামরা দু'জন কখমনা যব যামকর (কোর) নুরর্ কমরা না, যারা লকেুআ জামন
না।
৯০. তঃপর (ঘিনা এমন মা), অলম বনী আরাইমের াগর পার কলরম লোম, এরপর যফরাঈন এবং তার
বনে-ামে লবমদ্বপরার্তা ও ীমাংঘন করার জমনে তামের লপেু লনমা; এমনলক যখন (েব) তামক
াগমরর ধে যিঈ ডুলবম লেমত াগমা, (তখন) য বমা, (এখন) অলম ইমান অনাম, যয মাবুমের ওপর
বনী আরাই ইমান এমনমে, লতলন োড়া লদ্বতী যকামনা মাবুে যনআ, অলমও (তাঁর) নুগতমের একজন।
৯১. (অলম বাম,) এখন (ইমান অনমো)? েচ (একিু) অমগআ তুলম না-ফরমানী করলেম এবং (যমীমন)
তুলম লেম লবপযণ ৃলিকারীমের নেতম (যনতা)।
৯২. অজ অলম যতামামক (েণাৎ) যতামার যেমকআ বাঁলচম রাখমবা, যামত কমর তুলম (যতামার এ যে) পরবতণী
(প্রজমের যাকমের) জমনে একিা লনেলণন ম োকমত পামরা; বলে লধ্কাংল মানুআ অমার (এব)
লনেলণনমু যেমক ম্পূর্ণ (জ্ঞ ও) যবখবর।
৯৩. (যফরাঈনমক ডুলবম মারার পর) অলম বনী আরাইমর যাকমের (বরকতপুর্ণ ও) ঈৎকৃি অবাভূলমমত
ববা করাাম এবং তামের জমনে ঈত্তম জীবমনাপকরমর্র বেবস্থা করাম, তঃপর তারা (লনমজমের মমধ্ে)
মতলবমরাধ্ শুরু কমর লেমা, এমনলক যখন (দ্বীমনর লিক) জ্ঞান তামের কামে এম যপৌঁেুমা (তারপরও তারা
মতলবমরাধ্ যেমক লফমর এমা না); বলেআ যতামার মালক যকামমতর লেন তামের যব লবমর ফাা কমর
যেমবন, যয লবম তারা (লনমজমের মামে) লবমভে করমতা।
৯৪. (য নবী,) অলম যতামার ওপর যয যকতাব নালয কমরলে, তামত (বলর্ণত যকামনা ঘিনার বোপামর) যলে যতামার
(মমন) যকামনা মি োমক, তাম যব যামকর কামে (এব ঘিনা) লজমজ্ঞ কমরা, যারা যতামার অমগ
(তামের ওপর নালয করা) যকতাব পমড় অমে, বলেআ যতামার কামে যতামার মালমকর কাে যেমক তে
এমমে, তাআ তুলম কখমনা মিবােীমের (েম) লালম মা না।
৯৫. অর তুলম তামের েমও লালম মা না যারা অল্লার অাতমু লমেো প্রলতপন্ন কমরমে, (এরূপ করম)
তুলম ক্ষলতগ্রেমের েভুণি ম যামব।
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৯৬. (য নবী,) বলেআ তামের বোপামর যতামার মালমকর কো (তে) প্রমালর্ত ম যগমে, তারা কখমনা ইমান
অনমব না।
৯৭. এমনলক তামের কামে অল্লার প্রমতেকলি লনেলণন এম যপৌঁেমও (তারা ইমান অনমব এমন) ন, যমতাক্ষর্
না তারা কলিন অযাব (লনমজমের যচামখ) যেখমত পামব।
৯৮. আঈনু (নবীর) ম্প্রো বেতীত নে (যকামনা) জনপে এমন লেমা না, যয (জনপে অযাব যেমখ) ইমান
এমনমে এবং তার এ ইমান তার যকামনা ঈপকার করমত যপমরমে; তারা যখন অল্লার ওপর ইমান অনমা, তখন
অলম তামের এ পালেণব জীবমনর পমানকর অযাব তামের কাে যেমক লরম লনাম এবং তামের অলম এক
(লবমল) ম পযণে জীবমনর (ঈপা) ঈপকরর্ও োন করাম।
৯৯. (য নবী,) যতামার মালক চাআম এ যমীমন যমতা মানু অমে তারা বাআ ইমান অনমতা; (লকন্তু লতলন তা
চানলন, তাোড়া) তুলম লক মানুমের যজারজবরেলে করমব যযন, তারা বাআ যমামমন ম যা!
১০০. যকামনা মানুমরআ এ াধ্ে যনআ যয, অল্লার নুমলত বেলতমরমক য ইমান অনমব; যারা (ইমামনর রে)
বুেমত পামর না, অল্লা তাাা এভামবআ তামের ওপর (কুফুর ও যলমরমকর) কু ালগম যেন।
১০১. (য নবী,) তুলম বমা, যতামরা যেমখা, অমানমু ও যমীমন লক লক লজলন রমমে; লকন্তু যারা ইমানআ
অনমব না তামের জমনে (অল্লার এব) লনেলণন ও (পরকামর) াবধ্ানবার্ী যকামনাআ ঈপকামর অম না।
১০২. তারাও লক য ধ্রমনর যকামনা লেমনর মপক্ষা করমে, যয ধ্রমনর (পমানকর) লেন তামের অমগর
যাকমের ওপর এমলেমা; (যলে তাআ  তাম) তুলম বমা, যতামরা (যলেমনর) মপক্ষা কমরা, অলমও
যতামামের ামে মপক্ষা করমত োকমবা।
১০৩. তঃপর (যখন অযামবর ম অম তখন) অলম অমার রুমের এভামবআ (য অযাব যেমক) বাঁলচম
যেআ এবং তামেরও (বাঁলচম যেআ, যারা) ইমান অমন, অলম অমার ওপর এিা কতণবে কমর লনমলে যয, অলম
যমামমনমের (অযাব যেমক) ঈদ্ধার করমবা।
১০৪. (য নবী,) তুলম (যাকমের) বমা, য মানুরা, যতামরা যলে অমার (অনীত) দ্বীমন যকামনা মি কমরা
(তাম শুমন রামখা), অল্লা তাাা োড়া নে যামের যতামরা এবাোত কমরা, অলম তামের এবাোত কলর না,
অলম যতা বরং তাঁর (মান ত্তার) এবাোত কলর, লযলন যতামামের মৃতুে ঘিান, অমামক অমেল যো মমে অলম
যযন যমামমনমের েভুণি োলক।
১০৫. (অমামক বা মমে,) তুলম অল্লার দ্বীমনর জমনে একলনষ্ঠভামব লনমজমক প্রলতলষ্ঠত কমরা এবং কখমনা তুলম
যমালমরকমের েম লালম মা না।
১০৬. (অমামক অমেল যো মমে,) তুলম কখমনা অল্লা তাাামক বাে লেম এমন কাঈমক যডমকা না, যয
যতামার যকামনা কোর্ (যযমন) করমত পামর না, (যতমলন) যতামার যকামনা কোর্ও য করমত পামর না, (এ
মেও) যলে তুলম নেো কমরা, তাম বলেআ তুলম যামমমের মমধ্ে গর্ে মব।
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১০৭. যলে অল্লা তাাা যতামামের যকামনা দুঃখ-কি যেন তাম লতলন োড়া নে যকঈআ যনআ তা দুরীভূত
করার, (অবার) লতলন যলে (যমমরবানী কমর) যতামার যকামনা কোর্ চান তাম তাঁর য নুগ্র রে করারও
যকঈ যনআ; লতলন তাঁর বািামের যামক চান তামকআ কোর্ যপৌঁোন; অল্লা তাাা বমড়াআ ক্ষমালী ও পরম
োু।
১০৮. (য নবী,) তুলম বমা, য মানু, যতামামের কামে যতামামের মালমকর পক্ষ যেমক তে (দ্বীন) এমমে;
তএব যয যোামতর পে বম্বন করমব য যতা তার লনমজর ভামার জমনেআ যোামতর পমে চমব, অর যয
যগামরা যেমক যামব য যতা যগামরাীর ওপর চার কারমর্আ যগামরা ম যামব, অলম যতা যতামামের ওপর
কমণলবধ্াক নআ (যয, যজার কমর যতামামের যগামরাী যেমক যবর কমর অনমবা)।
১০৯. (য নবী,) যতামার ওপর যয যোাত নালয করা মমে তুলম তার নুরর্ কমরা এবং বধ্যণ ধ্ারর্ কমরা,
যয পযণে অল্লা যকামনা ফাা না কমরন, (যকননা) লতলনআ মেন মবণাত্তম ফাাকারী।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 12

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুযা হুদ
ভক্কা ফতীর্ণ অাত ১২৩, রুকু ১০
যভান যীভ অল্লা তাারায নামভ

১. অলরপ-রাভ-যা। এ (ককাযঅন মে এভন একলি) ককতাফ, মায অাতভু তযন্ত ুস্পষ্ট (ও ুলফনযস্ত) কময
যাখা মমে, তঃয (এয ফর্ণনাভুও এখামন) লফদবামফ ফমর কদা মমে, (এ ককতাফ) এক প্রজ্ঞাভ ফণজ্ঞ
ত্তায কাে কেমক (কতাভায কামে এমমে।)
২. (এয ফক্তফয মে,) কতাভযা অল্লা তাারা োড়া অয কামযা কগারাভী কযমফ না, অয অলভ কতা কতাভামদয
জমনয তাাঁয কাে কেমক (অমামফয) ব প্রদণনকাযী ও (জান্নামতয) ুংফাদদানকাযী ভাত্র।
৩. (এয ঈমেয মে,) কতাভযা কমন কতাভামদয ভালরমকয (দযফাময কতাভামদয গুনাখাতায জনয) ক্ষভা চাআমত
ামযা, তঃয (গুনা কেমক তাওফা কময) তাাঁয লদমক লপময অমত ামযা, (তামর) লতলন কতাভামদয একলি
ুলনলদণষ্ট ভীভা মণন্ত ঈত্তভ (জীফন) াভগ্রী দান কযমফন এফং প্রলতলি ভমণাদাফান ফযলক্তমক তায ভমণাদা
নুমাী (াওনা অদা কময) কদমফন; অয মলদ কতাভযা ভুখ লপলযম নাও, তামর অলভ ফযআ কতাভামদয
জমনয একলি কলিন লদমনয অমামফয ব কযলে।
৪. (ককননা, এ জীফমনয কমল) কতাভামদয ফাআমক অল্লা তাারায কামেআ লপময কমমত মফ এফং লতলন ফণলফলময ওয একক ক্ষভতাফান।
৫. াফধান, এ (লনমফণাধ) করামকযা (ভমনয কো লদম লকন্তু) লনমজমদয ন্তযভুমক কেমক যামখ, কমন অল্লায
কাে কেমক তা রুলকম যাখমত াময; লকন্তু এযা লক জামন না, মখন তাযা ককামনা কাড় লদম (লনমজমদয) কেমক
কদ, তখন অল্লা তাারা ফযআ জামনন তাযা (তায কবতময) ককান লফল রুলকম যাখমে, অয ককান লফল
তাযা প্রকা কযমে, ফযআ লতলন ভমনয কবতমযয ফ কো জামনন।

পারা ১২
৬. মভীমনয ওয লফচযর্ীর এভন ককামনা জীফ কনআ, মায কযমমক (ক াঁোমনায দালত্ব) অল্লায ওয কনআ, লতলন
(কমভন) তায অফা ম্পমকণ ফলত, (কতভলন তায ভৃতুযয য) তামক কমখামন কাদণ কযা মফ তাও লতলন
জামনন; এফ (কো) একলি ুস্পষ্ট গ্রমে (লরলফদ্ধ) অমে।
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৭. অয লতলনআ অল্লা তাারা, লমলন অভানভু ও মভীন ে লদমনয ভমধয ৃলষ্ট কমযমেন, (ক ভ) তাাঁয
‘অয’ লেমরা ালনয ওয (এ ৃলষ্ট কক মরয রক্ষয), কমন লতলন এিা মাচাআ কময লনমত ামযন, কতাভামদয ভমধয
কক তায কামজ কমভণ ঈত্তভ; (ক নফী,) অজ মলদ তুলভ এমদয ফমরা, ভৃতুযয য কতাভামদয ফযআ ুনরুলিত কযা
মফ, তামর কমফ ভানুল কুপুমযয যাা গ্রর্ কমযমে তাযা ামে ামেআ ফরমফ, এ (ককতাফ) কতা ুস্পষ্ট মাদু
োড়া অয লকেুআ ন।
৮. অলভ মলদ লনলদণষ্ট একিা কভামদয জমনয তামদয (এ) অমাফ তামদয কাে কেমক লযম যালখ, তামর
(তাভাােমর) ওযা ফরমফ, ককান লজলন এখন এ (অমাফ)-কক অিমক কযমখমে; (েচ) কমলদন এ অমাফ তামদয
ওয এম লতত মফ, কলদন এ অমাফ তামদয কাে কেমক যাফায ককঈআ োকমফ না, কম (অমাফ) লনম তাযা
াল-লফদ্রূ কযলেমরা, তা তামদয লযমফষ্টন কময কপরমফ।
৯. অলভ মলদ ভানুলমক (একফায) অভায যভমতয স্বাদ অস্বাদন কযাআ এফং ময (ককামনা কাযমর্) মলদ তা তায
কাে কেমক লেলনম লনআ, তামর ক লনযা ও কৃতজ্ঞ ম মড়।
১০. অফায ককামনা দুঃখ-দদনয তামক স্পণ কযায য মলদ তামক অলভ নুগ্রময স্বাদ কবাগ কযাআ, তখন ক
ফরমত শুরু কময (যাাঁ), এফায অভায কেমক ফ লফদ-ভলফত ককমি কগমে, (অমর) ক (ল্পমতআ কমভন)
ঈৎপুল্ল (ম ওমি, কতভলন মজআ অফায) ংকাযী (ম মা),
১১. লকন্তু মাযা যভ দধমণ ধাযর্ কময এফং কনক অভর কময, এযাআ মে কফ করাক, মামদয জমনয যমমে
(অল্লায) ক্ষভা ও ভাুযস্কায।
১২. (ক নফী, কামপযযা ভমন কময,) ম্ভফত কতাভায কামে মা ওী নালমর  তায লকদং তুলভ কেমড় দাও এফং
এ কাযমর্ কতাভায ভমনাকষ্ট মফ মখন তাযা ফমর ফমফ, এ ফযলক্তয ওয ককামনা ধন-বান্ডায ফতীর্ণ মরা না
ককন, লকংফা তায ামে (নফুওমতয াক্ষয কদায জমনয) ককামনা কপমযতা এমরা না ককন (তুলভ এমত ভমনাক্ষুণ্ন
মা না); তুলভ কতা মো (অমামফয) ব প্রদণনকাযী (একজন যুর ভাত্র); মাফতী কাজকমভণয (অর)
কভণলফধাক কতা মেন স্বং অল্লা তাারা।
১৩. েফা এযা লক (একো) ফমর, (কভাাম্মদ নামভয) ক (ফযলক্ত ককাযঅন) লনমজ লনমজ যচনা কময লনমমে! (ক
নফী,) তুলভ (তামদয) ফমরা, কতাভযা (মলদ তাআ ভমন কমযা) তামর লনম এমা এয নুরূ (ভাত্র) দলি
(কতাভামদয স্বযলচত) ুযা এফং অল্লা তাারা োড়া নয মামদয কতাভযা াামমযয জমনয ডাকমত ামযা তামদয
কডমক নাও, মলদ কতাভযা কতাভামদয (দাফীমত) তযফাদী ও।
১৪. অয মলদ তাযা কতাভামদয (কো) াড়া না কদ, তামর কজমন কযমখা, এিা অল্লায জ্ঞান (ও কুদযত)
দ্বাযাআ নালমর কযা মমে, লতলন ফযতীত অয ককামনা ভাফুদ কনআ, (ফমরা,) কতাভযা লক ভুরভান মফ?
১৫. মলদ ককামনা ফযলক্ত শুধু এ ালেণফ জীফন ও তায প্রাচুমণ কবাগ কযমত চা, তামর অলভ তামদয ফাআমক
তামদয কভণভু এ (দুলনায) ভমধযআ মোমে অদা কময কদআ এফং কখামন তামদয (দফললক াওনা) কভ কযা
মফ না।
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১৬. (অমর) এযাআ মে ক ফ (দুবণাগা) করাক, মামদয জমনয যকামর (জাান্নামভয) অগুন োড়া অয লকেুআ
োকমফ না, (দুলনায) জীফমন কখামন মা লকেু তাযা ফালনমমে তা ফ মফ কফকায, মা লকেু তাযা (দুলনা) কময
এমমে তা ফআ মফ লনযেণক।
১৭. তঃয কম ফযলক্ত তায ভালরমকয ক্ষ কেমক নালমর কযা ুস্পষ্ট (ককাযঅমনয) প্রভামর্য ওয প্রলতলিত
যমমে এফং তা ক কতরাওাত কময, (মায ওয স্বং) তাাঁয ক্ষ কেমক ক (কভাাম্মদ) াক্ষী (লমমফ ভজুদ)
যমমে, (তদুলয যমমে) তায ুফণফতণী ভুায ককতাফ, (মা তামদয জমনয) েপ্রদণক ও যভত; এযা এয ওয
ইভান অমন; (ভানফ) দমরয ভমধয কম তঃয এমক স্বীকায কযমফ তায প্রলতশ্রুত স্থান মে (জাান্নামভয)
অগুন, ুতযাং তুলভ ক ফযাাময ককামনা যকভ লিগ্ধ মা না, এ তয মে কতাভায ভালরমকয ক্ষ কেমক নালমর
কযা, লকন্তু লধকাং ভানুলআ ইভান অমন না।
১৮. অল্লা তাারা ম্বমে কম লভেযা যচনা কময, তায চাআমত ফমড়া মামরভ অয কক মত াময? এ করাকমদয
মখন ককাভমতয লদন তামদয ভালরমকয াভমন ালময কযা মফ এফং তামদয (লফক্ষী) াক্ষীযা মখন ফরমফ (ক
অভামদয ভালরক), এযাআ মে ক ফযলক্ত, মাযা তামদয ভালরমকয লফরুমদ্ধ লভেযা কো যচনা কমযলেমরা, যাাঁ, অজ
মামরভমদয ওয অল্লা তাারায লবম্পাত,
১৯. (ক মামরভমদয ওযও অল্লায রানত) মাযা (নয ভানুলমদয) অল্লায ে কেমক লফযত যামখ এফং
অল্লায মে কদালত্রুলি খুাঁমজ কফড়া (মফণালয) মাযা কল লফচামযয লদনমকও স্বীকায কময।
২০. এযা এ মভীমনয ফুমকও (অল্লা তাারামক) কখমনা ফযেণ কময লদমত ামযলন, না অল্লায কভাকামফরা
তামদয (কখামন) ককামনা লববাফক লেমরা, এমদয জমনয অমাফ মফ লদ্বগুর্; এযা কখমনা (দ্বীন-ইভামনয কো)
শুনমত ক্ষভ মতা না, না এযা (তয দ্বীন লনমজযা) কদখমত কমতা!
২১. এযাআ মে কফ করাক, মাযা লনমজমদয দারুর্ ক্ষলত াধন কযমরা, (দুলনা) মমতা লভেযা তাযা যচনা
কমযলেমরা, (অমখযামত) তা ফআ তামদয কাে কেমক ালযম মামফ।
২২. ফযআ এযা মফ অমখযামত ফণালধক ক্ষলতগ্রস্ত ভানুল।
২৩. (ক্ষান্তময) মাযা অল্লায ওয লনলিত ইভান এমনমে এফং কনক অভর কমযমে, (ঈযন্তু) লনমজমদয
ভালরমকয প্রলত দা লফনাফনত কেমকমে, তাযা মফ জান্নামতয ফালিা, কখামন তাযা লচযকার ফস্থান কযমফ।
২৪. (জাান্নাভী অয জান্নাতী এ) দুমিা দমরয ঈদাযর্ মে এভন, কমভন (একদর মে) ে ও ফলধয, (অমযক
দর মে) চক্ষুষ্মান ও শ্রফর্লক্তম্পন্ন; এ দুমিা দর লক ভান? কতাভযা লক এখমনা লক্ষা গ্রর্ কযমফ না?
২৫. অলভ ফযআ নুমক তায জালতয কামে ালিমলে (ক তামদয ফরমরা), অলভ লে কতাভামদয জমনয একজন
ুস্পষ্ট তকণকাযী,
২৬. (অভায দাওাত মে,) কমন কতাভযা অল্লা তাারা োড়া নয কামযা এফাদাত না কমযা, (নযো) অলভ
অংকা কযলে কতাভামদয ওয এক বাফ লদমনয অমাফ এম ড়মফ।
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২৭. তঃয তায জালতয কনতৃস্থানী করামকযা মাযা কুপযী কযলেমরা, ফরমরা, অভযা কতা কতাভায ভমধয এয
ফাআময লকেুআ কদখমত ালে না কম, তুলভ অভামদয ভমতাআ একজন ভানুল, অভযা এও কদখমত ালে না কম,
অভামদয ভমধযকায লকেু লনম্নালযয করাক োড়া ককঈ কতাভায নুযর্ কযমে এফং তাযাও তা কযমে (লকেু না
ফুমে) শুধু বাা বাা দৃলষ্ট লদম, (অমর) অভযা অভামদয ওয কতাভামদয জমনয কতভন ককামনা ভমণাদাআ
কদখমত ালে না, (ভুরত) অভযা কতাভামদয ভমন কলয (কতাভযা মো) লভেযাফাদী।
২৮. ক ফরমরা, ক অভায জালত! কতাভযা লক (একো) কবমফ কদমখমো, অলভ মলদ অভায ভালরমকয (ািামনা)
একলি ুস্পষ্ট প্রভামর্য ওয (প্রলতলিত) োলক, তঃয লতলন মলদ অভামক তাাঁয (নফুওমতয) লফমল যভত লদম
(ধনয কময) োমকন, মামক কতাভামদয দৃলষ্টয ফাআময যাখা মমে, তামর ক (লফলিায) ফযাাময অলভ লক
কতাভামদয ফাধয কযমত ালয, েচ কতাভযা তা েিও কমযা।
২৯. ক অভায জালত, অলভ (মা লকেু কতাভামদয ফরলে) এয ওয কতাভামদয কাে কেমক ককামনা েণ-ম্পদ চাআ
না, অভায লফলনভ কতা অল্লা তাারায কামেআ অমে এফং মাযাআ অল্লায ওয ইভান এমনমে, (গযীফ ওায
কাযমর্) তামদয তালড়ম কদায (ভানুল) অলভ নআ; (ককননা) তামদযও (একলদন) তামদয ভালরমকয ামে াক্ষাত
কযমত মফ, ফযং অলভ কতা কতাভামদযআ কদখমত ালে কতাভযা ফাআ মো এক (লনমযি) জ্ঞ ম্প্রদা।
৩০. ক অভায জালত, অলভ মলদ কতাভামদয কো গযীফমদয তালড়ম কদআ, তামর (এ জমনয) অল্লা তাারা (-য
ালস্ত) কেমক অভামক কক ফাাঁলচম কদমফ; কতাভযা লক নুধাফন কযমত ামো না?
৩১. অলভ কতা কতাভামদয (কখমনা) একো ফলর না কম, অভায কামে অল্লায ধন-বান্ডায অমে, না অলভ গাফ
জালন, না অলভ একজন কপমযতা, না অলভ কফ করামকয ফযাাময মামদয কতাভামদয দৃলষ্ট ক কময কদমখ, এিা
ফরমত ালয কম, অল্লা তাারা কখমনা তামদয ককামনা করযার্ দান কযমফন না; অল্লা তাারা লনমজআ তা বামরা
জামনন, তামদয ভমন মা লকেু রুলকম অমে। (অলভ মলদ এভন লকেু ফলর), তামর লতয লতযআ অলভ মামরভমদয
দমর ালভর ম মামফা।
৩২. করামকযা ফরমরা, ক নু (এ লফলিা লনম) তুলভ অভামদয ামে ফাকলফতন্ডা কযমো এফং লফতন্ডা তুলভ একিু
কফীআ কমযমো, তুলভ মলদ তযফাদী ও তামর ক (অমামফয) লজলনিাআ অভামদয জমনয লনম এমা, মায ব
তুলভ অভামদয কদখামো।
৩৩. ক ফরমরা, তা কতা অল্লা তাারাআ কতাভামদয কামে অনমফন মলদ লতলন চান, অয (কতভন লকেু মর)
কতাভযা কখমনা তাাঁমক ফযেণ কময লদমত াযমফ না।
৩৪. (অমর) কতাভামদয জমনয অভায (এ) শুব কাভনা ককামনা কামজআ অমফ না, অলভ কতাভামদয বামরা
কাভনা কযমর (তাও কামণকয মফ না) মলদ অল্লা তাারা কতাভামদয কগাভযা কময লদমত চান; (কাযর্) লতলনআ
মেন কতাভামদয ভালরক এফং তাাঁয কামেআ কতাভামদয ফাআমক লপময কমমত মফ;
৩৫. (ক নফী,) এযা লক ফরমে, এ (গ্রে)-িা ক (ফযলক্ত লনমজআ) যচনা কময লনমমে? তুলভ ফমরা, মলদ অলভ তা
যচনা কময োলক তামর এ যামধয দালত্ব অভায ওয, (তমফ এ লভেযা লবমমাগ অমযা কময) কম যাধ
কতাভযা কযমো তা কেমক অলভ ম্পূর্ণ ভুক্ত।
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৩৬. নুময ওয ওী ািামনা মরা, কতাভায জালতয করাকমদয ভধয কেমক মাযা ইভান এমনমে, তাযা োড়া অয
ককঈআ (নতুন কময) ইভান অনমফ না, ুতযাং এযা মা লকেু কযমে (ক নফী), তুলভ তায জমনয দুঃখ কমযা না,
৩৭. তুলভ অভাযআ তত্ত্বাফধামন অভাযআ ওীয (অমদ) লদম একলি কন কা ফানাও এফং মাযা মুরুভ কমযমে তামদয
ফযাাময তুলভ অভায কামে (ককামনা অমফদন লনম) লকেু ফমরানা, লনিআ তাযা লনভলিত মফ।
৩৮. (লযকল্পনা কভাতামফক) ক কন কা ফানামত শুরু কযমরা। মখনআ তায জালতয কনতৃস্থানী করামকযা তায া
লদম অা-মাওা কযমতা, তখন (কন কা ফানামত কদমখ) তামক লনম াাাল শুরু কময লদমতা; ক ফরমরা,
(অজ) কতাভযা মলদ অভামদয ঈা কমযা (তামর ভমন কযমখা), কমবামফ (অজ) কতাভযা অভামদয লনম
ামো (একলদন) অভযাও কতাভামদয লনম ামফা;
৩৯. লচমযআ কতাভযা জানমত াযমফ, কায ওয (এভন) অমাফ অমফ মা তামক (দুলনামত) ভালনত কযমফ
এফং যকামর (কলিন ও) স্থাী অমাফ কায জমনয (লনলদণষ্ট)।
৪০. ফমমল (তামদয কামে অমাফ ম্পলকণত) অভায অমদ এম ক াঁেমরা এফং চুমরা (কেমক একলদন ালন)
ঈেমর ওিমরা, অলভ (নুমক) ফররাভ, (ম্ভাফয) প্রমতযক জীমফয (ুরুল-স্ত্রীয) এক এক কজাড়া এমত ঈলিম নাও,
(ামে) কতাভায লযফায-লযজনমদযও (ওিাও) তামদয ফাদ লদম, মামদয ফযাাময অমগআ লদ্ধান্ত (কঘাললত)
মমে এফং (তামদযও কন কা ওলিম নাও) মাযা ইভান এমনমে; (ভুরত) তায ামে (অল্লায ওয) খুফ কভ
ংখযক ভানুলআ ইভান এমনলেমরা।
৪১. ক (তায ােীমদয) ফরমরা, কতাভযা এমত ওমি মড়া, অল্লায নামভ এয গলত ও লস্থলত (লনধণালযত মফ);
লনিআ অভায ভালরক ক্ষভাীর ও যভ দারু।
৪২. তঃয ক (কন কা) াাড়ভ ফমড়া ফমড়া কেঈময ভমধয তামদয ফম লনম চরমত োকমরা। নু তায
কেমরমক (কন কা অমযার্ কযায জমনয) ডাকমরা, ক (অমগ কেমকআ) দুযফতণী এক জাগা (দাাঁলড়ম) লেমরা; ক
অভায কেমর, অভামদয ামে (কন কা) ওমিা, (অজ এভলন এক কলিন লদমন) তুলভ কামপযমদয ােী মা না।
৪৩. ক ফরমরা, (ালন কফী কদখমর) অলভ ককামনা াামড় লগম অশ্র কনমফা (এফং) তা অভামক ালন কেমক
ফাাঁলচম কদমফ; নু ফরমরা, (লকন্তু) অজ কতা ককঈআ অল্লায (গমমফয) হুকুভ কেমক (কাঈমক) ফাাঁচামত াযমফ না,
তমফ মায ওয অল্লা তাারা দা কযমফন (ক-আ শুধু অজ যক্ষা ামফ, লতা-ুত্র মখন কো ফরলের তখন)
িাৎ কময একিা (লফার) কেঈ তামদয ঈবমক লফলেন্ন কময লদমরা, (ভুূমতণয ভমধযআ) ক লনভলিত করাকমদয
ন্তবুণক্ত ম কগমরা।
৪৪. (তঃয) ফরা মরা, ক মভীন, তুলভ (এফায) কতাভায ালন লগমর নাও, ক অভান, তুলভও (ালন ফলণর্
কেমক) ক্ষান্ত ও, তএফ, ালন (-য প্রচন্ডতা) প্রলভত মরা এফং (অল্লায) কাজও ম্পন্ন মরা, (নুময) কন কা
লগম লস্থয মরা জুদী (াাড়)-এয ওয, (অল্লায কঘালর্া) ধ্বলনত মরা, মামরভ ম্প্রদাময করামকযা
(লনমললত ম) ফহুদুয চমর কগমে।
৪৫. নু (তায কেমরমক ডুফমত কদমখ) তায ভালরকমক কডমক ফরমরা, ক অভায ভালরক, অভায কেমর কতা
অভাযআ লযফামযয ন্তবুণক্ত। (অভায অনজনমদয ফযাাময) কতাভায ওাদা ফযআ তয, অয তুলভআ মো
মফণাচ্চ লফচাযক।
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৪৬. অল্লা ফরমরন, ক নু, ক কতাভায লযফামযয ন্তবুণক্ত ন, ক কতা মরা এক ৎকভণযার্ ফযলক্ত,
তএফ কতাভায কম লফলময জ্ঞান কনআ, ক লফলম অভায কামে তুলভ লকেু কচমা না; অলভ কতাভামক ঈমদ
লদলে, লনমজমক ককামনা ফস্থা জামরমদয দমর ালভর কমযা না।
৪৭. ক ফরমরা, ক অভায ভালরক, কম লফল ম্পমকণ অভায ককামনা জ্ঞান কনআ, ক ফযাাময লকেু চাওা কেমক
অলভ কতাভায কামে ানা চাআ; তুলভ মলদ অভামক ভাপ না কমযা এফং অভায ওয দা না কমযা, তামর অলভ
ক্ষলতগ্রস্তমদয ন্তবুণক্ত ম মামফা।
৪৮. তামক ফরা মরা, ক নু (ফনযায ালন কনমভ কগমে), এফায তুলভ (কন কা কেমক) কনমভ মড়া, কতাভায ওয,
কতাভায ামে মাযা অমে তামদয ওয অভায কদা ারাভ ও ফযকমতয ামে এফং (নয) ম্প্রদাভু! (াাঁ)
অলভ (অফায) তামদয জীফমনয (মাফতী) ঈকযর্ প্রদান কযমফা, (তমফ নাপযভানীয জমনয) অভায কাে কেমক
ভভণালন্তক ালস্তও তামদয কবাগ কযমত মফ।
৪৯. (ক নফী,) এগুমরা মে দৃয জগমতয (লকেু) খফয, মা অলভ কতাভামক ওীয ভাধযমভ জালনম লদলে, এয
অমগ না তুলভ এগুমরা জানমত, না কতাভায জালত এগুমরা জানমতা; তএফ, তুলভ দধমণ ধাযর্ কমযা, কাযর্ (বামরা)
লযর্াভ পর ফ ভ যমমগায করাকমদয জমনযআ (লনলদণষ্ট োমক।
৫০. অলভ অ'দ জালতয কামে তামদযআ (এক) বাআ ূদমক ালিমলেরাভ; ক তামদয ফরমরা, ক অভায জালত,
কতাভযা এফাদাত কমযা একভাত্র অল্লা তাারায, লতলন োড়া কতাভামদয অয ককামনা ভাফুদ কনআ; (অমর অল্লা
তাারায ফযাাময) কতাভযা কতা লভেযা যচনাকাযী োড়া অয লকেুআ নও।
৫১. ক (অভায) জালত, (অল্লায লদমক কডমক) তায ওয অলভ কতাভামদয কামে ককামনা ালযশ্রলভক দাফী কযলে
না; অভায (মাফতী) াওনা কতা অল্লা তাারায কামেআ, লমলন অভামক দা কমযমেন; কতাভযা লক ফুেমত
ামযা না?
৫২. ক (অভায) জালত, কতাভযা কতাভামদয ভালরমকয কামে গুনাখাতা ভাপ চাও, তঃয কতাভযা তাাঁয লদমকআ
লপময অমা, লতলন কতাভামদয ওয প্রচুয ফৃলষ্ট ফলণর্কাযী কভঘভারা ািামফন এফং কতাভামদয (অমযা) লক্ত মুলগম
কতাভামদয (ফতণভান) লক্ত অমযা ফালড়ম কদমফন, তএফ কতাভযা যাধী ম (তাাঁয এফাদাত কেমক) ভুখ
লপলযম লনমা না।
৫৩. তাযা ফরমরা, ক ূদ, তুলভ কতা অভামদয কামে (ধযা-কোাঁায ভমতা) ককামনা স্পষ্ট দরীর-প্রভার্ লনম
অমালন, শুধু কতাভায (ভুমখয) কো অভযা (লকন্তু) অভামদয কদফতামদয কেমড় কদায (করাক) নআ, অভযা
কতাভায ওয (লফশ্বা কময) কভামভনও ম মামফা না!
৫৪. অভযা কতা ফযং ফলর, (অমর) অভামদয ককামনা কদফতা শুব লকেু দ্বাযা কতাভামক অলফষ্ট কময কপমরমে;
(এ ঈদ্ভি কো শুমন) ক ফরমরা, অলভ অল্লামক াক্ষী কযলে এফং কতাভযাও (অভায এ কো) াক্ষী ও,
কতাভযা কম (-বামফ অল্লায ামে) কমযক কমযা, অলভ তা কেমক ম্পূর্ণ ভুক্ত,
৫৫. (মাও,) কতাভযা ফাআ লভমর অল্লা তাারামক ফাদ লদম অভায লফরুমদ্ধ মমতা যকভ লড়মন্ত (কযমত চাও)
কমযা, তঃয অভামক ককামনা যকভ (প্রুলতয) ফকাও লদমা না।
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৫৬. অলভ ফযআ অল্লা তাারায ওয বযা কলয, (লমলন) অভায ভালরক, কতাভামদযও ভালরক; লফচযর্ীর
এভন ককামনা প্রার্ী কনআ মায লনন্ত্রর্ তাাঁয ামতয ভুমিা ন; ফযআ অভায ভালরক লিক মেয ওয যমমেন।
৫৭. (এ মত্ত্বও) মলদ কতাভযা ভুখ লপলযম নাও তামর (কজমন কযমখা), অলভ কম (গাভ) কতাভামদয কামে
ক াঁমে কদায জমনয কপ্রলযত মলেরাভ, তা অলভ কতাভামদয কামে ক াঁমে লদমলে; (ক ফস্থা লচমযআ) অভায
ভালরক নয ককামনা জালতমক কতাভামদয স্থরালবললক্ত কযমফন, কতাভযা তাাঁয ককামনাআ ক্ষলত াধন কযমত াযমফ
না; ফযআ অভায ভালরক প্রমতযকলি ফস্তুযআ ওয একক যক্ষক (ও লববাফক)।
৫৮. তঃয মখন অভায (অমাফ ম্পলকণত ) হুকুভ এমরা, তখন অলভ ূদমক এফং তায ামে মমতা ইভানদায
লেমরা, তামদয অভায যভত দ্বাযা (অমাফ কেমক) ফাাঁলচম লদমলে, (এবামফআ) অলভ তামদয এক কলিন অমাফ
কেমক যক্ষা কমযলে।
৫৯. এ মে অদ জালত (ও তামদয কালনী), তাযা তামদয ভালরমকয অাতভু স্বীকায কমযলেমরা, তাযা তাাঁয
যুরমদয নাপযভানী কমযলেমরা, (মফণালয) তাযা প্রমতযক ঈদ্ধত দস্বযাচাযীয লনমদণআ কভমন লনমলেমরা।
৬০. লযমমল এ দুলনা (অল্লায) লবা তামদয লেু লনমরা, ককাভমতয লদনও (এ লবা তামদয লেু
কনমফ); বামরা কময শুমন কযমখা, অদ (জালত) তামদয ভালরকমক স্বীকায কমযলেমরা; এও কজমন কযমখা, ধ্বংআ
লেমরা ূমদয জালত অ'কদয (একভাত্র) লযর্লত।
৬১. াভুদ (জালতয) কামে (নফী) লেমরা তামদযআ (এক) বাআ ামর। ক (তামদয) ফরমরা, ক (অভায) জালত,
কতাভযা ফাআ (একান্তবামফ) অল্লায এফাদাত কমযা, লতলন োড়া কতাভামদয অয ককামনা ভাফুদ কনআ, লতলন
কতাভামদয (এ) মভীন কেমকআ দা কমযমেন এফং তামতআ লতলন কতাভামদয ফফা কলযমমেন, তঃয
(কৃতজ্ঞতাস্বরূ) কতাভযা তাাঁয কামে গুনাময জমনয ক্ষভা প্রােণনা কমযা, তঃয (তাওফা কময) তাাঁয লদমকআ লপময
এমা, ফযআ অভায ভালরক (প্রমতযমকয) একান্ত লনকিফতণী এফং (প্রমতযক ফযলক্তয) ডামকয লতলন জফাফ কদন।
৬২. তাযা ফরমরা, ক ামর, এয অমগ তুলভ এভন (একজন ভানুল) লেমর, (মায) ফযাাময অভামদয ভমধয
(ফমড়া) অা কযা মতা, (অয এখন) লক তুলভ অভামদয ক ফ ভাফুমদয এফাদাত কেমক লফযত যাখমত চাও
মামদয এফাদাত অভামদয লতা-ভাতাযা (মুগ মুগ কেমক) কময অমে, (অমর) তুলভ কম (দ্বীমনয) লদমক
অভামদয ডাকমো, ক ফযাাময অভযা মিম লনভলিত অলে, (এ ফযাাময) অভযা খুফ লদ্বধাগ্রস্তও ফমি!
৬৩. ক ফরমরা, ক অভায জালত, কতাভযা লক এ লফললি লনম একিুও লচনত্মা কময কদমখালন কম, মলদ অলভ
অভায ভালরমকয ক্ষ কেমক একলি ুস্পষ্ট দরীমরয ওয প্রলতলিত োলক এফং লতলন মলদ অভামক তাাঁয নুগ্র
লদম (ধনয কময) োমকন, (তা মত্ত্বও) মলদ অলভ ককামনা গুনা কলয তামর কক এভন অমে, কম অল্লায
কভাকামফরা অভামক াাময কযমফ? (অমর নযা অফদায কময) কতাভযা অভায ক্ষলত োড়া অয লকেুআ কতা
ফাড়ামো না?
৬৪. ক অভায ম্প্রদা, এ মে অল্লা তাারায (ািামনা) ঈিনী, (কতাভযা কম লনদণন চালেমর) এিা মে
কতাভামদয জমনয (ক) লনদণন। তঃয (অল্লায) এ (লনদণন)-কক কেমড় দাও, ক অল্লায মভীমন চময খাক,
তামক ককামনা যকভ কষ্ট কদায লনমত েুাঁমা না, (কতভনলি কযমর) লতত্তয (ফমড়া ধযমনয) অমাফ কতাভামদয
াকড়াও কযমফ।
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৬৫. তঃয তাযা কলিমক ফধ কময কপরমরা, ক তাযয (তামদয) ফরমরা (চমর মাও), কতাভযা কতাভামদয লনজ
লনজ ঘময লতন লদন জীফন ঈমবাগ কময নাও; (অমামফয ফযাাময অল্লায) এ ওাদা কখমনা লভেযা ফায ন।
৬৬. এয য (ওাদাভমতা মখন অভায অমামফয) লনমদণ এমরা (এফং তা তামদয বীলর্বামফ াকড়াও কযমরা),
তখন অলভ ামরমক এফং তায ামে অমযা মাযা ইভান এমনলেমরা তামদয ফাআমক অভায যভত লদম ক
লদমনয ভান (-কয অমাফ) কেমক ফাাঁলচম লদরাভ; ফযআ (ক নফী,) কতাভায ভালরক লক্তভান ও
যাক্রভারী।
৬৭. তঃয মাযা (অল্লায দ্বীমনয ামে) মুরুভ কমযমে, এক ভানাদ (তামদয ওয ভযর্) অঘাত কযমরা,
পমর তাযা তামদয ঘযভুম ভুখ েুফমড় মড় যআমরা,
৬৮. (ফস্থা কদমখ ভমন মরা) কমন তাযা ককামনালদন কখামন ফফাআ কমযলন। শুমন যামখা, াভুদ জালত তামদয
ভালরকমক স্বীকায কমযলেমরা; অমযা কজমন কযমখা, (লনভণভ) এক ধ্বংআ লেমরা াভুদ জালতয জমনয (লনলদণষ্ট
লযর্াভ)!
৬৯. (একলদন) অভায ািামনা কপমযতাযা (লফমল একলি) ুংফাদ লনম আফযাীমভয কামে এমরা, তাযা (তায
কামে এম) ফরমরা, (কতাভায ওয) ালন্ত (ফললণত কাক); কও (জফামফ) ফরমরা, (কতাভামদয ওযও) ালন্ত
(ফললণত কাক), তঃয ক (তাড়াহুমড়া কময এমদয কভভানদাযীয জমনয) একলি বুনা কগা-ফৎ লনম এমরা।
৭০. (লকন্তু) ক মখন কদখমরা, তাযা তায (খাফামযয) লদমক াত ফাড়ামে না, তখন তামদয (এ লফললি) তায
(কামে) খাযা রাগমরা এফং তামদয ম্পমকণ তায ভমন একিা (প্রেন্ন) বময ৃলষ্ট মরা; তাযা (আফযাীভমক)
ফরমরা, (অভামদয ফযাাময) তুলভ ককামনা যকভ ব কমযা না, অভযা কপ্রলযত মলে রুমতয জালতয প্রলত;
৭১. তায স্ত্রী (কখামন) দাাঁলড়ম লেমরা, (এমদয কোফাতণা শুমন) ক ামরা, তঃয অলভ তামক (তায কেমর)
আাক ও তায যফতণী (ক ত্র) আাকুমফয (জমেয) ুংফাদ লদরাভ।
৭২. ক (এিা শুমন) ফরমরা, লক অিমণ! অলভ ন্তান জে কদমফা, অলভ কতা (এখন) ফৃদ্ধা (ম কগলে,) অয এআ
(কম) অভায স্বাভী, (কও কতা) ফৃদ্ধ ম কগমে; (এভন লকেু মর) এিা (অমরআ মফ) একিা অিমণজনক
ফযাায।
৭৩. তাযা ফরমরা, তুলভ লক অল্লায ককামনা কামজ লফস্মমফাধ কযমো, (নফীয) লযফায-লযজন (লমমফ)
কতাভামদয ওয অল্লায (লফমল) যভত ও তাাঁয নুগ্র যমমে; ফযআ অল্লা তাারা প্রচুয প্রংা ও লফুর
ম্মামনয ভালরক।
৭৪. তঃয মখন আফযাীমভয (ভন কেমক) বীলত দুযীবূত ম কগমরা এফং (আলতভমধয) তায কামে (ন্তামনয
ফযাামযও) ুংফাদ ক াঁমে কগমরা, তখন ক রুমতয ম্প্রদাময (কামে অমাফ না ািামনায) ফযাাময অভায
ামে মুলক্ত তকণ কযমরা;
৭৫. (অমর স্ববামফয লদক কেমক) আফযাীভ লেমরা (বীলর্) নীর, ককাভর হৃদ ও অল্লায প্রলত লনমফলদত।
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৭৬. (অলভ তামক ফররাভ,) ক আফযাীভ, এ (মুলক্ততকণ) কেমক তুলভ লফযত ও, (এমদয ফযাাময) কতাভায
ভালরমকয লদ্ধান্ত এম কগমে, (এখন) এমদয ওয এভন এক বানক ালস্ত অমফ, কমিা (কামযা মক্ষআ) কযাধ
কযা ম্ভফ মফ না।
৭৭. মখন অভায কপ্রলযত কপমযতাযা রুমতয কামে এমরা, ক (এমদয কস্মাৎ অগভমন লকেুিা) লফলণ্ন মরা,
তামদয কাযমর্ তায ভনও (লকেুিা) খাযা ম কগমরা এফং ক (লনমজ লনমজ) ফরমরা, অজমকয লদন (কদখলে)
লতযআ ফমড়া (কলিন) লফমদয (লদন)।
৭৮. (এআ লযলচত করাকমদয কদমখ) তায জালতয করামকযা তায কামে কদ মড় অমত রাগমরা; অয তাযা কতা
অমগ কেমকআ কুকমভণ লরপ্ত লেমরা; (তামদয কুভতরফ ফুেমত কময) ক ফরমরা, ক অভায ম্প্রদা, এযা মে
অভায (জালতয) কভম, (লফম ও দদলক ম্পমকণয জমনয) এযাআ মে কতাভামদয জমনয কফী লফত্র, ুতযাং
(কতাভযা) অল্লা তাারামক ব কমযা এফং অভায (এ) কভভানমদয ভমধয অভামক কতাভযা ভালনত কমযা না;
কতাভামদয ভমধয (এ কোগুমরা কানায ভমতা) একজন বামরা ভানুলও লক (ফলষ্ট) কনআ?
৭৯. তাযা ফরমরা, তুলভ বামরা কমযআ (একোিা) জামনা, কতাভায (জালতয) কভমমদয অভামদয ককামনাআ প্রমাজন
কনআ, তুলভ জামনা, অভযা লতযকায মেণ লক চাআ!
৮০. ক (এমদয ারীন কোফাতণা শুমন) ফরমরা, (কমতা বামরা মতা) মলদ অজ কতাভামদয ওয অভায ককামনা
ক্ষভতা চরমতা, লকংফা মলদ (কতাভামদয কভাকামফরা) অলভ ককামনা একলি লক্তারী মম্ভয অশ্র গ্রর্ কযমত
াযতাভ!
৮১. (ফস্থা কদমখ) তাযা ফরমরা, ক রূত (তুলভ কবমফা না), অভযা কতা লে কতাভায ভালরমকয (ািামনা)
কপমযতা, (অভামদয কো দূময োক) এযা কতা কতাভায কামেও ক াঁেমত াযমফ না, তুলভ (ফযং এক কাজ কমযা,)
যামতয ককামনা এক প্রময কতাভায লযফায-লযজন (ঘয কেমক) কফলযম মড়া, তমফ কতাভামদয ককামনা ফযলক্তআ
কমন (মাফায ভ) কেমন লপময না তাকা, লকন্তু কতাভায স্ত্রী ফযতীত; (ককননা) মা লকেু (অমামফয তান্ডফ) তামদয
(ওয) ঘিমফ, তা তায (ওয)-ও ঘিমফ; তামদয (ওয অমাফ অায) ক্ষর্ লনধণালযত মমে কার কফরা;
কার মত অয কমতাআ ফা কদযী!
৮২. তঃয মখন (লতযআ) অভায (অমামফয লনধণালযত) হুকুভ এমরা, তখন অলভ কআ জনদগুমরা ঈলিম
লদরাভ এফং তায ওয ক্রভাগত াকা ভালিয ােয লনমক্ষ কযমত শুরু কযরাভ,
৮৩. মা (যাধী ফযলক্তমদয নাভ-ধাভ) কতাভায ভালরমকয কামে লচলিত লেমরা, অয (গমমফয) এ স্থান কতা এ
মামরভমদয কাে কেমক দুমযও ন!
৮৪. ভাদআান (ফাী)এয কামে (লেমরা) তামদযআ (এক) বাআ কাাফ; ক (তামদয) ফমরলেমরা, ক অভায
জালত, কতাভযা অল্লায এফাদাত কমযা, লতলন োড়া কতাভামদয অয ককামনা ভাফুদ কনআ; (অয ক ভাফুমদযআ লনমদণ
মে,) কতাভযা ভা ও ওমন কখমনা কভ কমযা না, অলভ কতা কতাভামদয (েণননলতকবামফ খুফ) বামরা ফস্থাআ
কদখমত ালে, (এ মত্ত্বও এভনলি কযমর) অলভ লকন্তু কতাভামদয জমনয এক ফণগ্রাী লদমনয অমামফয অংকা
কযলে।
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৮৫. ক অভায জালত, কতাভযা ভা ও ওমমনয কাজ আনামপয ামে অঞ্জাভ কদমফ, করাকমদয তামদয লজলনমত্র
(কভ লদম তামদয) ক্ষলত কমযা না, অয মভীমন লফৃংখরা ৃলষ্ট কমযা না।
৮৬. মলদ কতাভযা লিক মেণ অল্লায ওয ইভান এমন োমকা, তামর (কজমন কযমখা,) অল্লা তাারা প্রদত্ত কম
ম্পদ কতাভামদয কামে ফলষ্ট োকমফ, তাআ কতাভামদয জমনয ঈত্তভ (অভায কাজ শুধু কতাভামদয ফরা) অলভ কতা
কতাভামদয ওয াাযাদায নআ।
৮৭. তাযা ফরমরা, ক কাাফ, কতাভায নাভাম লক কতাভামক এআ অমদ কদ কম, অভযা অভামদয কদফতামদয
এফাদাত কেমড় কদমফা (লফমল কময এভন ফ কদফতামদয) মামদয এফাদাত অভামদয লতৃরু
ু লযা কযমতা,
(কতাভায নাভাম লক কতাভামক এ অমদ কদ কম,) অভযা অভামদয ধন-ম্পদ লনম মা কযমত চাআ তা (অয)
কযমত াযমফা না? (অভযা জালন) লনিআ তুলভ একজন দধমণীর কনককায ভানুল!
৮৮. ক ফরমরা, ক অভায জালত, কতাভযা লক কখমনা (একো) কবমফ কদমখমো, মলদ অলভ অভায ভালরমকয
ািামনা একলি ুস্পষ্ট দরীমরয ওয প্রলতলিত োলক, তঃয লতলন মলদ অভামক তাাঁয কাে কেমক ঈত্তভ
কযমমমকয ফযফস্থা কমযন; (তামর লক অলভ কতাভামদয তাাঁয মে ডাকমফা না?) অলভ (কখমনা) এিা এযাদা কলয
না, কম (কো) কেমক অলভ কতাভামদয ফাযর্ কলয, লনমজ (তায লফরুমদ্ধ চমর) কতাভামদয লফমযালধতা কযমফা;
(অমর) অলভ কতা এয ফাআময অয লকেুআ চাআ না কম, মেুয অভায মক্ষ ম্ভফ অলভ কতাভামদয ংমাধন কময
মামফা; অভায মক্ষ মমতািুকু কাজ অঞ্জাভ কদা ম্ভফ তা কতা একান্তবামফ অল্লা তাারায (াাময) দ্বাযাআ
(ম্ভফ); অলভ কতা ম্পূর্ণত তাাঁয ওযআ লনবণয কলয এফং (ফ ফযাাময) অলভ তাাঁযআ লদমক ধালফত আ।
৮৯. ক অভায জালত, অভায লফরুমদ্ধ (কতাভামদয) কজদ (এফং ক্রতা) কমন কতাভামদয জমনয এভন এক
(অমাফজলনত) লফলময কাযর্ না ম দাাঁড়া কম, কতাভামদয ওযও ক ধযমনয লকেু অলতত মফ, কমভনলি নু
লকংফা ূদ েফা ামরময জালতয ওয অলতত মলেমরা; অয রুমতয ম্প্রদাময (ােয ফলণমর্য ক) স্থানলি
কতা কতাভামদয কেমক খুফ কফী দুমযও ন।
৯০. কতাভযা কতাভামদয ভালরমকয কামে (লনমজমদয গুনাময জমনয) ক্ষভা প্রােণনা কমযা, তঃয (তাওফা কময)
তাাঁয লদমকআ লপময এমা; ফযআ অভায ভালরক যভ দারু ও কেভ।
৯১. তাযা ফরমরা, ক কাাফ, তুলভ মা (বামরা বামরা কোফাতণা) ফমরা তায লধকাং কোআ অভামদয
(লিকভমতা) ফুমে অম না (অর কো মে), অভযা কতাভামক কদখমত ালে, তুলভ অভামদয ভামে খুফআ দুফণর,
(অভামদয ভামে) কতাভায (অন) কগামত্রয করাকজন না োকমর অভযা (ফযআ) কতাভামক ােয লনমক্ষ (কময
তযা) কযতাভ, (তা োড়া) তুলভ কতা অভামদয ওয খুফ লক্তারীও নও (কম, তঃয অভামদয কাে কেমক
প্রলতমাধ লনমত াযমফ)।
৯২. ক ফরমরা, ক অভায জালত, কতাভামদয কামে অভায কগাত্রী বাআ-ফেু লক অল্লা তাারায চাআমত কফী
প্রবাফারী (কম, কতাভযা ওমদয কদাাআ লদমো)? অল্লা তাারামক লক কতাভযা কতাভামদয কেমন কপমর যাখমর?
(কজমন কযমখা,) কতাভযা (এখন) মা লকেু কযমো, অভায ভালরমকয জ্ঞামনয লযলধ দ্বাযা তা লযমফলষ্টত ম অমে।
৯৩. ক অভায ম্প্রদা, কতাভযা কতাভামদয জাগা মা লকেু কযমত চাও কময মাও; অলভও (অভায জাগা মা
কযায) কময মামফা; লচমযআ কতাভযা (একো) জানমত াযমফ, কায ওয এভন অমাফ অমফ মা তামক
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ভালনত কময োড়মফ, অয কক লভেযাফাদী (তাও তখন জানা মামফ); তএফ কতাভযা (কলদমনয) প্রতীক্ষা কমযা,
অলভও কতাভামদয ামে প্রতীক্ষা কযমফা।
৯৪. লযমমল মখন অভায (অমামফয) লদ্ধান্ত এমরা, তখন অলভ কাাফমক এফং তায ামে কম কজন
(ভানুল) ইভান এমনলেমরা তামদয ফাআমক অভায লনজস্ব যভত দ্বাযা (প্ররংকযী অমাফ কেমক) ফাাঁলচম লদরাভ,
তঃয মাযা (অল্লায ামে) মুরুভ কমযমে, কলদন তামদয ওয ভানাদ অঘাত ানমরা, পমর ভুূমতণয ভামেআ
তাযা লনমজমদয ঘযভুমআ (এলদমক কলদমক) ঈুড় ম মড় যআমরা,
৯৫. (ফস্থা এভন মরা) কমন ক জনমদ কখমনা তাযা ককামনা প্রাচুমণআ জণন কমযলন, শুমন যামখা, এ ধ্বংআ
লেমরা ভাদআান (ফাী)-এয চুড়ান্ত লযর্াভ, (লিক) কমভন (ধ্বংকয) লযর্াভ মলেমরা (তায ুফণফতণী
ম্প্রদা) াভুমদয!
৯৬. অলভ ভুামক তায জালতয কামে অভায লনদণনভু ও (নফুওমতয) ুস্পষ্ট দরীর ালিমলেরাভ,
৯৭. (তামক অলভ ালিমলেরাভ) কপযাঈন ও তায ালযলদফমগণয কামে, (লকন্তু) তাযা (ফণদা) কপযাঈমনয কোআ
কভমন চরমতা, (েচ) কপযাঈমনয ককামনা কাজ (ও কোআ কতা) লিক লেমরা না।
৯৮. ককাভমতয লদন ক তায (দন্ডপ্রাপ্ত) জালতয অমগ অমগ োকমফ, তঃয ক তামদয (জাান্নামভয) অগুন
মণন্ত কনতৃত্ব লদম লনম মামফ; কমতা লনকৃষ্ট ক জাগা, কমখামন তামদয কনতৃত্ব লদম লনম মামফ!
৯৯. এ দুলনামত অল্লায লবা তামদয কেমন ধালফত কযা মরা, অফায ককাভমতয লদনও (তাযা কলিন
অমামফ লনভলিত মফ); কমতা লনকৃষ্ট (এ) ুযস্কায, মা (তামদয) কলদন কদা মফ।
১০০. (ক নফী,) এ মে (ধ্বংপ্রাপ্ত) কলত জনমদয কালনী, মা অলভ কতাভায কামে ফর্ণনা কযলে, এমদয
(ধ্বংাফমমলয) লকেু কতা (এখামন কখামন এখমনা) লফদযভান অমে, অফায (তায মনক লকেু কামরয গমবণ)
লফরীনও (ম কগমে)।
১০১. (এ অমাফ ালিম) অলভ (লকন্তু) তামদয ওয মুরুভ কলযলন, মুরুভ কতা ফযং তাযা লনমজযাআ লনমজমদয ওয
কমযমে, মখন (লতয লতযআ) কতাভায ভালরমকয অমাফ তামদয ওয নালমর মমে, তখন তামদয ক ফ কদফতা
তামদয ককামনা কামজআ অমলন, মামদয তাযা অল্লায ফদমর ডাকমতা, ফযং তাযা তামদয ধ্বং োড়া নয লকেুআ
ফৃলদ্ধ কযমত ামযলন।
১০২. (ক নফী,) কতাভায ভালরক মখন ককামনা জনদমক তামদয লধফাীমদয মুরুমভয কাযমর্ াকড়াও কমযন,
তখন তাাঁয াকড়াও এভলনআ ; অল্লা তাারায াকড়াও তযন্ত কমিায (তযন্ত বংকয)।
১০৩. এ (কালনীগুমরা)-য ভামে তায জমনয (তয জানায প্রচুয) লনদণন (ভজুদ) যমমে, কম ফযলক্ত যকামরয
অমাফমক ব কময, কলদন মফ ভস্ত ভানুলমদয একলত্রত কযায লদন, (ঈযন্তু) কিা ফাআমক ঈলস্থত কযায
লদনও ফমি।
১০৪. অলভ ক (লদন)-লি একলি ুলনলদণষ্ট ভময জমনয ভুরতলফ কময কযমখ লদমলে;
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১০৫. কলদন মখন (অমফ তখন) ককঈ অল্লায নুভলত ফযলতমযমক ককামনা কো ফরমফ না, তঃয (ভানুলযা
দু'দমর লফবক্ত ম মামফ,) তামদয ভমধয লকেু োকমফ তবাগয অয লকেু (োকমফ) বাগযফান।
১০৬. তঃয মাযা মফ তবাগয াী, তাযা োকমফ (জাান্নামভয) অগুমন, কখামন তামদয জমনয োকমফ
(অমামফয বাফ) চীৎকায ও (মন্তর্ায বার) অতণনাদ,
১০৭. তাযা কখামন োকমফ লচযকার মমতাক্ষর্ মণন্ত অভানভু ও মভীন লফদযভান োকমফ, তমফ যাাঁ, তামদয
কো অরাদা মামদয ফযাাময কতাভায ভালরক লবন্ন লকেু চান; কতাভায ভালরক মখন মা চান তায ফাস্তফামন লতলন
একক ক্ষভতাফান।
১০৮. (যলদমক কলদন) মামদয বাগযফান ফানামনা মফ তাযা োকমফ জান্নামত, কখামন তাযা লচযলদন োকমফ,
মমতালদন মণন্ত অভানভু ও মভীন লফদযভান োকমফ, তমফ তায কো অরাদা মা কতাভায ভালরক আো কমযন;
অয এ (জান্নাত) মফ এক লনযফলেন্ন ুযস্কায, মা ককামনালদনআ কল মফ না।
১০৯. ুতযাং (ক নফী), কম ফযলক্ত অল্লা তাারা োড়া এফ লকেুয কগারাভী কময, তামদয (ালস্তয) ফযাাময
তুলভ কখমনা লিগ্ধ মা না; (অমর) ওমদয লতৃরু
ু লযা অমগ মামদয ফমিগী কযমতা, এযাও তামদযআ ফমিগী
কময; অলভ এমদয (এ জঘনয যামধয) াওনা ুমযাুলযআ অদা কময কদমফা, লফিুভাত্রও কভ কযা মফ না।
১১০. (ক নফী,) অলভ ভুামকও ককতাফ লদমলেরাভ, তঃয (ফনী আযাইমরয তযপ কেমক) তামতও নানা যকভ
ভতলফমযাধ ৃলষ্ট কযা মলেমরা; (অমর) কতাভায ভালরমকয ক্ষ কেমক এ (লফমরাী)-কদয ফযাাময মলদ অমগ
কেমকআ এ কোয কঘালর্া না কময যাখা মতা (কম, এমদয লফচায যকামরআ মফ), তামর কমফআ এমদয ফযাাময
(দুলনা গমমফয) লদ্ধান্ত এম কমমতা; (ফযআ) এযা এ (গ্রমেয) ফযাাময লফভ্রালন্তকয মিম লনভলিত অমে।
১১১. অয তখন কতাভায ভালরক এমদয (ফাআমক) লনমজমদয কভণপমরয ুমযাুলয লফলনভ অদা কময কদমফন;
ককননা, এযা মা লকেু কযমে লতলন তায ফ লকেুআ জামনন।
১১২. তএফ (ক নফী), কতাভামক কমভলন কময (মতযয ওয প্রলতলিত োকায) অমদ কদা মমে তুলভ তামতআ
দৃঢ় োমকা, কতাভায ামে অমযা মাযা (কুপযী কেমক) লপময এমমে তাযাও (কমন ইভামনয ওয দৃঢ় োমক),
কতাভযা কখমনা ীভারংঘন কমযা না; এযা মা লকেু কযমে, অল্লা তাারা ফযআ তায ফ লকেু কদখমেন।
১১৩. (ক ভুরভানযা,) কতাভযা কখমনা তামদয লদমক েুাঁমক মড়া না মাযা (নযাময) ীভারংঘন কমযমে,
(কতভনলি কযমর ফযআ) তঃয জাান্নামভয অগুন কতাভামদয স্পণ কযমফ, (অয কতভন ফস্থা) অল্লা
তাারা োড়া কতাভামদয ককামনা লববাফক োকমফ না, এফং (ক ভ) কতাভামদয ককামনা যকভ াামযও কযা
মফ না।
১১৪. (ক নফী,) নাভাম প্রলতিা কমযা লদমনয দুপ্রান্তবামগ ও যামতয একবামগ; ফযআ (ভানুমলয) বামরা
কাজভু (তামদয) ভি কাজভু লভলিম কদ; এিা মে (এক ধযমনয) ঈমদ তামদয জমনয, মাযা (অল্লায)
স্মযর্ কময।
১১৫. তুলভ দধমণ ধাযর্ কমযা, তঃয লনিআ অল্লা তাারা কনককাযমদয াওনা কখমনা লফনষ্ট কমযন না।
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১১৬. তাযয এভনলি ককন লন কম, কমফ ঈম্মমতয করামকযা কতাভামদয অমগ লতফালত ম কগমে, (তামদয
ভমধয) ফলষ্ট (মাযা) যম কগমে, তাযা (ভানুলমক) মভীমন লফমণ ৃলষ্ট কযা কেমক লনমলধ কযমতা, এমদয ংখযা
লেমরা লনতান্ত কভ, অলভ মামদয অমাফ কেমক ফাাঁলচম কযমখলেরাভ, অয মামরভযা কতা কম (দফললক) প্রাচুমণ লেমরা
তায কেমনআ মড় কেমকমে, তাযা লেমরা (অমরআ) যাধী।
১১৭. এিা কখমনা কতাভায ভালরমকয কাজ ন কম, ককামনা জনদমক নযাবামফ ধ্বং কময কদমফন, (লফমল
কময) মখন ক জনমদয লধফাীযা ংমাধমন লনমালজত োমক।
১১৮. (ক নফী,) কতাভায ভালরক চাআমর দুলনায ফ ভানুলমক লতলন একআ ঈম্মত ফালনম লদমত াযমতন (লকন্তু
অল্লা তাারা কামযা ওয তায আো চালম লদমত চানলন), এ কাযমর্ তাযা ামভাআ লনমজমদয ভমধয ভতলফমযাধ
কযমত োকমফ,
১১৯. তমফ কতাভায ভালরক মায ওয দা কমযন তায কো অরাদা; তামদয কতা এ জমনযআ অল্লা তাারা ৃলষ্ট
কমযমেন (কম, তাযা তয দ্বীমনয ওয প্রলতলিত োকমফ, অয তা মখন রংলঘত মফ তখন) তামদয ফযাাময
কতাভায ভালরমকয ওাদাআ তয মফ, (অয ক ওাদা মে); ফযআ অলভ জাান্নাভমক লিন ও ভানুল লদম ুর্ণ
কযমফা।
১২০. (ক নফী,) অমগয নফীমদয কালনীগুমরা অলভ কতাভামক কানালে, তায ঈমেয মে, অলভ এয দ্বাযা
কতাভায ভনমক দৃঢ়তা দান কযমফা, এআ মতযয ভামে কম লক্ষা তা এখন কতাভায কামে এম কগমে; (তা োড়া)
ইভানদাযমদয জমনয লকেু লক্ষর্ী ঈমদ ও াফধানফার্ী (এখামন কদা যমমে)।
১২১. (এমতা লকেু মত্ত্বও) মাযা ইভান অমন না, তামদয ফমরা, কতাভযা কতাভামদয জাগা মা (কুপযী কাজ)
কযায কময মাও, অয অভযাও অভামদয কাজ কময মামফা,
১২২. কতাভযা (কতাভামদয জাান্নামভয) মক্ষা কমযা, অভযাও (অভামদয জান্নামতয) মক্ষা কযলে।
১২৩. অভানভু ও মভীমনয মাফতী গাফ লফল অল্লা তাারায জমনযআ (লনমফলদত) এফং এয ফ কলি
লফল তাাঁয লদমকআ ধালফত মফ, তএফ (ক নফী), তুলভ তাাঁযআ এফাদাত কমযা এফং (লফমদ-অমদ) একান্তবামফ
তাাঁয ওযআ বযা কমযা; (ক ভানুল,) কতাভযা মা লকেু কযমো ক ম্পমকণ কতাভায ভালরক লকন্তু কভামিআ কফ-খফয
নন।
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ুযা ইউুপ
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ১১১, রুকু ১২
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. আলরপ-রা'ভ-যা-। এগুমরা (মে একলি) ুস্পষ্ট গ্রমেয আয়াত।
২. লনিঃমেম আলভ এমক আযফী ককাযআন (লমমফ) নালমর কমযলি, কমন কতাভযা (তা) অনুধাফন কযমত ামযা।
৩. (ক নফী,) আলভ কতাভামক এ ককাযআমনয ভাধযমভ একলি ুেয কালনী কানামত মালে, মা আলভ কতাভায কামি
ওী লমমফ ালিময়লি, অথচ তায আগ মণন্ত তুলভ (এ কালনী ম্পমকণ) লিমর ম্পূর্ণ কফখফয করাকমদযই
একজন।
৪. (এিা মে ক ভময়য কথা,) মখন ইউুপ তায লতামক ফরমরা, ক আভায লতা, আলভ (স্বমে) কদমখলি
এগামযালি তাযা, চাাঁদ ও ুরুজ, আলভ (এমদয) আভায প্রলত াজদাফনত অফস্থায় কদমখলি।
৫. (এ কথা শুমন তায লতা ফরমরা,) ক আভায কেময ুত্র, তুলভ কতাভায (এ) স্বমেয কথা (লকন্তু) কতাভায
বাইমদয কামি ফমর লদময়া না, তাযা কতাভায লফরুমে অতিঃয লড়মন্ত আাঁিমত শুরু কযমফ; (ককননা) য়তান
অফযই ভানুমলয কখারাখুলর দুভন,
৬. এভলন কমযই কতাভায ভালরক কতাভামক (নফুওমতয জমনয) ভমনানীত কযমফন এফং কতাভামক স্বমেয ফযাখযা (-
অনযানয জ্ঞান) লক্ষা কদমফন এফং তাাঁয কনয়াভত কতাভায ওয ও ইয়াকুমফয ন্তানমদয ওয কতভলনবামফই ুর্ণ
কময কদমফন, কমভলনবামফ এয আমগও লতলন কতাভায ুফণুরুল ইফযাীভ ও ইামকয ওয তা ুর্ণ কময
লদময়লিমরন; লনশ্চয়ই কতাভায ভালরক ফণজ্ঞ ও প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
৭. অফযই ইউুপ ও তায বাইমদয (এ কালনীয) ভামে মাযা তযানুলিৎু , তামদয জমনয প্রচুয লনদণন যময়মি।
৮. (এ কালনীলি শুরু ময়লিমরা ইউুমপয বাইমদয লদময়,) মখন তাযা (একজন আমযকজনমক) ফরমরা, আভামদয
লতায কামি লনমেম ইউুপ ও তায বাই আভামদয চাইমত কফী লপ্রয়, মলদও আভযাই লে বাযী দর;
আমরই আভামদয লতা স্পষ্ট লফভ্রালন্তমত আমিন,
৯. (তাই য়তান তামদয যাভণ লদমরা,) ইউুপমক কভময কপমরা অথফা তামক ককামনা এক (অজানা) জায়গায়
(লনফণামন) লদময় এমা, (এযয কদখমফ) কতাভামদয লতায দৃলষ্ট কতাভামদয লদমকই লনলফষ্ট মফ, অতিঃয কতাভযা
(আফায) ফাই বামরা ভানুল ময় কমময়া।
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১০. (এ ভয়) তামদয ভধয কথমক একজন ফরমরা, না, ইউুপমক কতাভযা তযা কমযা না, কতাভযা মলদ লতয
লতযই লকিু একিা কযমত চাও তামর তামক য় কতা ককামনা গবীয কূম কপমর লদময় এমা, (আা মাওয়ায
মথ) ককামনা মাত্রীদর তামক উলিময় লনময় মামফ।
১১. (লোন্ত কভাতামফক ফাই লতায কামি এমরা এফং) তাযা ফরমরা, ক আভামদয লতা, এ লক মরা কতাভায,
তুলভ লক ইউুমপয ফযাাময (আভামদয ওয) বযা কযমত াযমিা না, অথচ আভযা লনমেম ফাই তায
শুবাকাংখী!
১২. আগাভীকার তামক তুলভ আভামদয ামথ (জংগমর) কমমত দাও, ক (আভামদয ামথ) পরভুর খামফ ও
কখরাধুরা কযমফ, আভযা লনশ্চয়ই তায যক্ষর্ামফক্ষর্ কযমফা।
১৩. ক ফরমরা, এিা অফযই আভামক কষ্ট কদমফ কম, কতাভযা তামক লনময় মামফ, (তদুলয) আলভ বয় কযলি
(এভন কতা মফ না কম), ফাঘ তামক এম কখময় কপরমফ, অথচ কতাভযা তায ফযাাময অভমনামমাগী ময় ড়মফ!
১৪. তাযা ফরমরা, আভযা একলি বাযী দর (-ফে লি) ওয়া মেও মলদ তামক ফাঘ এম কখময় কপমর, তামর
আভযা লতযই (অথফণ ও) ক্ষলতগ্রস্ত ময় ড়মফা!
১৫. অতিঃয (অমনক ফমর কময়) মখন তাযা তামক লনময় কগমরা এফং তাযা তামক এক অি কূম লনমক্ষ কযায
ফযাাময ফাই লোন্ত লনমরা (এফং তাযা তামক কূম লনমক্ষ কমযও কপরমরা), তখন আলভ তামক ওী ালিময়
জালনময় লদরাভ, (একলদন এভন আমফ কমলদন) তুলভ অফযই এফ কথা এমদয (ফাইমক) ফমর কদমফ, এযা কতা
জামনই না (এ ঘিনা কায জমনয লক লযর্াভ ফময় আনমফ)।
১৬. (ইউুপমক কুয়ায় কপমর লদময়) যামতয লকিু অং অলতফালত ফায য তাযা কাাঁদমত কাাঁদমত তামদয লতায
কামি এমরা;
১৭. (অনুমমামগয স্বময) তাযা ফরমরা, ক আভামদয লতা, আভযা (লগময়লিরাভ জংগমর, কখামন আভযা কদৌমড়য)
প্রলতমমালগতা লদলেরাভ, আভযা ইউুপমক আভামদয ভার াভানায াম কিমড় লগময়লিরাভ, অতিঃয একিা
কনকমড় ফাঘ এম তামক কখময় কপমর, লকন্তু তুলভ কতা আভামদয কথা লকিুমতই লফশ্বা কযমফ না, মমতা তযফাদীই
আভযা ই না ককন!
১৮. তাযা তায জাভায ওয লভথযা যি (কভমখ) লনময় এমলিমরা; (তামদয কথা শুমন) ক ফরমরা, ‘যাাঁ, কতাভযা
ফযং (এিা ফমরা,) একিা কথা কতাভযা ভমন ভমন লিক কময এমনমিা (এফং ধময লনময়মিা তা আলভ লফশ্বা কযমফা);
অতিঃয (এ অফস্থায়) ুর্ণ ধধমণ ধাযর্ই (আভায জমনয বামরা;) কতাভযা কম ভনগড়া কথা ফরমিা ক ফযাাময
আল্লা তায়ারাই (মেন আভায) একভাত্র াামযস্থর।
১৯. অতিঃয (ঘিনা এভন মরা,) একলি (ফালর্লজযক) কামপরা (কখামন) এমরা, তাযয তাযা একজন ালন
ংগ্রাকমক (কুয়ায কামি) ািামরা, ক মখন তায ফারলত (কুয়ায়) লনমক্ষ কযমরা, অতিঃয ক (মখন) ফারলত
িান লদমরা (তখন কদখমরা, একলি ফারক তামত ফা); ক তখন (চীৎকায লদময়) ফরমরা, ওম (কতাভযা কামনা)
ুখফয, এ কতা (কদখলি) এক লকমায ফারক; (কামপরায করামকযা ফালর্লজযক র্য ভমন কময) এমক রুলকময়
লনমরা; (আমর) আল্লা তায়ারা বামরা কমযই জানমতন মা লকিু এযা তখন কযলিমরা।
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২০. তাযা তামক স্বল্প ভুমরয লনলদণষ্ট কময়ক কদযামভয লফলনভময় লফলি কময লদমরা, (লফনা ুাঁলজয র্য লফধায়) এ
ফযাাময তাযা কফী প্রতযাীও লিমরানা।
২১. লভমযয কম ফযলি তামক িয় কমযলিমরা ক (তামক লনজ ঘময এমন) তায স্ত্রীমক ফরমরা, ম্মানজনকবামফ
এয থাকায ফযফস্থা কমযা, ম্ভফত (ফমড়া ময়) ক (ককামনালদন) আভামদয উকাময আমফ, অথফা (ইো কযমর)
তামক আভযা লনমজমদয কিমরও ফালনময় লনমত ালয; এবামফই (একলদন) আলভ (লভমযয) মভীমন ইউুপমক
(ম্মানজনক) প্রলতষ্ঠা দান কযরাভ, মামত কময আলভ তামক স্বমেয ফযাখযা (- অনযানয লফলয়-আয়) ম্পলকণত
জ্ঞান লক্ষা লদমত ালয; আল্লা তায়ারা (ফ ভয়ই) স্বীয় এযাদা ফাস্তফায়মন ক্ষভতাফান, মলদও অলধকাং ভানুল
(এ কথািা) জামন না।
২২. অতিঃয ক মখন ুর্ণ কমৌফমন উনীত মরা, তখন আলভ তামক নানাযকভ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান কযরাভ; আয
আলভ এবামফই কনককায করাকমদয ুযস্কায লদময় থালক।
২৩. (একলদন এভন মরা,) ক কম ভলরায ঘময থাকমতা ক তামক তায প্রলত (অৎ উমেম) আকৃষ্ট কযমত
চাইমরা এফং (এ উমে চলযতাথণ কযায জমনয) ক তায ঘমযয দযজাভু ফি কময লদময় (তামক) ফরমরা, এমা
(আভায কামি, এ অশ্লীর প্রস্তাফ শুমন) ক ফরমরা, আলভ (এ কথমক ফাাঁচায জমনয) আল্লা তায়ারায কামি আশ্রয়
চালে, লতলনই আভায ভালরক, লতলনই আভায উৎকৃষ্ট আশ্রয়, (কম আল্লা তায়ারা আভামক আশ্রয় লদময় এখামন
থাকমত লদময়মিন তায ামথ এ মুরুভ আলভ কযমফা লকবামফ); লতলন (অকৃতজ্ঞ) মামরভমদয কখমনা াপরয কদন
না।
২৪. ক ভলরা তায প্রলত (অৎ কামজয) এযাদা কময কপমরলিমরা এফং কও তায প্রলত (একই উমেম) এযাদা
(প্রায়) কমযই কপমরলিমরা, মলদ না ক (লফমল যভত লমমফ) তায ভালরমকয লনদণন প্রতযক্ষ না কযমতা,
এবামফই (আলভ ইউুপমক ধনলতকতায উচ্চভামন প্রলতলষ্ঠত যাখরাভ) কমন আলভ তায কথমক অনযায় ও অশ্লীরতাুর্ণ
কাজ দুময লযময় যাখমত ালয; অফযই ক লিমরা আভায লনষ্ঠাফান ফাোমদয একজন।
২৫. অতিঃয তাযা উবময়ই (ম্পূর্ণ লবন্ন লবন্ন উমেম) দযজায লদমক কদৌমড় কগমরা, ভলরা (তামক ধযমত লগময়)
কিন লদক কথমক তায জাভা (কিমন) লিাঁমড় কপরমরা, এভতাফস্থায় তাযা (উবময়ই) তায স্বাভীমক দযজায াম
(কদখমত) কমরা, তখন ভলরালি (স্বীয় অলবলি কগান কযায জমনয ইউুপমক অলবমুি কময) ফরমরা, লক ালস্ত
ওয়া উলচত ক ফযলিয, কম ফযলি কতাভায স্ত্রীয ামথ অশ্লীর কামজয ইো কালর্ কময? এ িাড়া তায আয লক
ালস্ত মত াময কম তামক য় কজমর ািামত মফ নতুফা অনয ককামনা কলিন ালস্ত মফ।
২৬. ক ফরমরা, ক (ভলরা)-ই আভামক অশ্লীর কামজয প্রলত আকৃষ্ট কযমত কচময়লিমরা, (এ ভয়) ক ভলরায
আনজনমদয ভধয কথমক একজন এম াক্ষী লমমফ (লনমজয াক্ষয ক কময) ফরমরা (ইউুমপয জাভা তদনত্ম
কময কদখা মাক), মলদ তায জাভায ম্মুখবাগ কিাঁড়া ময় থামক তামর (ফুেমত মফ, অলবমমামগয ফযাাময) ক
ভলরা তয ফমরমি এফং ক (ইউুপ) লভথযাফাদীমদয একজন।
২৭. আয মলদ তায জাভা কিন লদক কথমক কিাঁড়া ময় থামক তামর (ফুেমত মফ), ক (নাযী) লভথযা কথা ফমরমি
এফং ক-ই তযফাদীমদয একজন।
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২৮. অতিঃয (এ ভুরনীলতয লবলেমত) ক (গৃস্বাভী) মখন কদখমরা, তায জাভা কিন লদক কথমক কিাঁড়া, তখন ক
(আর ঘিনা ফুেমত কময লনমজয ত্মীমক) ফরমরা, ককামনা মে কনই, এিা কতাভামদয (নাযীমদয) িরনা, আয
লতযই কতাভামদয (ভমতা নাযীমদয) িরনা ফমড়া জঘনয!
২৯. ক ইউুপ, তুলভ (এ লনময় ফাড়াফালড় কযা) কিমড় দাও এফং (ক নাযী,) তুলভ কতাভায অযামধয জমনয
(আল্লায কামি) ক্ষভা প্রাথণনা কমযা, ককননা তুলভই মো (আর) অযাধী।
৩০. (লফলয়িা জানাজালন ময় কগমর) মযয নাযীযা (লনমজমদয ভমধয) ফরমত রাগমরা, আমীমময স্ত্রী তায (মুফক)
কগারামভয প্রলত আি ময় মড়মি, তামক (তায কগারামভয) কপ্রভ উন্মে কময লদময়মি, আভযা লতযই কদখমত
ালে ক ুস্পষ্ট কগাভযাীমত লনভলিত ময়মি।
৩১. ক (ভলরা) মখন ওমদয (কানাকালন ও) লড়মমেয কথা শুনমরা, তখন ক ওমদয (ফাইমক লনমজয ঘময)
কেমক ািামরা এফং তামদয জমনয একলি ভালপমরয আময়াজন কযমরা, (যীলত অনুমায়ী) প্রমতযক ভলরামক
(খাফায গ্রমর্য জমনয) এক একলি িুলয লদমরা, অতিঃয (মখন তাযা খাফায গ্রর্ কযায জমনয িুলযয ফযফায শুরু
কযমরা তখন) ক (ইউুপমক) ফরমরা, (এফায) তুলভ এমদয াভমন কফলযময় এমা, মখন ভলরাযা তামক কদখমরা
তখন তাযা তায (রূ কমৌফমনয) ভাামত্ম অলববূত ময় কগমরা (এফং লনমজমদয অজামন্তই িুলয লদময় খাফায গ্রমর্য
লযফমতণ) লনমজমদয াত ককমি কপরমরা, তাযা ফরমরা, লক অদ্ভুত (ৃলষ্ট!) এ কতা ককমনা ভানুল নয়; এ কতা মে
এক ম্মালনত কপমযতা!
৩২. (এফায লফজলয়নীয বংলগমত) ক (ভলরা) ফরমরা, (কতাভযা কদখমর; কতা?) এ মে ক ফযলি, মায ফযাাময
কতাভযা আভামক বতর্্না লতযস্কায কযলিমর, (এিা লিক) আলভ তায কাি কথমক অৎ লকিু কাভনা কমযলিরাভ,
অতিঃয ক লনমজমক ফাাঁলচময় কযমখমি; (লকন্তু) আলভ তামক মা কযমত আমদ কলয ক মলদ তা না কময তামর
অফযই ক কাযাগাময লনক্ষলি মফ এফং অভালনত মফ।
৩৩. (ভলরায দমম্ভালি শুমন) ক কদায়া কযমরা, ক আভায ভালরক, এযা আভামক কম (াময) লদমক আহ্বান
কযমি তায চাইমত কাযাগায আভায কামি অলধক লপ্রয়, মলদ তুলভ আভামক এমদয িরনা কথমক যক্ষা না কমযা
তামর য়মতা আলভ ওমদয প্রলত আকৃষ্ট ময় মামফা এফং এবামফ আলভও জামরমদয অন্তবুণি ময় ড়মফা!
৩৪. অতিঃয তায ভালরক তায োমক াড়া লদমরন, তায কাি কথমক লতলন ভলরামদয চিান্ত লযময় লনমরন,
লনশ্চয়ই লতলন (ভানুমলয ফ োক) কামনন এফং (তামদয লড়মন্ত ম্পমকণও) লতলন ভযক অফগত।
৩৫. (আমীম অনযানয) করাকমদয কামি অতিঃয এিাই (তখনকায ভমতা) লিক (লোন্ত) ভমন মরা কম, তামক
লকিু লনলদণষ্ট ভময়য জমনয (মরও) কাযাগাময লনমক্ষ কযমত মফ, অথচ তাযা ইলতভমধয (তায চ্চলযত্রতায)
মাফতীয় লনদণন (বামরা কমযই) কদমখ লনময়মি।
৩৬. (ঘিনািমভ ক ভয়) তায ামথ আমযা দু'জন মুফকও (একই) কাযাগাময প্রমফ কযমরা, (একলদন) ওমদয
একজন (ইউুপমক) ফরমরা, অফযই আলভ (স্বমে) কদমখলি, আলভ আংগুয লনংমড় (তায) য কফয কযলি, অয
জন ফরমরা, আলভ কদমখলি আলভ আভায ভাথায় রুলি ফন কযলি এফং (লকিু) াখী তা (খুাঁমি খুাঁমি) খামে (উবয়ই
ইউুপমক ফরমরা); তুলভ আভামদয এয ফযাখযা ফমর দাও, আভযা কদখমত ালে তুলভ (আমরই) বামরা ভানুলমদয
একজন।
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৩৭. ক ফরমরা (কতাভযা লনলশ্চত থামকা), এ কফরা কতাভামদয কম খাফায কদয়া মফ তা কতাভামদয কামি আায
ুমফণই আলভ কতাভামদয উবয়মক এয ফযাখযা ফমর কদমফা (তমফ কজমন কযমখা); এ (কম স্বমেয ফযাখযা তা) মে ক
জ্ঞামনযই অংলফমল, মা আভায ভালরক আভামক লক্ষা লদময়মিন; (আলভ প্রথভ কথমকই) আমর তামদয লভল্লাত
ফজণন কমযলি মাযা আল্লায ওয ঈভান আমন না, (উযন্তু) তাযা আমখযামতও লফশ্বা কময না।
৩৮. আলভ কতা আভায লতৃরু
ু ল ইফযাীভ, ইাক ও ইয়াকুমফয লভল্লামতযই অনুযর্ কময আলি; (ইফযাীমভয
ন্তান ও তাাঁয অনুাযী লমমফ) এিা আভামদয কাবা ায় না কম, আভযা আল্লায ামথ অনয লকিুমক যীক
কযমফা; (তাওীমদয) এ (উেযালধকায) মে আভামদয ওয এফং ভস্ত ভানুমলয ওয আল্লা তায়ারায এক
(ভা) অনুগ্র, লকন্তু (আভামদয) অলধকাং ভানুলই (এ জমনয আল্লা তায়ারায) কৃতজ্ঞতা আদায় কময না।
৩৯. ক আভায কজমরয াথীযা (কতাভযাই ফমরা), ভানুমলয জমনয লবন্ন লবন্ন ভালরক বামরা না এক আল্লা তায়ারা
(বামরা), লমলন ভাযািভারী;
৪০. তামক কিমড় কতাভযা মামদয এফাদাত কযমিা, তা কতা কলতয় নাভ িাড়া আয লকিুই নয়, (অজ্ঞতাফত) মা
কতাভযা ও কতাভামদয ফাদাদাযা কযমখ লদময়মিা, অথচ আল্লা তায়ারা এ ফযাাময (তামদয ামথ) ককামনা দলরর
প্রভার্ নালমর কমযনলন, (ভুরত) আইন লফধান জালয কযায অলধকায একভাত্র আল্লা তায়ারাযই; আয (এ লফধামনয
ফমরই) লতলন আমদ লদমেন, কতাভযা আল্লা তায়ারা িাড়া অনয কামযা কগারাভী কযমফ না; (কাযর্) এিাই মে
লিক জীফনলফধান, লকন্তু ভানুলমদয অলধকাংই (এিা) জামন না।
৪১. ক আভায কজমরয াথীযা (এফায কতাভযা স্বমেয ফযাখযা কামনা), কতাভামদয একজন ম্পমকণ কথা মে, ক
তায ভালরকমক যাফ ান কযামফ, আয অযজন, মায ভাথা কথমক াখী (খুাঁমি খুাঁমি) রুলি খালেমরা, তায ম্পমকণ
কথা এই কম, (অলচমযই) ক শুরলফে মফ (এিা মে ক লফলয়লিয ফযাখযা), মা কতাভযা উবময় জানমত চামো
(ইলতভমধযই লকন্তু) তায পয়ারা কযা ময় কগমি!
৪২. তামদয ভমধয মায ফযাাময ক ভমন কমযমি, ক ভুলি কময় মামফ, তামক (উমে কময) ক ফরমরা, (তুলভ
মখন ভুলি ামফ তখন) কতাভায ভালরমকয কামি আভায ম্পমকণ ফমরা কম, (আলভ স্বমেয ফযাখযা ফরমত ালয),
লকন্তু (ক ভুলি াওয়ায য) য়তান তামক তায ভালরমকয কামি (ইউুমপয প্রংমগ ফরায কথা) বুলরময় লদমরা,
পমর কময়ক ফিয ভয় ধময ক কাযাগামযই মড় থাকমরা।
৪৩. (ঘিনা এভন মরা, একলদন) ফাদা (তায ালযলদমদয) ফরমরা, আলভ (স্বমে) কদখরাভ, াতলি াতরা
গাবী াতলি কভািা গাবীমক কখময় কপরমি, (আমযা কদখরাভ) াতলি ফুজ (পমরয) ীল আয কমলয াতলি
(কদখরাভ) শুকমনা, ক (আভায দযফায) প্রধানযা, কতাভযা আভামক এ স্বমেয ফযাখযা ফমর দাও মলদ কতাভযা (ককউ
এ) স্বমেয ফযাখযা জামনা!
৪৪. তাযা ফরমরা (ক যাজন), এ কতা মে কলতয় অথণীন স্বে, আভযা (এ ধযমনয) অথণীন স্বমেয ফযাখযা জালন
না।
৪৫. কম দু'জমনয একজন (কাযাগায কথমক) ভুলি কময়লিমরা, দীঘণ লদন য তায (ইউুমপয কথা) স্মযর্ মরা,
ক (দযফাযী করাকমদয কথাফাতণা শুমন) ফরমরা, আলভ এক্ষুলর্ কতাভামদয এ স্বমেয ফযাখযা ফমর লদলে, কতাভযা
আভামক (কাযাগাময ইউুমপয কামি) ালিময় দাও।
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৪৬. (কাযাগাময লগময় ক ফরমরা,) ক ইউুপ, ক তযফাদী, তুলভ আভামদয ‘াতলি কভািা গাবী াতলি াতরা
গাবীমক কখময় কপরমি এফং াতলি ফুজ যাভর পমরয ীল অয াতলি শুকমনা ীল’এ স্বেলিয ফযাখযা ফমর
দাও, মামত কময এ ফযাখযা লনময় আলভ ভানুলমদয কামি লপময কমমত ালয, য়মতা (এয পমর) তাযা (স্বমেয
ফযাখযায ামথ কতাভায ভমণাদা ম্পমকণও ) জানমত াযমফ।
৪৭. ক ফরমরা (এ স্বমেয ফযাখযা ও ক ম্পমকণ কতাভামদয কযর্ীয় মে), কতাভযা িভাগত াত ফিয পর
পরামত থাকমফ (এ ভয় প্রচুয পর মফ), অতিঃয পর কতারায ভয় আমর কতাভযা কম লযভার্ পর
তুরমত চাও তায ভধয কথমক াভানয অং কতাভযা খাফামযয জমনয যাখমফ, তা ফাদ লদময় ফালক অং ীল মভত
কযমখ কদমফ (এমত কময পর লফনষ্ট মফ না)।
৪৮. এযয আমফ াতলি কলিন (খযায) ফিয, মা এয আমগয কয় ফিমযয (কগািা ঞ্চয়ই) কখময় কপরমফ, তা
িাড়া মা কতাভযা আমগই এ কয় ফিমযয জমনয জভা কময থাকমফ, াভানয লযভার্, মা কতাভযা (ফীমজয জমনয)
কযমখ কদমফ।
৪৯. অতিঃয একলি ফিয এভন আমফ, মখন ভানুমলয জমনয প্রচুয ফৃলষ্ট ফলণর্ কযা মফ, তামত তাযা (প্রচুয)
আংগুমযয যও কফয কযমফ।
৫০. (ক ফযলি মখন ফাদামক স্বমেয এ ফযাখযা ফরমরা, তখন) ফাদা (আগ্রময ামথ) ফরমরা, তামক
আভায াভমন লনময় এমা, মখন (াী) দূত তায কামি (এ খফয লনময় কাযাগাময) এমরা, তখন ক ফরমরা (আলভ
অনুকম্পায় ভুলি চাই না, আভায লফরুমে আনীত অলবমমাগ আমগ প্রভালর্ত কাক), তুলভ ফযং কতাভায ভালরমকয
কামি লপময মাও এফং তামক লজমজ্ঞ কমযা, ক নাযীমদয (লিক) ঘিনািা লক লিমরা? মাযা (প্রকায ভজলরম)
লনমজমদয াত ককমি কপমরলিমরা, মলদও আলভ জালন, আভায ভালরক তামদয চিান্ত ম্পমকণ ভযক অফগত
লিমরন (লকন্তু আভায ভুলিয আমগই আভায লনমদণাললতায কঘালর্া একান্ত প্রময়াজন)।
৫১. (এযয) ফাদা ক নাযীমদয (দযফাময তরফ কযমরা এফং তামদয) লজমজ্ঞ কযমরা, (লিক লিক আভামক
ফমরা কতা, কলদন) কতাভামদয কী ময়লিমরা কমলদন কতাভযা ইউুমপয কাি কথমক অৎ কভণ কাভনা কমযলিমর;
তাযা ফরমরা, আশ্চমণ আল্লা তায়ারায ভাাত্ময! আভযা কতা তায ওয ককামনা া লকংফা এ ধযমর্য ককামনা
অলবমমাগই কদখমত াইলন; (একথা শুমন) আমীমময স্ত্রী ফরমরা, এখন (মখন) তয প্রকালত ময়ই কগমি, (তখন
আভামকও ফরমত য়, আমর) আলভই তায কামি অৎ কাজ কাভনা কমযলিরাভ, অফযই ক লিমরা তযফাদীমদয
একজন।
৫২. (াী তদমন্তয খফয শুমন ইউুপ ফরমরা,) এলি (আলভ) এ জমনয (কযমত ফমরলিরাভ), কমন ক (ফাদা)
কজমন লনমত াময, আলভ (আমীমময) অফতণভামন (তায আভানমতয) ককামনা কখয়ানত কলযলন, ককননা আল্লা
তায়ারা কখমনা কখয়ানতকাযীমদয লিক থ কদখান না।
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৫৩. (তমফ) আলভ আভায ফযলিোমকও লনমদণাল ভমন কলয না, ককননা (ভানুমলয) প্রফৃলে ভমেয ামথই (েুমক
থামক কফী), লকন্তু তায কথা আরাদা, মায প্রলত আভায ভালরক দয়া কমযন; অফযই আভায ভালরক ক্ষভাীর ও
যভ দয়ারু।
৫৪. ফাদা ফরমরা, তামক আভায কামি ালময কমযা, আলভ তামক একান্তবামফ আভায লনমজয কময যাখমফা,
(ইউুপমক আনায য) অতয ফাদা তায ামথ কথা ফরমরা, (কথা প্রংমগ) ক ফরমরা, আজ লতযই তুলভ
আভামদয ফায কামি একজন ম্মানী ও লফশ্বস্ত ফযলি (ফমর প্রভালর্ত) মর!
৫৫. ক (ফাদামক) ফরমরা, (মলদ তুলভ আভামক লফশ্বস্তই ভমন কমযা তামর) যামজযয এ (লফৃংখরা খাদয)বান্ডামযয ওয আভামক লনমুি কমযা, আলভ অফযই একজন লফশ্বস্ত যক্ষক ও (অথণ লযচারনায়) অলবজ্ঞ ফমি।
৫৬. (তামক যাষ্ট্রীয় বান্ডামযয দালয়ত্বীর লনমুি কযায য আল্লা তায়ারা ফরমরন) এফং এবামফই আলভ
ইউুপমক (লভমযয) বূখমন্ড ক্ষভতা দান কযরাভ, ক কদময মথা ইো ফফা কযমত াযমফ, আয আলভ মামক
চাই তায কামিই আভায যভত কৌাঁমি লদই, আলভ কখমনা কনককায করাকমদয াওনা লফনষ্ট কলয না।
৫৭. মাযা আল্লায ওয ঈভান আমন এফং তাাঁমক বয় কময, তামদয জমনয কতা আমখযামতয াওনা যময়মি, মা
অমনক উেভ।
৫৮. ইউুমপয বাইময়যা (লযফামযয যদ ককনায জমনয লভময) এমরা এফং (একলদন) তায াভমনও ালময
মরা, ক তামদয (কদমখ) লচনমত াযমরা, (লকন্তু) তাযা তায জমনয অমচনাই থাকমরা।
৫৯. মখন ক তামদয যমদয (মাফতীয়) ফযফস্থা (ম্পন্ন) কময লদমরা, তখন ক (তামদয) ফরমরা, এযয (মলদ
আফায আমা তামর কতাভযা) কতাভামদয লতায কাি কথমক কতাভামদয (ধফভামত্রয়) বাইলিমক লনময় আভায কামি
আমফ, কতাভযা লক কদখমত াও না, আলভ (ভাথা লাফ কময) ুর্ণ ভাত্রায় কভম কভম যদ কদই, (তা িাড়া)
আলভ কতা একজন উেভ অলতলথযায়র্ ফযলিও ফমি।
৬০. মলদ কতাভযা (আগাভীফায) তামক লনময় আভায কামি না আমা, তামর আভায কামি কতাভামদয জমনয (আয)
ককামনা যদ থাকমফ না, (ক অফস্থায়) কতাভযা আভায কামিও ঘ েঁন া না।
৬১. তাযা ফরমরা, এ লফলময় আভযা তায লতামক অনুমযাধ (কময ম্মত) কযমফা, আভযা অফযই (এ কচষ্টা)
কযমফা।
৬২. ক তায (যদ) কভণচাযীমদয ফরমরা, এ করাকমদয ভুরধন তামদয ভারমত্রয কবতয কযমখ দাও, মামত কময
ওযা তামদয আনজনমদয কামি লপময কগমর তা লচনমত াময, মত াময (এ করামব) তাযা (আফায) লপময
আমফ।
৬৩. মখন তাযা তামদয লতায কামি লপময কগমরা, তখন তাযা ফরমরা, ক আভামদয লতা, আভামদয
(বলফলযমতয) যদ ফি কময কদয়া ময়মি, অতএফ তুলভ আভামদয বাইমক আভামদয ামথ কমমত দাও, মামত কময
আভযা (তায বাগ) ওমন কময যদ আনমত ালয, অফযই আভযা তায কপামত কযমফা।
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৬৪. (জফামফ) ক ফরমরা, আলভ লক তায ফযাাময কতাভামদয ওয কবামফই বযা কযমফা, কমবামফ ইলতুমফণ
তায বাইময়য ফযাাময আলভ কতাভামদয ওয বযা কমযলিরাভ; (াাঁ,) অতয আল্লা তায়ারাই মেন উেভ
যক্ষক এফং লতলন ফণমশ্রষ্ঠ দয়ারু।
৬৫. অতয তাযা মখন ভারত্র খুরমরা তখন তাযা তামদয ভুরধন (মা লদময় যদ খলযদ কমযলিমরা- কদখমত)
কমরা, তা তামদয (ুমযাুলযই) কপযত কদয়া ময়মি; (এিা কদমখ) তাযা ফরমরা, ক আভামদয লতা, এয চাইমত
কফী (ভানুবফতা) আভযা আয লক চাইমত ালয; (কদমখা) আভামদয ভুরধনও আভামদয কপযত কদয়া ময়মি;
(এফায অনুভলত দাও আভযা বাইমক লনময় মাই এফং) আভযা আভামদয লযফামযয জমনয যদ লনময় আল, আভযা
আভামদয বাইময়যও কপামত কযমফা এফং (বাইময়য কাযমর্) আভযা অলতলযি একলি উি (কফাোই কময) যদও
আনমত াযমফা; (এফায আভযা মা এমনলি) এিা কতা (লিমরা) লযভামর্ লনতান্ত কভ।
৬৬. ক ফরমরা, আলভ কখমনাই তামক কতাভামদয ামথ ািামফা না- মমতাক্ষর্ না কতাভযা আল্লায নামভ
(আভামক) অংগীকায কদমফ কম, কতাভযা অফযই তামক আভায কামি (লপলযময়) আনমফ, তমফ াাঁ, ককাথাও মলদ
কতাভযা লনমজযাই (ভযায়) লযমফলষ্টত ময় মাও, তামর তা মফ লবন্ন কথা, অতয মখন তাযা তায কামি
তামদয অংগীকায লনময় ালময মরা, তখন ক ফরমরা (ভমন কযমখা), আভযা মা লকিু (এখামন) ফররাভ, আল্লা
তায়ারাই তায ওয চুড়ান্ত কভণলফধায়ক (ময় থাকমফন)।
৬৭. ক ফরমরা, ক আভায কিমরযা, কতাভযা (লভময কৌাঁমি লকন্তু) এক দযজা লদময় (নগময) প্রমফ কমযা না, ফযং
লবন্ন লবন্ন দযজা লদময় প্রমফ কযমফ (তামর কতাভামদয কদমখ কামযা ভমন লংা ৃলষ্ট মফ না, ভমন যাখমফ),
আল্লায ইোয লফরুমে আলভ কতাভামদয ককামনা কামজই আমফা না; লফধান (জালয কযায কাজ) শুধু আল্লা
তায়ারায জমনযই (লনলদণষ্ট); আলভ (ফণদা) তাাঁযই ওয লনবণয কলয, (প্রলতলি ভানুল) মাযা বযা কময তামদয উলচত
শুধু আল্লায ওযই বযা কযা।
৬৮. অতয তাযা লভময লিক কবামফই প্রমফ কযমরা কমবামফ তামদয লতা তামদয আমদ কমযলিমরা; (ভুরত)
আল্লা তায়ারায ইোয াভমন এিা ককমনাই কামজ আমলন, তমফ (যাাঁ,) এিা লিমরা ইয়াকুমফয ভমনয একলি
ধাযর্া, মা ক ুর্ণ কময লনময়লিমরা, অফযই ক লিমরা অতযন্ত জ্ঞানী ফযলি, ককননা তামক আলভই জ্ঞান লক্ষা
লদময়লিরাভ, মলদও অলধকাং ভানুল তা জামন না।
৬৯. মখন তাযা ইউুমপয কামি ালময মরা, তখন ক তায (লনজ) বাইমক তায াম (ফায) জায়গা লদমরা
এফং (একাঘে) তামক ফরমরা (কদমখা), আলভ (লকন্তু) কতাভায বাই (ইউুপ), এযা (এ মাফত কতাভায আভায
ামথ) মা লকিু কময আমি তায জমনয তুলভ ভমন ককামনা কষ্ট লনময়া না।
৭০. অতয ক মখন তামদয যদমত্রয ফযফস্থা চুড়ান্ত কময লদমরা, তখন (ফায অজামন্ত) তায বাইময়য
ভারমত্রয ভমধয ক একলি (যাজকীয়) ানাত্র কযমখ লদমরা, (এযয মখন তাযা ভারত্র লনময় যওনা লদমরা,
তখন কিন কথমক) একজন আহ্বানকাযী োক লদময় ফরমরা, ক কামপরায মাত্রীদর (াী ানাত্র চুলয ময়
কগমি), আয লনমেম কতাভযাই মো কচায!
৭১. ওযা তামদয লদমক (একিু) এলগময় এমরা এফং লজমজ্ঞ কযমরা, লক লজলন মা কতাভযা ালযময়মিা?
৭২. তাযা ফরমরা, আভযা যাজায ানাত্র ালযময়লি, কম ফযলিই তা (খুাঁমজ) আনমফ, (তায জমনয) উি কফাোই
(যদ কদয়ায ফযফস্থা) থাকমফ এফং আলভই তায মালভন থাকমফা।
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৭৩. (একথা শুমন) তাযা ফরমরা, আল্লায থ, কতাভযা বামরা কমযই একথা জামনা, আভযা (কতাভামদয) কদম
ককামনা যকভ লফমণয় ৃলষ্ট কযমত আললন, (উযন্তু) আভযা কচাযও নই!
৭৪. করামকযা ফরমরা, মলদ (তল্লাল কনয়ায য) কতাভযা লভথযাফাদী (প্রভালর্ত) ও তামর (কম চুলয কমযমি) তায
ালস্ত লক মফ?
৭৫. তাযা ফরমরা, তায ালস্ত! (াাঁ) মায ভার-াভানায কবতময ক (ানাত্র)-লি াওয়া মামফ, ক লনমজই মফ
লনমজয ালস্ত; আভযা কতা (আভামদয যীয়মত) মামরভমদয এবামফই ালস্ত লদময় থালক।
৭৬. তাযয ক তায (লনজ) বাইময়য ভারমত্রয (তল্লালয) আমগ ওমদয ভারত্র লদময়ই (তল্লাল) কযমত শুরু
কযমরা, অতয তায বাইময়য ভারমত্রয কবতয কথমক ক (চুলয ময় মাওয়া যাজকীয় ানাত্র)-লি কফয কময
আনমরা; এবামফই ইউুমপয জমনয আলভ (তায বাইমক কামি যাখায) একিা কমকৌর লক্ষা লদময়লিরাভ; নতুফা
(লভমযয) যাজায আইন অনুমায়ী ক তায বাইমক (চাইমরই) কযমখ লদমত াযমতা না, যাাঁ, আল্লা তায়ারা মলদ
চান তা লবন্ন কথা; আলভ মামকই চাই তায ভমণাদা ফালড়ময় কদই; প্রমতযক জ্ঞানফান ফযলিয ওমযই যময়মিন
অলধকতয জ্ঞানী ো (মা ফৃেয জ্ঞানমকই লযফমষ্টন কময আমি)।
৭৭. (মখন ফস্তুলি াওয়া কগমরা তখন) তাযা ফরমরা, মলদ ক চুলয কমযই থামক (তামর এমত আশ্চমণালিত ফায
লকিুই কনই), এয আমগ তায বাইও কতা চুলয কমযলিমরা, (লনমজয ম্পমকণ এমতা জঘনয কথা শুমনও) লকন্তু ইউুপ
প্রকৃত ফযাায লনমজয ভমন কগান কমযই যাখমরা, (আর ঘিনা মা) তা কখমনা তামদয কামি প্রকা কযমরা না,
(ভমন ভমন শুধু এিুকুই) ক ফরমরা, কতাভামদয অফস্থা কতা আমযা লনকৃষ্ট, কতাভযা (আভামদয ম্পমকণ) মা ফরমিা
ক ফযাাময আল্লা তায়ারাই বামরা জামনন।
৭৮. তাযা ফরমরা, ক আমীম, এ ফযলি (মামক তুলভ ধময কযমখমিা), অফযই তায লতা (ঘবেঁনে) আমি, ক
অলতয় ফৃে, ুতযাং এয জায়গায় তুলভ আভামদয একজনমক কযমখ দাও, আভযা কদখমত ালে (আমরই) তুলভ
ভানুবফ ফযলিমদয একজন।
৭৯. ক ফরমরা, আল্লা তায়ারা আভামক ক্ষভা করুন, মায কামি আভযা আভামদয (াযামনা) ভার কময়লি, তামক
ফাদ লদময় অনয কাউমক কযমখ কদমফা লক কময? এভনলি কযমর আভযা কতা মামরভমদয অন্তবুি ময় মামফা!
৮০. অতয তাযা মখন তায কাি কথমক (ম্পূর্ণ ) লনযা ময় ড়মরা, তখন তাযা একাকী ফম লনমজমদয ভমধয
রাযাভণ কযমত রাগমরা, তামদয ভমধয কম ফয়ম ফমড়া (লিমরা) ক ফরমরা, (আো) কতাভযা লক এিা জামনা
না, কতাভামদয (ফৃে) লতা কতাভামদয কাি কথমক আল্লায নামভ অংগীকায লনময়লিমরন, তা িাড়া এয আমগ
ইউুমপয ফযাামযও কতাভযা (কমতা) ফমড়া অনযায় কমযলিমর! আলভ কতা ককামনা অফস্থায়ই এমদ কথমক নড়মফা
না, মমতাক্ষর্ না আভায লতা আভামক কতভন লকিু কযমত অনুভলত কদন, লকংফা আল্লা তায়ারা আভায জমনয
(ককামনা একিা) ফযফস্থা কময না কদন, (ভুরত) আল্লা তায়ারাই মেন মফণােভ পয়ারাকাযী।
৮১. (ক তামদয আমযা ফরমরা,) কতাভযা ফযং কতাভামদয লতায কামিই লপময মাও এফং তামক ফমরা, ক
আভামদয লতা, কতাভায কিমর (ফাদায ানাত্র) চুলয কমযমি, আভযা কতা কিুকুই ফর্ণনা কলয মা আভযা
জানমত কমযলি, আভযা কতা গায়মফয (খফয) ংযক্ষর্ কযমত ালয না।
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৮২. কতাভায লফশ্বা না মর কম জনমদ আভযা অফস্থান কমযলি তামদয কামি লজমজ্ঞ কমযা এফং ক
কামপরামকও (লজমজ্ঞ কমযা), মামদয ামথ আভযা (একমত্র) এমলি; আভযা আমরই তয কথা ফরলি।
৮৩. (কদম লপময লতামক তাযা এবামফই ফরমরা, কথাগুমরা শুমন) ক ফরমরা, (আমর) কতাভামদয ভন
কতাভামদয (ুলফধায) জমনয একিা কথা ফালনময় লনময়মি (এফং তাই কতাভযা আভামক ফরমিা), অতয উেভ
ফযই মে (একভাত্র ো); আল্লা তায়ারায (অনুগ্র) কথমক এিা খুফ দূময নয়, লতলন য়মতা ওমদয ফাইমক
একমত্রই (একলদন) আভায কামি এমন ালময কযমফন; অফযই আল্লা তায়ারা ফণজ্ঞ ও (প্রজ্ঞাভয়) কুরী।
৮৪. ক ওমদয কাি কথমক ভুখ লপলযময় লনমরা এফং (লনমজ লনমজ) ফরমরা, ায় ইউুপ (তুলভ এখন ককাথায়)!
কামকয কাযমর্ (কাাঁদমত কাাঁদমত) তায কচাখ াদা ময় কগমি, ক লনমজও লিমরা ভমনাকমষ্ট দারুর্বামফ ক্ললষ্ট!
৮৫. (লতায এ অফস্থা কদমখ) তাযা ফরমরা, আল্লায কভ, তুলভ কতা কদখলি শুধু ইউুমপয কথাই ভমন কময
মামফ, মমতাক্ষর্ মণন্ত না তায লচন্তায় তুলভ মুমূ ু ময় ড়মফ, লকংফা (তায লচন্তায়) তুলভ ধ্বং ময় মামফ।
৮৬. ক (আমযা) ফরমরা, আলভ কতা আভায (অনীয়) মের্া, আভায দুলশ্চন্তা (-জলনত অলবমমাগ) আল্লা
তায়ারায কামিই লনমফদন কলয এফং আলভ লনমজ আল্লায কাি কথমক (তায কথাফাতণা) মমতািুকু জালন, কতাভযা তা
জামনা না।
৮৭. ক আভায কিমরযা, কতাভযা (লভময) মাও এফং ইউুপ ও তায বাইমক (আমযকফায) তারা কমযা, (তারা
কযায ভয়) কতাভযা আল্লা তায়ারায যভত কথমক কভামিই লনযা ময়া না; আল্লা তায়ারায যভত কথমক কতা
শুধু কামপযযাই লনযা মত াময।
৮৮. তাযা মখন ুনযায় তায কামি ালময মরা, তখন তাযা ফরমরা, ক আমীম, দুলবণক্ষ আভামদয লযফাযলযজনমক লফন্ন কময লদময়মি, (এফায) আভযা াভানয লকিু ুাঁলজ এমনলি, (এিা গ্রর্ কময) আভামদয
(ুর্ণভাত্রায়) যদ দান কযায ফযফস্থা করুন, (ভু রয লমমফ নয়) ফযং এিা আভামদয (লফন্ন ভমন কময) দান
করুন; মাযা দান খয়যাত কময আল্লা তায়ারা তামদয ুযস্কৃত কমযন।
৮৯. (বাইমদয এ আকুলত শুমন) ক ফরমরা, কতাভযা লক জামনা, কতাভযা ইউুপ ও তায বাইময়য ামথ লক আচযর্
কমযলিমর, কমতা ভু খর্ লিমর কতাভযা তখন!
৯০. তাযা ফমর ওিমরা, তুলভই লক ইউুপ! ক ফরমরা, াাঁ, আলভই ইউুপ, আয এ মে আভায বাই, আল্লা
তায়ারা আভামদয ওয অমনক কভমযফানী কমযমিন, (লতয কথা মে,) কম ককামনা ফযলিই তাকওয়া ও ধধমমণয
আচযর্ কময (ক কমন কজমন যামখ), আল্লা তায়ারা কখমনাই কনককায ভানুমলয াওনা লফনষ্ট কমযন না।
৯১. ওযা ফরমরা, আল্লায কভ, (আজ) আল্লা তায়ারা লনশ্চয়ই কতাভামক আভামদয ওয প্রাধানয লদময়মিন,
আভযা (আমরই) অযাধী!
৯২. (বাইমদয কথা শুমন) ক ফরমরা, আজ কতাভামদয ওয (আভায) ককামনা অলবমমাগ কনই; আল্লা তায়ারা
কতাভামদয ক্ষভা কময লদন, (ককননা) লতলন ফ দয়ারুমদয ভমধয কশ্রষ্ঠ দয়ারু!
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৯৩. (এখন) কতাভযা (ফযং) আভায গাময়য এ জাভালি লনময় মাও এফং এমক আভায লতায ভুখভন্ডমরয ওয
কযমখা, (কদখমফ) লতলন তায দৃলষ্টলি লপময ামফন, অতয কতাভযা কতাভামদয ভস্ত লযফায লযজনমদয লনময়
আভায কামি চমর এমা।
৯৪. (এলদমক) এ কামপরা মখন (লভয কথমক) কফলযময় ড়মরা, তখন তামদয লতা (আনজনমদয উমে কময)
ফরমত রাগমরা, কতাভযা মলদ (লতযই) আভামক অপ্রকৃলতস্থ ভমন না কমযা তামর (আলভ কতাভামদয ফরমফা)- আলভ
কমন (চাযলদমক) ইউুমপয গিই ালে।
৯৫. (ওখামন মাযা ালময লিমরা) তাযা ফরমরা, আল্লায কভ, তুলভ কতা (এখমনা) কতাভায (ক) ুযমনা
লফভ্রালন্তমতই মড় যময়মিা।
৯৬. অতয লতযই মখন (ইউুমপয জীলফত থাকায খফয লনময়) ুংফাদফাক তায কামি উলস্থত মরা এফং
(ইউুমপয কথানুমায়ী তায) জাভালি তায ভুখভন্ডমর যাখমরা, তখন ামথ ামথই ক কদখায ভমতা অফস্থায় লপময
কগমরা, (উৎেুল্ল ময়) ক ফরমরা, আলভ লক কতাভামদয একথা ফলরলন, আলভ আল্লায কাি কথমক (এভন) লকিু
জালন মা কতাভযা জামনা না।
৯৭. তাযা ফরমরা, ক আভামদয লতা (আভযা অযাধ কমযলি), তুলভ (আল্লায কামি) আভামদয গুনাময ক্ষভা
প্রাথণনা কমযা, লতযই আভযা ফমড়া গুনাগায!
৯৮. ক ফরমরা, অলচমযই আলভ কতাভামদয (গুনা ভাজণনায) জমনয আভায ভালরমকয কামি কদায়া কযমফা, অফযই
লতলন ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
৯৯. অতয মখন তাযা (ফাই) ইউুমপয কামি (লভময) চমর এমরা, তখন ক তায লতাভাতামক (ম্মামনয
ামথ) লনমজয াম স্থান লদমরা এফং (তামদয স্বাগত জালনময়) ক ফরমরা, কতাভযা ফাই (এফায) আল্লায ইোয়
লনযামদ লভময প্রমফ কমযা।
১০০. (কখামন মাওয়ায য) ক তায লতাভাতামক (ম্মামনয) উচ্চামন ফামরা এফং ওযা ফাই (দযফামযয
লনয়ভ অনুমায়ী) তায প্রলত (ম্মামনয) াজদা কযমরা (এ ইউুপ তায স্বমেয কথা ভমন কযমরা,) ক ফরমরা, ক
আভায লতা, এ মে আভায ইলতুমফণকায ক স্বমেয ফযাখযা, (আজ) আভায ভালরক মা মতয লযর্ত কমযমিন;
লতলন আভামক কজর কথমক কফয কময আভায ওয অনুগ্র কমযমিন, লতলন কতাভামদয ভরুবূলভয (আমযক প্রান্ত)
কথমক (যাজদযফাময এমন) কতাভামদয ওযও কভমযফানী কমযমিন, (এভনলক) য়তান আভায এফং আভায
বাইমদয ভমধযকায ম্পকণ খাযা কযায (গবীয চিান্ত কযায) যও (লতলন দয়া কমযমিন); অফযই আভায
ভালরক মা ইো কমযন, তা (অতযন্ত) লনুর্তায ামথ আঞ্জাভ কদন; লনশ্চয়ই লতলন ফণজ্ঞ ও প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
১০১. ক (আভায) ভালরক, তুলভ আভামক (কমভলন) যাষ্ট্র ক্ষভতা দান কমযমিা, (কতভলন) স্বমেয ফযাখযা (-
দুলনয়ায আমযা ফহু লফলয় আয়) লক্ষা লদময়মিা, ক আভানভুও মভীমনয স্রষ্টা, দুলনয়া এফং আমখযামত তুলভই
আভায একভাত্র অলববাফক, একজন অনুগত ফাো লমমফ তুলভ আভায ভৃতুয লদময়া এফং (যকামর) আভামক
কনককায ভানুলমদয দমর ালভর কমযা।
১০২. (ক নফী,) এ (কম ইউুমপয কালনী- মা আলভ কতাভামক কানারাভ, তা) মে (কতাভায) গায়মফয
ঘিনাভুময একলি, এিা আলভ কতাভামক ওীয ভাধযমভই জালনময়লি, (নতুফা) তাযা (মখন ইউুমপয লফরুমে)
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তামদয লযকল্পনা চুড়ান্ত কযলিমরা এফং তাযা মখন তায লফরুমে মাফতীয় লড়মন্ত্র চালরময় মালেমরা, তখন তুলভ
কতা কখামন ালময লিমর না!
১০৩. (এ মেও) অলধকাং ভানুমলয অফস্থা মে মমতাই তুলভ অনুগ্রই কালর্ কমযানা, তাযা কখমনা ঈভান
আনায ভমতা নয়।
১০৪. (অথচ) তুলভ কতা তামদয কাি কথমক এ (দাওয়াত ও তাফরীমগয) জমনয ককামনা ালযশ্রলভক দাফী কযমিা না!
তা িাড়া এ (ককাযআন) দুলনয়া জাামনয (অলধফাীমদয) জমনয একলি নীত িাড়া অনয লকিু কতা নয়।
১০৫. এ আকাভন্ডরী ও মভীমন (আল্লায কুদযমতয) কমতা (লফুর) লযভার্ লনদণন যময়মি, মায ওয তাযা
(প্রলতলনয়ত) অলতফান কময, লকন্তু তাযা তায প্রলত (ক্ষভাীন) উদাীন থামক।
১০৬. তামদয অলধকাং ভানুলই আল্লা তায়ারায ওয ঈভান আমন না, তাযা কতা (আল্লা তায়ারায ামথ)
কমযকও কযমত থামক।
১০৭. তমফ তাযা লক এ লফলময় লনবণয় ময় কগমি কম, (িাত্ কময একলদন) তামদয ওয আল্লা তায়ারায
(ফণগ্রাী) আমামফয ালস্ত লকংফা আকলস্মক ককয়াভত আলতত মফ, অথচ তাযা (তা) জানমতও াযমফ না!
১০৮. (ক নফী, এমদয) তুলভ ফমর দাও, এ মে আভায থ, আলভ ভানুলমদয আল্লায লদমক আহ্বান কলয; আলভ
ও আভায অনুাযীযা ুর্ণাংগ মচতনতায ামথই (এ মথ) আহ্বান জানাই; আল্লা তায়ারা ভান, লফত্র এফং
আলভ কখমনা কভামযকমদয অন্তবুি নই।
১০৯. কতাভায আমগ লফলবন্ন জনমদ মমতা নফী আলভ ালিময়লিরাভ, তাযা ফাই (কতাভায ভমতা) ভানুলই লিমরা,
আলভ তামদয ওয ওী নালমর কযতাভ; এযা লক আভায মভীন লযভ্রভর্ কমযলন, (কযমর অফযই) তাযা কদখমত
কমতা, এমদয ুমফণকায করাকমদয লক (বয়াফ) লযর্াভ ময়লিমরা; (তয কথা মে,) আমখযামতয লিকানা
তামদয জমনযই করযার্ভয় মাযা (নফীমদয মথ চমর) তাকওয়া অফরম্বন কমযমি; (ুফণবর্ুী ভানুলমদয লযর্াভ
কদমখও) কতাভযা লক লকিু অনুধাফন কযমফ না?
১১০. (আমগও ভানুল নফীমদয লভথযা াফযস্ত কযমতা,) এভনলক নফীযা (কখমনা কখমনা) লনযা ময় কমমতা, তাযা
ভমন কযমতা, তামদয (ফুলে াামমযয প্রলতশ্রুলতমত) লভথযাফাদী াফযস্ত কযা মফ, তখন (ঠাৎ কমযই) তামদয
কামি আভায াাময এম ালময মরা, (তখন) আলভ মামক চাইরাভ তামকই শুধু (আমাফ কথমক) নাজাত লদরাভ;
আয না-পযভান জালতয ওয কথমক আভায আমাফ কখমনাই কযাধ মফ না।
১১১. অফযই (অতীমতয) জালতভু কয কালনীমত জ্ঞানফান ভানুলমদয জমনয অমনক লক্ষা যময়মি; (ককাযআমনয)
এফ কথা ককামনা ভনগড়া গল্প নয়, ফযং এ মে তাযই স্পষ্ট ভথণন কম আভানী ককতাফ তামদয কামি আমগ
কথমকই ভজুদ যময়মি, ফযং (তামত যময়মি) প্রলতলি (কমভৌলরক) লফলময়য লফস্তালযত (ও লিক) ফযাখযা, (মফণালয
এমত যময়মি) ঈভানদায ভানুলমদয জমনয কদায়াত ও যভত।
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ুরা অর্ রা'দ
মদীনায় বতীর্ণ, অয়াত ৪৩, রুকু ৬
রমান রীম অল্লা তায়াার নামম-

১. অলফ-া-ম-মী-ম-রা। এগুমা মে (অল্লার) ককতামবর অয়াত এবং যা লকছু কতামার মালমকর পক্ষ কেমক
কতামার ওপর নালয করা ময়মছ তা (বআ) তয, যলদও লিকাংল মানুআ এর ওপর ইমান অমন না।
২. (লতলনআ অল্লা তায়াা) লযলন অমানমু মক ককামনারকম স্তম্ভ ছাড়াআ ঈঁচু কমর করমেমছন, তপর লতলন
অরমল মাীন মন এবং লতলন ুরুজ ও চাঁদমক (একলি লনয়মমর) িীন কমর করমেমছন; (গ্র তারকার) ব
লকছুআ একলি ুলনলদণষ্ট ময়ীমা পযণন্ত অবতণন করমত োকমব; লতলনআ ব কামজর (পলরকল্পনা ও) লনয়ন্ত্রণ কমরন,
লতলন (তাঁর কুদরমতর) ব লনদলণন (কতামামদর কামছ) েুম েুম বর্ণনা কমরন, যামত কমর কতামরা (ককয়ামমতর
লদন) কতামামদর মালমকর ামে কদো করার লবয়লি লনলিতভামব কমমন লনমত পামরা।
৩. লতলনআ (কতামামদর জনয) এ যমীন লবত্মৃত কমর লদময়মছন এবং তামত পাাড় ও নদী বালনময় লদময়মছন;
(কোমন) অমরা রময়মছ রং কবরংময়র ফ ফু- তাও লতলন বালনময়মছন (অবার) কজাড়ায় কজাড়ায়, লতলন লদনমক
রাত (-এর কপালাক) দ্বারা অোলদত কমরন; বলযআ এব লকছুর মামঝ তামদর জমনয প্রচুর লনদলণন রময়মছ যারা
(ৃলষ্ট প্রলিয়া ম্পমকণ) লচন্তা ভাবনা কমর।
৪. যমীমন (অবার) রময়মছ লবলভন্ন ংল, ককাোও (রময়মছ) অংগুমরর বাগান, (ককাোও অবার) লযমক্ষত্র,
ককাোও (অমছ) কেজুর, তাও (লকছু য়মতা) এক ললর লবললষ্ট (একিার ামে অমরকিা জড়ামনা), অবার
(ককামনালি অমছ) একালিক ললর লবললষ্ট, (েচ এর ব কয়লিমত) একআ পালন পান করামনা য়। তা মেও অলম
স্বামদ (গমে) এক ফমক অমরক ফমর ওপর প্রািানয লদময় োলক, (অম) এব লকছুর মমিয ক ম্প্রদাময়র
জমনয বহু লনদলণন রময়মছ যারা কবািললিম্পন্ন।
৫. (ক নবী,) যলদ (ককামনা কোর ওপর) কতামার অশ্বযণালিত মত য়, তাম অিযণ (বার মমতা লবয়) মে
তামদর ক কো (যেন তারা বম), একবার মালিমত পলরর্ত বার পরও লক অমরা অবার নতুন জীবন াভ
করমবা? এরা মে কব কাক যারা তামদর মালকমক স্বীকার কমর, এরা মে কব কাক যামদর গমদমল
(ককয়ামমতর লদন) কমেৌ লৃংে োকমব, এরাআ মে জাান্নামমর লিবাী, কোমন তারা লচরকা বস্থান
করমব।
৬. এরা কতামার কামছ (কদায়ামতর) কযামর্র অমগ (অযামবর) কযার্আ ত্বরালিত করমত চায়, েচ এমদর
অমগ (অযাব নালযমর) বহু দৃষ্টান্ত গত ময় কগমছ; এমত মে কনআ, কতামার মালক মানুমর ওপর তামদর
(বহুলবি) যুুম মেও তামদর প্রলত ক্ষমালী, লকন্তু কতামার মালক লালস্তদামনর কবায়ও কম ার।
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৭. যারা (কতামার নবুওত) স্বীকার কমর তারা বম, তার মালমকর পক্ষ কেমক ককামনা (দৃলযমান) লনদলণন ককন
নালয য় না? (তুলম তামদর বমা,) তুলম কতা মো (অযামবর) একজন তকণকারী (রুমাত্র)! অর প্রমতযক
জালতর জমনযআ (এমলন) একজন পেপ্রদলণক অমছ।

৮. প্রলতলি গভণবতী নারী (তার কভতমর) যা লকছু বন কমর চমমছ এবং (তার) জরায়ু (ন্তামনর) যা লকছু বাড়ায়
কমায়, তার বআ অল্লা তায়াা জামনন; তাঁর কামছ প্রলতলি বস্তুরআ একলি পলরমার্ লনলদণষ্ট করা অমছ।
৯. লতলন কদো মদো ব লকছুআ জামনন, লতলন মান, লতলন মবণাচ্চ মযণাদাবান।
১০. কতামামদর মামঝ ককামনা কাক অমত্ম কো বুক লকংবা কজামর বুক, ককঈ রামতর (েকামর) অত্মমগাপন
কমর োকুক লকংবা লদমন (অমার মামঝ) লবচরর্ করুক, এগুমা বআ তাঁর কামছ মান।
১১. (মানু কয বস্থায়আ োকুক না ককন,) তার জমনয অমগ কপছমন এমকর পর এক (অা কফমরলতার) দ
লনময়ালজত োমক, তারা অল্লার অমদমল তামক কফাযত কমর; অল্লা তায়াা কেমনা ককামনা জালতর বস্থার
পলরবতণন কমরন না, যমতাক্ষর্ না তারা লনমজরা লনমজমদর বস্থা পলরবতণন কমর; অল্লা তায়াা যেন ককামনা
জালতর জমনয ককামনা দঃমময়র এরাদা কমরন তেন তা রদ করার ককঈআ োমক না- না লতলন বযতীত ওমদর
ককামনা লভভাবক োকমত পামর!
১২. লতলনআ কতামামদর লবদু্যমতর (চমক) কদোন, তা (মানুমর মমন কযমন) ভময়র (ঞ্চার কমর), কতমলন বহু
অলারও (ঞ্চার কমর) এবং লতলনআ (পালন) ঞ্চলয়নী কমঘমাা ৃলষ্ট কমরন।
১৩. অর (কমমঘর লনষ্প্রার্) গজণন (কযমন) তাঁর প্রলং মলমা ও পলবত্রতা কঘার্া কমর, কতমলন (প্রার্)
কফমরলতারাও তাঁর ভময় তাঁর মাাত্ময কঘার্া কমর, লতলন (অকাল কেমক) বজ্রপাত করান, তপর যার ওপর চান
তার ওপরআ লতলন তা পা ান, েচ এ (না-ফরমান) বযলিরা (এমতা লকছু মেও) অল্লা তায়াার (লস্তমত্বর)
প্রমে লবতমকণ লি য়, লতলন তাঁর কমকেৌলম (ও মাামত্ময) মনক বমড়া;
১৪. (তাআ) তাঁমক ডাকাআ মে ল ক (পন্থা); যারা তাঁমক বাদ লদময় নযমদর ডামক, তারা (জামন, তামদর ডামক
এরা) কেমনাআ াড়া কদমব না, (এমদর ঈদারর্ মে) কযমন একজন মানু, (কয লপপাায় কাতর ময়) লনমজর
ঈভয় াত পালনর লদমক প্রালরত কমর এ অলায় কয, পালন (তার মুমে) এম কপেৌঁছুমব, েচ তা (ককামনা
বস্থায়আ) তার কামছ কপেৌঁছুবার নয়, কামফরমদর কদায়া (এমলনভামব) লনষ্ফ (ঘুরমত োমক)।
১৫. অমানমুও যমীমন যা লকছু অমছ তারা বাআ আোয় কাক লনোয় কাক, অল্লা তায়াামক াজদা
কমর চমমছ, (এমনলক) কা েযায় তামদর ছায়াগুমাও (তামদর মালকমক াজদা করমছ)।
১৬. (ক নবী, এমদর) তুলম লজমে কমরা, অমানমুও যমীমনর মালক কক? তুলম (তামদর) বমা, একমাত্র
অল্লা তায়াা, (অমরা) বমা, কতামরা ককন অল্লামক বাদ লদময় পরমক লনমজমদর লভভাবকরূমপ গ্রর্
করমছা, যারা লনমজমদর ককামনা াভ কাকান করমত ক্ষম নয়; তুলম (এমদর) লজমে কমরা, কেমনা ে ও
চক্ষুষ্মান বযলি লক মান য়, লকংবা েকার ও অমা লক কেমনা মান য়? েবা এরা অল্লার ামে এমন
লকছুমক লরীক কমর লনময়মছ কয, তারা অল্লার ৃলষ্টর মমতা (লকছু) বালনময় লদময়মছ, যার কারমর্ ৃলষ্টর বযাপারলি
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তামদর কামছ মেমর লবময় পলরর্ত ময় কগমছ; তুলম তামদর বমা, যাবতীয় ৃলষ্টর স্রষ্টা একমাত্র অল্লা
তায়াা, লতলন একক ও মাপরািমলাী!
১৭. অল্লা তায়াা অমান কেমক পালন বণর্ করমন, এরপর (নদী নাা ও তার) ঈপতযকামুতামদর লনজ
লনজ পলরমার্ নুযায়ী প্লালবত মা, তপর এ প্লাবন (অবজণনার) কফনা বন কমর (ওপমর) লনময় এমা;
(অবার) যারা ংকার ও যন্ত্রপালত বানামনার জমনয (িাতুমক) অগুমন ঈত্তি কমর, (তেমনা) লকন্তু তামত এক
িরমনর অবজণনা কফনা (ময়) ওপমর ওম অম; এভামবআ অল্লা তায়াা ক ও বালতমর ঈদারর্ লদময়
োমকন, তপর (অবজণনার) কফনা এমলনআ লবফম চম যায় এবং (পালন-) যা মানুমর (প্রচুর) ঈপকামর অম
তা যমীমনআ কেমক যায়; অল্লা তায়াা (মানুমদর জমনয) এভামবআ (ুের) দৃষ্টান্তমুমপল কমর োমকন;
১৮. যারা তামদর মালমকর এ অহ্বামন াড়া কদয় তামদর জমনয মা কযার্ রময়মছ; অর যারা তাঁর জমনয াড়া
কদয় না (ককয়ামমতর লদন তামদর বস্থা মব), তামদর পৃলেবীমত যা লকছু (ম্পদ) অমছ তা মস্ত যলদ তামদর
লনমজমদর (লিকামর) োকমতা, তার ামে যলদ োকমত অমরা মপলরমার্ (িন ম্পদ), তামও (অযাব কেমক
বাঁচার জমনয) তারা তা (লনলদ্বণিায়) মুলিপর্ লমমব অদায় কমর লদমতা; এরাআ মব কব (তভাগয) মানু
যামদর লাব মব (েুব) কল ন, জাান্নামআ মব ওমদর লনবা; কমতা লনকৃষ্ট ক লনবা!
১৯. ক বযলি লক জামন কয, কতামার মালমকর পক্ষ কেমক যা লকছু কতামার ওপর নালয করা ময়মছ তা একান্তআ
তয, ক লক কমর এমন বযলির মমতা মব কয (এব লকছু কদমেও) ে (ময় োমক); একমাত্র কবািললিম্পন্ন
বযলিরাআ শুিু ঈপমদল গ্রর্ করমত পামর,
২০. (এরা কব কাক) যারা অল্লার ামে (অনুগমতযর) চুলি কমমন চম এবং কেমনা প্রলতশ্রুলত ভংগ কমর না,
২১. এবং অল্লা তায়াা কযব (মানবীয়) ম্পকণ ক্ষুণ্ন রােমত অমদল কমরমছন যারা তা ক্ষুণ্ন করমে চম,
যারা লনমজমদর মালকমক ভয় কমর, অমরা যারা ভয় কমর (ককয়ামমতর) কম ার লাবমক;
২২. যারা তামদর মালমকর ন্তুলষ্ট ামভর জমনয (লবপদ মলবমত) ধিযণ িারর্ কমর, যোরীলত নামায কাময়ম কমর,
অলম তামদর কয করমযক লদময়লছ তা কেমক তারা (অমারআ পমে) েরচ কমর- কগাপমন লকংবা প্রকামলয, যারা
(লনমজমদর) ভামা (কাজ) দ্বারা মে (কাজ) দূরীভূত কমর, তামদর জমনযআ রময়মছ অমেরামতর শুভ পলরর্াম,
২৩. (ক কতা মে) এক লচরস্থায়ী জান্নাত, কোমন তারা লনমজরা (কযমলন) প্রমবল করমব, (কতমলন) তামদর
লপতামাতা, তামদর স্বামী-স্ত্রী ও ন্তান ন্তলতমদর মমিয যারা কনক কাজ কমরমছ তারাও (প্রমবল করমব), জান্নামতর
প্রলতলি দরজা লদময় (তামদর ভযেণনা জানামনার জমনয) কফমরলতারাও তামদর ামে কভতমর প্রমবল করমব,
২৪. (তারা বমব, অজ) কতামামদর ওপর লালন্ত বলণত কাক, (দলনয়ার জীবমন) কতামরা কয পলরমার্ ধিযণ িারর্
কমরমছা (এিা মে তার লবলনময়), অমেরামতর ঘরলি কমতা ঈত্কৃষ্ট!
২৫. (পরলদমক) যারা অল্লার ামে (এবাদামতর) প্রলতশ্রুলতমত অবদ্ধ ওয়ার পর তা ভংগ কমর, কযব ম্পকণ
অল্লা তায়াা ক্ষুণ্ন রােমত বমমছন তা লছন্ন কমর, (মবণাপলর অল্লার) যমীমন লবপযণয় ৃলষ্ট কমর কবড়ায়,
তামদর জমনয রময়মছ (অল্লা তায়াার) লভলাপ এবং তামদর জমনযআ রময়মছ (অমেরামত) লনকৃষ্ট অবা।
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২৬. অল্লা তায়াা যার জীবমনাপকরমর্ প্রলস্ততা লদমত চান তাআ কমরন, অবার যামক লতলন চান তার করমযক
ংকীর্ণ কমর কদন; অর এরা এ ধবলয়ক জীবমনর িন ম্পমদর বযাপামরআ কবলী ঈল্ললত য়, েচ অমেরামতর
তুনায় এ পালেণব জীবন (লকছু ক্ষর্স্থায়ী) লজলন ছাড়া অর লকছুআ মব না।
২৭. (ক নবী,) যারা (কতামার নবুওত) স্বীকার কমর তারা বম, তার মালমকর কাছ কেমক তার ওপর ককামনা
(মমেৌলকক) লনদলণন পা ামনা মা না ককন; তুলম (এমদর) বমা, অল্লা তায়াা যামক আো তামক লবভ্রান্ত কমরন
এবং তাঁর কামছ কপেৌঁছার পে লতলন তামকআ কদোন কয (লনষ্ঠার ামে তাঁর) লভমুেী য়,
২৮. যারা অল্লার ওপর ইমান অমন এবং অল্লার কযমকমর তামদর ন্তকরর্ প্রলান্ত য়, কজমন করমো, অল্লার
কযমকরআ ন্তরমু মক প্রলান্ত কমর;
২৯. যারা ইমান অমন এবং কনক কাজ কমর, তামদর জমনয রময়মছ যাবতীয় ুেবর ও শুভ পলরর্াম।
৩০. (তীমত কযমন অলম নবী রু পাল ময়লছ) কতমলন কমর অলম কতামামকও একলি জালতর কামছ (নবী কমর)
পাল ময়লছ, এর অমগ মনক কয়লি জালত লতবালত ময় কগমছ, (নবী পাল ময়লছ) যামত কমর কতামরা তামদর
কামছ ক (ককতাব) পমড় কলানামত পামরা, যা অলম কতামার ওপর ওী কমর পাল ময়লছ, (এ মেও) তারা নন্ত
করুর্াময় অল্লা তায়াামক স্বীকার কমর; তুলম তামদর বমা, লতলনআ অমার মালক, লতলন ছাড়া অর লদ্বতীয়
ককামনা মাবুদ কনআ, (বণাবস্থায়) অলম তাঁর ওপরআ ভরা কলর, তাঁর লদমকআ (অমার) প্রতযাবতণন।
৩১. যলদ পাাড়মু মক ককারঅন (-এর ললৌলকক ক্ষমতা) লদময় গলতলী কমর কদয়া মতা, লকংবা যমীন লবদীর্ণ
কমর কদয়া মতা, েবা তার মািযমম যলদ মরা মানুমক লদময় কো বামনা কযমতা (তবুও এ না-ফরমান
মানুগুমা ইমান অনমতা না), লকন্তু অমান যমীমনর মস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরআ (ামত); তপর ইমানদাররা
লক (একো কজমন) লনরাল ময় পড়মা কয, অল্লা তায়াা চাআম মগ্র মানব ন্তানমকআ কদায়াত লদমত
পারমতন; এভামব যারা কুফুমরর পে বম্বন কমরমছ তামদর ককামনা না ককামনা লবপযণয় ঘিমতআ োকমব, লকংবা
তামদর (লনমজমদর ওপর না মও) অলপামল তা অপলতত মত োকমব, কয পযণন্ত না (তামদর জনয) অল্লা
তায়াার চূড়ান্ত (অযামবর) ওয়াদা মাগত য়; বলযআ অল্লা তায়াা কেমনাআ প্রলতশ্রুলত ভংগ কমরন না।
৩২. (ক নবী,) কতামার অমগও নবী রুমদর াট্টা লবদ্রপ করা ময়মছ, তপর অলম (প্রেমম) তামদর (লকছু)
বকাল লদময়লছ যারা কুফরী কমরমছ, এরপর অলম তামদর কম ার লালস্ত লদময়লছ; কমতা কম ার লছমা অমার
অযাব!
৩৩. লযলন প্রমতযকলি মানুমর ওপর তাঁর দৃলষ্ট প্রলতলষ্ঠত রামেন কয, ক মানুলি লক পলরমার্ জণন কমরমছ (লতলন লক
কমর নযমদর মমতা মবন)? ওরা অল্লার ামে লরীক কমর করমেমছ; (ক নবী, এমদর) তুলম বমা, ওমদর নাম
কতা কতামরা বমা, েবা কতামরা লক অল্লা তায়াামক এমন (লরীকমদর) ম্পমকণ েবর লদমত চামো, এ যমীমন
যামক লতলন জামননআ না েবা এিা লক তামদর ককামনা মুমের কো মাত্র? (অ কো মে,) যারা কুফরী কমরমছ
তামদর কচামে তামদর এআ প্রতারর্ামক কলাভন কমর কদয়া ময়মছ, অল্লা তায়াার পে (পাওয়া) কেমক তামদর
বমরাি কমর রাো ময়মছ; অল্লা তায়াা যামক কগামরা কমরন তার জমনয পমের লদলা কদোমনার (অমআ)
ককঈ কনআ।
৩৪. এমদর জমনয দলনয়ার জীবমনও মনক লালস্ত অমছ, তমব অমেরামত কয অযাব রময়মছ তা কতা লনমেম
কবলী কম ার, (মুত) অল্লা (-এর কিাি) কেমক তামদর বাঁচাবার মমতা ককঈ কনআ।
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৩৫. পরমযগার কাকমদর ামে কয জান্নামতর ওয়াদা করা ময়মছ তার ঈদারর্ মে (কযমন একলি বাগান),
তার নীমচ লদময় ঝর্ণািারা প্রবালত মে; তার ফফালর এবং ক বাগামনর (গাছমু কর) ছায়ামু ও লচরস্থায়ী;
এবআ মে তামদর পলরর্াম, যারা (দলনয়ায়) তাকওয়ার জীবন লতবালত কমরমছ, কামফরমদর পলরর্াম মে
(জাান্নামমর) অগুন।
৩৬. (ক নবী,) যামদর অলম (আলতপুমবণ) ককতাব দান কমরলছাম তারা কতামার ওপর যা লকছু নালয করা ময়মছ
তামত কবলী অনে নুভব কমর, এআ দম লকছু কাক এমনও অমছ যারা এর লকছু ংল স্বীকার কমর; তুলম
(এমদর) বমা, অমামক কতা অল্লার এবাদাত করার অমদল কদয়া ময়মছ, অলম (অমরা) অনদষ্ট ময়লছ কযন
অলম তাঁর ামে ককামনা রকম লরীক না কলর; অলম কতামামদর বাআমক তাঁর লদমকআ অবান করলছ, তাঁর লদমকআ
(অমার) প্রতযাবতণন।
৩৭. (ক নবী,) অলম এভামবআ এ লবিান (কতামার ওপর) অরবী ভাায় নালয কমরলছ (কযন তুলম মজআ বুঝমত
পামরা); কতামার কামছ (অল্লার পক্ষ কেমক) কয োন এমমছ তা মেও যলদ তুলম তামদর কেয়া েুলীর নুরর্
কমরা, তাম অল্লার ামমন কতামার ককামনাআ াাযযকারী োকমব না- না োকমব (কতামামক) বাঁ চাবার মমতা
ককঈ!
৩৮. (ক নবী,) কতামার অমগও অলম (মনক) রু পাল ময়লছ এবং তামদর জমনয অলম স্ত্রীএবং ন্তান ন্তলতও
বালনময়লছাম; ককামনা রুমর কাজ এিা নয় কয, অল্লার নুমলত ছাড়া একলি অয়াতও ক কপল করমব; (মুত)
প্রলতলি যুমগর জমনযআ (লছমা এক) একলি ককতাব।
৩৯. অর (কব লকছুর মামঝ কেমক) অল্লা তায়াা যা লকছু চান তা বালত কমর কদন এবং যা লকছু আো কমরন
তা (পরবতণী যুমগর জমনয) বা করমে কদন, মু গ্রন্থ কতা তাঁর কামছআ (মজুদ) োমক।
৪০. (ক নবী,) কয (অযামবর) ওয়াদা অলম এমদর ামে কলর তার লকছু ংল যলদ অলম কতামামক কদলেময় কদআ,
লকংবা (তার অমগআ) যলদ অলম কতামামক মৃতুয কদআ, তাম (তুলম ঈলদ্বগ্ন ময়া না, ককননা,) কতামার কাজ মে
(অমার কো) কপেৌঁমছ কদয়া, অর অমার কাজ মে (তামদর কাছ কেমক তার যোযে) লাব (বুমঝ) কনয়া।
৪১. এরা লক কদেমত পায় না কয, অলম (তামদর) যমীন চার লদক কেমক (অমত্ম অমত্ম) ংকুলচত কমর অনলছ;
অল্লা তায়াা (যা চান ক) অমদল জালর কমরন, তাঁর ক অমদল ঈমে কদয়ার ককঈআ কনআ, লতলন লাব গ্রমর্
েুবআ তত্পর।
৪২. যারা এমদর অমগ লতবালত ময় কগমছ তারা (বমড়া বমড়া) কিাকা প্রতারর্ার অশ্রয় লনময়লছমা, লকন্তু
যাবতীয় কা-কমকেৌল কতা অল্লা তায়াার জমনযআ; (ককননা) লতলনআ জামনন প্রলতলি বযলি (কেন) লক জণন
কমর; লচমরআ কামফররা জানমত পারমব অমেরামতর (ুে) লনবা কামদর জমনয (ধতরী কমর রাো ময়মছ)।
৪৩. (ক নবী,) যারা অল্লা তায়াামক স্বীকার কমর, (তারা) বম, তুলম নবী নও, তুলম ওমদর বম দাও, অমার
এবং কতামামদর মামঝ (অমার নবুওমতর ামক্ষযর বযাপামর) অল্লার াক্ষযআ যেমষ্ট, ঈপরন্তু যার কামছ (পুবণবর্তী)
ককতামবর োন অমছ (কও এ বযাপামর মচতন)।
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ুযা ইফযাীভ
ভক্কায় অফতীর্ণ- আয়াত ৫২, রুকু ৭
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. আলরপ, রা-ভ, যা। (এ ককাযআন) এভন এক গ্রন্থ, মা আলভ কতাভায ওয নালমর কমযলি, মামত কময তুলভ
(এয দ্বাযা) এভন ভানুলমেয তামেয ভালরমকয আমেক্রমভ (জামলরয়ামতয) মাফতীয় অন্ধকায কেমক (ঈভামনয)
আমরামত কফয কময আনমত ামযা, তাাঁয মে, লমলন ভাযাক্রভারী ও মাফতীয় প্রংা াফায কমাগয!
২. ক আল্লায (মে), মাাঁয জমনয আকাভন্ডরী ও মভীমন মা লকিু আমি ফ লকিু (লনমফলেত), মাযা (এ মেও
আল্লামক) অস্বীকায কময তামেয জমনয কলিন ালি (যময়মি)।
৩. (এ ালি তামেয জমনয) মাযা ালেণফ জীফনমক যকারীন জীফমনয ওয প্রাধানয কেয়, (ভানুলমেয) আল্লায
(জ যর) ে কেমক েূময লযময় যাখমত চায়, (মফণালয) এ (ে)-টামক (লনমজমেয কখয়ার খুীভমতা) ফাাঁকা
কযমত চায়, এযাই মে কফ করাক মাযা ভাযাত্মক কগাভযাীমত লনভলিত যময়মি।
৪. আলভ ককামনা নফীই এভন ািাইলন, কম (নফী) তায জালতয (ভাতৃ)-বালায় (আভায ফার্ী তামেয কামি
ক াঁিায়লন), মামত কময ক তামেয কামি (আভায আয়াত) লযষ্কায কময ফুলিময় ফরমত াময; অতয আল্লা
তায়ারা মামক চান তামক কগাভযা কমযন, আফায মামক লতলন চান তামক লিক মে লযচালরত কমযন; লতলন
ভাযাক্রভারী ও ভাকুরী।
৫. আলভ ভুামক অফযই আভায লনেণনভুলেময় (তায জালতয কামি) ালিময়লি, কতাভায জালতমক
জামলরয়ামতয অন্ধকায কেমক (ঈভামনয) আমরামত কফয কময লনময় এম এফং তুলভ তামেয আল্লায (অনুগ্রময
লফমল) লেনগুমরায কো স্মযর্ কযাও; মাযা একান্ত ধধমণীর ও যভ কৃতজ্ঞতাযায়র্, তামেয জমনয এ (ঘটনায)
ভামি (অমনক) লনেণন যময়মি।
৬. ভুা মখন তায জালতমক ফমরলিমরা, কতাভযা কতাভামেয ওয আল্লা তায়ারায কনয়াভতভুময কো স্মযর্
কমযা, (লফমল কময) মখন লতলন কতাভামেয কপযাউমনয ম্প্রোয় কেমক ভুলি লেমরন, মাযা কতাভামেয কমিায
ালি লেমতা, কতাভামেয কিমরমেয তযা কযমতা, কতাভামেয কভময়মেয জীলফত যাখমতা; কতাভামেয ভালরমকয ক্ষ
কেমক কতাভামেয জমনয এমত ফম া ধযমনয একলট যীক্ষা লনলত লিমরা।
৭. (স্মযর্ কমযা,) মখন কতাভামেয ভালরক কঘালর্া লেমরন, মলে কতাভযা (আভায অনুগ্রময) কাকয আোয় কমযা
তামর আলভ অফযই কতাভামেয জমনয (এ অনুগ্র) আমযা ফাল ময় কেমফা, আয মলে কতাভযা (এমক) অস্বীকায
কমযা (তামর কজমন কযমখা), আভায আমাফ ফম াই কলিন!
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৮. ভুা (তায জালতমক আমযা) ফমরলিমরা, কতাভযা এফং ৃলেফীয অনয ফ ভানুল একমেও মলে (আল্লায
কনয়াভত) অস্বীকায কমযা (তামত আল্লায লকিুই ক্ষলত মফ না), ককননা আল্লা তায়ারা মেন মাফতীয় অবাফ
অলবমমাগ কেমক ভুি, প্রংায োফীোয।
৯. কতাভামেয কামি লক কতাভামেয আমগকায করাকমেয ংফাে এম ক াঁিুয়লন- নু, আে, াভুে ম্প্রোয় ও
তামেয যফতণী জালতভুময; মামেয (লফফযর্) আল্লা তায়ারা িা া আয ককউই জামন না; (ফায কামিই) তামেয
নফীযা আভায আয়াতভুলনময় এমলিমরা, অতয তাযা তামেয লনমজমেয াত তামেয ভুমখ কযমখ (কো ফরমত
তামেয) ফাধা লেমতা এফং ফরমতা, মা (লকিু য়গাভ) লনময় তুলভ আভামেয কামি কপ্রলযত ময়মিা, তা আভযা
(স্লষ্টত) অস্বীকায কলয, (তা িা া) কম (দ্বীমনয) লেমক তুলভ আভামেয ডাকমিা ক লফলময়ও আভযা মেম
লনভলিত আলি।
১০. তামেয যুরযা (তামেয) ফরমরা, কতাভামেয লক আল্লা তায়ারা ম্পমকণ ককামনা মে যময়মি- লমলন
আভানভুও মভীমনয ৃলষ্টকতণা; লতলন কতাভামেয (তাাঁয লনমজয লেমক) ডাকমিন, কমন লতলন কতাভামেয
গুনাভুভাপ কময লেমত ামযন এফং একলট লনলেণষ্ট ভয় মণন্ত কতাভামেয অফকা (লেময় ংমাধমনয ুমমাগ)
লেমত ামযন; (একোয ওয) তাযা ফরমরা, কতাভযা কতা মো আভামেয ভমতাই (কলতয়) ভানুল; আভামেয
ফা-োোযা মামেয এফাোত কযমতা, কতাভযা লক তা কেমক আভামেয লফযত যাখমত চাও? (তামর কতাভামেয
োফীয মক্ষ) অতয আভামেয কামি ককামনা ুস্পষ্ট েরীর প্রভার্ লনময় এমা।
১১. নফীযা তামেয ফরমরা (এটা লিক), আভযা কতাভামেয ভমতা কলতয় ভানুল িা া অনয লকিু নই, লকন্তু আল্লা
তায়ারা তাাঁয ফাোমেয ভধয কেমক মামক চান (নফুওমতয োলয়ত্ব লেময়) তায ওয লতলন অনুগ্র কমযন; আয
আল্লা তায়ারায অনুভলত ফযলতমযমক েরীর উস্থামনয ককামনা ক্ষভতাই আভামেয কনই; আয ঈভানোযমেয কতা
(এফ ফযাাময) আল্লায (পয়ারায) ওযই লনবণয কযা উলচত।
১২. (তা িা া) আভযা আল্লা তায়ারায ওয লনবণয কযমফাই না ককন? লতলনই আভামেয (জামলরয়ামতয অন্ধকায
কেমক আমরায) েভুমেলখময় লেময়মিন; (এ আমরায মে) কতাভযা আভামেয কম কষ্ট লেমো তামত অফযই
আভযা ধধমণ ধাযর্ কযমফা; (আয কামযা ওয) লনবণয কযমত মর ফায আল্লায ওযই লনবণয কযা উলচত।
১৩. কামপযযা তামেয যুরমেয ফরমরা, আভামেয (ধমমীয়) কগামে কতাভামেয লপময আমতই মফ, নতুফা আভযা
কতাভামেয আভামেয কে কেমক ফলষ্কায কময কেমফা; অতয (ঘটনা চযমভ ক াঁিুমর) তামেয ভালরক তামেয কামি
(এই ফমর) ওী ািামরন, আলভ অফযই মামরভমেয লফনা কময কেমফা,
১৪. আয তামেয (লনভু রণ কময কেয়ায) য তামেয জায়গায় আলভ অফযই কতাভামেয প্রলতলিত কযমফা; (আভায)
এ (ুযস্কায) এভন প্রলতলট ভানুমলয জমনয, কম ফযলি আভায াভমন (জফাফলেলতায জমনয) োাঁ ামনামক বয় কময
এফং (আভায) কমিায ালিমকও বয় কময।
১৫. (এয কভাকামফরায়) ওযা (একটা চু ান্ত) পয়ারা চাইমরা- আয (ক পয়ারা কভাতামফক) প্রমতযক দুযাচায
ও ধস্বযাচাযী ফযলিই ধ্বং ময় কগমরা।
১৬. তায একটু কিমনই যময়মি জাান্নাভ, (কখামন) তামক গলরত ুাঁজ (জাতীয় ালন) ান কযামনা মফ,
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১৭. ক অলত কমষ্ট তা গরাধকযর্ কযমত চাইমফ, লকন্তু গরাধকযর্ কযা তায মক্ষ ককামনাভমতই ম্ভফ মফ না,
(উযন্তু) চাযলেক কেমকই তায ওয ভৃতুয আমফ, লকন্তু ক ককামনাভমতই ভযমফ না; ফযং তায কিমন োকমফ
(আমযা) কমিায আমাফ।
১৮. মাযা তামেয ভালরকমক অস্বীকায কময তামেয (বামরা) কামজয (প্রলতপর াওয়ায) উোযর্ মে িাই
বমস্ময (একলট ত্মূময) ভমতা, িম য লেন প্রচন্ড ফাতা এম মা উল ময় লনময় মায়; এবামফ (বামরা কামজয
দ্বাযা) মা লকিু এযা অজণন কমযমি তা দ্বাযা তাযা লকিুই কযমত ক্ষভ মফ না; আয কটা মে এক ভাযাত্মক
কগাভযাী।
১৯. (ক ভানুল,) তুলভ লক কেখমত াও না, আল্লা তায়ারা আভানভুও মভীনমক মোলফলধ ৃলষ্ট কমযমিন,
(কতাভযা মলে এয ওয না চমরা তামর) লতলন ইো কযমর (এ মভীন কেমক) কতাভামেয অলিত্ব লফরুপ্ত কময নতুন
(ককামনা) ৃলষ্ট (কতাভামেয জায়গায়) আনয়ন কযমত ামযন,
২০. আয এটা লফুর ক্ষভতাফান আল্লায কামি কভামটই কলিন লকিু নয়।
২১. (ভালফচামযয লেন) তাযা ফাই আল্লায াভমন উলস্থত মফ, অতয মাযা দুলনয়ায় দুফণর লিমরা তাযা
(তামেয উমে কময)- মাযা অংকায কযমতা, ফরমফ, (দুলনয়ায়) আভযা কতা কতাভামেয অনুাযীই লিরাভ, (আজ
লক) কতাভযা আল্লায আমাফ কেমক াভানয লকিু মরও আভামেয জমনয কভ কযমত াযমফ? তাযা ফরমফ, আল্লা
তায়ারা মলে আভামেয (আজ নাজামতয) ককামনা ে কেলখময় লেমতন, তামর আভযা কতাভামেযও (তা) কেলখময়
লেতাভ, (ভুরত) আজ আভযা ধধমণ ধলয লকংফা ধধমণাযা ই, উবয়টাই আভামেয জমনয ভান কো, (আল্লায
আমাফ কেমক আজ) আভামেয ককামনাই লনষ্কৃলত কনই।
২২. মখন লফচায পয়ারা ময় মামফ তখন য়তান জাান্নাভীমেয ফরমফ, আল্লা তায়ারা কতাভামেয ামে (কম)
ওয়াো কমযমিন তা (লিমরা) তয ওয়াো, আলভও কতাভামেয ামে (একলট) ওয়াো কমযলিরাভ, লকন্তু আলভ
কতাভামেয ামে ওয়াোয ফযমখরা কমযলি; (আমর) কতাভামেয ওয আভায কতা ককামনা আলধতয লিমরা না,
আলভ কতা শুধু এটুকুই কমযলি, কতাভামেয (আভায লেমক) কডমকলি, অতয আভায ডামক কতাভযা া া লেময়মিা,
তাই (আজ) আভায প্রলত কতাভযা (ককামনা যকভ) কোলামযা কমযা না, ফযং কতাভযা কতাভামেয লনমজমেয ওযই
কোলামযা কমযা; (আজ) আলভ (কমভন) কতাভামেয উদ্ধাময (ককামনা যকভ) াাময কযমত াযমফা না, (কতভলন)
কতাভযাও আভায উদ্ধাময ককামনা াাময কযমত াযমফ না; কতাভযা কম (আমগ) আভামক আল্লায যীক
ফালনময়মিা, আলভ তাও আজ অস্বীকায কযলি (এভন ভয় আল্লায কঘালর্া আমফ); অফযই মামরভমেয জমনয
যময়মি কলিন আমাফ।
২৩. (অযলেমক) মাযা আল্লা তায়ারায ওয ঈভান আমন এফং (ক অনুমায়ী) কনক কাজ কময, তামেয এভন
এক জান্নামত প্রমফ কযামনা মফ, মায ােমেম প্রফালত মফ (যং কফ-যংময়য) ির্ণাধাযা, কখামন তাযা তামেয
ভালরমকয অনুভলতক্রমভ অনন্তকার অফস্থান কযমফ; কখামন (চাযলেক কেমক) ‘ারাভ ারাভ' ফমর তামেয
অলবফােন মফ।
২৪. তুলভ লক রক্ষয কমযালন, আল্লা তায়ারা কামরভাময় তাইময়ফায লক (ুেয) উভা ক কমযমিন, (এ
কামরভা) কমন একলট উত্কৃষ্ট (জামতয) গাি, মায ভুর (মভীমন) ুেৃঢ়, মায াখা প্রাখা আভামন (লফত্মৃত),
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২৫. কলট প্রলত কমভ ুমভ তায ভালরমকয আমেম পর োন কময; আল্লা তায়ারা ভানুলমেয জমনয (এবামফই)
উভা ক কমযন, মামত কময তাযা (এফ উভা কেমক) লক্ষা গ্রর্ কযমত াময।
২৬. (আফায) খাযা কামরভায তুরনা মে একলট লনকৃষ্ট ফৃমক্ষয (ভমতা), মামক (মভীমনয) উলযবাগ কেমকই
ভুমরাত্াটন কময কপরা ময়মি, এয ককামনা যকভ স্থালয়ত্বও কনই।
২৭. আল্লা তায়ারা ঈভানোযমেয তাাঁয াশ্বত কামরভা দ্বাযা ভমফুত যামখন, দুলনয়ায জীফমন এফং যকারীন
জীফমন, মামরভমেয আল্লা তায়ারা (এভলন কমযই) লফভ্রালন্তমত যামখন, লতলন (মখন) মা চান তাই কমযন।
২৮. (ক নফী,) তুলভ লক তামেয অফস্থা মণমফক্ষর্ কমযালন মাযা আল্লা তায়ারায কনয়াভত অস্বীকায কযায ভাধযমভ
(তামক) ফেমর লেময়মি, লযর্ামভ তাযা লনমজমেয জালতমক ধ্বংময (এক চযভ) িময নালভময় এমনমি।
২৯. জাান্নামভ (-য অতমর, কমখামন) তাযা ফাই প্রমফ কযমফ, কমতা লনকৃষ্ট (কই) ফাস্থান!
৩০. এযা আল্লা তায়ারায জমনয তাাঁয লকিু ভকক্ষ উদ্ভাফন কময লনময়মি, মামত কময তাযা (াধাযর্ ভানুলমেয)
তাাঁয ে কেমক লফভ্রান্ত কযমত াময; (ক নফী, এমেয) তুলভ ফমরা, (াভানয লকিুলেমনয জমনয) কতাভযা কবাগ কময
নাও, অতয (অলচমযই জাান্নামভয) আগুমনয লেমক কতাভামেয লপময কমমত মফ।
৩১. (ক নফী,) আভায কম ফাো ঈভান এমনমি তুলভ তামেয ফমরা, তাযা কমন নাভাম প্রলতিা কময এফং আলভ
তামেয কম কযমমক লেময়লি তা কেমক কমন তাযা (আভাযই মে) ফযয় কময, কগামন লকংফা প্রকাময, (ককয়াভমতয)
ক লেনলট আায আমগ, কমলেন (ভুলিয জমনয) ককামনা যকভ (ম্পমেয) কফচামকনা চরমফ না- না (এ জমনয
কামযা) ককামনা যকমভয ফন্ধুত্ব (কামজ রাগমফ)।
৩২. (লতলনই) ভান আল্লা তায়ারা, লমলন আভানভুও মভীন ৃলষ্ট কমযমিন এফং আভান কেমক ালন ফলণর্
কমযমিন, তা লেময় আফায মভীন কেমক কতাভামেয জীলফকায জমনয নানা প্রকামযয পরভুর উৎপােন কমযমিন, লতলন
মাফতীয় জরমানমক কতাভামেয অধীন কমযমিন কমন তাাঁযই ইো অনুমায়ী তা ভুমে লফচযর্ কময কফ ায় এফং (এ
কামজয জমনয) লতলন নেীনারামকও কতাভামেয অধীন কময লেময়মিন,
৩৩. লতলন চন্দ্র ুমণমকও কতাভামেয অধীন কময লেময়মিন, এয উবয়টা (একই লনয়মভয অধীমন) চমর আমি,
আফায কতাভামেয (ুলফধায) জমনয যাতলেনমকও লতলন কতাভামেয অধীন কমযমিন।
৩৪. কতাভযা তাাঁয কাি কেমক (প্রময়াজমনয) মমতা লকিুই কচময়মিা তায ফই লতলন (কতাভামেয াভমন) এমন ালময
কমযমিন এফং কতাভযা মলে (তয তযই) তাাঁয ফ কনয়াভত গর্না কযমত চাও, তামর কখমনাই তা গর্না কময
কল কযমত াযমফ না; ভানুল (আমরই) অলতভাোয় ীভারঘংনকাযী ও (কনয়াভমতয প্রলত) অকৃতজ্ঞ ফমট।
৩৫. (স্মযর্ কমযা), মখন ইফযাীভ (আল্লায কামি) কোয়া কযমরা, ক আভায ভালরক, এ (ভক্কা) যমক (ালন্ত
ও) লনযাত্তায ময লযর্ত কমযা এফং আভামক ও আভায ন্তান ন্তলতমেয মুনতমুজা কযা কেমক েূময কযমখা।
৩৬. ক আভায ভালরক, লনমেম এ (মুনতম)-গুমরা ফহু ভানুলমকই কগাভযা কমযমি, অতয কম আভায আনুগতয
কযমফ ক আভায েরবুি মফ, আয কম ফযলি আভায না-পযভানী কযমফ (তায োলয়ত্ব কতাভায ওয নয়),
লনশ্চয়ই তুলভ ক্ষভাীর ও যভ েয়ারু।
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 4

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৩৭. ক আভামেয ভালরক, আলভ আভায লকিু ন্তানমক কতাভায লফে ঘমযয কামি একলট অনুফণয উতযকায় এমন
আফাে কযরাভ, মামত কময- ক আভামেয ভালরক, এযা নাভাম প্রলতিা কযমত াময, তুলভ (কতাভায েয়ায়) এভন
ফযফস্থা কমযা কমন ভানুলমেয অন্তয এমেয লেমক অনুযাগী য়, তুলভ পরভুর লেময় তামেয কযমমমকয ফযফস্থা কমযা,
মামত ওযা কতাভায (কনয়াভমতয) কাকয আোয় কযমত াময।
৩৮. ক আভামেয ভালরক, আভযা মা লকিু কগান কলয এফং মা লকিু প্রকা কলয, লনশ্চয়ই তুলভ তা ফ জামনা;
আভানভু ক লকংফা মভীমনয (কমখামন মা লকিু ঘমট এয) ককামনাটাই আল্লায কামি কগান োমক না।
৩৯. ফ প্রংা আল্লা তায়ারায জমনয, লমলন আভামক আভায (এ) ফৃদ্ধ ফয়ম ইভাঈর ও ইাক (তুরয দুমটা
কনক ন্তান) োন কমযমিন; অফযই আভায ভালরক (তাাঁয ফাোমেয) কোয়া কামনন।
৪০. ক আভায ভালরক, তুলভ আভামক নাভাম প্রলতিাকাযী ফানাও, আভায ন্তানমেয ভাি কেমকও (নাভামী ফাো
ফানাও), ক আভামেয ভালরক, আভায কোয়া তুলভ কফুর কমযা।
৪১. ক আভামেয ভালরক, কমলেন (চূ ান্ত) লাফ লকতাফ মফ, কলেন তুলভ আভামক, আভায লতা ভাতামক এফং
কর ঈভানোয ভানুলমেয (কতাভায অনুগ্র দ্বাযা) ক্ষভা কময লেময়া।
৪২. (ক নফী,) তুলভ কখমনা ভমন কমযা না, এ মামরভযা মা লকিু কময মামে তা কেমক আল্লা তায়ারা গামপর
যময়মিন; (আমর) লতলন তামেয কলেন আা মণন্ত অফকা লেময় যাখমিন কমলেন (তামেয) চক্ষু লস্থয ময় মামফ,
৪৩. তাযা আকাময লেমক কচময় বীত  ন¿ি অফস্থায় (কমে ামত) োকমফ, তামেয লনমজমেয প্রলতই লনমজমেয
ককামনা েৃলষ্ট োকমফ না, (বময়) তামেয অন্তয লফকর ময় মামফ।
৪৪. (ক নফী,) তুলভ ভানুলমেয একলট (বয়াফ) লেমনয আমাফ (আা) কেমক াফধান কময োও (এভন লেন
লতযই মখন এম ালময মফ), তখন এ মামরভ করামকযা ফরমফ, ক আভামেয ভালরক, আভামেয তুলভ লকিুটা
ভময়য জমনয অফকা োও; এফায আভযা কতাভায ডামক া া কেমফা এফং আভযা (কতাভায) যুরমেয অনুযর্
কযমফা (জফামফ ফরা মফ); কতাভযা লক (কফ করাক)- মাযা ইলতুমফণ ে কময লনমজমেয ভমধয ফরাফলর
কযমত, কতাভামেয (এ জীফমনয) ককামনাই ক্ষয় কনই!
৪৫. অেচ কতাভযা তামেয (লযতযি) ফাবূলভমতই ফা কযমত, মাযা (কতাভামেয আমগ) লনমজমেয ওয লনমজযা
মুরুভ কমযলিমরা এফং (এ কাযমর্) আলভ তামেয প্রলত লক ধযমনয আচযর্ কমযলিরাভ তাও কতাভামেয কামি ুস্পষ্ট
লিমরা, কতাভামেয জমনয আলভ তামেয েৃষ্টান্তও উস্থান কমযলিরাভ,
৪৬. (কাজা মে) এযা (লফলবন্ন) চক্রামন্তয ন্থা অফরম্বন কমযমি, আল্লায কামি তামেয কফ চক্রান্ত লরলফদ্ধ
আমি; মলেও তামেয ক চক্রান্ত (কেমখ ভমন লেমরা তা ফুলি) াা টলরময় লেমত াযমফ!
৪৭. (ক নফী,) তুলভ কখমনা আল্লা তায়ারামক তাাঁয নফীমেয কেয়া প্রলতশ্রুলত বংগকাযী ভমন কমযা না; অফযই
আল্লা তায়ারা ভাযাক্রভারী ও প্রলতমাধ গ্রর্কাযী;
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৪৮. (প্রলতমাধ মফ কলেন) কমলেন এ ৃলেফী লবন্ন্ন্ন (আমযক) ৃলেফী দ্বাযা লযফলতণত ময় মামফ, (একইবামফ)
আভানভু ও (লবন্ন আভানভুদ্বাযা ফেমর মামফ) এফং ভানুলযা ফ (লামফয জমনয) এক ভাক্ষভতাধয
ভালরমকয াভমন লগময় ালময মফ।
৪৯. কলেন তুলভ অযাধীমেয ফাইমক ৃংখলরত অফস্থায় কেখমত ামফ,
৫০. ওমেয কাাক মফ আরকাতযায (ভমতা ফীবৎস), তামেয ভুখভন্ডর আগুন আোলেত কময যাখমফ।
৫১. (এটা এ কাযমর্,) আল্লা তায়ারা কমন প্রলতলট অযাধী ফযলিমকই তায কমভণয প্রলতপর লেমত ামযন;
অফযই আল্লা তায়ারা লাফ গ্রমর্ অতযন্ত তত্য।
৫২. এ (ককাযআন) মে ভানুমলয জমনয এক (ভা) য়গাভ, মামত কময এ (গ্রন্থ) লেময় (যকারীন আমামফয
ফযাাময) তামেয তকণ কময কেয়া মায়, তাযা কমন (এয ভাধযমভ) এও জানমত াময, লতলনই একভাে ভাফুে,
(মফণালয) কফাধলিম্পন্ন ফযলিযা মামত কময (এয দ্বাযা) উমে গ্রর্ কযমত াময।
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ুযা আর হজয
ভক্কায় অফতীর্ণ- আয়াত ৯৯, রুকু ৬
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ-

১. আলরপ রাভ-যা। এগুমরা মে হই ভান গ্রন্থ ও ুস্পষ্ট হকাযআমনয আয়াত।

পারা ১৪
২. (এভন একলি লদন অফযই আমফ হমলদন) মাযা (আল্লা তায়ারামক) অস্বীকায কমযমে তাযা চাইমফ,মলদ (লতয
লতযই) তাযা ভুরভান ময় হমমতা!
৩. (হ নফী,) তুলভ তামদয (লনজ লনজ অফস্থায ওয) হেমে দাও, তাযা খাওয়া দাওয়া করুক, হবাগ উমবাগ
কযমত থাকুক, (লভথযা) আা তামদয হভাােন্ন কময যাখুক, অলচমযই তাযা জানমত াযমফ (হকান্ প্রতাযর্ায জামর
তাযা আিমক মেলেমরা)।
৪. হম হকমনা জনদমকই আলভ ধ্বং কলয না হকন- তায (ধ্বংময) জমনয একলি ুলনলদণষ্ট ভয় আমগ হথমকই
লরলফদ্ধ থামক।
৫. হকামনা জালতই তায (ধ্বংময) কার (হমভন) ত্বযালিত কযমত াময না, (হতভলন) তাযা তা লফরলিতও কযমত
াময না।
৬. তাযা ফমর, ওম- মায ওয হকাযআন নালমর কযা ময়মে- তুলভ অফযই একজন উন্মাদ ফযলি।
৭. তুলভ তযফাদী (নফী) মর আভামদয াভমন হপমযতামদয লনময় আমা না হকন!
৮. (হ নফী, তুলভ তামদয ফমরা,) আলভ হপমযতামদয (কখমনা) হকামনা লিক (কাযর্) োো নালমর কলয না,
(তাোো একফায মলদ আমামফয আমদ লনময়) হপমযতাযা এমই মায়, তমফ হতা আয তামদয হকামনা অফকাই
হদয়া মফ না।
৯. আলভই উমদ (িলরত হকাযআন) নালমর কমযলে এফং আলভই তায ংযক্ষর্কাযী।
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১০. হতাভায আমগও ূফণফতণী জালতভূময ভামে আলভ যূর ালিময়লেরাভ।
১১. তামদয কামে এভন একজন যূরও আমলন, মায ামথ তাযা িাট্টা লফদ্রূ কমযলন।
১২. এবামফই আলভ অযাধীমদয অন্তময (িাট্টা লফদ্রূময) এ (প্রফর্তা)-হক ঞ্চায কময হদই,
১৩. এযা হকামনা অফস্থায়ই তায ওয ঈভান আনমফ না, (আমর) এ লনয়ভ হতা আমগয ভানুলমদয হথমকই চমর
এমমে।
১৪. আলভ মলদ এমদয ওয আভামনয দযজাও খুমর হদই, অতয তাযা মলদ তামত চেমতও শুরু কময (তাযযও
এযা ঈভান আনমফ না),
১৫. ফযং ফরমফ, আভামদয দৃলষ্টই হভাালফষ্ট ময় হগমে, লকংফা আভযা লে এক মাদুগ্রস্ত্র ভপ্রদায়।
১৬. (তালকময় হদমখা, লকবামফ) আলভ আকাম গিুজ ততযী কময হযমখলে, অতয তামক দণকমদয জমনয
(তাযকাযালজ দ্বাযা) ুলিত কময হযমখলে,
১৭. তামক আলভ প্রলতলি অলবপ্ত য়তান হথমক হপাা্মত কময হযমখলে।
১৮. াাঁ, মলদ হকউ চুলয কময (হপমযতামদয) হকামনা কথা শুনমত চায় তামর ামথ ামথই একলি প্রদীপ্ত উল্কা
তায হেমন ধাওয়া কময।
১৯. আলভ মভীনমক লফস্তৃত কময (লফলেময়) লদময়লে, ওমত আলভ ফণতভারামক (হমযমকয ভমতা) হগমে লদময়লে,
(হমন তা নোচো কযমত না াময) এফং তামত প্রলতলি লজলন আলভ ুলযলভতবামফ উৎাদন কমযলে।
২০. ওমত আলভ হতাভামদয জমনয এফং অনয ফ ৃলষ্টয জমনয জীলফকায ফযফস্থা কমযলে, হতাভযা মামদয (কামযাই)
হযমমকদাতা নও।
২১. হকামনা লজলন এভন হনই মায বান্ডায আভায ামত হনই এফং ুলনলদণষ্ট একলি লযভার্ োো আলভ তা নালমর
কলয না।
২২. আলভই ফৃলষ্ট-গবণ ফায়ু হপ্রযর্ কলয, তাযয আলভই আকা হথমক ালন ফলণর্ কলয, অতয আলভই হতাভামদয
তা ান কযাই, হতাভযা লনমজযা হতা তায এভন হকামনা বান্ডায জভা কময যামখালন (হম, হখান হথমক এফ
যফযা আমে)।
২৩. অফযই আলভ (হতাভামদয) জীফন দান কলয, (আফায) আলভই হতাভামদয ভৃত্
ুা্ া্ম ঘিাই, (ফণমমল) আলভই
মফা (ফ লকেুয লনযংকু) ভালরক।
২৪. হতাভামদয আমগ মাযা (এ মভীন হথমক) গত ময় হগমে তামদয (হমভন) আলভ জালন, হতভলন হতাভামদয
যফতণীমদযও আলভ (বামরা কময) জালন।
২৫. লনমেম হতাভায ভালরক একলদন তামদয ফাইমক একলিত কযমফন; লতলন অফযই প্রফর প্রজ্ঞাভয়, ফণজ্ঞ।
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২৬. অফযই আলভ ভানুলমক োাঁমচ ঢারা শুকমনা িনিমন ভালি হথমক য়দা কমযলে,
২৭. আয (াাঁ,) লজন্! তামক আলভ আমগই আগুমনয উত্তপ্ত লখা হথমক ৃলষ্ট কমযলে।
২৮. (স্মযর্ কমযা,) মখন আলভ হপমযতামদয ফমরলেরাভ, আলভ (অলচমযই) োাঁমচ ঢারা িনিমন শুকমনা ভালি হথমক
ভানুল য়দা কযমত মালে ।
২৯. অতয মখন আলভ তামক ুমযাুলয ুিাভ কময হনমফা এফং আভায রূ হথমক (লকেু) তামত পুাঁমক হদমফা,
তখন হতাভযা ফাই তায াভমন াজদাফনত ময় মামফ,।
৩০. অতয (আল্লায আমদম) হপমযতাযা ফাই াজদা কযমরা,
৩১. একভাি ইফরী োো- হ াজদাকাযীমদয দরবুি মত অস্বীকায কযমরা।
৩২. আল্লা তায়ারা ফরমরন, হতাভায লক মরা, তুলভ হম াজদাকাযীমদয দমর ালভর মর না!
৩৩. হ ফরমরা (হ আল্লা), আলভ কখমনা এভন ভানুমলয জমনয াজদা কযমত ালয না- মামক তুলভ োাঁমচ ঢারা
শুকমনা িনিমন ভালি হথমক ফালনময়মো।
৩৪. আল্লা তায়ারা ফরমরন, (তাই মলদ ফমরা) তামর তুলভ এখান হথমক হফলযময় মাও, হকননা তুলভ অলবপ্ত,
৩৫. লাফ লনকাময লদন মণন্ত হতাভায ওয অলবা।
৩৬. হ ফরমরা (হ ভালরক, তামর) তুলভও আভামক হলদন মণন্ত অফকা দাও হমলদন তামদয ুনযায় জীলফত
কযা মফ।
৩৭. আল্লা তায়ারা ফরমরন (াাঁ মাও), মামদয (এ) অফকা হদয়া ময়মে তুলভ তামদয অন্তযবুি (মর),
৩৮. (এ অফকা) ুলনলদণষ্ট ভয় আায লদন মণন্ত।
৩৯. হ ফরমরা, হ আভায ভালরক, তুলভ হমবামফ (আজ) আভামক থভ্রষ্ট কময লদমর (আলভও হতাভায থ কময
ফরলে), আলভ ভানুলমদয জমনয ৃলথফীমত তামদয (গুনাময কাজভূ) হাবন কময তুরমফা এফং তামদয ফাইমক
আলভ থভ্রষ্ট কময োেমফা,
৪০. তমফ তামদয ভমধয মাযা হতাভায খাাঁলি ফাো তামদয কথা আরাদা।
৪১. আল্লা তায়ারা ফরমরন, (আভায লনষ্ঠাফান ফাোমদয জমনয ভূরত) আভায কাে মণন্ত (হ াঁোমনায) এিাই
মে জ যর থ।
৪২. (াাঁ,) এ হগাভযা ভানুলমদয ভমধয মাযা হতাভায অনুযর্ কযমফ তাযা োো অনযযা অফযই আভায (খাাঁলি)
ফাো, তামদয ওয হতাভায হকামনা আলধতয চরমফ না।
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৪৩. আয অফযই জাান্নাভ মে তামদয ফায প্রলতশ্রুত স্থান,
৪৪. তামত থাকমফ াতলি (লফারকায়) দযজা; (আফায) এগুমরায প্রলতলি দযজা (লদময় প্রমফ কযা)-এয জমনয
থাকমফ এক একিা লনলদণষ্ট অং।
৪৫. (এয লফযীত) মাযা (আল্লা তায়ারামক) বয় কময তাযা অফযই (হলদন) জান্নাত ও ের্ণাধাযায় (ফহুভুখী
হনয়াভমত) অফস্থান কযমফ;
৪৬. (এই ফমর তামদয অলবফাদন জানামনা মফ,) হতাভযা ালন্ত ও লনযাত্তায ামথ হখামন প্রমফ কমযা।
৪৭. তামদয অন্তময ঈলণা লফমদ্বল মাই থাক আলভ (হলদন) তা দূয কময হদমফা, তাযা এমক অমযয বাই ময়
যস্পমযয ভুমখাভুলখ হখামন অফস্থান কযমফ।
৪৮. হখামন তামদয হকামনাযকভ অফাদ স্পণ কযমফ না, আয তামদয হখান হথমক হকামনা লদন হফযও কময
হদয়া মফ না।
৪৯. (হ নফী,) তুলভ আভায ফাোমদয একথা ফমর দাও, আলভ অফযই অীভ ও যভ দয়ারু,
৫০. (তামদয আমযা ফমর দাও) লনমেম আভায আমাফও মে অতযন্ত কমিায।
৫১. (হ নফী,) তুলভ তামদয ইফযাীমভয হভভামনয কালনী হথমক (লকেু কথা) হানাও।
৫২. মখন তাযা তায কামে ালময ময় ফরমরা, (হতাভায ওয) 'ারাভ', তখন হ (তামদয বাফ বংলগ হদমখ)
ফরমরা, আভযা অফযই হতাভামদয ফযাাময ংলকত।
৫৩. ওযা ফরমরা, না, তুলভ আংকা কমযা না, আভযা হতাভামক এক জ্ঞানফান ন্তানদামনয শুব ংফাদ লদলে।
৫৪. হ ফরমরা, হতাভযা আভায (এভন অফস্থায) ওয (ন্তানদামনয) ুংফাদ লদমো- (মখন) ফাধণকয (-জলনত
অফস্থা) আভামক স্পণ কময হপমরমে, অতয (এ অফস্থায়) হতাভযা আভামক লকময ুংফাদ হদমফ?
৫৫. তাযা ফরমরা, াাঁ, আভযা হতাভামক লিক ুংফাদই লদলে, অতএফ তুলভ তাাগ্রস্তমদয দরবুি ময়া না।
৫৬. হ ফরমরা, হগাভযা ফযলি োো আল্লায যভত হথমক হক লনযা মত াময?
৫৭. হ (আল্লায ািামনা) হপমযতাযা, ফমরা (আভামক এ ুংফাদ হদয়া োো) হতাভামদয (াভমন) আয লক
(অলবমান) যময়মে?
৫৮. তাযা ফরমরা (াাঁ), আভামদয এক নাপযভান জালতয লফরুমদ্ধ (অলবমামন) ািামনা ময়মে (মাযা অলচমযই
লফনা ময় মামফ)।
৫৯. তমফ রূমতয আনজনযা ফামদ; আভযা অফযই (আমামফয ভয়) তামদয ফাইমক উদ্ধায কযমফা।
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৬০. লকন্তু তায স্ত্রীমক নয় (আল্লা তায়ারা তায ফযাাময ফমরন), আলভ এ লদ্ধান্ত লনময় লনময়লে, হ (আমামফয
ভয়) শ্চাদ্বতণী দরবুি ময় থাকমফ।
৬১. মখন (হ) হপমযতাযা রূমতয লযফায লযজনমদয কামে এম ালময মরা,
৬২. (তখন) হ ফরমরা আনাযা হতা (হদখলে) অলযলচত ধযমনয হরাক।
৬৩. তাযা ফরমরা (না আমর তা নয়), আভযা হতা ফযং তামদয কামে হ (আমামফয) লফলয়িাই লনময় এমলে, মায
ফযাাময তাযা লেমরা লেগ্ধ।
৬৪. আভযা (হতাভায কামে) তয ংফাদ লনময় এমলে এফং আভযা (লে) তযফাদী।
৬৫. ুতযাং তুলভ যামতয লকেু অং থাকমত হতাভায হরাকজন (এ জনদ হথমক) হফলযময় মো এফং তুলভ
লনমজ তামদয হেমন হেমন চরমত হথমকা, (াফধান!) হতাভামদয ভমধয একজনও হমন হেমন লপময না তাকায়,
(লিক) হমলদমক (মাওয়ায জমনয) হতাভামদয আমদ কযা মফ, হলদমকই চরমত থাকমফ।
৬৬. (ইলতভমধয) আলভ তায কামে এ পয়ারা ালিময় লদময়লে হম, এ জনমদয ভানুলগুমরামক হবায মতই
ভূমরাৎালিত কময হদয়া মফ।
৬৭. (ইলতভমধয) নগমযয অলধফাীযা উল্ললত ময় (রূমতয কামে এম) ালময মরা।
৬৮. (এমদয আমত হদমখ) হ ফরমরা (হ আভায হদফাী), এযা মে আভায হভভান, (এমদয ামথ অারীন
আচযর্ কময) হতাভযা আভামক অভান কমযা না।
৬৯. হতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভামক (এমদয াভমন) হয় কমযা না।
৭০. তাযা ফরমরা, আভযা লক হতাভামক ৃলষ্টকূমরয (হভভানদাযী কযা) হথমক লনমলধ কলযলন?
৭১. (এমদয উলি শুমন) হ ফরমরা, (একান্তই) মলদ হতাভযা লকেু (কাভনা ফানা চলযতাথণ) কযমত চাও, তমফ
এখামন আভায (জালতয) হভময়যা যময়মে (এমদয লফময় কময হতাভযা লনমজমদয প্রময়াজন হভিামত ামযা);
৭২. (আল্লা তায়ারা ফরমরন, হ নফী,) হতাভায জীফমনয থ (কময ফরলে, হলদন) এযা লনদারুর্ এক হনায়
লফমবায ময় মেলেমরা (আল্লায গমফণয হকামনা কথাই এযা লফশ্বা কযমরা না)।
৭৩. অতয ূমমণাদময়য ামথ ামথই এক ভানাদ (এম) তামদয ওয আঘাত ানমরা,
৭৪. তাযয আলভ তামদয নগযগুমরা উরলিময় লদরাভ এফং ওমদয ওয াকামনা ভালিয াথমযয ফৃলষ্ট ফলণর্
কযরাভ;
৭৫. অফযই এ (ঘিনায) ভামে মণমফক্ষনম্পন্ন ভানুলমদয জমনয (লক্ষায) ফহু লনদণন যময়মে।
৭৬. (ধ্বংস্তূময লনদণন লমমফ) তা (আমজা) যাস্তায াম দাাঁলেময় (আমে)।
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৭৭. অফযই এয ভামে ঈভানদাযমদয জমনয (আল্লায) লনদণন (ভজুদ) যময়মে;
৭৮. (রূমতয জালতয ভমতা) 'আইকা'য অলধফাীযাও মামরভ লেমরা।
৭৯. অতয আলভ তামদয কাে হথমকও (তামদয নাপযভানীয) প্রলতমাধ লনরাভ, আয (আজ এ) উবয় (জনদই
আমামফয লচহ্ন ফন কময) প্রকাময যাস্তায াম দাাঁলেময় আমে;
৮০. (একইবামফ) 'হজয'ফাীযাও নফীমদয অস্বীকায কমযলেমরা,
৮১. আলভ আভায লনদণনভূ তামদয কামে হপ্রযর্ কমযলেরাভ, অতয তাযা তা হথমক ভুখ লপলযময় লনময়লেমরা,
৮২. তাযা াাে হকমি হকমি লনমজমদয জমনয ঘয ফানামতা (এ আায় হম), তাযা (হখামন) লনলশ্চমন্ত জীফন
কািামত াযমফ।
৮৩. অতয (নাপযভানীয জমনয একলদন) প্রতূা্্া্মমল তামদয ওয ভানাদ এম আঘাত ানমরা,
৮৪. ুতযাং তাযা (জীফনবয) মা লকেু কাভাই কমযমে, (আল্লায গমমফয াভমন) তা হকামনাই কামজ আমলন।
৮৫. (হজমন হযমখা,) আকাভারা, মভীন এফং এ দু'হয়য ভােখামন মা লকেু আমে তায হকামনািাই আলভ অমথা
য়দা কলযলন; অফযই (ফ লকেুয হমল) একলদন হকয়াভত আমফ (এফং এ ৃলষ্টরীরা ধ্বং ময় মামফ), অতএফ
হ নফী, তুলভ যভ ঔদাীমনযয ামথ (ওমদয) উমক্ষা কমযা।
৮৬. লনশ্চয়ই হতাভায ভালরক মেন এক ভাস্রষ্টা, ভাজ্ঞানী।
৮৭. অফযই আলভ হতাভামক াত আয়াত (লফলষ্ট একলি ূযা) লদময়লে, মা (নাভামময হবতয ও ফাইময) ফায ফায
লিত য়- আমযা লদময়লে (জীফন লফধান লামফ) ভান (গ্রন্থ) হকাযআন।
৮৮. আলভ এ (কামপযমদয) ভামে লকেু হরাকমক হবাগ লফরাময হম উকযর্ লদময়লে, তায প্রলত তুলভ কখমনা
হতাভায দু'হচাখ তুমর তাকামফ না, তামদয (অফস্থায) ওয তুলভ হকামনা হরাব কযমফ না, (ওমদয কথা ফাদ লদময়)
ফযং তুলভ ঈভানদাযমদয লদমকই েুাঁমক হথমকা।
৮৯. (ফাইমক) ফমর দাও, আলভ লে (জাান্নামভয) সুস্পষ্ট তকণকাযী ভাি,
৯০. মাযা লফলবন্ন দমর লফবি তামদয ওযও আলভ এবামফই (হকতাফ) নালমর কমযলেরাভ,
৯১. (এযা মে হফ হরাক) মাযা হকাযআনমক িুকমযা িুকমযা কমযমে।
৯২. ুতযাং (হ নফী,) হতাভায ভালরমকয থ, ওমদয আলভ অফযই প্রশ্ন কযমফা,
৯৩. (প্রশ্ন কযমফা) হফ লফলময় মা লকেু (আচযর্) তাযা (হকাযআমনয ামথ) কমযমে।
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৯৪. অতএফ হতাভামক হম আমদ হদয়া ময়মে তুলভ হখারাখুলর জনম্মুমক্ষ তা ফমর দাও এফং (এয যও) মাযা
(আল্লায ামথ) যীক কময তামদয তুলভ উমক্ষা কমযা।
৯৫. লফদ্রূকাযী ফযলিমদয হভাকামফরায় আলভই হতাভায জমনয মমথষ্ট,
৯৬. মাযা আল্লায ামথ অনযমক ভাফুদ ফালনময় লনময়মে তাযা অলচমযই (তামদয লযর্াভ) জানমত াযমফ।
৯৭. (হ নফী,) আলভ (একথা) বামরা কমযই জালন, ওযা মা লকেু ফমর তামত হতাভায অন্তয ংকুলচত য়,
৯৮. অতএফ তুলভ হতাভায ভালরমকয প্রংা দ্বাযা তাাঁয লফিতা হঘালর্া কমযা এফং তুলভও াজদাকাযীমদয দমর
ালভর ময় মাও,
৯৯. (হ নফী,) মতক্ষর্ মণ ন্ত হতাভায কামে লনলশ্চত (ভৃত্
ুা্ া্মজলনত) ঘিনা না আমফ তমতাক্ষর্ মণ ন্ত তুলভ
হতাভায ভালরমকয এফাদাত কযমত থামকা।
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ূযা আন্ নার
ভক্কা অফতীণণ, আাত ১২৮, রুকু ১৬
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ
১. (এ ফুঝঝ) আল্লা তাারায (আমামফয) আমদ এম গগমরা! অতয (গ কামপযযা), এয জমনে গতাভযা
(গভামেই) তাড়াহুমড়া কমযা না; ঝতঝন ভঝভাঝিত, এ (মামরভ) গরামকযা তাাঁয ামথ (অনেমদয) গম (বামফ) যীক
কময, ঝতঝন তায গথমক অমনক ঊমধফণ।
২. ঝতঝন ওী ঝদম তাাঁয আমদফমর তাাঁয গম ফান্দায ওয চান গপমযতামদয াঠান, ভানুলমদয তকণ কময দাও,
আঝভ ছাড়া ঝিতী গকামনা ভাফুদ গনই, অতএফ গতাভযা আভামকই ব কমযা।
৩. ঝতঝন আভানভূ ও মভীনমক মথাঝফঝধ ততযী কমযমছন; তাযা মামদয (তাাঁয ামথ) যীক কময ঝতঝন তায
চাইমত অমনক ঊমধফণ।
৪. ঝতঝন (ক্ষুদ্র একঝে) শুক্রকণা গথমক (গম) ভানুল ততযী কমযমছন- (আশ্চমমণয ফোায!) গ (এখামন এম স্বং
তায স্রষ্টায ামথই) প্রকাে ঝফতকণকাযী ফমন গগমরা!
৫. ঝতঝন চতুস্পদ জামনাায দা কমযমছন, গতাভামদয জমনে ওমত ীত ফমেয উকযণ () আমযা অমনক
ধযমনয উকায যমমছ, (মফণাঝয) তামদয ঝকছু অং গতাভযা গতা আাযও কময থামকা,
৬. গতাভযা মখন গগাধূঝররমে ওমদয ঘময ঝপঝযম আমনা, আফায প্রবামত মখন ওমদয (চাযণবূঝভমত) ঝনম মাও,
তখন এয ভামঝ গতাভামদয জমনে (ননাঝবযাভ) গৌন্দমণ উকযণ থামক,
৭. গতাভামদয (ণে াভগ্রীয) গফাঝাও তাযা (এভন দূয-দুরানের) ময (ফন্দময) ঝনম মা, গমখামন প্রাণান্তকয
কষ্ট ফেঝতমযমক গতাভযা (গকামনাঝদনই গফ ণে ঝনম) গৌাঁছুমত াযমত না; অফেই গতাভামদয ভাঝরক
গতাভামদয ওয গেযাণ ও যভ দারু,
৮. (ঝতঝন) গঘাড়া, খচ্চয ও গাধা (ৃঝষ্ট কমযমছন), মামত গতাভযা আমযাণ কমযা, (এ ছাড়া তামত) গাবা (ফধণমনয
ফেফস্থাও) যমমছ; ঝতঝন আমযা এভন (অমনক ধযমনয জন্তু-জামনাায) দা কমযমছন, মায (ঝযভাণ ও
উমমাঝগতা) ম্পমকণ গতাভযা (এখনও মণ ন্ত) ঝকছুই জামনা না।
৯. আল্লা তাারায ওযই (ঝনবণয কময ভানুলমদয) যর থ ঝনমদণ কযা, (ঝফমল কময) গমখামন (অনে মথয
ভমধে) ঝকছু ফাাঁকা থও যমমছ, ঝতঝন মঝদ চাইমতন তামর ঝতঝন গতাভামদয ফাইমকই যর মথ ঝযচাঝরত
কযমত াযমতন।
১০. ঝতঝনই আভান গথমক গতাভামদয জমনে াঝন ফলণণ কমযন, তায ঝকছু অং মে ান কযায আয (ঝকছু অং
এভন, গখামন) তা িাযা গাছারা (জন্মা) মামত গতাভযা (জন্তু-জামনাাযমদয) প্রঝতারন কমযা।
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১১. গ (াঝন) িাযা ঝতঝন গতাভামদয জমনে ে উৎাদন কমযন- মাতুন, গখজুয ও আংগুয () ফ ধযমনয
পর (জন্মান), অফেই এয ভামঝ নিোশীল ম্প্রদাময জমনে (অমনক) ঝনদণন যমমছ।
১২. ঝতঝন গতাভামদয (ুঝফধায) জমনে যাত, ঝদন ও চাাঁদ ুরুজমক ঝনঝিত কময ঝদমমছন; নত্রযাঝজও তাাঁয
আমদম ঝনিণাধীন (যমমছ), অফেই এয ভামঝ তামদয জমনে (প্রচুয) ঝনদণন যমমছ মাযা গফাধঝিম্পন্ন,
১৩. যং গফ-যংময আমযা অমনক ফস্তুও (ঝতঝন গতাভামদয ঝনন্তণাধীন কমযমছন), মা ৃঝথফীয ফুমক ঝতঝন গতাভামদয
জমনেই ৃঝষ্ট কময গযমখমছন; অফেই এফ (ঝকছুয) ভামঝ গফ জাঝতয জমনে ঝনদণন যমমছ মাযা (এফ গথমক)
নীত গ্রণ কময।
১৪. ঝতঝনই ভুদ্রমক (গতাভামদয) অধীনস্থ কময ঝদমমছন, গমন তায ভধে গথমক গতাভযা তাজা ভাছ গখমত ামযা
এফং তা গথমক গতা গতাভযা (ভঝণভুিায) গনাও আযণ কমযা, মা গতাভযা ঝযধান কমযা, গতাভযা গদখমত
ামো, ঝকবামফ ওয ফুক ঝচময জরমানগুমরা এঝগম চমর, গমন গতাভযা এয ভাধেমভ আল্লা তাারায অনুগ্র
(গযমমক) ন্ধান কযমত ামযা, (মফণাঝয) গতাভযা গমন তাাঁয (গনাভমতয) কৃতজ্ঞতা আদা কমযা।
১৫. ঝতঝনই মভীমনয ভমধে াাড়ভূ গযমখ ঝদমমছন, মামত কময মভীন গতাভামদয ঝনম (এঝদক গঝদক) ঢমর
না মড়, ঝতঝনই নদী ও থঘাে ফাঝনম ঝদমমছন, মামত কময গতাভযা (ফ জাগা ঝদম ঝনমজমদয) গ ন্তফেস্থমর
গৌাঁছুমত ামযা,
১৬. (ঝতঝন গতাভামদয জমনে) ঝফঝবন্ন (ধযমণয) ঝচহ্ন ৃঝষ্ট কমযমছন, (তা ছাড়া) নমত্রয (অফস্থান) িাযাও তাযা মথয
ঝদা া।
১৭. অতয (গতাভযাই ফমরা,) ঝমঝন (এমতা ঝকছু) ৃঝষ্ট কমযন ঝতঝন ঝক (কময) তায ভমতা (মফন) গম ঝকছু ৃঝষ্টই
কযমত াময না; গতাভযা ঝক (এ গথমক) গকামনা উমদ গ্রণ কযমফ না?
১৮. গতাভযা মঝদ (গতাভামদয ওয) আল্লা তাারায গনাভতগুমরা গণনা কযমত চাও, তামর কখমনা তা গণনা
(কময গল) কযমত াযমফ না; ঝনশ্চই আল্লা তাারা অীভ ও যভ দারু।
১৯. গতাভযা মা ঝকছু গগান যামখা আয মা ঝকছু প্রকা কমযা, আল্লা তাারা তা ফই জামনন।
২০. আল্লা তাারামক ফাদ ঝদম এযা কামণঝঝিয জমনে মামদয ডামক, তাযা গতা ঝনমজযা ঝকছুই দা কযমত
াময না, ফযং তামদযই ৃঝষ্ট কযা ;
২১. গগুমরা গতা মে (কঝত) ভৃত (ফস্তু), জীঝফত ঝকছু ন, (অথচ) তামদয (এেুকুও) গফাধ গনই গম, তামদয
কখন আফায উঝঠম আনা মফ।
২২. (গ ভানুল,) গতাভামদয ভাফুদ গতা একজন (ঝতঝন ছাড়া ঝিতী গকামনা ভাফুদ গনই), অতয মাযা যকামরয
ওয ঈভান আমন না তামদয অ ন্তযভূ (এভঝনই তে) অস্বীকাযকাযী ম মড় এফং এযা ঝনমজযাও 
(দারুণ) অংকাযী।
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২৩. ঝনমন্দম আল্লা তাারা জামনন, এযা মা ঝকছু গগান কময এফং মা ঝকছু প্রকা কময, ঝতঝন কখমনা
অংকাযীমদয ছন্দ কমযন না।
২৪. মখন এমদয (এ ভমভণ) ঝজমজ্ঞ কযা , গতাভামদয ভাঝরক ঝক ধযমনয ঝজঝন নাঝমর কযমরন, তখন তাযা
ফমর, তা গতা আমগয কামরয উকথা (ছাড়া আয ঝকছুই ন)।
২৫. পমর গল ঝফচামযয ঝদন এযা ঝনমজমদয (াময) বায ূণণভাত্রা ফন কযমফ, (এযা গঝদন) তামদয
(াময) গফাঝাও (ফন কযমফ) মামদয এযা জ্ঞান (-ঝবঝিক প্রভাণ) ছাড়া গগাভযা কময ঝদমঝছমরা; (গঝদন)
ওযা মা ফন কযমফ তা কমতা ঝনকৃষ্ট!
২৬. এয আমগও (অমনক) ভানুল (িীমনয ঝফরুমি) চক্রান্ত কমযঝছমরা, ঝকন্তু আল্লা তাারা তামদয (ঝযকল্পনায
ভগ্র) ইভাযত তায ঝবঝিভূর গথমক ঝনভূণর কময ঝদমঝছমরন, তায য তামদয (এ চক্রান্তরূী) ইভাযমতয ছাদ
তামদয ওযই ধম ড়মরা এফং তামদয ওয এভন (ফহু) ঝদক গথমকই আমাফ এম আঝতত মরা, মা তাযা
কল্পনাও কযমত ামযঝন।
২৭. গকাভমতয ঝদন আল্লা তাারা অতয ওমদয (আমযা গফী ঝযভামণ) রাঝিত কযমফন, ঝতঝন (তামদয)
ঝজমজ্ঞ কযমফন, গকাথা আভায গফ যীক মামদয ফোাময গতাভযা ভানুলমদয ামথ ফাকঝফতন্ডা কযমত?
মামদয (ঝঠক) জ্ঞান গদা মঝছমরা তাযা (গঝদন) ফরমফ, অফেই মাফতী অভান রািনা ও অকরোণ (আজ)
কামপযমদয ওযই (আঝতত মফ),
২৮. এযা মে তাযা, গপমযতাযা (এভন অফস্থা) মামদয ভৃতুে ঘো মখন তাযা ঝনমজমদয ওয মুরুভ কযমত
থামক, অতয তাযা আত্মভণণ কময (এফং ফমর), আভযা গতা গকামনা ভন্দ কাজ কযতাভ না; (গপমযতাযা
ফরমফ) াাঁ, গতাভযা মা ঝকছু কযমত আল্লা তাারা গ ম্পমকণ ভেক অফঝত যমমছন।
২৯. ুতযাং (আজ) জাান্নামভয দযজাভূ ঝদম গতাভযা (আগুমন) প্রমফ কমযা, গখামন গতাভযা ঝচযঝদন
থাকমফ, অংকাযীমদয আফাস্থর কমতা ঝনকৃষ্ট!
৩০. (অযঝদমক) যমে্মগায ফেঝিমদয ফরা মফ, গতাভামদয ভাঝরক (গতাভামদয জমনে) ঝক নাঝমর কমযমছন;
তাযা ফরমফ, (াাঁ, এ গতা মে) ভাকরোণ; মাযা গনক কাজ কময তামদয জমনে এ দুঝনাও করোণ যমমছ, আয
যকামরয ঘয গতা মে (আমযা) উৎকৃষ্ট করোণ; যমে্মগায ফেঝিমদয (এ) আফা কমতা ুন্দয!
৩১. ঝচযস্থাী এক জান্নাত- মামত তাযা প্রমফ কযমফ, মায াদমদম ঝণণাধাযা প্রফাঝত মফ, (উযন্তু) গখামন
তাযা মা ঝকছুই কাভনা কযমফ তাই তামদয জমনে (যফযাময ফেফস্থা) থাকমফ; এবামফই আল্লা তাারা
যমে্মগায ফেঝিমদয (তামদয গনক কামজয) প্রঝতপর দান কমযন,
৩২. এযা মে তাযা, গপমযতাযা মামদয ঝফত্র অফস্থা ভৃতুে ঘোমফ, তাযা (তামদয উমেম) ফরমফ, গতাভামদয
ওয াঝন্ত ফঝলণত গাক, (দুঝনা) গতাভযা গম আভর কযমত তাযই কাযমণ আজ গতাভযা জান্নামত প্রমফ কমযা।
৩৩. (গ নফী, তুঝভ ঝক ভমন কমযা,) ওযা (শুধু এ জমনেই) অমক্ষা কযমছ গম, তামদয কামছ (একঝদন) গপমযতা
নাঝমর মফ, ঝকংফা গতাভায ভাঝরমকয ক্ষ গথমক গকামনা (আমামফয) হুকুভ আমফ; এমদয আমগ মাযা এমঝছমরা
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তাযা এভনঝেই কমযমছ; (এমদয ওয আমাফ াঝঠম) আল্লা তাারা গকামনা মুরুভ কমযনঝন, ফযং তাযা ঝনমজযাই
ঝনমজমদয ওয মুরুভ কমযমছ।
৩৪. অতয তামদয ওয তামদয (ভন্দ) কামজয াঝি আঝতত মরা, (এক ভ) গ আমাফ তামদয ঝযমফষ্টন
কময ঝনমরা, মা ঝনম তাযা (ামভা) ঠাট্টা ঝফদ্রূ কময গফড়ামতা।
৩৫. গভামযকযা ফমর, মঝদ আল্লা তাারা চাইমতন তামর আভযা গতা তাাঁমক ফাদ ঝদম অনে ঝকছুয এফাদাত
কযতাভ না- না আভযা, না আভামদয ফা দাদাযা (অনে কামযা এফাদাত কযমতা), আভযা (তাাঁয অনুভঝত ছাড়া)
গকামনা ঝজঝন াযাভও কযতাভ না; একই ধযমনয কাজ তামদয ূফণফতণী গরামকযাও কমযমছ, (আমর) যূরমদয
ওয ুস্পষ্ট ফাণী গৌাঁমছ গদা ছাড়া আয গকামনা (অঝতঝযি) দাঝত্ব ঝক আমছ?
৩৬. আঝভ অফেই প্রমতেক জাঝতয কামছ যূর াঝঠমঝছ, মামত কময (তামদয কামছ গ ফরমত াময,) গতাভযা
এক আল্লা তাারায এফাদাত কমযা এফং আল্লা তাারায ঝফমযাধী ঝিভূমক ফজণন কমযা, গ জাঝতয ভমধে
অতয আল্লা তাারা ঝকছু গরাকমক গদাাত দান কমযন, আয কমতক গরামকয ওয গগাভযাী গচম ফম
গগমরা; অতএফ গতাভযা (আল্লায) মভীমন ঝযভ্রভণ কমযা তাযয গদমখা, মাযা (যূরমদয) ঝভথো প্রঝতন্ন
কমযমছ তামদয ঝক (বাফ) ঝযণাভ মঝছমরা!
৩৭. (গ নফী,) তুঝভ এমদয গদাামতয ওয মমতাই আগ্র গদখাওনা গকন (এযা কখমনা গদাাত ামফ না),
গকননা আল্লা তাারা মামক গগাভযা কময ঝদমমছন তামক ঝতঝন ৎমথ ঝযচাঝরত কযমফন না, আয এভন
গরাকমদয (আমাফ গথমক ফাাঁচামনায) জমনে গকামনা াামেকাযীও গনই!
৩৮. এযা আল্লা তাারায নামভ ি (ধযমনয) থ কময ফমর, গম ফেঝিয ভৃতুে ম মা তামক আল্লা তাারা
কখমনা (ঝিতী ফায) উঝঠম আনমফন না; (গ নফী, তুঝভ ফমরা,) াাঁ, (অফেই এো) তাাঁয তে ওাদা, ঝকন্তু
অঝধকাং ভানুলই গতা জামন না,
৩৯. (এো ঝতঝন) এ জমনে (কযমফন), গম ঝফলম এযা ভতঝফমযাধ কযমতা, (গকাভমতয ঝদন) তামদয জমনে ঝতঝন
তা স্পষ্ট কময ফমর গদমফন এফং মাযা (আজ) অস্বীকায কময তাযাও (এ কথাো) গজমন গনমফ, তাযা ঝতে ঝতেই
ঝছমরা ঝভথোফাদী।
৪০. আঝভ মখনই গকামনা ঝকছু (ঘোমত) চাই, তখন গ ঝফলম আভায ফরা গকফর এেুকুই  গম, 'ও' অতয তা
(ংঘঝেত) ম মা।
৪১. (স্মযণ গযমখা,) মাযা আল্লায মথ ঝজযত কমযমছ (ঝফমল কময ঈভান আনায কাযমণ) তামদয ওয মুরুভ
ওায য, আঝভ অফেই তামদয এ ৃঝথফীমতই উিভ আশ্র গদমফা; আয আমখযামতয ুযস্কায- তা গতা (এয
গথমক) অমনক গফী গশ্রষ্ঠ। (কমতা বামরা মতা) মঝদ তাযা কথাো জানমতা!
৪২. মাযা (ঝফমদ) তধমণ ধাযণ কময এফং মাযা আল্লায ওয ঝনবণয কময (তামদয জমনে আমখযামত অমনক
ুযস্কায যমমছ)।
৪৩. (গ নফী,) আঝভ গতাভায আমগও (এ) ভানুলমদয ভধে গথমকই (ঝকছু ফেঝিমক) যূর ফাঝনম গপ্রযণ কমযঝছমামদয ওয আঝভ ওী াঝঠমঝছ, অতএফ, মঝদ গতাভযা না জামনা তামর গকতাফধাযীমদয ঝজমজ্ঞ কমযা,
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৪৪. (এ ফ নফীমক) আঝভ ুস্পষ্ট দরীর প্রভাণ ও গকতাফ কাময াঝঠমঝছ, (একইবামফ আজ) গতাভায কামছও
গকতাফ নাঝমর কমযঝছ, মামত কময গম (ঝক্ষা) ভানুলমদয জমনে তামদয কামছ াঠামনা মমছ, তুঝভ তা তামদয
ুস্পষ্টবামফ গফাঝামত ামযা, গমন তাযা (ঝনমজযাও একেু) ঝচন্তা বাফনা কময।
৪৫. মাযা (আল্লা তাারা ও তাাঁয যূমরয ঝফরুমি ীন চক্রান্ত কময, তাযা ঝক এ ঝফলম ঝনঝশ্চত (ও ঝনযাদ) ম
গগমছ গম, আল্লা তাারা (এ জমনে) তামদয বূগমবণ ধঝম গদমফন না, ঝকংফা এভন গকামনা ঝদক গথমক তামদয
ওয আমাফ এম আঝতত মফ না, মা তাযা কখমনা ঝচন্তাও কযমত ামযঝন!
৪৬. ঝকংফা তামদয ঝতঝন (এভন ভ) াকড়াও কযমফন, মখন তাযা চরামপযা কযমত থাকমফ, এযা কখমনাই
তাাঁমক (তাাঁয গকামনা কামজ) অক্ষভ কময ঝদমত াযমফ না,
৪৭. অথফা (এভন মফ গম, প্রথমভ) ঝতঝন তামদয (ঝকছুদূয) চরায (অফকা) গদমফন, অতয াকড়াও কযমফন,
অফেই গতাভায ভাঝরক একান্ত গেীর ও যভ দারু।
৪৮. এযা ঝক আল্লা তাারা মা ঝকছু ৃঝষ্ট কমযমছন তায প্রঝত রক্ষ কময না গম, তায ছাা আল্লায াভমন
াজদাফনত অফস্থা (কখমনা) ডান ঝদক গথমক (কখমনা) ফাাঁ ঝদক গথমক (তাাঁযই উমেম) ঢমর মড়, এযা ফাই
তাাঁয াভমন অক্ষভতা প্রকা কময মামে।
৪৯. মা ঝকছু আমছ আভানভূম এফং এ মভীমন ঝফচযণীর মা ঝকছু আমছ, আমছ মমতা গপমযতাকুর, তাযা
ফাই আল্লামক াজদা কময মামে, এমদয গকউই (ঝনমজমদয) ফড়াই (মাঝয) কময না।
৫০. (উযন্তু) তাযা ব কময তামদয ভাঝরকমক, ঝমঝন (তামদয ওয) যাক্রভারী, তাাঁয ক্ষ গথমক তামদয মা
আমদ কযা  তা তাযা (ঝফনীতবামফ) ারন কময।
৫১. (গ ভানুল,) আল্লা তাারা ফরমছন, গতাভযা (আনুগমতেয জমনে) দু'জন ভাফুদ গ্রণ কমযা না, ভাফুদ গতা শুধু
একজন, ুতযাং গতাভযা আভামকই ব কমযা।
৫২. আকাভন্ডরী ও মভীমনয (গমখামন) মা ঝকছু আমছ তা ফই তাাঁয জমনে, জীফন ঝফধানমক তাাঁয অনুগত কময
গদাই কতণফে; (এযযও ঝক) গতাভযা আল্লা তাারা ছাড়া অনে কাউমক ব কযমফ।
৫৩. গনাভমতয মা ঝকছু গতাভামদয কামছ আমছ তা গতা আল্লা তাারায কাছ গথমকই এমমছ। অতয গতাভামদয
মঝদ গকামনা দুুঃখ তদনে স্পণ কময তখন (তা দূয কযায জমনে) তাাঁমকই গতাভযা ঝফনীতবামফ ডাকমত শুরু কমযা,
৫৪. অতয আল্লা তাারা মখন তা দূযীবূত কময গদন, তখন গতাভামদযই এক দর গরাক তামদয ভাঝরমকয
ামথ অনেমদয যীক ফাঝনম গন,
৫৫. মামত কময আঝভ তামদয মা (গনাভত) দান কমযঝছ তাযা তা অস্বীকায কযমত াময; ুতযাং (ঝকছুঝদমনয
জমনে এ জীফনো) গতাভযা গবাগ কময নাও, অঝচমযই গতাভযা (এ অকৃতজ্ঞতায ঝযণাভ) জানমত াযমফ।
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৫৬. আঝভ ওমদয মা ঝকছু গযমমক দান কমযঝছ তায একাংমক ওযা এভন ফায জমনে ঝনধণাযণ কময গন; মাযা
(ভূরত) জামনও না (গযমমমকয উৎভূর গকাথা?) আল্লা তাারায থ, গতাভযা (তাাঁয ম্পমকণ ) গম ঝভথো
অফাদ ঝদমত গ ম্পমকণ অফেই গতাভামদয প্রশ্ন কযা মফ!
৫৭. এ (গভামযক) ফেঝিযা কনো ন্তানমদয আল্লায জমনে ঝনধণাযণ কময, (অথচ) আল্লা তাারা এফ (ঝকছু)
গথমক অমনক ঝফত্র, ভঝভাঝিত, ওযা ঝনমজমদয জমনে তাই কাভনা কময মা তাযা ছন্দ কময।
৫৮. অথচ মখন এমদয কাউমক কনো (জন্ম) ওায ুখফয গদা , তখন (দুুঃমখ ফেথা) তায ভুখ কামরা ম
মা এফং গ অনী ভনিাম ঝিষ্ট ,
৫৯. গম ঝফলম তামক ুংফাদ গদা মঝছমরা তায ভমনয কমষ্টয কাযমণ গ (তায) জাঝতয গরাকমদয কাছ গথমক
আত্মমগান কময থাকমত চা (বাফমত থামক); গ ঝক এ (দেপ্রূত কনো ন্তান)-গক অভামনয ামথ যাখমফ, না
তামক ভাঝেমত ুাঁমত গপরমফ? বামরাবামফ শুমন যামখা, (আমর কনো ন্তান ম্পমকণ ) ওযা মা ঝিান্ত কময তা
অঝত ঝনকৃষ্ট!
৬০. (ফস্তুত) মাযা আমখযাত ঝদফময ওয ঈভান আমন না, তামদয জমনে এ ধযমনয ঝনকৃষ্ট ঝযণাভই যমমছ,
আয আল্লা তাারায জমনেই ফণমশ্রষ্ঠ ঝযণাভ, ঝতঝন ভাযাক্রভারী ও প্রফর প্রজ্ঞাভ।
৬১. আল্লা তাারা ভানুলমদয তামদয নাপযভানীয জমনে মঝদ (ামথ ামথই) াকড়াও কযমতন, তামর এ
(মভীমনয) ফুমক গকামনা (একঝে ঝফচযণীর) জীফমকই ঝতঝন গছমড় ঝদমতন না, ঝকন্তু আল্লা তাারা তামদয এক
ঝফমল ভীভা মণন্ত অফকা গদন, অতয মখন (অফকাময) গ ভ তামদয াভমন এম াঝময , তখন
তাযা (গমভন) ভুূতণকারও ঝফরম্ব কযমত াময না, (গতভন) তামক তাযা একেুখাঝন এঝগমও আনমত াময না।
৬২. এযা আল্লা তাারায জমনে গ ঝফলঝে প্রিাফ কময মা স্বং তাযা (ঝনমজমদয জমনেও) ছন্দ কময না,
তামদয ঝজহ্বা তামদয জমনে ঝভথো কথা ফমর গম, (যকামর) তামদয জমনেই ফ করোণ যমমছ; (অথচ) তামদয
জমনে গখামন থাকমফ (জাান্নামভয) আগুন এফং তাযাই (গখামন) ফায আমগ ঝনঝক্ষপ্ত মফ।
৬৩. (গ নফী,) আল্লায থ, গতাভায আমগও আঝভ জাঝতভূময কামছ নফী াঝঠমঝছরাভ, অতয তান
তামদয (খাযা) কাজভূ তামদয জমনে গাবনী কময ঝদমঝছমরা, গ (তান) আমজা তামদয ফন্ধু ঝমমফই
(াঝময) আমছ, তামদয (ফায) জমনেই যমমছ কমঠায আমাফ।
৬৪. (গ নফী,) আঝভ গতাভায ওয (এ) গকতাফ এ জমনেই নাঝমর কমযঝছ গমন তুঝভ তামদয াভমন গ ঝফলভূ
ুস্পষ্ট কময গ কযমত ামযা, (গম ঝফলময ভমধে) তাযা ভতঝফমযাধ কমযমছ, ফস্তুত এ (গকতাফ) মে ঈভানদায
গরাকমদয জমনে গদাাত ও (আল্লা তাারায) অনুগ্রস্বরূ।
৬৫. আল্লা তাারা আভান গথমক াঝন ফলণণ কমযন, অতয (একফায) ভুদণা ম মাওায য গ াঝন ঝদম
ঝতঝন মভীনমক জীঝফত কময গতামরন; অফেই এমত (আল্লায কুদযমতয) ফহু ঝনদণন যমমছ গ জাঝতয জমনে,
মাযা (আল্লায কথা কান ঝদম) গামন।
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৬৬. অফেই গতাভামদয জমনে গৃাঝরত জন্তু জামনাামযয ভামঝ (প্রচুয) ঝক্ষায ঝফল যমমছ, তামদয উদযঝস্থত
(দুগণন্ধভ) গগাফয ও (নাাক) যমিয ভধে গথমক ঝনৃত (ানী) খাাঁঝে দুধ আঝভই গতাভামদয ান কযাই,
ানকাযীমদয জমনে (এঝে) ঝফশুি ও ুস্বাদু।
৬৭. গখজুয এফং আংগুয পমরয ভমধেও (ঝণী ঝফল যমমছ), তা গথমক গতাভযা গনাকয (াযাভ) ঝজঝন গমভন
গফয কময আনমছা, গতভঝন (তা গথমক ারার এফং) উিভ গযমমকও গতাভযা রাব কযমছা, ঝনমন্দম এমত
(আল্লায কুদযমতয) অমনক ঝনদণন আমছ তামদয জমনে, মাযা জ্ঞানম্পন্ন ম্প্রদাময গরাক।
৬৮. গতাভায ভাঝরক গভৌভাঝছমক এ ঝনমদণ ঝদমমছন, াামড়য (গাম) গামছ (-য ডামর) এফং (অনে ঝকছুয ওয)
মা গতাভযা ফানাও তায ওয ঝনমজমদয থাকায ঘয ঝনভণাণ কমযা,
৬৯. তাযয প্রমতেক পর গথমক (য আযণ কময তা) গখমত থামকা, অতয গতাভায ভাঝরমকয (ঝনধণাঝযত) থ
ধময ূণণ আনুগমতেয ামথ (গঝদমক) এঝগম চমরা; (এবামফ) তায গে গথমক যং গফযমঙয ানী (দ্রফে) গফয ,
মায ভমধে ভানুলমদয ঝনযাভময ফেফস্থা যমমছ; (অফে) এমতও ঝনদণন যমমছ গ ম্প্রদাময জমনে, মাযা
(আল্লায এ ৃঝষ্ট তফঝচত্রে ঝনম) ঝচ ন্তা কময।
৭০. আল্লা তাারাই গতাভামদয ৃঝষ্ট কমযমছন, অতয ঝতঝনই গতাভামদয ভৃতুে গদমফন। গতাভামদয গকামনা ফেঝি
(এভনও মফ গম, গ) ফৃি ফময দুফণরতভ িয মণ ন্ত গৌাঁমছ মামফ, এমত কময (তকমাময এফং গমৌফমন গকামনা
ঝফলম) জানায য গ (ুনযা) অজ্ঞ ম মামফ, আল্লা তাারা অফেই ফণজ্ঞ, (ঝতঝনই) ফণঝিভান।
৭১. আল্লা তাারা গতাভামদয কাউমক কামযা ওয গযমমমকয ফোাময প্রাধানে ঝদম গযমখমছন, অতয মামদয
(এ ফোাময) গশ্রষ্ঠত্ব গদা মমছ তাযা (আফায) তামদয অধীনস্থ দা দাীমদয ঝনমজমদয াভগ্রী গথমক ঝকছুই
ঝদমত চা না, (তামদয আংকা মে, এভনঝে কযমর) এ ফোাময তাযা উবমই ভান (মণাময) ম মামফ;
তমফ ঝক এযা আল্লায এ গনাভত অস্বীকায কময?
৭২. আল্লা তাারাই গতাভামদয ভধে গথমক গতাভামদয গজাড় দা কমযমছন এফং গতাভামদয এ মুগর (দম্পঝত)
গথমক ঝতঝন গতাভামদয ুত্র গৌত্রাঝদ ৃঝষ্ট কমযমছন এফং ঝতঝন গতাভামদয উিভ গযমমক দান কমযমছন; তাযযও ঝক
এযা ফাঝতমরয ওয ঝফশ্বা স্থান কযমফ আয আল্লায গনাভত অঝফশ্বা কযমফ?
৭৩. এফং এযা ঝক আল্লা তাারামক ফাদ ঝদম তামদয (ফানামনা ভাফুদমদয) গগারাভী কযমফ, মামদয আকাভন্ডরী
ও মভীমনয (গকাথাও) গথমক গকামনা প্রকামযয গযমমক যফযা কযায গকামনা ক্ষভতা গনই।
৭৪. ুতযাং (গ ভানুল,) গতাভযা আল্লা তাারায গকামনা দৃ দাাঁড় কঝযমানা, অফেই আল্লা তাারা (ফ
ঝকছু) জামনন, গতাভযা ঝকছুই জামনা না।
৭৫. আল্লা তাারা (এখামন অমযয) অঝধকাযবুি একঝে দাময উদাযণ ঝদমেন, গম (ঝনমজ গথমক) গকামনা
ঝকছুই কযায ভতা যামখ না- (উদাযণ ঝদমেন) এভন ফেঝিয (ামথ), মামক আঝভ আভায ক্ষ গথমক উিভ
গযমমক দান কমযঝছ এফং গ তা গথমক গগামন ও প্রকামে ফে কময চমরমছ; (গতাভযা ঝক ভমন কমযা) এযা
উবমই ভান? (না কখমনা ন,) ভি প্রংা আল্লা তাারায জমনে; ঝকন্তু এমদয অঝধকাং ভানুলই ঝকছু জামন
না।
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৭৬. আল্লা তাারা আমযা দু'জন ভানুমলয উদাযণ ঝদমেন, তামদয একজন মে ভূখণ- গ গকামনা ঝকছুই ঝনমজ
গথমক কযমত (ফা ফরমত) াময না, গ (ফ ভ) ঝনমজয ভঝনমফয ওয গফাঝা ম থামক, গমখামনই তামক গ
াঠা না গকন, গ গকামনা বামরা ঝকছু ঝনম আমত াময না; এ (অক্ষভ) ফেঝিঝে ঝক ভান মত াময গ
ফেঝিয, গম (ঝনমজ ভুখণ গতা ন ফযং) গ অনে ভানুলমদয নো কামজয আমদ ঝদমত ক্ষভ, (মফণাঝয) গম ফেঝি
জ যর মথয ওয আমছ!
৭৭. আভানভূ ও মভীমনয মাফতী গাম ফ (ংক্রা ন্ত জ্ঞান) একভাত্র আল্লায জমনেই (ঝনঝদণষ্ট যমমছ),
গকাভমতয ফোাযঝে গতা (তাাঁয কামছ) গচামখয রমকয চাইমত (গফী) ঝকছু ন, ফযং তা তায চাইমতও
ঝনকেফতণী; আল্লা তাারা অফেই ফণঝফলময ওয ঝিভান।
৭৮. আল্লা তাারা গতাভামদয ভাময গে গথমক (এভন এক অফস্থা) গফয কময এমনমছন গম, গতাভযা (তায)
ঝকছুই জানমত না, অতয ঝতঝন গতাভামদয কান, গচাখ ও ঝদর ঝদমমছন, মামত কময গতাভযা গাকয আদা কযমত
ামযা।
৭৯. এযা ঝক াখীঝেয ঝদমক তাঝকম গদমখ না? গম আকাময ূনেগমবণ (মজ) ঝফচযণ কযমছ, আল্লা তাারা
ছাড়া এভন গক আমছ ঝমঝন এমদয (ূমনেয ভামঝ) ঝস্থয কময ধময যামখন, অফেই এ (ফেফস্থানায) ভামঝ
ঈভানদায ম্প্রদাময জমনে অমনক ঝনদণন যমমছ।
৮০. আল্লা তাারাই গতাভামদয জমনে গতাভামদয ঘযগুমরামক (াঝন্তয) নীড় ফাঝনমমছন, ঝতঝনই গতাভামদয জনে
শুয চাভড়া ঝদম (তাাঁফুয ারকা) ঘয ফানাফায ফেফস্থা কমযমছন, মামত গতাভযা ভ্রভমণয ঝদমন তা জবামফ
(ফন) কময ঝনমত ামযা, আফায গকাথাও অফস্থান গনায ভও (তা ফেফায কযমত ামযা), ওমদয ভ, ওমদয
গরাভ, ওমদয গক গথমক ঝতঝন একঝে ঝনঝদণষ্ট গভামদয জমনে গতাভামদয অমনক ফেফায (উমমাগী) াভগ্রী
ফানাফায ফেফস্থাও কময ঝদমমছন।
৮১. আল্লা তাারা মা ঝকছু ৃঝষ্ট কমযমছন তা গথমক ঝতঝন গতাভামদয জমনে ছাায ফেফস্থা কময ঝদমমছন, ঝতঝনই
গতাভামদয জমনে াামড়য ভামঝ আশ্রময ফেফস্থা কমযমছন, ঝতঝন (আমযা) ফেফস্থা কমযমছন গতাভামদয জমনে
ঝযমধ ফমেয, মা গতাভামদয (প্রচন্ড) তা গথমক যক্ষা কময, (আমযা) ফেফস্থা কমযমছন (এভন) ঝযমধভূময মা
গতাভামদযমক গতাভামদয ভো ংকে গথমক ফাাঁঝচম যামখ; এবামফই ঝতঝন গতাভামদয ওয তাাঁয গনাভতভূ
ূণণ কময গদন, মামত কময গতাভযা তাাঁয অনুগত (ফান্দা) মত ামযা।
৮২. মঝদ তাযা (তে গথমক) ভুখ ঝপঝযম গন, তমফ (তুঝভ গজমন গযমখা, তামদয কামছ) ুস্পষ্ট ফিফে গৌাঁমছ
গদাই মে গতাভায একভাত্র দাঝত্ব।
৮৩. এ (ফ) গরামকযা আল্লা তাারায গনাভত বামরা কমযই গচমন, অতয তাযা তা অস্বীকায কময, (আমর)
ওমদয অঝধকাং (ভানুল)-ই মে অকৃতজ্ঞ।
৮৪. (স্মযণ কমযা,) গমঝদন আঝভ প্রঝতঝে ম্প্রদাময ভধে গথমক এক একজন াক্ষী উঝঠম আনমফা, অতয
কামপযমদয গকামনা যকভ (তকঝপত গদায) অনুভঝত গদা মফ না- না তামদয (গঝদন) আল্লায ন্তুঝষ্টয জমনে
গকামনা ুমমাগ গদা মফ।
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৮৫. (গঝদন) মখন মামরভযা আমাফ গদখমত ামফ (তখন চীৎকায কময তা গথমক ফাাঁচায গচষ্টা কযমফ), ঝকন্তু
(গকামনা চীৎকামযই) তামদয ওয গথমক াঝি রঘু কযা মফ না, না (এ ফোাময) তামদয গকামনাযকভ অফকা
গদা মফ।
৮৬. গভামযক ফেঝিযা মামদয আল্লায ামথ যীক কমযঝছমরা, (গঝদন) মখন তাযা গফ গরাকমদয গদখমফ,
তখন ফরমফ, গ আভামদয ভাঝরক, এযাই গতা আভামদয গফ ঝযক গরাক- মামদয আভযা গতাভায ফদমর
ডাকতাভ, অতয গ (যীক ঝকংফা গভামযক) ফেঝিযা উমটা তামদয ওযই অঝবমমাগ ঝনমক্ষ কময ফরমফ, না,
(আমর) গতাভযাই মো ঝভথোফাদী,
৮৭. তখন এ (গভামযক) ফেঝিযা আল্লায কামছ আত্মভণণ কযমফ, মা ঝকছু কথা তাযা উদ্ভাফন কযমতা
(গঝদন) তা ঝনষ্ফর ম মামফ।
৮৮. মাযা কুপযী কমযমছ এফং (অনে ভানুলমদযও) আল্লায থ গথমক ফাধা ঝদমমছ, আঝভ (গঝদন) তামদয
আমামফয ওয আমাফ ফৃঝি কযমফা, এো মে তামদয (গই) অাঝন্ত ও পাামদয াঝি, মা তাযা (দুঝনা) কময
এমমছ।
৮৯. (গঝদমনয কথাও স্মযণ কমযা,) গমঝদন আঝভ প্রমতেক ম্প্রদাময ভমধে স্বং তামদযই ভধে গথমক তামদয
ওয একজন াক্ষী উঝিত কযমফা এফং এ গরাকমদয ওয আঝভ গতাভামকও াক্ষীরূম ঝনম আমফা; আঝভ
গতাভায ওয গকতাফ নাঝমর কমযঝছ, ভুরভানমদয জমনে এ গকতাফ মে (িীন ম্পঝকণত) ফ ঝকছুয ফোখো,
(আল্লায) গদাাত ও ভুরভানমদয জমনে (জান্নামতয) ুংফাদস্বরূ।
৯০. অফেই আল্লা তাারা নোযাণতা, দাচযণ ও আিী স্বজনমক দান কযায ঝনমদণ গদন এফং ঝতঝন
অশ্লীরতা, অৎ কাজকভণ ও ীভারংঘনজঝনত ফ কাজ গথমক ঝনমলধ কমযন, ঝতঝন গতাভামদয (এগুমরা গভমন
চরায) উমদ গদন, মামত কময গতাভযা এ গথমক ঝক্ষা গ্রণ কযমত ামযা।
৯১. মখন গতাভযা (ঝনমজমদয ভমধে) আল্লায নামভ গকামনা অংগীকায কমযা, তখন তা ূণণ কমযা এফং (একফায)
এ (থ)-গক াকামাি কময গনায য তা বংগ কমযা না, গকননা (এ মথয জমনে) গতাভযা আল্লামক
অঝববাফক ফাঝনম ঝনমমছা; অফেই আল্লা তাারা জামনন গতাভযা (কখন গকাথা) ঝক কমযা।
৯২. গতাভযা কখমনা গই নাযীয ভমতা মা না, গম অমনক ঝযশ্রভ কময ঝনমজয (জমনে ঝকছু) ুতা কােমরা, ঝকন্তু
ময তা (ঝনমজই) েুকমযা েুকমযা কময ঝছাঁমড় গপরমরা; গতাভযা গতা গতাভামদয াযস্পঝযক ফোাময (ঝনমজমদয)
থগুমরা গধাকা প্রফঞ্চনায উমেম ফেফায কমযা, মামত কময (গতাভামদয) এক দর আমযক দর গথমক অগ্রগাভী
ম গমমত াময; (আমর) আল্লা তাারা এ ঝফলঝে ঝদম গতাভামদয যীক্ষা গনন ভাত্র; (তা ছাড়া) গতাভযা
গমফ ঝফলম ভতঝফমযাধ কযমছা, গকাভমতয ঝদন অফেই ঝতঝন তা (ফায াভমন) প্রকা কময গদমফন।
৯৩. আল্লা তাারা মঝদ চাইমতন তামর গতাভামদয ফাইমক এক জাঝত ফাঝনম ঝদমত াযমতন, ঝতঝন মামক ইো
তামক ঝফভ্রান্ত কমযন আফায মামক ইো তামক ৎমথ ঝযচাঝরত কমযন; গতাভযা ঝক কযমত গ ম্পমকণ
গতাভামদয অফেই প্রশ্ন কযা মফ।
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৯৪. গতাভযা গতাভামদয থগুমরা যস্পযমক প্রফঞ্চনা কযায উমেম গ্রণ কমযা না, (এভন কযমর ভানুমলয) া
একফায ঝস্থয ওায য ুনযা ঝছমর মড় মামফ এফং আল্লায থ গথমক ভানুলমদয ফাধা গদায কাযমণ (এ
দুঝনাও) গতাভামদয াঝিয স্বাদ গ্রণ কযমত মফ, আয (আমখযামতও) গতাভামদয জমনে থাকমফ কমঠায আমাফ।
৯৫. গতাভযা আল্লায (নামভ) অংগীকাযমক (দুঝনায) াভানে স্বামথণয ঝফঝনভম ঝফঝক্র কময ঝদমা না; (ততা ও
ঝফশ্বিতায ুযস্কায) মা আল্লায কামছ আমছ তা গতাভামদয জমনে অমনক উিভ, মঝদ গতাভযা জানমত!
৯৬. মা ঝকছু (া ম্পদ) গতাভামদয কামছ আমছ তা (একঝদন) ঝনমল ম মামফ, অযঝদমক আল্লায কামছ
(এয) মা (ঝফঝনভ) আমছ তা (ামভাই) ফাকী থাকমফ; (গ আা) মাযা তধমণ ধাযণ কমযমছ এফং (বামরা কাজ)
কমযমছ, ঝনশ্চই আল্লা তাারা তামদয (গফ) কমভণয গশ্রষ্ঠ ুযস্কায গদমফন।
৯৭. (গতাভামদয) ুরুল ঝকংফা নাযীয ভমধে গম ফেঝিই গকামনা গনক কাজ কযমফ এভতাফস্থা গম, গ মফ মথাথণ
গভামভন, তামর অফেই তামক আঝভ দুঝনায ফুমক ঝফত্র জীফন মান কযামফা এফং আমখযামতয জীফমনও তামদয
(দুঝনায) জীফমনয কামণক্রমভয অফেই উিভ ঝফঝনভ দান কযমফা।
৯৮. অতয গতাভযা মখন গকাযআন ড়মত শুরু কযমফ তখন ঝফতাঝড়ত তামনয (ওাওাা) গথমক আল্লায
কামছ আশ্র চাও।
৯৯. মাযা (আল্লায ওয) ঈভান আমন এফং (মাফতী কামণকরাম) তামদয ভাঝরমকয ওয বযা কময, তামদয
ওয (তামনয) গকামনাই আঝধতে গনই।
১০০. তায ফ আঝধতে গতা তামদয ওযই (চমর), মাযা তামক ফন্ধু (ও অঝববাফক) ঝমমফ গ্রণ কমযমছ,
(উযন্তু) মাযা তাাঁয (আল্লায) ামথ যীক কমযমছ।
১০১. (গ নফী,) আঝভ মখন এক আাত ঝযফতণন কময তায জাগা আমযক আাত নাঝমর কঝয- (অথচ) আল্লা
তাারা মা ঝকছু নাঝমর কমযন তা ঝতঝন বামরা কমযই জামনন- তখন তাযা ফমর, তুঝভ গতা এগুমরা এভঝনই ঝনজ
গথমক ফাঝনম ঝনমো; (আমর) তামদয অঝধকাং ভানুলই (আল্লায ূক্ষ যে) জামন না।
১০২. তুঝভ তামদয ফমরা, াাঁ এ (গকাযআন)-গক ঝজফযাঈর (গপমযতা) গতাভায ভাঝরমকয কাছ গথমক ঝঠকবামফই
নাঝমর কমযমছ, মামত কময মাযা আল্লায ওয ঈভান এমনমছ তামদয ঝতঝন ুদৃঢ় ঝবঝিয ওয প্রঝতঝষ্ঠত কযমত
ামযন, (মফণাঝয) এো গমন  অনুগত ফান্দামদয থঝনমদণ ও (জান্নামতয) ুংফাদফাী।
১০৩. (গ নফী,) আঝভ বামরা কমযই জাঝন (এযা গতাভায ফোাময ঝক ফমর), এযা ফমর, এ (গকাযআন) গতা
একজন ভানুল (এম) এ ফেঝিমক ঝড়ম ঝদম মা; (অথচ) গম ফেঝিঝেয ঝদমক এযা ইংঝগত কময তায বালা
আযফী ন, আয এ (গকাযআন) মে ুস্পষ্ট আযফী বালা।
১০৪. (আর কথা মে,) মাযা আল্লায আাতভূম ঝফশ্বা কময না, আল্লা তাারাও তামদয ঝঠক মথ
ঝযচাঝরত কমযন না, আয তামদয জমনেই ভভণাঝন্তক আমাফ যমমছ।
১০৫. ঝনমজয ক্ষ গথমক কথা ফানামনা (কখমনা নফীয কাজ মত াময না, ফযং এো) মে তামদয কাজ, মাযা
আল্লায আামতয ওয ঈভান আমন না, (আমর) এযাই মে ঝভথোফাদী।
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১০৬. গম ফেঝি একফায ঈভান আনায য কুপযী কময, মঝদ তামক (কুপযী ফাকে উচ্চাযণ কযমত) ফাধে কযা ,
অথচ তায অন্তয ঈভামনয ওযই ন্তুষ্ট থামক (তামর আল্লা তাারা তা মতা ভাপ কময গদমফন), ঝকন্তু গম
তায অ ন্তযমক কুপযীয জমনে (দা) উন্মুি কময যামখ তামদয ওয আল্লায গমফ, তামদয জমনেই যমমছ
ভভণন্তুদ াঝি।
১০৭. এো এ জমনে গম, তাযা দুঝনায জীফনমক আমখযামতয ওয প্রাধানে ঝদমমছ, আল্লা তাারা কখমনা
কামপয ম্প্রদামক গদাাত দান কমযন না।
১০৮. এযাই মে গফ গরাক মামদয অ ন্তময, (মামদয) কামন ও (মামদয) গচমখয ওয আল্লা তাারা ঝর
এাঁমে ঝদমমছন, (আমর) এযা ফাই (বাফ আমাফ ম্পমকণ ) গামপর।
১০৯. ঝনশ্চই ওযা আমখযামত (বীলণ) ক্ষঝতগ্রি মফ।
১১০. (এয ঝফযীত) মাযা (ঈভামনয মথ) ঝনমণাঝতত ওায য ঝজযত কময, অতয (আল্লায মথ) গজাদ
কময এফং (ঝফমদ) তধমণ ধাযণ কময (গ নফী), অফেই গতাভায ভাঝরক এ (যীক্ষা)-য য তামদয প্রঝত অীভ ও
যভ দারু (মফন)।
১১১. (স্মযণ কমযা,) গমঝদন প্রমতেক ফেঝিই আত্মক্ষ ভথণমন মুঝি প্রদণন কযমত (এঝগম) আমফ, প্রমতেক
ফেঝিমকই (কানাকঝড় ঝাফ কময) তায কৃতকমভণয প্রঝতপর আদা কময গদা মফ এফং তামদয (কামযা) ওয
গকামনা যকভ অঝফচায কযা মফ না।
১১২. আল্লা তাারা এভন একঝে জনমদয উদাযণ (গতাভামদয াভমন) উস্থান কযমছন, মা ঝছমরা ঝনযাদ
ও ঝনঝশ্চন্ত, (গখামন) চাযঝদক গথমক তামদয কামছ প্রচুয ঝযভাণ গযমমক আমতা, অতয (এক মণাম) তাযা
আল্লায গনাভত অস্বীকায কযমরা, পমর তাযা গম আচযণ কময গফড়ামতা তায াঝি ঝমমফ আল্লা তাারা
তামদয ক্ষুধা ও বীঝতয গাাক ঝযম াঝি ঝদমরন।
১১৩. অফেই তামদয কামছ তামদযই ভধে গথমক একজন যূর এমঝছমরা, অতয তাযা তামক অস্বীকায কযমরা,
(ঝযমমল আল্লায) আমাফ তামদয মুরুভ কযা অফস্থা াকড়াও কযমরা!
১১৪. আল্লা তাারা গতাভামদয জমনে মা ঝকছু ঝফত্র ও ারার গযমমক ঝদমমছন গতাভযা তা আায কমযা, মঝদ
গতাভযা একান্তবামফ তাাঁযই গগারাভী কমযা, তামর (এ জমনে) আল্লা তাারায গনাভমতয কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কমযা।
১১৫. ঝতঝন গতা গতাভামদয ওয (শুধু) ভৃত (জন্তু), যি এফং শুমামযয গগাতই াযাভ কমযমছন, (আমযা াযাভ
কমযমছন) এভন জামনাায মায ওয (মফাই কযায ভ) আল্লা তাারা ছাড়া অনে কামযা নাভ গনা মমছ,
ঝকন্তু মঝদ কাউমক (এয গকামনা একোয জমনে) ফাধে কযা - গ মঝদ ঝফমদ্রাী ঝকংফা ীভারংঘনকাযী না ,
তামর (গ গমন গজমন যামখ), আল্লা তাারা অীভ ও যভ দারু।
১১৬. গতাভামদয ঝজহ্বা আল্লা তাারায ওয ঝভথো আমযা কময ফমরই কখমনা একথা ফমরা না গম, এো ারার
ও এো াযাভ, (গজমন গযমখা,) মাযাই আল্লায ওয ঝভথো আমযা কময, তাযা কখমনাই াপরে রাব কযমত
াযমফ না।
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১১৭. (তামদয জমনে এো াঝথণফ জীফমনয) াভানে ঝকছু াভগ্রী (ভাত্র, যকামর) তামদয জমনে যমমছ কমঠায
আমাফ।
১১৮. (গ নফী,) ইহুদীমদয ওয আঝভ গফ ঝকছু াযাভ কমযঝছ মা ইঝতূমফণ আঝভ গতাভায কামছ ফণণনা কমযঝছ,
(এগুমরা াযাভ কময) আঝভ তামদয ওয গকামনা অঝফচায কঝযঝন, ফযং তাযা (আভায আমদ না গভমন) ঝনমজযাই
ঝনমজমদয ওয অঝফচায কমযমছ।
১১৯. অতয অফেই গতাভায ভাঝরক (তামদয ওয দা কমযমছন) মাযা অজ্ঞতাফত গকামনা গুনাময কাজ
কযমরা, অতয (অনো ফুঝমত গময) তাওফা কযমরা এফং (গ অনুমাী) ঝনমজমদয ংমাধনও কময ঝনমরা (গ
নফী,) গতাভায ভাঝরক অফেই এযয তামদয জমনে (মফন) অীভ ও যভ দারু।
১২০. ঝনশ্চই ইফযাীভ ঝছমরা একঝে উম্মত (-এয ভভমণাদাফান, গ ঝছমরা) আল্লায একান্ত অনুগত ও একঝনষ্ঠ
(ফান্দা), গ কখমনা গভামযকমদয অ ন্তবুণি ঝছমরা না,
১২১. (গ ঝছমরা) আল্লা তাারায গনাভমতয প্রঝত কৃতজ্ঞ, আল্লা তাারা তামক (নফুওমতয জমনে) ফাছাই
কমযমছন এফং তামক ঝতঝন যর মথ ঝযচাঝরত কমযমছন।
১২২. আঝভ তামক দুঝনামতও (প্রচুয) করোণ দান কমযঝছ, আয যকামরও গ ঝনমন্দম গনক ভানুলমদয
অন্তযবুি (মফ);
১২৩. অতয (গ নফী,) আঝভ গতাভায ওয ওী াঠারাভ গম, তুঝভ একঝনষ্ঠবামফ ইফযাীমভয ঝভল্লাত অনুযণ
কমযা; আয গ কখমনা গভামযকমদয দরবুি ঝছমরা না।
১২৪. ঝনফায (ারন কযা) গতা গকফর তামদয জমনেই (ফাধেতাভূরক) কযা মঝছমরা, মাযা এ (ঝফলঝে) ঝনম
(অমথা) ভতঝফমযাধ কমযমছ; অফেই গতাভায ভাঝরক গকাভমতয ঝদন তামদয ভামঝ গ ফ ঝফলম ভীভাংা কময
গদমফন, গমফ ঝফলম গখামন তাযা ভতঝফমযাধ কযমতা।
১২৫. (গ নফী,) তুঝভ গতাভায ভাঝরমকয মথ (ভানুলমদয) প্রজ্ঞা ও দুমদ িাযা আহ্বান কমযা, (কখমনা তমকণ
গমমত মর) তুঝভ এভন এক িঝতমত মুঝিতকণ কমযা মা ফচাইমত উৎকৃষ্ট ন্থা; গতাভায ভাঝরক (এো) বামরা
কমযই জামনন, গক তাাঁয থ গথমক ঝফথগাভী ম গগমছ, (আফায) গম ফেঝি (গদাামতয) মথ যমমছ ঝতঝন তায
ম্পমকণ ও ঝফমল অফঝত আমছন।
১২৬. মঝদ গতাভযা কাউমক াঝি দাও তামর ঝঠক তমতােুকু াঝিই গদমফ মমতােুকু (অনো) গতাভামদয ামথ
কযা মমছ; অফে মঝদ গতাভযা তধমণ ধাযণ কমযা তামর (গজমন গযমখা,) তধমণীরমদয জমনে তাই মে উিভ।
১২৭. (গ নফী,) তুঝভ (ঝনমণাতন ঝনীড়মন) তধমণ ধাযণ কমযা, গতাভায তধমণ (ম্ভফ মফ) শুধু আল্লা তাারায
াামে ঝদমই, এমদয (আচযমণয) ওয দুুঃখ কমযা না, এযা গম ফ লড়মি কময চমরমছ তামত তুঝভ ভমনাক্ষুণ্ন
মা না।
১২৮. অফেই আল্লা তাারা তামদয ামথ যমমছন মাযা (জীফমনয ফণত্র) আল্লা তাারামক ব কময চমর,
(মফণাঝয) তাযা মফ ৎকভণীর।
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পারা ১৫
ুযা ফনী ইযাঈর
ভক্কায় অফতীণণ আয়াত ১১১, রুকু ১২
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. বফত্র ও ভবভাবিত (সই আল্লা তায়ারা), বমবন তাাঁয (এক) ফান্দামক যামতয সফরায় ভাবিমদ াযাভ
সথমক ভাবিমদ আকায় বনময় সেমরন, মায াবযাববণতামক আবভ (আমেই) ফযকতুণণ কময
সযমেবিরাভ, সমন আবভ তামক আভায (দৃয অদৃয) বকিু বনদণন সদোমত াবয; (ভুরত) ফণমরাতা ও
ফণস্রষ্টা সতা স্বয়ং বতবনই।
২. আবভ ভুামক (-ও) সকতাফ বদময়বি, আবভ এ (সকতাফ)-সক ফনী ইযাঈমরয সদায়ামতয উকযণ
ফাবনময়বিরাভ (আবভ আমদ বদময়বিরাভ), আভামক িাড়া অনয কাউমক সতাভযা (বনমিমদয)
কভণবফধায়করূম গ্রণ কমযা না।
৩. (সতাভযা মছা সফ সরামকয ফংধয), মামদয আবভ নুময ামথ (সনৌকায়) আমযাণ কবযময়বিরাভ,
অফযই স বিমরা (আভায) এক কৃতজ্ঞ ফান্দা।
৪. আবভ ফনী ইযাঈরমদয প্রবত (তামদয) সকতামফয ভমধয (এ কথায) স ালণা বদময়বিরাভ, অফযই
সতাভযা দু'ফায (আভায) মভীমন বফমণয় ৃবষ্ট কযমফ এফং (ভানুমলয ওয তেন) ফমড়া সফী ফাড়াফাবড়
কযমফ।
৫. অতয এ দু'সয়য প্রথভবিয বনধণাবযত ভয় মেন এম াবময মরা, তেন (সতাভামদয বফমণয় ফন্ধ
কযায িমনয) আবভ সতাভামদয ওয আভায এভন বকিু ফান্দামক াবিময়বিরাভ, মাযা বিমরা ফীযমেয
অবধকাযী, অতয তাযা (সতাভামদয) ময ময প্রমফ কময ফ বকিুই তিনি কময বদময় সেমরা; আয
(এবামফই) আভায (াবিয) প্রবতশ্রুবত কামণকয ময় থামক।
৬. অতয আবভ তামদয ওয (বফিয় বদময়) বিতীয় ফায সতাভামদয (ুবদন বপবযময় বদরাভ এফং) ধন
ম্পদ ও ন্তান-ন্তবন বদময় সতাভামদয আবভ াাময কযরাভ, (মফণাবয এ িনমদ) আবভ সতাভামদয
ংেযােবযষ্ঠ কযরাভ।
৭. মবদ সতাভযা সকামনা বামরা কাি কময থামকা তা কমযমিা (একান্তবামফ) সতাভামদয বনমিমদয িমনয।
(অযবদমক) সতাভামদয সকউ মবদ সকামনা ভন্দ কাি কময থামকা, তায দাবয়েও একান্তবামফ তায বনমিয
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ওয; অতয মেন আভায বিতীয় প্রবতশ্রুবতয ভয় াবময মরা, (তেন আবভ আমযক দরমক সতাভামদয
সভাকামফরায িমনয াবিময়বিরাভ) সমন তাযা সতাভামদয ভুেভন্ডর কাবরভাছন্ন কময বদমত াময, সমভন
কময প্রথভফায এ ফযবিযা ভাবিমদ (আকায়) প্রমফ কমযমি (এফং এয প্রচুয ক্ষবত াধন কমযমি,
আফাযও) সমন তাযা ভাবিমদ প্রমফ কযমত াময এফং সম সম বিবনময ওয তাযা অবধকায িভামত
াময তা সমন তাযা ধ্বং কময বদমত াময।
৮. ম্ভফত এয ভাধযমভ আল্লা তায়ারা সতাভামদয ওয অনুগ্র কযমফন, আয সতাভযা মবদ (আফায
বফমরাময বদমক) বপময মাও তামর আবভও (আভায াবিয) ুনযাফৃবি কযমফা, আয আবভ সতা
কামপযমদয িমনয িাান্নাভমক তামদয (বচয) কাযাোময বযণত কময সযমেবি।
৯. অফযই এ সকাযআন এভন এক মথয বদমক বনমদণনা সদয় মা অবত (যর ও) ভমফুত এফং সমফ
ঈভানদায ভানুল সনক আভর কময, এ (সকতাফ) তামদয (এ) ুংফাদ সদয় সম, তামদয িমনয (আল্লায
কামি) এক ভাুযস্কায যময়মি।
১০. (অযবদমক) মাযা যকামর বফবা কময না, আবভ তামদয িমনয (এক) কবিন আমাফ প্রস্তুত কময
সযমেবি।
১১. আয ভানুল (সমবামফ বনমিয িমনয না ফুমে) অকরযাণ কাভনা কময, (সতভবন স) তায (বনমিয)
িমনয (ফুমে ুমে) বকিু করযাণও (কাভনা কময আমর) ভানুল (কাংবেত ফস্তুয িমনয এভবনই) তাড়াহুমড়া
কময।
১২. আবভ যাত ও বদনমক (আভায কুদযমতয) দুমিা বনদণন ফাবনময় সযমেবি, অতয যামতয বনদণন আবভ
বফরীন কময বদময়বি এফং বদমনয বনদণনমক আবভ কমযবি আমরাকভয়, মামত কময (এয আমরামত)
সতাভযা সতাভামদয ভাবরমকয সযমমক ংগ্র কযমত ামযা, (মফণাবয) সতাভযা (এয ভাধযমভ) ফিমযয
েণনা ও (এয) বাফও িানমত ামযা; আয (এয) ফ কয়বি বফলয়ই আবভ েুমর েুমর ফণণনা কমযবি।
১৩. প্রমতযক ভানুমলয বােযবরব আবভ তায েরায় (ামযয ভমতা কময) েুবরময় সযমেবি; সকয়াভমতয বদন
তায িমনয (আভরনাভায) একবি গ্রন্থ আবভ (তায াভমন) সফয কময সদমফা, স তা (তায াভমন) সোরা
অফস্থায় মড় থাকমত সদেমফ।
১৪. (আবভ তামক ফরমফা) মড়া, (এ মছ) সতাভায আভরনাভা; আি বনমিয বামফয িমনয তুবভ
বনমিই মথমষ্ট;
১৫. সম ফযবি সদায়ামতয মথ চরমফ, স সতা চরমফ একান্ত বামফ বনমিয (বামরায) িমনয, সম ফযবি
সোভযা মফ তায সোভযাীয দাবয়ে অফযই তায ওয; (আর কথা মছ, সবদন) সকউই অনয কামযা
(গুনাময) বায ফইমফ না; আয আবভ কেমনাই (সকামনা িাবতমক) আমাফ সদই না, মমতাক্ষণ না আবভ
(সোমন আমাফ সথমক তকণকাযী) সকামনা যুর না ািাই।
১৬. আবভ মেন সকামনা িনদমক ধ্বং কযমত চাই তেন তায বফিারী সরাকমদয (বামরা কামিয)
আমদ কবয, বকন্তু (তা না কময) সোমন তাযা গুনাময কাি কযমত শুরু কময, অতয (এ িমনয)
সোমন আভায আমামফয পয়ারা প্রবতবষ্ঠত ময় মায়, বযমমল আবভ তা ম্পুণণরূম বফনা কময সদই।
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১৭. নুময য আবভ (এই একই কাযমণ) কমতা ভানফমোষ্ঠীমক ধ্বং কময বদময়বি; (স নফী,) সতাভায
ভাবরক তাাঁয ফান্দামদয গুনাময েফয যাো ও তা মণমফক্ষণ কযায িমনয (একাই) মথমষ্ট।
১৮. সকামনা ফযবি দ্রুত (দুবনয়ায ুে মম্ভাে) সমত চাইমর আবভ তামক এোমন তায িমনয মমতািুকু
বদমত চাই তা েয বদময় সদই, (বকন্তু) বযমমল তায িমনয িাান্নাভই বনধণাযণ কময যাবে, সমোমন স
প্রমফ কযমফ একান্ত বনবন্দত, অভাবনত ও বফতাবড়ত অফস্থায়।
১৯. (অযবদমক) মাযা আমেযাত (ও তায াপরয) কাভনা কময এফং তা াওয়ায িমনয সম বযভাণ
চমষ্টা কযা উবচত সতভনবামফই চমষ্টা কময, (মফণাবয) মাযা য় (বতযকায) সভামভন, (ভুরত) তাযাই মছ
এভন সরাক মামদয সচষ্টা াধনা (আল্লায দযফাময) স্বীকৃত য়।
২০. (স নফী,) আবভ এমদয (মাযা দুবনয়া চায়) এফং ওমদয (মাযা আমেযাত চায়), ফাইমকই সতাভায
ভাবরমকয দান সথমক াাময কময মাবছ এফং সতাভায ভাবরমকয দান কামযা িমনযই ফন্ধ নয়।
২১. (স নফী,) তুবভ সদমো, বকবামফ আবভ (াবথণফ ম্পমদয সফরায়) তামদয একিনমক আমযকিমনয
ওয সরষ্ঠে দান কযরাভ; অফয ভমণাদায বদক সথমক আমেযাত অমনক ফমড়া, তায পমীরতও ফহুরাংম
সফী।
২২. (স ভানুল,) আল্লায ামথ সতাভযা অনয কাউমক ভাফুদ ফাবনময়া না, নতুফা (যকামর) সতাভযা
বনবন্দত অভাবনত ও বনায় ময় ড়মফ।
২৩. সতাভায ভাবরক আমদ কযমিন, সতাভযা তাাঁমক ফাদ বদময় অনয কামযা এফাদাত কমযা না এফং
সতাভযা (সতাভামদয) বতাভাতায ামথ িযফায কমযা; তামদয একিন বকংফা উবয়ই মবদ সতাভায
িীফদ্দায় ফাধণমকয উনীত য়, তামর তামদয (ামথ) বফযবি ুচক বকিু ফমরা না এফং কেমনা তামদয
ধভক বদময়া না, তামদয ামথ ম্মানিনক বরিমনাবচত কথা ফমরা।

২৪. অনুকম্পায় তুবভ ওমদয প্রবত বফনয়াফনত সথমকা এফং ফমরা, স (আভায) ভাবরক, ওমদয প্রবত (বিক
সবামফই) তুবভ দয়া কমযা, সমভবন কময শমফ ওযা আভামক রারন ারন কমযবিমরা।
২৫. (আমর) সতাভামদয ভাবরক সতাভামদয অন্তযভুময সবতময মা আমি তা বামরা কমযই িামনন;
সতাভযা (বতযই) মবদ বামরা ভানুল ময় মাও তামর (আল্লা তায়ারা তা ভাপ কময সদমফন, সকননা),
মাযা তাওফা কময বতবন তামদয (গুনা) ভাপ কময সদন।
২৬. আত্মীয় স্বিনমক তামদয (মথাথণ) াওনা আদায় কময সদমফ, অবাফগ্রি এফং সভাামপযমদযও
(তামদয ক আদায় কময সদমফ), কেমনা অফযয় কমযা না।
২৭. অফযই অফযয়কাযীযা মছ য়তামনয বাই; আয য়তান মছ তায ভাবরমকয ফমড়াই অকৃতজ্ঞ!
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২৮. মবদ সতাভামক কেমনা (এ) কদাযমদয বফভুে কযমতই য় (এ কাযমণ সম), তামক সদয়ায ভমতা
ম্পদ সতাভায কামি সনই এফং তুবভ সতাভায ভাবরমকয কাি সথমক অনুগ্র কাভনা কযমিা, মা াওয়ায
তুবভ আাও যামো তামর একান্ত নম্রবামফ তামদয ামথ কথা ফমরা।
২৯. কেমনা বনমিয (ফযময়য) াত বনমিয েদণামনয ামথ সফাঁমধ সযমো না (মামত কাণণয প্রকা ায়),
আফায তা ভুণণ েুমরও সযমো না, অনযথায় (সফী েযচ কযায কাযমণ) তুবভ বনবন্দত বনস্ব ময় মামফ।
৩০. সতাভায ভাবরক মামক চান তায সযমমক ফাবড়ময় সদন, আফায মামক চান তামক কভ কময সদন,
অফযই বতবন তাাঁয ফান্দামদয (প্রময়ািন ম্পমকণ ) বামরাবামফই িামনন এফং (তামদয অফস্থাও) বতবন
সদমেন।
৩১. সতাভযা সতাভামদয ন্তানমদয কেমনা দাবযমরয বময় তযা কমযা না; আবভ (সমভন) তামদয সযমমক
দান কবয (সতভবন) সতাভামদযও সকফর আবভই সযমমক দান কবয; (সযমমমকয বময়) তামদয তযা কযা
(মফ) অফযই একবি ভাা।
৩২. সতাভযা ফযববচামযয ধাময কামিও সমময়া না, বনমন্দম এ মছ একবি অশ্লীর কাি এফং বনকৃষ্ট থ।
৩৩. সকামনা িীফনমক অনযায়বামফ তযা কমযা না, মা আল্লা তায়ারা াযাভ কমযমিন; সম ফযবিমক
অনযায়বামফ তযা কযা য় আবভ তায উিযাবধকাযীমক (এ) অবধকায বদময়বি (স চাইমর যমিয বফবনভয়
দাফী কযমত াময), তমফ স সমন তযায (প্রবতমাধ সনয়ায) ফযাাময ফাড়াফাবড় না কময; সকননা (তযায
ভাভরায় সম ফযবি ভমরুভ) তামকই াাময কযা মফ।
৩৪. এতীভমদয ভার ম্পমদয কামিও সমময়া না, তমফ এভন সকামনা ন্থায় মা (এতীমভয িমনয) উিভ
(ফমর প্রভাবণত) য় তা ফামদ মমতাক্ষণ মণন্ত স (এতীভ) তায ফময়াপ্রাবিয মণাময় উনীত য় এফং
সতাভযা (এমদয সদয়া মাফতীয়) প্রবতশ্রুবত সভমন চমরা, সকননা (সকয়াভমতয বদন এ) প্রবতশ্রুবতয ফযাাময
(সতাভামদয) বিজ্ঞাাফাদ কযা মফ।
৩৫. সকামনা বকিু বযভা কযায ভয় ভা বকন্তু ুমযাুবযই কযমফ, আয (ওমন কযায বিবন মর)
দাাঁবড়াল্লা সািা কময ধযমফ; (সরনমদমনয ফযাাময) এই মছ উিভ ন্থা এফং বযণামভ (-য বদক
সথমক) এিাই মছ উত্কৃষ্ট।
৩৬. সম বফলময় সতাভায সকামনা জ্ঞান সনই, (অমথা) তায সিমন মড়া না; সকননা (সকয়াভমতয বদন)
কান, সচাে ও অন্তয, এ ফ কয়বিয (ফযফায) ম্পমকণ তামক বিমজ্ঞ কযা মফ।
৩৭. আল্লায মভীমন (কেমনাই) দম্ভবময চমরা না, সকননা (মমতাই অংকায কমযা না সকন), তুবভ
কেমনা এ মভীন বফদীণণ কযমত াযমফ না, আয উচ্চতায়ও তুবভ কেমনা ফণত ভান মত াযমফ না।
৩৮. (স নফী,) এগুমরা ফই (োযা কাি,) এয ভন্দ বদকগুমরা সতাভায ভাবরমকয কামিও একান্ত
ৃবণত।
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৩৯. সতাভায ভাবরক ওীয ভাধযমভ সম প্রজ্ঞা দান কমযমিন এ (ফ) মছ তায অন্তযবুি, মা সতাভায
ভাবরক ওীয ভাধযমভ সতাভায কামি াবিময়মিন; তুবভ আল্লায ামথ অনয কাউমক ভাফুদ ফানামফ না,
অনযথায় তুবভ বনবন্দত, অভাবনত ও (আল্লায অনুগ্র সথমক) ফবিত ময় িাান্নামভ বনক্ষবি মফ।
৪০. এিা সকভন কথা, সতাভামদয ভাবরক সতাভামদয িমনয বনধণাবযত কমযমিন ুত্র ন্তান, আয বনমি
সপমযতামদয কনযা বমমফ গ্রণ কময বনময়মিন; সতাভযা বতযই (আল্লা তায়ারা ম্পমকণ) একিা
ি নয কথা ফমর সফড়ামছা।
৪১. আবভ এই সকাযআমন (এ কথাগুমরা) বফিাময ফণণনা কমযবি, মামত কময তাযা এয সথমক বকিু বক্ষা
গ্রণ কযমত াময; বকন্তু এ (বফলয়)-বি তামদয (ঈভামনয প্রবত) বফমিল িাড়া আয বকিুই ফাড়ামরা না।
৪২. (স নফী, এমদয) তুবভ ফমরা, মবদ আল্লায ামথ আমযা ভাফুদ থাকমতা সমভন কময এ (সভামযক)
সরামকযা ফমর, তামর অফযই তাযা (এমতাবদমন) আযময ভাবরমকয কামি সৌাঁিায একিা থ সফয কময
বনমতা।
৪৩. (ভূরত) এযা আল্লা তায়ারা ম্পমকণ মা বকিু (অফান্তয কথাফাতণা) ফমর, বতবন তায চাইমত অমনক
বফত্র, অমনক ভবভাবিত।
৪৪. াত আভান, মভীন এফং এ (দু'সয়য) ভােোমন মা বকিু (ভিুদ) আমি তা ফই আল্লা তায়ারায
বফত্রতা ও ভবভা স ালণা কযমি; (ৃবষ্টমরামক) সকামনা একবি বিবনই এভন সনই মা তাাঁয প্রংা,
বফত্রতা ও ভাাত্ময স ালণা কময না; বকন্তু তামদয এ বফত্রতা ও ভবভা স ালণা সতাভযা অনুধাফন কযমত
ামযা না; অফযই বতবন একান্ত নীর ও ক্ষভাযায়ণ।
৪৫. (স নফী,) মেন তুবভ সকাযআন াি কমযা তেন সতাভায ও মাযা যকামরয ওয বফবা কময না
তামদয ভামে আবভ একবি প্রছন্ন দণা এাঁমি সদই।
৪৬. আবভ তামদয অন্তমযয ওয (এক ধযমনয) আফযণ সযমে সদই, ওমদয কামন (এমন) সদই ফবধযতা,
মামত কময ওযা তা উরবি কযমত না াময, (তাই তুবভ সদেমফ); মেন তুবভ সকাযআমন সতাভায
ভাবরকমক স্মযণ কযমত থামকা, তেন তাযা ৃণাবময (সতাভায কাি সথমক) ময মড়।
৪৭. আবভ বামরা কমযই িাবন মেন ওযা কান সমত সতাভায কথা সামন, তেন ওযা কান সমত (বক
কথা) সামন (আবভ এও িাবন), মেন এই মামরভযা বনমিমদয ভমধয রাযাভণ কময ফমর, সতাভযা সতা
একিন মাদুগ্রি সরামকযই অনুযণ কময চমরমিা।
৪৮. স নফী, সদমো, এযা সতাভায ফযাাময বক ধযমনয উভা শতযী কমযমি, (ভুরত এফ কাযমণই)
অতয এযা সোভযা ময় সেমি, অতএফ এযা বিক মথয ন্ধান ামফ না।
৪৯. এ (ভুেণ) সরামকযা ফমর, আভযা (ভৃতুযয য) াবিমত বযণত ময় মচ সেমরও বক নতুন ৃবষ্টরূম
ুনযায় উবিত মফা?
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৫০. তুবভ (তামদয) ফমরা, (ভৃতুযয য) সতাভযা াথয ময় মাও বকংফা সরাায় (বযণত) ও
(ফণাফস্থায়ই সতাভযা ুণরুবিত মফ),
৫১. বকংফা এভন বকিু ৃবষ্ট, সতাভামদয ধাযণায় মায (ফািফায়ন) ওয়া েুফই কবিন, অবচমযই তাযা
ফরমফ, (অফস্থা এভন মর) সক আভামদয ুনযায় িীবফত কযমফ; তুবভ ফমরা (াাঁ), বতবনই কযমফন বমবন
সতাভামদয প্রথভফায ৃবষ্ট কমযমিন, অতয (তুবভ সদেমফ) তাযা সতাভায াভমন ভাথা নাড়ামফ এফং
ফরমফ, (তামর) কমফ মফ (এ ফ বকিু); তুবভ ফমরা, ম্ভফত সবদন েুফ ীঘ্রই (ং বিত) মফ।
৫২. সমবদন আল্লা তায়ারা সতাভামদয ডাক সদমফন এফং সতাভযা ফাই তাাঁয প্রংা কযমত কযমত তাাঁয
ডামক াড়া সদমফ, (আয) সতাভযা বাফমফ, াভানয বকিু ভয়ই সতাভযা (কফময) কাবিময় এমমিা!
৫৩. (স নফী,) আভায ফান্দামদয ফমর দাও, তাযা সমন (কথা ফরায ভয়) এভন ফ কথা ফমর মা উিভ;
(সকননা) য়তান (োযা কথা িাযা) তামদয ভামে বফমবদ ৃবষ্টয উস্কাবন সদয়; আয য়তান সতা মছ
ভানুমলয প্রকায দুভন।
৫৪. (স ভানুল,) সতাভামদয ভাবরক সতাভামদয ম্পমকণ বামরা কমযই িামনন; বতবন চাইমর সতাভামদয
ওয দয়া কযমফন, বকংফা বতবন চাইমর সতাভামদয াবি সদমফন (স নফী); আবভ সতা সতাভামক তামদয
ওয সকামনা অবববাফক কময ািাইবন।
৫৫. সতাভায ভাবরক (তামদয) বামরা কমযই িামনন মা আভানভূ ও মভীমনয ভামে (ভিুদ) যময়মি;
আবভ এমককিন নফীমক এমককিমনয ওয (স্বতন্ত্র বকিু) ভমণাদা দান কমযবি, (এভবনবামফই আবভ)
দাউদমক মাফুয সকতাফ দান (কময ভমণাদাফান) কমযবি।
৫৬. (স নফী, এমদয) ফমরা, সতাভযা আল্লামক ফাদ বদময় মামদয (ভাফুদ) ভমন কময ডামকা, তামদয
সডমক সদমো, (সদেমফ,) তাযা সতাভামদয কাি সথমক কষ্ট দুয কযায সকামনা ক্ষভতাই যামেনা না ক্ষভতা
যামে (তামক) ফদমর সদয়ায।
৫৭. ওযা মামদয ডামক তাযা (স্বয়ং) বনমিযাই সতা তামদয ভাবরমকয কামি (সৌাঁিায) উবরা তারা
কযমত থামক, (তাযা সদেমত চায়) তামদয ভমধয সক (আল্লা তায়ারায) বনকিতয মত াময এফং তাযা
তাাঁযই দয়া প্রতযাা কময, তাাঁয আমাফমক বয় কময; (ভুরত) সতাভায ভাবরমকয আমাফ এভনই একবি
বফলয় মা একান্ত বীবতপ্রদ।
৫৮. এভন সকামনা একবি িনদ সনই মা আবভ সকয়াভমতয বদন আায আমেই ধ্বং কময সদমফা না!
বকংফা তামদয আবভ কমিায আমাফ সদমফা না! এফ কথা সতা (আভায ািামনা) সকতামফই বরবফদ্ধ
আমি।
৫৯. আভামক (আমামফয) বনদণনভু ািামনা সথমক এ িাড়া অনয সকামনা বকিুই বনফৃি কযমত ামযবন
সম, তামদয আমেয সরামকযা তা অস্বীকায কমযমি; আবভ াভুদ িাবতমক দৃযভান বনদণন (বমমফ)
একবি উষ্ট্রী াবিময়বিরাভ, অতয তাযা (আভায) স (বনদণন )বিয ামথ মুরুভ কমযমি; (আমর) আবভ
বয় সদোমনায িমনযই (তামদয কামি আমামফয) বনদণনভু ািাই।
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৬০. (স নফী,) মেন আবভ সতাভামক ফমরবিরাভ, সতাভায ভাবরক (তায অবযবভত জ্ঞামনয বযবধ বদময়)
ফ ভানুলমদয বযফমষ্টন কময আমিন; সম স্বপ্ন আবভ সতাভামক সদবেময়বিরাভ তামক আবভ (আমর)
ভানুলমদয িমনয যীক্ষায (বফলয়) ফাবনময় বদময়বিরাভ এফং সকাযআমনয (ফবণণত) অববি োিবিমকও
(যীক্ষায কাযণ ফাবনময়বি), (এবামফই) আবভ তামদয বয় সদোই, (ভুরত) আভায বয় সদোমনা তামদয
সোভযাীই সকফর ফাবড়ময় বদময়মি!
৬১. (স্মযণ কমযা,) মেন আবভ সপমযতামদয ফররাভ, সতাভযা আদভমক ািদা কমযা, তেন তাযা
ফাই (আভায আমদম) ািদা কযমরা, ইফরী িাড়া; স ফরমরা, আবভ বক তামক ািদা কযমফা মামক
তুবভ ভাবি সথমক ৃবষ্ট কমযমিা।
৬২. স ফরমরা, তুবভ বক স ফযবিমক সদমেমিা মামক তুবভ আভায ওয ভমণাদা দান কযমর! মবদ তুবভ
আভামক সকয়াভত মণন্ত অফকা দাও, তামর আবভ অফযই তায (সোিা) ফংধযমদয বনমিয আয়মি
বনময় আমফা, তমফ একবি ক্ষুর দর িাড়া (মাযা সফাঁমচ থাকমত াযমফ)।
৬৩. আল্লা তায়ারা ফরমরন, মাও, (দুয ময় মাও এোন সথমক, তামদয ভমধয) মাযা সতাভায আনুেতয
কযমফ, সতাভামদয ফায াবি মছ িাান্নাভ, আয (িাান্নামভয) াবিও ুমযাুবয (সদয়া মফ)।
৬৪. এমদয ভমধয মামকই ামযা তুবভ সতাভায আওয়াম বদময় সোভযা কময দাও, সতাভায মাফতীয়
অবামযাী ও দাবতক ফাবনী বনময় তামদয ওয বেময় চড়াও ও, ধনম্পদ ও ন্তান ন্তবনমত তুবভ
তামদয াথী ময় মাও এফং (মমতা ামযা) তামদয (বভথযা) প্রবতশ্রুবত বদমত থামকা; আয য়তান তামদয
সম প্রবতশ্রুবত সদয় তা প্রতাযণা িাড়া আয বকিুই নয়।
৬৫. বনমন্দম মাযা আভায (ো) ফান্দা তামদয ওয সতাভায সকামনা ক্ষভতা চরমফ না; (স নফী,)
সতাভায ভাবরক (অফযই তামদয) কভণবফধায়ক বমমফ মথমষ্ট।
৬৬. (স ভানুল,) সতাভামদয ভাবরক সতা মছন বতবন, বমবন সতাভামদয িমনয ভুমর িরমান বযচারনা
কমযন, মামত কময সতাভযা (িমর স্থমর তাাঁয প্রদি) সযমমক তারা কযমত ামযা; বনশ্চয়ই বতবন
সতাভামদয ওয যভ দয়ারু।
৬৭. আয (উিার) ভুমরয ভমধয মেন সতাভামদয ওয সকামনা বফদ ভবফত আবতত য় তেন আল্লা
তায়ারামক ফাদ বদময় (ইবতূমফণ) সতাভযা মামদয ডাকমত তাযা ফাই (সতাভামদয ভন সথমক) াবযময় মায়
এফং (ডাকায িমনয) এক আল্লাই (সোমন ফাকী) সথমক মান; অতয বতবন মেন সতাভামদয স্থমর (এমন
বফদ সথমক) উদ্ধায কমযন, তেনই সতাভযা তাাঁয সথমক ভুে বপবযময় নাও; (আমর) ভানুল মছ
(সনায়াত) অকৃতজ্ঞ।
৬৮. সতাভযা বক কময বনবশ্চত ময় সেমিা, বতবন সতাভামদয স্থমর এমন (এয সকাথাও) সতাভামদয সেমড়
সদমফন না, অথফা সতাভামদয ওয (ভযণভুেী) সকামনা ধূবরেড় নাবমর কযমফন না, (এভন অফস্থা মেন
আমফ) তেন সতাভযা সকামনা অবববাফকও ামফ না,
৬৯. অথফা সতাভযা এ ফযাামযও বক বনবশ্চত ময় সেমিা সম, বতবন ুনযায় সতাভামদয সোমন বনময়
মামফন না এফং (স্থমর এম সম আচযণ সতাভযা তাাঁয ামথ কযমিা,) সতাভামদয (সই) অকৃতজ্ঞতায
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াবিস্বরূ বতবন অতয সতাভামদয ওয প্রচন্ড েড় ািামফন না এফং সতাভামদয (উিার) ভুমর ডুবফময়
সদমফন না! (আয এভন অফস্থা সদো বদমর) সতাভামদয িমনয (সবদন) আভায সভাকামফরায় সকামনা
াামযকাযী ামফ না।
৭০. আবভ অফযই আদভ ন্তানমদয ভমণাদা দান কমযবি, স্থমর ও ভুমর আবভ ওমদয চরাচমরয ফান
বদময়বি এফং তামদয বফত্র (বিবনভু বদময়) আবভ সযমমক দান কমযবি, অতয আবভ অনয মমতা বকিু
ৃবষ্ট কমযবি তায অবধকাংময ওযই আবভ তামদয সরষ্ঠে দান কমযবি।
৭১. সমবদন আবভ প্রমতযক িাবতমক তামদয সনতামদয ামথ ডাকমফা, সবদন মামদয আভরনাভা তামদয
ডান ামত সদয়া মফ, তাযা (েুী ময় তা) ড়মত শুরু কযমফ, তামদয ওয সবদন বফন্দুভাত্রও মুরুভ
কযা মফ না।
৭২. সম ফযবি (সিমন ফুমে) এোমন (তয সথমক) অন্ধ ময় সথমকমি, যকামরও স (আল্লায সনয়াভত
সথমক) অন্ধ সথমক মামফ এফং (সদায়াত সথমকও) স মফ থাযা!
৭৩. (স নফী,) আবভ সতাভায প্রবত সম ওী াবিময়বি, তায (প্রচায ও প্রবতষ্ঠা) সথমক সতাভায দস্খরন
িাফায ফযাাময এযা সকামনা প্রকায চমষ্টা সথমকই বফযত থামকবন, মামত কময তুবভ (ওীয ফদমর) আভায
ম্পমকণ বকিু বভথযা কথা ফানামত শুরু কমযা, (মবদ সতভন বকিু কযমত) তামর এযা সতাভামক (তামদয
বনষ্ঠ) ফন্ধু ফাবনময় বনমতা।
৭৪. মবদ আবভ সতাভামক অবফচর না যােতাভ তামর তুবভ অফযই তামদয বদমক াভানয বকিুিা (মরও)
েুাঁমক ড়মত।
৭৫. (আয এভনবি মবদ মতা) তামর (এ) িীফমন ও ভৃতুয যফতণীকামর আবভ সতাভামক বিগুণ (াবি)
আস্বাদন কযাতাভ, অতয তুবভ আভায বফরুমদ্ধ তেন সকামনাই াামযকাযী সমত না।
৭৬. (স নফী,) এযা এ ফযাামযও সকামনা সচষ্টায ত্রুবি কমযবন সম, সতাভামক এ বূেন্ড সথমক উত্োত কময
(এয ফাইময সকাথাও সপমর) সদমফ, মবদ সতভনবি মতা তামর সতাভায ময তাযা বনমিযাও (সোমন)
াভানয বকিুক্ষণই ভাত্র বিমক থাকমত াযমতা!
৭৭. সতাভায আমে আবভ মমতা নফী যুর াবিময়বিরাভ তামদয ফযাাময এই বিমরা আভায বনয়ভ, আয
তুবভ আভায স বনয়মভয কেমনা যদফদর (সদেমত) ামফ না।
৭৮. (স নফী,) ুমণ ঢমর মাওয়ায য সথমক যামতয অন্ধকায মণন্ত (ভময়য সবতয) নাভাম প্রবতষ্ঠা
কযমফ এফং পিমযয ভয় সকাযআন সতরাওয়াত (িাবয যােমফ); অফয পিমযয সকাযআন সতরাওয়াত
(মিই) বযরবক্ষত য়।
৭৯. যামতয বকিু অংম তাাজ্জুদ (নাভাম) প্রবতষ্ঠা কমযা, এিা সতাভায িমনয (পযম নাভামময) অবতবযি
(একিা নাভাম), আা কযা মায় সতাভায ভাবরক এয (ফযকত) িাযা সতাভামক প্রংবত ভমণাদায় প্রবতবষ্ঠত
কযমফন।
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৮০. তুবভ ফমরা, স আভায ভাবরক (সমোমনই আভামক বনময় মাও না সকন), তুবভ আভামক মতযয ামথ
বনময় সমও এফং (সমোন সথমকই আভামক সফয কমযা না সকন) মতযয ামথই সফয কমযা এফং সতাভায
কাি সথমক আভায িমনয একবি াামযকাযী (যাষ্ট্র) বি প্রদান কমযা।
৮১. তুবভ ফমরা তয এম সেমি এফং বভথযা (বচযতময) বফরুি ময় সেমি; অফযই বভথযামক বফরুি মত
মফ।
৮২. আবভ সকাযআমন মা বকিু নাবমর কবয তা মছ ঈভানদাযমদয িমনয (তামদয সযামেয) উভকাযী ও
যভত, বকন্তু এ মেও তা মামরভমদয িমনয ক্ষবত িাড়া আয বকিুই ফৃবদ্ধ কময না।
৮৩. মেন আবভ ভানুলমদয ওয সকামনাযকভ অনুগ্র কবয তেন (তাযা কৃতজ্ঞতায ফদমর আভায বদক
সথমক) ভুে বপবযময় সনয় এফং (বনমিমক) দূময বযময় বনময় মায়, আফায মেন (সকামনাযকভ) কষ্ট ভবফত
তামক স্পণ কময তেন স (এমকফাময) বনযা ময় মড়।
৮৪. (স নফী, এমদয) তুবভ ফমরা, প্রমতযক ফযবিই বনি প্রকৃবতয ওয কাি কময মামছ; অতয
সতাভামদয ভাবরক বামরা কমযই িামনন সক বিক মথয ওয যময়মি।
৮৫. (স নফী,) এযা সতাভায কামি িানমত চায় রূ' বক (বিবন), তুবভ (এমদয) ফমরা, রূ মছ আভায
ভাবরমকয আমদ ম্পবকণত একবি বফলয়, (আমর ৃবষ্ট যয ম্পমকণ ) সতাভামদয মা বকিু জ্ঞান সদয়া
ময়মি তা বনতান্ত কভ।
৮৬. (তাযযও) আবভ সতাভায প্রবত সম (কমতািুকু) ওী াবিময়বি, মবদ আবভ চাইতাভ তা অফযই
সতাভায ওয সথমক প্রতযাায কময বনমত াযতাভ, আয (সতভন বকিু মর) তুবভ আভায সভাকামফরায়
সকামনাই াামযকাযী সমত না,
৮৭. বকন্তু (এিা মছ) সতাভায ভাবরমকয একান্ত দয়া; এমত সকামনাই মন্দ সনই, সতাভায ওয তায
অনুগ্র অমনক ফমড়া।
৮৮. তুবভ (তামদয এও) ফমরা, মবদ ফ ভানুল ও বিন (এ কামিয িমনয) একবত্রত য় সম, তাযা এ
সকাযআমনয অনুরূ (সকামনা বকিু) ফাবনময় আনমফ, তামতও তাযা এয ভমতা বকিু (শতযী কময) আনমত
াযমফ না, মবদও এ ফযাাময তাযা এমক অমযয াামযকাযী য় (তফুও নয়)।
৮৯. আবভ এ সকাযআমনয ভমধয ভানুলমদয (ফুোমনায) িমনয ফ ধযমণয উভা িাযা (সদায়ামতয ফাণী)
বফদবামফ ফণণনা কমযবি, বকন্তু অবধকাং ভানুলই তা অভানয না কময ক্ষান্ত মরা না।
৯০. এযা ফমর, কেমনাই আভযা সতাভায ওয ঈভান আনমফা না, মমতাক্ষণ না তুবভ আভামদয িমনয এ
মভীন সথমক এক প্রস্রফণ (ধাযা) প্রফাবত না কযমফ,
৯১. বকংফা সতাভায িমনয সেিুমযয অথফা আংগুমযয একবি ফাোন (শতযী) মফ এফং তামত তুবভ অংেয
নদীনারা ফইময় সদমফ,
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৯২. অথফা সমভন কময তুবভ (সকয়াভত ম্পমকণ) ভমন কমযা স অনুমায়ী আভানমক িুকমযা িুকমযা কময
আভামদয ওয সপমর সদমফ অথফা স্বয়ং আল্লা তায়ারা ও (তাাঁয) সপমযতামক আভামদয াভমন এমন
দাাঁড় কবযময় সদমফ,
৯৩. বকংফা থাকমফ সতাভায সকামনা স্বণণ বনবভণত য অথফা তুবভ আমযাণ কযমফ আভামন; বকন্তু আভযা
সতাভায (আকাম) চড়ায িনাও বফবা কযমফা না, মমতাক্ষণ না তুবভ (সোন সথমক) আভামদয িমনয
একবি বকতাফ বনময় আমফ মা আভযা ড়মত াযমফা; (স নফী,) তুবভ (এমদয শুধু এিুকু) ফমরা, ভান
বফত্র (আভায) আল্লা তায়ারা, আবভ সতা সকফর (তাাঁয ক্ষ সথমক) একিন ভানুল, (একিন) যুর শফ
বকিুই নই।
৯৪. মেনই ভানুলমদয কামি (আল্লা তায়ারায কাি সথমক) সদায়াত এমমি তেন তামদয ঈভান আনা
সথমক এ িাড়া অনয সকামনা বিবনই বফযত যামেবন সম, তাযা ফরমতা, আল্লা তায়ারা (আভামদয ভমতা)
একিন ভানুলমকই বক নফী কময ািামরন!
৯৫. (স নফী,) তুবভ (তামদয) ফমরা, (মবদ এ) মভীমন সপমযতাযাই (ফফা কযমতা এফং তাযা এোমন)
বনবশ্চন্তবামফ ুময সফড়ামতা, তামর অফযই আবভ তামদয িমনয আভান সথমক সকামনা সপমযতামকই
নফী কময ািাতাভ।
৯৬. তুবভ ফমরা, আভায এফং সতাভামদয ভামে আল্লা তায়ারাই (আবভ ভমন কবয) াক্ষী বমমফ মথমষ্ট,
অফযই বতবন তাাঁয ফান্দামদয ম্পমকণ িামনন, বতবন (তামদয ফ আচযণও) সদমেন।
৯৭. মামক আল্লা তায়ারা সদায়াত দান কমযন স-ই (ভুরত) সদায়াতপ্রাি য়, আয মামক বতবন
সোভযা কমযন তামদয (সদায়াতদামনয) িমনয (স নফী,) তুবভ আল্লা তায়ারা িাড়া আয অনয কাউমকই
াামযকাযী ামফ না; এভন ফ সোভযা সরাকমদয আবভ সকয়াভমতয বদন ভুমেয ওয বয বদময় চরা
অফস্থায় একবত্রত কযমফা, এযা তেন মফ অন্ধ, সফাফা ও ফবধয; এমদয ফায বিকানা মফ িাান্নাভ;
মমতাফায তা বিবভত ময় আমফ তমতাফায আবভ তামক তামদয িমনয (প্রিবরত কময) আমযা ফাবড়ময়
সদমফা।
৯৮. এ মছ তামদয (মথাথণ) াবি, সকননা তাযা আভায আয়াতভুমক অস্বীকায কযমতা, তাযা আমযা
ফরমতা, (ভৃতুযয য) মেন আভযা অবস্থমত বযণত ময় মামফা ও চুণণ বফচুণণ ময় মামফা, তেনও বক আভযা
নতুন ৃবষ্টরূম উবিত মফা?
৯৯. এ (ভুেণ) সরামকযা বক সবমফ সদমেবন, আল্লা তায়ারা বমবন আভানভু ও মভীন য়দা কমযমিন,
বতবন এ বফলময়য ওযও ক্ষভতা যামেন সম, তামদয ভমতা ভানুলমদয বতবন ৃবষ্ট কযমত ামযন, (বিতীয়
ফায) তামদয য়দা কযায িমনয একবি ক্ষণ বতবন বনধণাযণ কময সযমেমিন মামত সকান যকভ মন্দময
অফকা সনই; তথাব এ মামরভ সরামকযা (সবদনমক) অস্বীকায কমযই মামছ।
১০০. (স নফী,) ফমরা, আভায ভাবরমকয দয়ায বান্ডায মবদ সতাভামদয কযায়মি থাকমতা, তমফ তা ফযয়
ময় মামফ এ বময় সতাভযা তা আকাঁমড় যােমত চাইমত, (আমর) ভানুল (স্ববাফেতবামফই) অবতয় কৃণ,
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১০১. আবভ ভুামক নয়বি স্পষ্ট বনদণন বদময়বিরাভ, অতএফ (স নফী), তুবভ স্বয়ং ফনী ইযাঈরমদয
কামিই (কথািা) বিমজ্ঞ কমযা, মেন স তামদয কামি (নফী ময়) এমবিমরা, তেন সপযাউন তামক
ফমরবিমরা, স ভুা, আবভ ভমন কবয তুবভ একিন মাদুগ্রি ফযবি।
১০২. (এয িফামফ) স (ভুা) ফমরবিমরা, তুবভ একথা বামরা কমযই িামনা, (নফুওমতয প্রভাণ ম্ববরত
এফ) অন্তদৃবষ্টম্পন্ন জ্ঞান আভানভু ও মভীমনয ভাবরক িাড়া আয সকউই নাবমর কমযনবন, স
সপযাউন, আবভ সতা ভমন কবয তুবভ বতযই একিন ধ্বংপ্রাি ভানুল।
১০৩. অতয স (সপযাউন) তামদয (এ) মভীন সথমক উত্োত কময বদমত চাইমরা, বকন্তু আবভ তামক
এফং মাযা তায ংেী-াথী বিমরা তামদয ফাইমক (এ না-পযভানীয িমনয) ভুমর ডুবফময় বদময়বি।
১০৪. অতয আবভ ফনী ইযাঈরমদয ফররাভ, (এফায) সতাভযা এ মভীমন (বনবফণফামদ) ফফা কমযা,
এযয মেন আমেযামতয প্রবতশ্রুবত (-য ভয়) আমফ তেন আবভ সতাভামদয ফাইমক ংকুবচত কময
(আভায াভমন) বনময় আমফা।
১০৫. এ (সকাযআন)-সক আবভ তয (ফাণী) কাময নাবমর কমযবি, তাই তা তয বনময়ই নাবমর ময়মি;
আবভ সতা সতাভামক সকফর (িান্নামতয) ুংফাদদাতা ও (িাান্নামভয) তকণকাযীরূমই সপ্রযণ কমযবি।
১০৬. আবভ সকাযআনমক (বামে বামে) বফবি কময বদময়বি, মামত কময তুবভও ক্রমভ ক্রমভ তা ভানুলমদয
াভমন ড়মত ামযা, আয (এ কাযমণই) আবভ তা য য নাবমর কমযবি।
১০৭. (স নফী,) তুবভ ফমরা, সতাভযা এ (সকাযআন)-সক ভামনা বকংফা না ভামনা (তামত এয ভমণাদা
সভামিই ক্ষুণ্ন মফ না), মামদয এয আমে (আভানী সকতামফয) জ্ঞান সদয়া ময়মি (তামদয অফস্থা মছ),
মেবন তামদয াভমন এবি ড়া য় তাযা বনমিমদয ভুমেয ওয ািদায় রুবিময় মড়।
১০৮. তেন তাযা ফমর, আভামদয ভাবরক বফত্র, অফযই আভামদয ভাবরমকয ওয়াদা বযুণণ মফ।
১০৯. আয তাযা কাাঁদমত কাাঁদমত ভুমেয ওয বূবভমত রুবিময় মড়, (ভুরত) এ (সকাযআন) তামদয
বফনয়ই ফৃবদ্ধ কময।
১১০. তুবভ (আমযা) ফমরা, সতাভযা (আল্লা তায়ারামক) আল্লা (ফমর) ডামকা বকংফা যভান; সতাভযা সম
নামভই তাাঁমক ডামকা, তাাঁয ফকবি নাভই উিভ, (স নফী), চীত্কায কময নাভাম মড়া না, আফায তা
অবতয় ক্ষীণবামফও নয়, ফযং (নাভাম ড়ায ভয়) এ দু'সয়য ভধযফতণী ন্থা অফরম্বন কমযা।
১১১. তুবভ আমযা ফমরা, কর প্রংা আল্লা তায়ারায িমনয, বমবন কেমনা সকামনা ন্তান গ্রণ
কমযনবন, তাাঁয াফণমমবৌভমে কেমনাই কামযা সকামনা অংীদাবযে বিমরা না, না বতবন কেমনা দুদণাগ্রি ন
সম, তাাঁয সকামনা অবববাফমকয প্রময়ািন য় (বতবন ফ বকিুয ঊমধ্বণ), তুবভ (শুধু) তাাঁযই ভাাত্ময স ালণা
কমযা যভতভ ভাাত্ময।
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ুযা আর কাাপ
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ১১০, রুকু ১২
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. ফ তা'যীপ আল্লা তায়ারায জমনে, যমযন তাাঁয (একজন যফমল) ফান্দায প্রযত (এ) গ্রন্থ নাযমর কমযমেন এফং
তায ককাথাও যতযন ককামনাযকভ ফক্রতা যামেনযন;
২. (এমক যতযন) প্রযতযিত কমযমেন (জ যর একযি মথয ওয), মামত কময আল্লা তায়ারায ক্ষ কথমক ক
(নফী তামদয জাান্নামভয আমামফয ফোাময) তকণ কময যদমত াময এফং মাযা ঈভানদায, মাযা কনক কাজ কময,
তামদয ক (এ ভমভণ) ুংফাদ যদমত াময (কম), তামদয জমনে আল্লায দযফাময উত্তভ ুযস্কায যময়মে,
৩. কমোমন তাযা যিযকার থাকমফ,
৪. এফং কফ করাকমদযও বয় কদোমফ মাযা (ভুমেণয ভমতা) ফমর, আল্লা তায়ারা ন্তান গ্রর্ কমযমেন।
৫. (অথি এ দাফীয মক্ষ) তামদয কামে ককামনা জ্ঞান (-ম্মত দরীর প্রভার্) কনই, তামদয ফা দাদামদয কামেও
(এ ফোাময ককামনা মুযি) যেমরা না; এ যতেই ফম া একযি কযিন কথা, মা তামদয ভুে কথমক কফয মে;
(আমর) তাযা (জঘনে) যভথো ো া যকেুই ফমর না।
৬. (ক নফী,)মযদ এযা এ কথায ওয ঈভান না আমন তামর ভমন য় দুঃমে-কমে তুযভ এমদয কেমন যনমজমকই
যফনা কময কদমফ।
৭. মা যকেু এ মভীমনয ফুমক আমে আযভ তামক তায জমনে কাবা ফধণনকাযী (কময) য়দা কমযযে, মামত কময
তামদয আযভ যীক্ষা কযমত াযয কম, তামদয ভমধে (কাজকমভণয যদক কথমক) কক কফী উত্তভ।
৮. (আজ) মা যকেু এয ওয আমে, (একযদন ধ্বং কময যদময় এমক) আযভ উযিদশুনে ভাযিমত যযর্ত কময
কদমফা ।
৯. (ক নফী,) তুযভ যক ভমন কমযা কম, গুা ও াাম য (উতেকায) অযধফাীযা আভায যনদণনভুময ভমধে
একযি যফস্ময়কয যনদণন যেমরা?
১০. (ঘিনাযি এভন ময়যেমরা,) কযতয় মুফক মেন গুায় আশ্রয় যনমরা, অতয তাযা (আল্লায দযফাময এই
ফমর) কদায়া কযমরা, ক আভামদয ভাযরক, একান্ত কতাভায কাে কথমক আভামদয ওয তুযভ অনুগ্র দান কমযা,
আভামদয কাজকভণ (আঞ্জাভ কদয়ায জমনে) তুযভ আভামদয যিক থ কদোও।
১১. অতয আযভ গুায কবতময তামদয কামন ফহু ফেয ধময (ঘুমভয) দণা রাযিময় যােরাভ।
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১২. তাযয (এক মণাময়) আযভ তামদয (ঘুভ কথমক) উযিময় যদরাভ, মামত কময আযভ একথা কজমন যনমত াযয
(তামদয) দ'দমরয ভমধে ককান& দরযি যিক কময ফরমত াময কম, তাযা কমতাযদন কোমন অফস্থান কমযযেমরা।
১৩. (ক নফী,) আযভই কতাভায কামে তামদয ফৃত্তান্ত যিকবামফ ফর্ণনা কযযে; (ভুরত) তাযা যেমরা কযতয়
নওমজায়ান ফেযি, মাযা তামদয ভাযরমকয ওয ঈভান এমনযেমরা, আযভ তামদয কদায়ামতয মথ এযিময়ও
যদময়যেরাভ।
১৪. আযভ তামদয অন্তকযর্মক (ধধমণ দ্বাযা) দৃঢ়তা দান কমযযে, মেন তাযা (আল্লায মথ) দাাঁয ময় কিমরা এফং
কঘালর্া কযমরা, আভামদয ভাযরক কতা মেন যতযন, যমযন আভানভু ও মভীমনয ভাযরক, আভযা কেমনা আল্লা
তায়ারা ো া আয কাউমক ডাকমফা না, মযদ (আভযা) এভন (অমমমেৌযিক) কথা ফযর তামর (তা মফ ভাযাত্মক)
দ্বীন যফমযাধী কাজ।
১৫. এযা মে আভামদয স্বজাযতয (করাক, মাযা) তাাঁমক ফাদ যদময় অংেে ভাফুদ (-এয কিারাভী) গ্রর্ কমযমে;
(তাযা মযদ তেফাদীই য় তামর) তাযা স্পে দরীর যনময় আম না ককন? তায িাইমত ফম া মামরভ আয কক, কম
আল্লা তায়ারায ওয যভথো আমযা কময!
১৬. (অতয কজায়ানযা যস্পযমক ফরমরা,) আল্লা তায়ারা ো া অনেমদয মাযা ভাফুদ ফানায় তামদয কাে কথমক
কতাভযা মেন যফযেন্ন ময় িমরই কিমর, তেন কতাভযা (এোন কথমক কফয ময় যফমল) একযি গুায় যিময় আশ্রয়
নাও, (কোমন) কতাভামদয ভাযরক কতাভামদয ওয তাাঁয যভমতয (োয়া) যফস্তায কময কদমফন এফং কতাভামদয
যফলয়গুমরা কতাভামদয জমনে জ কময কদমফন।
১৭. (ক নফী,) তুযভ মযদ (ক গুা কদেমত, তামর) কদেমত কমত, তাযা তায (ভধেফতণী) এক প্রস্ত িত্বময
অফস্থান কযমে, ুমণ (তায) উদয়কামর তামদয গুায দযক্ষর্ া যদময় কমর মামে, (আফায) মেন তা অস্ত মায়
তেন তা গুায ফাভ া যদময় অযতক্রভ কময ( ুমমণয প্রেযতা কেমনা তামদয কমেয কাযর্ য় না); আমর এ
ফই মে আল্লা তায়ারায (কুদযমতয) যনদণন, (এ ফ যনদণমনয ভাধেমভ) আল্লা তায়ারা মামক কদায়াত দান
কমযন ক-ই একভাত্র কদায়াতপ্রাপ্ত য়, আয (মামক) যতযন কিাভযা কমযন ক কেমনা ককামনা থ প্রদণনকাযী ও
অযববাফক কমত াময না।
১৮. (ক নফী, তুযভ মযদ কদেমত তামর) তুযভ তামদয বাফমত, তাযা ফুযি কজমিই যময়মে, অথি তাযা যকন্তু ঘুভন্ত,
আযভ তামদয (কেমনা) ডামন (কেমনা) ফামভ যযফতণন কময যদতাভ, তামদয কুকযু যি (গুায) াভমন তায াত দযি
প্রাযযত কময (াাযাযত অফস্থায় ফম) যেমরা, তুযভ মযদ তামদয যদমক (যতে) উাঁযক কভময কদেমত, তামর তুযভ
অফেই তামদয কাে কথমক কেমন যপময াযরময় কমমত এফং তামদয (এ আজফ দৃে) কদমে তুযভ যনমন্দম বময়
(তামদয কথমক) আতংযকত ময় কমমত।
১৯. এ বামফই তামদয আযভ (ঘুভ কথমক) উযিময় যদরাভ, মামত কময তাযা (তামদয অফস্থান ম্পমকণ ) যনমজযা
যস্পময যজজ্ঞাাফাদ কময; (কথা প্রংমি) তামদয ভধে কথমক এক ফেযি ফরমরা (ফমরা কতা), কতাভযা এ গুায়
কমতাকার অফস্থান কমযমো; তাযা ফরমরা, (ফম া কজায) একযদন যকংফা একযদমনয যকেু অং আভযা (এোমন)
অফস্থান কমযযে; অতয (মেন তাযা একভত মত াযমরা না তেন) তাযা ফরমরা, কতাভামদয ভাযরকই এ কথা
জামনন, কতাভযা (এ গুায়) কমতা কার অফস্থান কমযমো; এেন (ক যফতকণ কযমে ফযং) কতাভযা কতাভামদয
একজনমক কতাভামদয এ ভুদ্রা ময ািাও, ক (ফাজাময) যিময় কদেুক ককান োফায উত্তভ, অতয কোন
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কথমক যকেু োফায কতাভামদয কামে যনময় আুক, ক কমন যফিক্ষর্তায ামথ কাজ কময এফং ক কমন ককামনা
অফস্থায় কাউমক কতাভামদয ফোাময যকেু জানমত না কদয়।
২০. তাযা মে (এভন) ফ করাক মযদ তামদয কামে কতাভামদয (কথাযি) তাযা প্রকা কময কদয়, তামর তাযা
কতাভামদয প্রস্তযাঘাত (কময তো) কযমফ যকংফা কতাভামদয (কজায কময) তাযা তামদয দ্বীমন যপযযময় কনমফ, (আয
একফায) কতভনযি মর কেমনাই কতাভযা ভুযি ামফ না।
২১. আয এবামফই আযভ (একযদন) তামদয ফোায (যফাীমদয) জাযনময় যদরাভ, মামত কময তাযা (এ কথা)
জানমত াময, (ভৃতমক জীফন কদয়ায ফোাময) আল্লা তায়ারায ওয়াদা (আমরই) তে এফং ককয়াভমতয
(আায) ফোামযও ককামনা যকভ মন্দ কনই, মেন তাযা যনমজমদয ভমধে এ যনময় যফতকণ কময মাযেমরা, (তেন)
যকেু করাক ফরমরা, (তামদয ম্মামন) তামদয ওয একযি (স্মৃযত-) কেৌধ যনভণার্ কময দাও; (আমর) কতাভামদয
ভাযরকই তামদয ম্পমকণ ফণাযধক েফয যামেন; (অয যদমক) কমফ ভানুল তামদয কামজয ওয কফী প্রবাফারী
যেমরা তাযা ফরমরা (স্মৃযতমমেৌধ ফানামনায ফদমর িমরা) আভযা তামদয ওয একযি ভাযজদ ফাযনময় কদই।
২২. যকেু করাক ফমর, (গুায অযধফাীযা যেমরা) যতন জন, ওমদয ভমধে িতুথণযি (যেমরা) ওমদয (াাযাদায)
কুকযু , (আফায) যকেু করাক ফমর, (তাযা যেমরা) াাঁি জন, তামদয লিযি (যেমরা) ওমদয কুকযু , (আমর) অজানা
অমদো যফলয়ভুময প্রযত এযা (োভাো) অনুভান যনমক্ষ কমযই (এ ফ যকেু) ফরমে, তামদয ককউ ফমর (ওযা
যেমরা) াত জন এফং অেভযি যেমরা তামদয কুকযু ; (ক নফী,) তুযভ (এমদয) ফমরা (াাঁ), আভায ভাযরক বামরা
কমযই জামনন ওমদয (আর) ংেো কমতা যেমরা, তামদয ংেো েুফ কভংেেক করাকই ফরমত াময। তুযভও
এমদয ফোাময াধাযর্ আমরািনায ফাইময কফী যফতকণ কমযা না এফং তামদয ম্পমকণ (োভাো অনে) ভানুলমদয
কামেও যজজ্ঞাাফাদ কমযা না।
২৩. (ক নফী,) কেমনা ককামনা কামজয ফোাময এ কথা ফমরা না, (এ কাজযি) আযভ আিাভীকার কযমফা,
২৪. (াাঁ,) ফযং (এবামফ ফমরা,) আল্লা তায়ারা মযদ িান (তামরই আযভ আিাভীকার এ কাজিা কযমত াযমফা),
মযদ কেমনা (ককামনা যকেু) বুমর মাও তামর কতাভায ভাযরকমক স্মযর্ কমযা এফং ফমরা, ম্ভফত আভায ভাযরক
এয (কাযনীয) িাইমত যনকিতয ককামনা করোর্ যদময় আভামক থ কদোমফন।
২৫. তাযা তামদয (এ) গুায় কাযিময়মে কভাি যতন ফেয, তাযা (এয ামথ) কমাি কমযমে আমযা নয় (ফেয)।
২৬. (ক নফী,) তুযভ ফমরা, (ফস্তুত) একভাত্র আল্লা তায়ারাই যিক কময ফরমত ামযন, ওযা (গুায়) কমতা ফেয
কাযিময়মে, আভানভূ ও মভীমনয (মাফতীয়) িায়ফ যফলময়য জ্ঞান কতা একভাত্র তাাঁয (জমনেই যনদণযে যময়মে);
কমতা ুন্দয দ্রো যতযন, কমতা ুন্দয কশ্রাতা যতযন! যতযন ো া তামদয যদ্বতীয় ককামনাই অযববাফক কনই, আল্লা
তায়ারা যনমজয কতৃত্ব ও ক্ষভতায় অনে কাউমক কেমনা যীক কমযন না।
২৭. (ক নফী,) কতাভায ওয কতাভায ভাযরমকয কম ককতাফ নাযমর কযা ময়মে তা তুযভ কতরাওয়াত কযমত
থামকা; তাাঁয (ককতামফ ফযর্ণত) কথাফাতণা যদফদর কযায ককউই কনই, যতযন ো া তুযভ আয ককামনাই আশ্রয়স্থর
ামফ না।
২৮. (ক নফী,) তুযভ যনমজমক দা ক ফ ভানুলমদয ামথ কযমে িরমফ, মাযা কার ন্ধ্োয় তামদয ভাযরকমক
ডামক, তাযা একভাত্র তাাঁযই নত্মুযে কাভনা কময এফং কেমনা তামদয কাে কথমক কতাভায (কেময) দৃযে যপযযময়
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যনময়া না, (কতাভায অফস্থা কদমে এভন কমন ভমন না য় কম,) তুযভ এই াযথণফ জিমতয কমেৌন্দমণই কাভনা কমযা,
কেমনা এভন ককামনা ফেযিয কথাভমতা িমরা না, মায অন্তকযর্মক আযভ আভায স্মযর্ কথমক িামপর কময
যদময়যে, আয কম ফেযি যনমজয প্রফৃযত্তয কিারাভী কযমত শুরু কমযমে এফং মায কামণকরা (আল্লা তায়ারায)
ীভানা রংঘন কমযমে।
২৯. (ক নফী,) তুযভ ফমরা, এ তে (দ্বীন) কতাভামদয ভাযরমকয ক্ষ কথমক এমমে। ুতযাং মায ইো ক (এয
ওয) ঈভান আনুক আয মায ইো ক (তা) অস্বীকায করুক, আযভ কতা এ (অস্বীকাযকাযী) মামরভমদয জমনে
এভন এক আগুন প্রস্তুত কময কযমেযে, মায ফমেনী তামদয ুমযাুযযই যযফমেন কময যােমফ; মেন তাযা (াযনয
জমনে) পযযয়াদ কযমত থাকমফ তেন এভন এক িযরত ধাতুয ভমতা ানীয় তামদয কদয়া মফ, মা তামদয ভগ্র
ভুেভন্ডর জ্বাযরময় ুয ময় কদমফ, কী বীলর্ (মফ ক) ানীয়; আয কী যনকৃে মফ তামদয আশ্রময়য স্থানযি!
৩০. আয মাযাই আল্লা তায়ারায ওয ঈভান এমনমে এফং বামরা কাজ কমযমে (তামদয ককামনা আংকা কনই),
আযভ কেমনা তামদয যফযনভয় যফনে কযয না মাযা কনক কাজ কময,
৩১. এমদয জমনে যময়মে এভন এক স্থায়ী জান্নাত, মায াদমদ যদময় ির্ণাধাযা প্রফাযত মফ, তামদয কোমন
কানায কাাঁকন দ্বাযা অরংকৃত কযা মফ, তাযা যযধান কযমফ ুক্ষ ও ুরু কযমভয কাাক, (উযন্তু) তাযা
ভাীন মফ (এক) ুযিত আমন, কমতা ুন্দয (তামদয এ) যফযনভয়; কমতা িভত্কায (তামদয) আশ্রময়য (এ)
স্থানযি!
৩২. (ক নফী,) তামদয জমনে তুযভ দ'জন করামকয উদাযর্ ক কমযা, মামদয একজনমক আযভ দমিা আংগুমযয
ফািান দান কমযযেরাভ এফং তামক দমিা (কযতয়) কেজুয িাে দ্বাযা যযমফযেত কময কযমেযেরাভ, আফায এ
দ'কয়য ভধেফতণী স্থানমক (যযর্ত) কমযযেরাভ একযি ুপরা েমক্ষমত্র।
৩৩. উবয় ফািানই (এক মণাময়) মথমে পর দান কযমরা, (পরদামন) ফািান দমিা ককামনাযকভ ত্রুযি কমযযন,
উবয় ফািামন আযভ াযনয ির্ণাধাযাও প্রফাযত কময কযমেযেরাভ।
৩৪. (এক মণাময়) তায অমনক পর ময় কিমরা, অতয (একযদন) ক তায াথীমক কথা প্রংমি ফরমরা,
কদমো, আযভ ধন-ম্পমদয যদক কথমক কতাভায িাইমত (কমভন) ফম া, (কতভযন) জনফমরও আযভ কতাভায িাইমত
কফী যিারী।
৩৫. যনমজয (যি াভমথণয) ফোাময ফা াফায কযমত কযমত ক যনমজয ফািামন যিময় প্রমফ কযমরা এফং
ফরমরা, আযভ বাফমতই াযে না, এ ফািান (-এয কমেৌন্দমণ ককামনা যদন) যনমল ময় মামফ!
৩৬. আযভ (এও) ভমন কযয না, একযদন (এফ ধ্বং ময়) ককয়াভত প্রযতযিত মফ এফং (ককয়াভমতয য)
আভামক মযদ আভায ভাযরমকয াভমন যপযযময় কনয়াও য়, তামর এয িাইমত উত্কৃে ককামনা যকেু আযভ
(কোমন) ামফা।
৩৭. (তায) ক (িযীফ) াথীযি কম তায ামথ কথা ফরযেমরা, ফরমরা, (এ াযথণফ ম্পদ কদমে) তুযভ যক যতেই
ক ভান ত্তামক অস্বীকায কযমো, যমযন কতাভামক (প্রথভত) ভাযি কথমক অতয শুক্রকর্া কথমক য়দা কমযমেন,
যযমমল যতযন কতাভামক (একযি) ভানুমলয আকৃযতমত ুর্ণাংি কমযমেন;
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৩৮. যকন্তু (আযভ কতা যফশ্বা কযয,) কই ৃযেকতণা আল্লা তায়ারাই মেন আভায ভাযরক এফং আভায ভাযরমকয
(ককামনা কামজয) ামথ আযভ কাউমক যীক কযয না।
৩৯. কমতা বামরা মতা তুযভ মেন কতাভায (পরফতী) ফািামন প্রমফ কযমর, তেন মযদ তুযভ (একথাযি) ফরমত,
আল্লা তায়ারা মা কিময়মেন তাই ময়মে, আল্লা তায়ারা ফেযতমযমক কামযাই (যকেুই ঘিামনায) যি কনই, মযদও
তুযভ আভামক ধমন জমন কতাভায িাইমত কভ কদেমর (যকন্তু আযভ আল্লা তায়ারায ওয ঈভান যাযে)।
৪০. ম্ভফত আভায ভাযরক আভামক কতাভায (এ াযথণফ) ফািামনয িাইমত আমেযামত উত্কৃে (ককামনা ফািান) দান
কযমফন এফং (অকৃতজ্ঞতায জমনে) তায ওয আভান কথমক এভন ককামনা যফমণয় নাযমর কযমফন, পমর তা
(উযিদ) শুনে (এক যফযান) বূযভমত যযর্ত ময় মামফ।
৪১. যকংফা তায াযন তায (মভীমনয) নীমিই অন্তযণত ময় মামফ, (কতভন যকেু মর) তুযভ কেমনা তা (আফায)
েুাঁমজ আনমত াযমফ না।
৪২. (অতয তাই ঘিমরা,) তায (ফািামনয) পরপরাযদমক যফমণয় এম যঘময কপরমরা, তেন ক ফেযি কই
ফেময়য ওয মা ক ফািামনয (কাবাফধণমনয কেমন) কমযযেমরা, ামতয ওয াত কযমে আমক্ষ কযমত রািমরা
(ফািামনয অফস্থা এভন মরা কম), তা ভুে থুফম ম থাকমরা এফং ক (যনমজয বুর ফুিমত কময) ফরমত
রািমরা, কমতা বামরা মতা মযদ আযভ আভায ভাযরমকয (ক্ষভতায ামথ) অনে কাউমক যীক না কযতাভ!
৪৩. (মাযা ফাাদযী কমযমে তামদয) ককামনা দরই (আজ) তামক আল্লায (এ প্রযতমামধয) কভাকামফরায় াামে
কযায জমনে (অফযে) যইমরা না না ক যনমজ ককামনা যকভ প্রযতমাধ যনমত াযমরা!
৪৪. (ককননা) এোমন যক্ষা কযায মাফতীয় এেযতয়ায একভাত্র আল্লা তায়ারায, যমযন একভাত্র তে, ুযস্কাযদামন
ও যযর্াভ যনধণাযমর্ যতযনই উত্তভ।
৪৫. (ক নফী,) তুযভ এমদয কামে দযনয়ায জীফমনয উদাযর্ ক কমযা (এ জীফনিা মে) াযনয ভমতা আযভ
তামক আকা কথমক ফলণর্ কযয, মায কাযমর্ মভীমনয উযিদ ঘন (ুমাযবত) ময় ওমি, অতয এক ভয় ফাতা
তা উয ময় যনময় যপময; (ভুরত) আল্লা তায়ারা ফ যকেুয ওয প্রিন্ড ক্ষভতাফান।
৪৬. (আমর) ধন ম্পদ ও ন্তান ন্তযন মে (কতাভামদয) াযথণফ জীফমনয কযতয় (অস্থায়ী) কমেৌন্দমণ ভাত্র,
যিযস্থায়ী যফলয় মে (ভানুমলয) কনক কাজ, (আয তা মে) কতাভায ভাযরমকয কামে ুযস্কায াওয়ায জমনে
অমনক বামরা, আয ককামনা (করোর্ভয়) যকেু কাভনা কযমত কিমরও তা মে উত্তভ।
৪৭. কমযদন আযভ াা ভুমক িরভান কময (যযময়) কদমফা এফং তুযভ ৃযথফীমক কদেমফ, (তা) একযি শুনে
প্রান্তয, (কযদন) আযভ তামদয (ভানফকুর)-কক এক জায়িায় জম া কযমফা, তামদয ককামনা একজনমকও আযভ ফাদ
কদমফা না।
৪৮. তামদয (ফাই)-কক কতাভায ভাযরমকয াভমন াযযফদ্ধবামফ এমন াযময কযা মফ; (অতয আযভ ফরমফা,
আজ কতা) কতাভযা ফাই আভায কামে এম কিমো (যিক) কমভযন কময আযভ কতাভামদয প্রথভ ফায য়দা
কমযযেরাভ, যকন্তু কতাভযা (অমনমকই) ভমন কযমত, আযভ কতাভামদয (যদ্বতীয় ফায আভায কামে াযময কযায) জমনে
ককামনা ভয় (- ুিী) যনধণাযর্ কময যাযেযন!
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৪৯. (অতয তামদয াভমন) আভরনাভা যাো মফ, (তেন) নাপযভান ফেযিমদয তুযভ কদেমফ, ক আভরনাভায়
মা যকেু যরযফদ্ধ আমে তায কাযমর্ তাযা (েুফই) আতংকগ্রস্ত থাকমফ, তাযা ফরমত থাকমফ, ায় দবণািে আভামদয,
এ (আফায) ককভন গ্রন্থ! এ কতা (কদেযে আভামদয জীফমনয) কোমিা যকংফা ফম া প্রমতেক যফলময়যই যাফ কযমেমে,
তাযা মা যকেু কমযমে তায প্রযতযি ফস্তুই তাযা (ক গ্রমন্থ) ভজুদ কদেমফ, কতাভায ভাযরক (কযদন) কামযা ওয
যফন্দুভাত্র মুরুভও কযমফন না।
৫০. (স্মযর্ কমযা), মেন আযভ কপমযতামদয ফমরযেরাভ, কতাভযা ফাই আদভমক াজদা কমযা, তেন তাযা
ফাই াজদা কযমরা, যকন্তু ইফরী ো া, (ক াজদা কযমরা না); ক যেমরা (আমর) যজ্বনমদযই একজন, ক
তায ভাযরমকয আমদময নাপযভানী কযমরা; (কম এমতা ফম া নাপযভানী কযমরা) কতাভযা যক তামক এফং তায
ফংধযমদয আভায ফদমর কতাভামদয অযববাফক যমমফ গ্রর্ কযমফ, অথি (প্রথভ যদন কথমকই) ক কতাভামদয
(প্রকাে) দভন; (কিময় কদমো,) মামরভমদয যক যনকৃে যফযনভয় (কদয়া ময়মে)।
৫১. আকাভন্ডরী ও ৃযথফী ৃযে কযায ভয় আযভ তামদয কাউমক ডাযকযন, এভনযক স্বয়ং তামদয যনমজমদয
ফানামনায ভয়ও (কতা আযভ তামদয ডাযকযন, আমর আযভ কতা অক্ষভ যেরাভ না কম, তামদয যাভণ আভায
দযকায), অনেমদয মাযা কিাভযা কময আযভ তামদয ফন্ধ্ু যমমফ গ্রর্ কযয না।
৫২. কমযদন যতযন (এমদয) ফরমফন, কতাভযা তামদয ডামকা মামদয কতাভযা (আভায যীক) ভমন কযমত, অতয
ওযা তামদয ডাকমফ (যকন্তু) তাযা তামদয এ ডামক ককামনাই া া কদমফ না, আযভ এমদয উবময়য ভািোমন এক
(ভযর্) পাাঁদ কযমে কদমফা।
৫৩. (এ) নাপযভান করামকযা মেন (জাান্নামভয) আগুন কদেমত ামফ তেন তাযা ফুমি মামফ, তাযা (এক্ষুযর্)
কোমন যিময় যতত মে, (আয একফায কোমন যতত মর) ওযা তা কথমক কেমনাই ভুযিয থ ামফ না।
৫৪. আযভ ভানুমলয (কফািায) জমনে এই ককাযআমন ফ ধযমনয উভা (ও উদাযর্) যফদবামফ ফর্ণনা কমযযে,
যকন্তু ভানুলযা অযধকাং যফলয় যনময়ই তকণ কময।
৫৫. কদায়াত মেন ভানুমলয াভমন এম কিমরা তেন ঈভান আনা ও (গুনাময জমনে) তামদয ভাযরমকয কামে
ক্ষভা িাওয়া কথমক তামদয ককান& যজযন যফযত যােমে, তাযা (ম্ভফত) ূফণফতণী ভানুলমদয অফস্থা তামদয কামে
এম কেৌাঁোমনায যকংফা (আভায) আমাফ তামদয াভমন এম াযময ফায অমক্ষা কযমে।
৫৬. আযভ কতা যুরমদয ািাই কম, তাযা (ভানুলমদয জমনে জান্নামতয) ুংফাদফাী ও (জাান্নামভয) তকণকাযী
(মফ), যকন্তু মাযা কুপযী কমযমে তাযা (কোমিাোমিা যফলয় যনময়) িি া শুরু কময, মামত তাযা তেমক ফেথণ কময
যদমত াময, (ভুরত) তাযা আভায আয়াতভুমক এফং কমফ যফলয় যদময় তামদয (জাান্নাভ কথমক) তকণ কযা
ময়যেমরা তামক যফদ্রূময যফলময় যযর্ত কময যনময়মে।
৫৭. তায িাইমত ফম া মামরভ আয কক আমে মামক তায ভাযরমকয আয়াতভু স্মযর্ কযযময় কদয়া মে এফং ক
এয কথমক ভুে যপযযময় যনমে, (মফণাযয) মা যকেু (গুনাময কফািা) তায াত দমিা অজণন কমযমে ক (তা) বুমর
মায়; আযভ তামদয অন্তমযয ওয (জামযরয়ামতয) আফযর্ রাযিময় যদময়যে, কমন তাযা (তে দ্বীন) ফুিমত না
াময, (এভযনবামফ) তামদয কামনও (এক ধযমনয) কযিন ফস্তু কেমর যদময়যে (এ কাযমর্ তাযা তে কথা শুনমত
ায় না, অতএফ ক নফী); তুযভ ওমদয মমতাই কদায়ামতয মথ ডামকা না ককন, তাযা কেমনা কদায়াত ামফ না।
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৫৮. (ক নফী,) কতাভায ভাযরক ফম াই ক্ষভাীর ও দয়াফান; যতযন মযদ তামদয ফাইমক তামদয কৃতকমভণয জমনে
াযস্ত যদমত িাইমতন, তামর যতযন (মজই) াযস্ত ত্বযাযিত কযমত াযমতন; ফযং (এয যযফমতণ) তামদয জমনে
(াযস্তয) একযি প্রযতশ্রুত ক্ষর্ (যনধণাযযত) আমে, মা কথমক ওমদয কামযাই যযত্রার্ কনই!
৫৯. এ জনদ (ও তামদয অযধফাীযা) মেন (আল্লা তায়ারায) ীভা রংঘন কমযযেমরা তেন আযভ তামদয যনভণর
কময যদময়যে, তামদয ধ্বংময জমনেও আযভ একযি যদন ক্ষর্ যনযদণে কময কযমেযে।
৬০. (ক নফী, তুযভ এমদয ভুায ঘিনা কানাও,) মেন ভুা তায োমদভমক ফরমরা, মমতাক্ষর্ মণন্ত আযভ দমিা
ািমযয যভরনস্থমর না কেৌাঁেমফা, তমতাক্ষর্ মণন্ত আযভ (আভায যযকল্পনা কথমক) যপময আমফা না, যকংফা
(প্রময়াজমন এ জমনে) দীঘণ ভয় মণন্ত আযভ িরা অফোত যােমফা!
৬১. মেন তাযা উবময় (কই প্রতোযত) দমিা ািমযয ংিভস্থমর এম কেৌাঁেমরা তেন তাযা উবময়ই তামদয
(োফামফয জমনে যাো) ভােযিয কথা বুমর কিমরা, অতয ক ভােযি (েুমি যিময়) ু ংময়য ভমতা (একযি) থ
কময (মজই) ািময িমর কিমরা।
৬২. মেন তাযা আমযা যকেু দয এযিময় কিমরা তেন ক তায োমদভমক ফরমরা, (এফায) আভামদয নাতা যনময়
এমা, আভযা আজমকয এ পময যতেই বাযী ক্লান্ত ময় ম যে।
৬৩. ক ফরমরা, তুযভ যক কদমোযন, আভযা মেন যরােমন্ডয াম যফশ্রাভ কযযেরাভ, যতেই আযভ ভামেয কথাযি
বুমরই যিময়যেরাভ, (আমর) য়তানই আভামক বুযরময় যদময়মে কম, আযভ তায কথািা স্মযর্ যােমফা, আয ক
(ভােযি)ও যক আশ্চমণজনক দ্ধযতমত যনমজয থ ধময ািমযয যদমক কনমভ কিমরা।
৬৪. ক ফরমরা (াাঁ), এই কতা মে ক (জায়িা,) মায আভযা ন্ধ্ান কযযেরাভ (ভােযি িমর মাওয়ায জায়িাই
মে ািমযয কই যভরনস্থর), অতয তাযা যনমজমদয মথয যিহ্ন ধময যপময িরমরা।
৬৫. এযয তাযা (কোমন কেৌাঁেমর) আভায ফান্দামদয ভাি কথমক একজন (ুর্েফান) ফান্দামক (কোমন) কমরা,
মামক আযভ আভায অনুগ্র দান কমযযে, (উযন্তু) তামক আযভ আভায কাে কথমক (যফমল) জ্ঞান যযেময়যে।
৬৬. ভুা তামক ফরমরা, আযভ যক কতাভায অনুযর্ কযমত াযয, মামত কময আল্লা তায়ারায কাে কথমক কম জ্ঞান
কতাভামক কোমনা ময়মে তায যকেু অং তুযভ আভামক কোমত ামযা।
৬৭. ক ফরমরা (াাঁ ামযা), তমফ আভায ামথ কথমক (কতা) তুযভ কেমনা ধধমণ ধাযর্ কযমত াযমফ না।
৬৮. (অফে এিাও যিক), কম যফলয় তুযভ (জ্ঞান যদময়) আয়ত্ব কযমত ামযাযন তায ওয তুযভ ধধমণ ধযমফই ফা যক
কময?
৬৯. ক ফরমরা, আল্লা তায়ারা মযদ িান তামর তুযভ আভামক ধধমণীর (যমমফই) ামফ, আযভ কতাভায ককামনা
আমদমযই ফযমেরাপ কযমফা না।
৭০. ক ফরমরা, আো মযদ তুযভ আভামক অনুযর্ কমযাই তামর (ভমন যােমফ) ককামনা যফলয় যনময় আভামক যকেু
যজমজ্ঞ কযমফ না, মমতাক্ষর্ না ক কথা আযভ (যনমজই) কতাভামক ফমর কদমফা!
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৭১. অতয তাযা দ'জন থ িরমত শুরু কযমরা। (নদীয াম এম) উবময়ই একযি কমনেৌকায় আমযার্ কযমরা,
(কমনেৌকায় ওমিই) ক তামত যেদ্র কময যদমরা; ক (ভুা) ফরমরা, তুযভ যক এজমনে তামত যেদ্র কময যদমর কমন এয
আমযাীমদয তুযভ ডুযফময় যদমত ামযা, তুযভ যতেই এক গুরুতয (অনোয়) কাজ কমযমো!
৭২. (ভুায কথা শুমন) ক ফরমরা, আযভ যক কতাভামক একথা ফযরযন, আভায ামথ কথমক তুযভ কেমনা ধধমণ ধাযর্
কযমত াযমফ না।
৭৩. ক ফরমরা, আযভ কম বুর কমযযে ক ফোাময তুযভ আভামক াক াও কমযা না এফং (এ ফোাময) আভায
ওয কফী কমিাযতাও আমযা কমযা না।
৭৪. আফায তাযা থ িরমত শুরু কযমরা। (যকেু দয যিময়) তাযা উবময় একযি (যকমায) ফারক কমরা, (ামথ
ামথ) ক তামক তো কময কপরমরা, (এ কাজ কদমে) ক ফরমরা, তুযভ কতা ককামনাযকভ তোয অযাধ ো াই
একযি যনস্পাপ জীফনমক যফনা কযমর! তুযভ (যতেই) একিা গুরুতয অনোয় কাজ কময কপমরমো!

পঠরঠ ১৬
৭৫. ক ফরমরা, আযভ যক কতাভামক একথা ফযরযন কম, তুযভ আভায ামথ (কথমক) কেমনা ধধমণ ধযমত াযমফ না।
৭৬. ক ফরমরা, মযদ এযয আয একযি কথাও আযভ কতাভামক যজমজ্ঞ কযয, তামর তুযভ আভামক কতাভায ামথ
কযমো না, (অফে এেন কতা) তুযভ আভায ক্ষ কথমক ওময ক কযায (প্রান্ত)-ীভায় কেৌাঁমে কিমো।
৭৭. আফায তাযা িরমত শুরু কযমরা। (যকেুদয এযিময়) তাযা জনমদয অযধফাীমদয কামে কেৌাঁেমরা, (কোমন
কেৌাঁমে) তাযা (কই জনমদয) অযধফাীমদয কামে যকেু োফায িাইমরা, যকন্তু তাযা তামদয উবময়য কভভানদাযী
কযমত অস্বীকায কযমরা, অতয কোমন তাযা একযি তমনান্মুে (ুযমনা) প্রািীয (কদেমত) কমরা, ক প্রািীযিা
কাজা কময যদমরা, ক (ভুা) ফরমরা, তুযভ িাইমর কতা (এমদয কাে কথমক) এয ওয যকেু াযযশ্রযভক গ্রর্
কযমত াযমত!
৭৮. ক ফরমরা (কফ), এোমনই কতাভায আভায ভমধে যফমেদ (ময় কিমরা যকন্তু তায আমি) কমফ কথায
ফোাময তুযভ আভায ামথ ধধমণ ধময থাকমত ামযাযন তায ফোেো আযভ কতাভামক ফমর যদমত িাই।
৭৯. (প্রথভ ঘিনাযি মে,) কনেৌকা ম্পযকণত, (ভুরত) তা যেমরা কময়কজন িযীফ ভানুমলয (ভাযরকানাধীন), তাযা
(এিা যদময়) ভুমদ্র (জীযফকা অমিলমর্য) কাজ কযমতা, যকন্তু আযভ (কনেৌকাযিমত যেদ্র কময) তামক ত্রুযিমুি কময
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যদমত িাইরাভ, (কাযর্) তামদয কেমনই যেমরা (এভন) এক ফাদা, কম (ত্রুযিযফীন) কম কনেৌকাই কমতা, তা ফর
প্রময়ামি যেযনময় যনমতা।
৮০. (আয াাঁ, ক) যকমাযযি (-য ঘিনা!) তায যতাভাতা উবময়ই যেমরা কভামভন, আযভ আংকা কযরাভ, (ফম া
ময়) ক এমদয দ'জনমকই (আল্লায) নাপযভানী ও কুপুয দ্বাযা যফভ্রান্ত কময কদমফ,
৮১. আযভ িাইরাভ তামদয ভাযরক তায ফদমর তামদয (এভন) একযি ন্তান দান কযমফন, কম দ্বীনদাযী ও যমিয
ম্পকণ যক্ষায ফোাময তায িাইমত অমনক বামরা (প্রভাযর্ত) মফ।
৮২. (ফণমল ওই কম) প্রািীযযি (-য ফোায! আমর) তা যেমরা মযয দযি এতীভ ফারমকয, এয নীমিই তামদয
জমনে (যযক্ষত) যেমরা গুপ্ত ধনবান্ডায, ওমদয যতা যেমরা একজন কনককায ফেযি, (এ কাযমর্ই) কতাভায ভাযরক
িাইমরন ওযা ফময়াপ্রাপ্ত কাক এফং তামদয (ক বান্ডায কথমক তাযা) ম্পদ কফয কময আনুক (এ প্রািীযিামকই
আযভ তামদয ফম া ওয়া মণন্ত দাাঁ কযযময় যােমত কিময়যেরাভ), এ যেমরা (ভুরত) কতাভায ভাযরমকয অনুগ্র
(দ্বাযা ম্পাযদত কযতয় কাজ), এয ককামনািাই (যকন্তু) আযভ আভায যনমজ কথমক কযযযন; আয এ মে কফ
কামজয ফোেো, কম ফোাময তুযভ (আভায ামথ কথমক) ধধমণ ধাযর্ কযমত াযযেমর না!
৮৩. (ক নফী,) এযা কতাভায কামে মুরকাযনায়ন ম্পমকণ জানমত িায়, তুযভ (তামদয) ফমরা, (াাঁ) আযভ (আল্লায
ককতামফ মা আমে) তা কথমক (ক) যফফযর্ কতাভামদয কামে এক্ষুযর্ (ম ) কানাযে।
৮৪. (আল্লা তায়ারা ফরমেন,) আযভ মভীমনয ফুমক তামক (যফুর) ক্ষভতা দান কমযযেরাভ এফং আযভ তামক (এয
জমনে প্রময়াজনীয়) ফ উায় উকযর্ও দান কমযযেরাভ,
৮৫. (একফায) ক অযবমামন কফমযাফায প্রস্তুযত গ্রর্ কযমত রািমরা,
৮৬. (িরমত িরমত) এভযনবামফ ক ুমমণয অস্তিভমনয জায়িায় যিময় কেৌাঁেুমরা, কোমন যিময় ক ুমণমক
(ািমযয) কামরা াযনমত ডুফমত কদেমরা, তায াম ক একযি জাযতমকও (ফা কযমত) কদেমরা, আযভ ফররাভ,
ক মুরকাযনায়ন (এযা কতাভায অধীনস্থ), তুযভ ইো কযমর (তামদয) াযস্ত যদমত ামযা অথফা তামদয ামথ তুযভ
দয় বাফও গ্রর্ কযমত ামযা।
৮৭. ক ফরমরা (াাঁ), এমদয ভামি কম (আল্লায ামথ) যফমদ্রা কযমফ তামক আযভ অফেই াযস্ত কদমফা, অতয
তামক (মেন) তায ভাযরমকয াভমন যপযযময় কনয়া মফ (তেন) যতযন তামক (আমযা) কযিন াযস্ত কদমফন।
৮৮. (অযযদমক) কম ফেযি (আল্লায ওয) ঈভান আনমফ এফং কনক কাজ কযমফ, তায জমনে (আমেযামত)
থাকমফ উত্তভ ুযস্কায, আয আযভও তায ামথ আভায কাজকভণ ম্পাদমনয ভয় একান্ত যফনম্র ফেফায কযমফা;
৮৯. অতয ক আমযক (অযবমামন) মথ কফরুমরা।
৯০. এভনযক (িরমত িরমত) ক ুমমণাদময়য স্থামন যিময় কেৌাঁেুমরা, তেন ক ুমণমক এভন একযি জাযতয ওয
(যদময়) উদয় মত কদেমরা; মামদয জমনে তায (প্রেয তা) কথমক (আত্মযক্ষায) ককামনা অন্তযার আযভ ৃযে কময
যাযেযন।
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৯১. (মুরকাযনায়মনয ঘিনা যেমরা) এ যকভই; আভায কামে ক ম্পযকণত ুমযাুযয েফযই (ভজুদ) আমে।
৯২. অতয ক আমযক (অযবমামন) মথ কফরুমরা।
৯৩. এভনযক (থ িরমত িরমত) ক দমিা প্রািীমযয ভধেফতণী স্থামন যিময় কেৌাঁেমরা, দই ফণমতয ভধেফতণী স্থামন
(কেৌাঁমে) ক এভন এক ম্প্রদাময়য করাকমদয কমরা, মাযা (মুরকাযনায়মনয) ককামনা কথাই (কতভন) ফুিমত
াযযেমরা ফমর ভমন মরা না।
৯৪. তাযা (যফযবন্নবামফ তামক) ফরমরা, ক (ফাদা) মুরকাযনায়ন, যনমন্দম ইয়াজুজ ভা'জুজ মে (নাভক দমিা
ম্প্রদায়) এ মভীমন (নানাযকভ) যফমণয় ৃযেকাযী, (এভতাফস্থায় তামদয কথমক ফাাঁিায জমনে) আভযা যক কতাভামক
(এ মতণ ককামনাযকভ) একিা কয' কদমফা কম, তুযভ আভামদয এফং তামদয ভামি একযি প্রািীয ফাযনময় কদমফ।
৯৫. ক ফরমরা (ককামনা কয কনয়ায প্রময়াজন কনই, ককননা), আভায ভাযরক আভামক মা যকেু যদময় কযমেমেন তাই
(আভায জমনে) উত্তভ, াাঁ, (াযীযযক) যি দ্বাযা কতাভযা আভামক াামে কযমত ামযা, আযভ কতাভামদয এফং
তামদয ভামি এক ভমফুত প্রািীয ফাযনময় কদমফা।
৯৬. কতাভযা আভায কামে (এ কামজয জমনে) করাায াতভু যনময় এমা (অতয ক অনুমায়ী তা আনা মরা
এফং প্রািীয ধতযীয কাজ শুরু ময় কিমরা); মেন ভধেফতণী পাাঁকা স্থানযি (ুর্ণ ময় কমরেৌ স্তুগুমরা দমিা
ফণমতয) ভান ময় কিমরা, তেন ক (তামদয) রক্ষে কময ফরমরা, কতাভযা (াাঁময) দভ যদমত থামকা; অতয
মেন তা আগুনমক (উত্তপ্ত) কযমরা, (তেন) ক ফরমরা, (এেন) কতাভযা আভায কামে (যকেু) িরামনা তাভা যনময়
এমা, আযভ তা এয ওয কেমর কদমফা।
৯৭. (এবামফই এভন একযি ভমফুত প্রািীয ধতযী ময় কিমরা কম,) অতয তাযা তায ওয উিমত (আয) ক্ষভ
মরা না না তাযা তা কবদ কময (ফাইময) আমত াযমরা।
৯৮. (মুরকাযনায়ন ফরমরা,) এই মা যকেু ময়মে তা ফই আভায ভাযরমকয অনুগ্রম (ময়মে), যকন্তু মেন আভায
ভাযরমকয ওয়াদা (-ভমতা ককয়াভত) আমফ, তেন যতযন তা িুর্ণ যফিুর্ণ কময একাকায কময কদমফন, আয আভায
ভাযরমকয ওয়াদা মে তে ওয়াদা;
৯৯. (ককয়াভমতয আমি) আযভ তামদয দমর দমর কেম কদমফা, তাযা (ভুমদ্রয) কেউময়য আকাময একদর আমযক
দমরয ভমধে প্রফযে মফ, মেন যংিায় পুত্কায কদয়া মফ তেন তামদয ফাইমক আযভ (ামযয ভয়দামন)
একযত্রত কযমফা,
১০০. (কযদন) আযভ জাান্নাভমক (তায) অযফশ্বাীমদয জমনে (াভমন) এমন াযময কযমফা,
১০১. মামদয কিামেয ভমধে আভায স্মযর্ কথমক আফযর্ ম যেমরা, তাযা (কদায়ামতয কথা) শুনমতই কমতা না।
১০২. কামপযযা যক এ কথা ভমন কময যনময়মে কম, তাযা আভায ফদমর আভাযই (কযতয়) কিারাভমক অযববাফক
ফাযনময় কনমফ; (আয আযভ এ ফোাময তামদয ককামনা যজজ্ঞাাফাদই কযমফা না!) আযভ কতা জাান্নাভমক
কামপযমদয কভভানদাযীয জমনে াযজময় কযমেযে।
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১০৩. (ক নফী, এমদয) তুযভ ফমরা, আযভ যক কতাভামদয এভন করাকমদয কথা ফরমফা, মাযা আভমরয যদক কথমক
ম্পূর্ণ ক্ষযতগ্রস্ত (ময় ম মে);
১০৪. (এযা মে) কফ করাক মামদয ভুদয় প্রিমো এ দযনয়ায় যফনে ময় কিমে, অথি তাযা ভমন ভমন বাফমে,
তাযা (ফুযি) বামরা কাজই কময মামে।
১০৫. এযাই মে কফ করাক, মাযা তামদয ভাযরমকয আয়াতভুমক অস্বীকায কময এফং (অস্বীকায কময) তাাঁয
ামথ ওমদয াক্ষামতয যফলয়যিও, পমর ওমদয ফ কভণই যনষ্ফর ময় মায়, তাই ককয়াভমতয যদন আযভ তামদয
(নাজামতয জমনে) জমনে ওমমনয ককামনা ভানদন্ডই স্থান কযমফা না।
১০৬. এিাই জাান্নাভ! (এিাই মরা) তামদয (মথাথণ) াওনা, ককননা তাযা (স্বয়ং স্রোমকই) অস্বীকায কমযমে,
(উযন্তু) তাযা আভায আয়াতভু ও (তায ফাক) যুরমদয যফদ্রূময যফলয় যমমফ গ্রর্ কমযমে।
১০৭. (অযযদমক) মাযা আল্লা তায়ারায ওয ঈভান এমনমে এফং (ক অনুমায়ী) কনক আভর কমযমে, তামদয
কভভানদাযীয জমনে জান্নাতুর কপযদাউ' (াজামনা) যময়মে।
১০৮. কোমন তাযা যিযযদন থাকমফ, (কযদন) তাযা কোন কথমক অনে ককাথাও কমমত িাইমফ না।
১০৯. (ক নফী,) তুযভ (এমদয) ফমরা, আভায ভাযরমকয (প্রংায) কথাগুমরা (যরযফদ্ধ কযা)-এয জমনে মযদ
ভুদ্র কাযর ময় মায়, তামর আভায ভাযরমকয কথা (করো) কল ওয়ায আমিই ভুদ্র শুযকময় মামফ, এভনযক
মযদ আযভ তায ভমতা (আমযা) ভুদ্রমক (করোয কাযর কময) াামে কযায জমনে যনময় আয (তফুও)।
১১০. (ক নফী,) তুযভ (এমদয) ফমরা, আযভ কতা কতাভামদয ভমতাই একজন (যি ভাংময) ভানুল, তমফ আভায
ওয ওী নাযমর য় (আয ক ওীয ভুর কথা মে), কতাভামদয ভাফুদ মেন একজন, অতএফ কতাভামদয ভামি
মযদ ককউ তায ভাযরমকয াক্ষাত্ কাভনা কময, ক কমন (ামভা) কনক আভর কময, ক কমন কেমনা তায
ভাযরমকয এফাদামত অনে কাউমক যীক না কময।
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ুযা ভাযইয়াভ
ভক্কায় অফতীণণ আয়াত ৯৮, রুকু ৬
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. কাপ-া-ইয়া-আঈন-ছ ায়াদ।
২. (ছ নফী, এ মে) ছতাভায ভালরমকয অনুগ্রময (কথাগুমরা) স্মযণ (কযা), মা লতলন তাাঁয এক অনুগত ফান্দা
মাকালযয়ায ওয (ছেযণ) কমযল মরন,
৩. মখন ছ একান্ত নীযমফ তায ভালরকমক ডাকল মরা।
৪. ছ ফমরল মরা, ছ আভায ভালরক, আভায (যীমযয) াড় দুফণর ময় মড়ম এফং (আভায) ভাথা শুমরাজ্জ্বর
ময় ছগম (তুলভ আভায ছদায়া কফুর কমযা), ছ আভায ভালরক, আলভ ছতা কখমনা ছতাভামক ছডমক ফযথণ ইলন!
৫. আভায (ভৃতুযয য) আলভ আভায ছ মন মড় থাকা আভায বাই ফন্ধুমদয (দ্বীমনয ফযাাময) আংকা কযল ,
(অযলদমক) আভায স্ত্রীও মে ফন্ধযা, (ন্তান ধাযমণ ছ ক্ষভ নয়, তাই) তুলভ একান্ত ছতাভায কা ছথমক
আভামক একজন উত্তযালধকাযী দান কমযা,
৬. ছম আভায উত্তযালধকালযত্ব কযমফ উত্তযালধকত্ব কযমফ ইয়াকুমফয ফংময, ছ (আভায) ভালরক, তুলভ তামক
একজন ন্তলবাজন ফযলি ফানাও।
৭. (আল্লা তায়ারা ফরমরন,) ছ মাকালযয়া, আলভ ছতাভামক একলি ছ মর (ওয়া)-য ুখফয লদলে, তায নাভ
(মফ) ইয়াইয়া, এয আমগ এ নামভ আলভ ছকামনা ভানুমলয নাভকযণ কলযলন।
৮. ছ ফরমরা, ছ আভায ভালরক, আভায ছ মর মফ লকবামফ, আভায স্ত্রী ছতা ফন্ধযা এফং আলভ লনমজও (এখন)
ফাধণমকযয ছল ীভানায় এম উনীত ময়ল ।
৯. আল্লা তায়ারা ফরমরন (াাঁ), এিা এবামফই (মফ), ছতাভায ভালরক ফরম ন, এিা আভায জমনয লনতান্ত জ
কাজ, আলভ ছতা এয আমগ ছতাভামকও ৃলি কমযল রাভ (তখন) তুলভও ছতা লক ু ল মর না!
১০. ছ ফরমরা, ছ আভায ভালরক, আভামক (এ জমনয লক ু) একিা লনদণন (ফমর) দাও; লতলন ফরমরন (াাঁ),
ছতাভায লনদণন মে, (ুস্থ ছথমকও) তুলভ (ক্রভাগত) লতন যাত ভানুলমদয ামথ ছকামনাযকভ কথাফাতণা ফরমফ না।
১১. অতয ছ কাভযা ছথমক ছফলযময় তায জালতয ছরাকমদয কাম এমরা এফং ইাযা ইংলগমত তামদয ফুলিময়
লদমরা, তাযা ছমন কার ন্ধযা আল্লা তায়ারায লফত্রতা ও ভলভা ছঘালণা কময।
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১২. (এযয এক ভয় ইয়াইয়ায জন্ম মরা, ছ মখন ফমড়া মরা, তখন আলভ তামক ফররাভ,)ছ ইয়াইয়া,
(আভায) ছকতাফমক তুলভ ি কময ধাযণ কমযা; (আমর) আলভ তামক ছ মর ছফরায়ই লফচায ফুলি দান
কমযল রাভ,
১৩. ছ আভায একান্ত কা ছথমকই হৃদময়য ছকাভরতা ও লফত্রতা রাব কযমরা; ছ ল মরা (আমরই) একজন
যমমগায ফযলি,
১৪. (তদুলয) ছ ল মরা লতা ভাতায একান্ত অনুগত কখমনা ছ অফাধয ও নাপযভান ল মরা না।
১৫. তায ওয ালি (ফললণত ময়ল মরা), ছমলদন তামক জন্ম ছদয়া ময়ম , (ালি ফললণত মফ ছলদন) ছমলদন ছ
ভৃতুয ফযণ কযমফ এফং ছমলদন ুনযায় ছ জীলফত ময় ুনরুলিত মফ।
১৬. (ছ নফী,) এ ছকতামফ ভাযইয়ামভয কথা তুলভ স্মযণ কমযা। (লফমল কময ছ ভময়য কথা) মখন ছ তায
লযফামযয ছরাকজনমদয কা ছথমক আরাদা ময় ূফণ লদমকয একলি ঘময লগময় আশ্রয় লনময়ল মরা।
১৭. অতয ছরাকমদয কা ছথমক (লনমজমক আড়ার কযায জমনয) ছ দণা কযমরা। আলভ তায কাম আভায রূ
(লজফযাঈর)-ছক াঠারাভ, ছ ূণণ ভানুমলয আকৃলতমত তায াভমন আত্মেকা কযমরা।
১৮. ছ ফরমরা (ছ আগত ফযলি), তুলভ মলদ আল্লা তায়ারামক বয় কমযা, তামর আলভ ছতাভার (অনলি) ছথমক
দয়াভয় আল্লা তায়ারায কাম ানা চাই।
১৯. ছ ফরমরা, আলভ ছতাভায ভালরমকয াঠামনা দুত, (আলভ ছতা এজমনয এমল ) ছমন ছতাভামক একলি লফত্র
ন্তান লদময় ছমমত ালয।
২০. ছ ফরমরা (এ লক ফরম া তুলভ)! আভায ছ মর মফ লকবামফ, আভামক (ছতা আজ মণন্ত) ছকামনা ুরুল স্পণও
কমযলন, আয না আলভ কখমনা অতী ল রাভ!
২১. ছ ফরমরা (াাঁ), এবামফই (মফ), ছতাভায ভালরক ফরম ন, তা আভায জমনয খুফই জ কাজ এফং আলভ
তামক ভানুলমদয জমনয (কুদযমতয) একলি লনদণন ও আভায কা ছথমক অনুগ্র (-াদৃয একলি ভানুল) ফানামত
চাই, (ভুরত) এিা ল মরা (আভায ক্ষ ছথমক) এক লস্থযীকৃত ফযাায।
২২. অতয ছ তামক (গমবণ) ধাযণ কযমরা এফং তামক  দুময (ছকামনা) এক জায়গায় চমর ছগমরা।
২৩. তাযয তায েফ ছফদনা তামক এক ছখজুয গাম য নীমচ লনময় এমরা, ছ ফরমরা, ায়! এয আমগই মলদ
আলভ ভময ছমতাভ এফং আলভ মলদ (ভানুলমদয স্মৃলত ছথমক) ম্পূণণ লফস্মৃত ময় ছমতাভ!
২৪. তখন একজন (ছপমযতা) তামক তায লনমচয লদক ছথমক আহ্বান কময ফরমরা (ছ ভাযইয়াভ), তুলভ ছকামনা
যকভ দুুঃখ কমযা না, ছতাভায ভালরক (ছতাভায লাা লনফাযমণয জমনয) ছতাভায (াময়য) নীমচ একলি (ালনয)
িণণা ফালনময় লদময়ম ন,
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২৫. তুলভ এ ছখজুয গাম য কান্ড ছতাভায লদমক নাড়া দাও, (ছদখমফ) তা ছতাভায ওয াকা ও তাজা ছখজুয
ছপরম ,
২৬. অতয (এ গাম য) ছখজুয তুলভ খাও এফং (এ িণণায) ানীয় ান কমযা এফং (ন্তামনয লদমক তালকময়
ছতাভায) ছচাখ জুড়াও, (ইলতভমধয) মখলন তুলভ ভানুলমদয কাউমক ছদমখা তামর ফরমফ, আলভ আল্লা তায়ারায
নামভ ছযামায ভান্নত কমযল , (এ কাযমণ) আলভ আজ ছকামনা ভানুমলয ামথ কথা ফরমফা না।
২৭. অতয ছ তামক লনমজয ছকামর ফন কময লনমজয জালতয কাম (লপময) এমরা; ছরামকযা (তায ছকামর
ন্তান ছদমখ) ফরমরা, ছ ভাযইয়াভ, তুলভ ছতা লতযই এক অদ্ভুত কান্ড কময ফমম া।
২৮. ছ ারূমনয ছফান (এলক কযমর তুলভ)? ছতাভায লতা ছতা ছকামনা অত্ ফযলি ল মরা না, ছতাভায ভাতাও ছতা
(চালযলত্রক লদক ছথমক) ছকামনা খাযা (ভলরা) ল মরা না!
২৯. ছ (ফাইমক) তায (ছকামরয লশুলিয) লদমক ইাযা কযমরা (এফং ফরমরা ছতাভামদয মলদ লক ু লজমে
কযায থামক তামর এমকই লজমে কমযা); তাযা ফরমরা, আভযা তায ামথ লকবামফ কথা ফরমফা, ছম (এখমনা)
ছদারনায লশু!
৩০. (এ কথা শুমনই) ছ (লশু) ফমর ওঠমরা (াাঁ), আলভ লে আল্লা তায়ারায ফান্দা। লতলন আভামক ছকতাফ
লদময়ম ন এফং আভামক লতলন নফী ফালনময়ম ন,
৩১. ছমখামনই আলভ থালক না ছকন লতলন আভামক (তাাঁয) অনুগ্রবাজন কযমফন, লতলন আভামক লনমদণ লদময়ম ন,
মমতালদন আলভ ববেঁনে থালক তমতালদন ছমন আলভ নাভাম েলতষ্ঠা কলয এফং মাকাত েদান কলয।
৩২. আলভ ছমন ভাময়য েলত অনুগত থালক, (আল্লায ছাকয,) লতলন আভামক না-পযভান ফানানলন।
৩৩. আভায ওয (আল্লা তায়ারায লফমল) োলি ছমলদন আলভ জন্মগ্রণ কমযল , োলি (থাকমফ) ছলদন,
ছমলদন আলভ (আফায) ভৃতুযফযণ কযমফা এফং (ভৃতুযয ময) ছমলদন জীলফত অফস্থায় ুনরুলিত মফা।
৩৪. এ মে ভাযইয়াভ ুত্র ঈা এফং (এ মে তায) আর ঘিনা, মা লনময় তাযা অমথাই মন্দ কময।
৩৫. (তাযা ফমর, ছ আল্লা তায়ারায ন্তান, লকন্তু) ন্তান গ্রণ কযা আল্লা তায়ারায কাজ নয়, লতলন (এ ছথমক)
অমনক লফত্র; লতলন মখন ছকামনা লক ু কযমত চান তখন শুধু ফমরন ও' এফং ামথ ামথই তা ময় মায়';
৩৬. অফযই আল্লা তায়ারা আভায ভালরক এফং ছতাভামদযও ভালরক, অতএফ ছতাভযা ফাই তাাঁযই ছগারাভী
কমযা; আয এিাই মে (জ ও ) যর থ।
৩৭. এযয (তামদয) দরগুমরা লনমজমদয ভামি (ভাযইয়াভ ুত্রমক লনময়) নানা ভতাননকয ৃলি কযমরা, অতয
(মাযা আল্লা তায়ারায ছঘালণা) অস্বীকায কযমরা তামদয জমনয যময়ম (ছকয়াভমতয) কলঠন লদমনয দুমবণাগ।
৩৮. ছমলদন এযা আভায াভমন এম ালময মফ, ছলদন তাযা বামরা কমযই শুনমফ এফং বামরা কমযই ছদখমত
ামফ, লকন্তু আজ এ মামরভযা (না ছানা ও না ছদখায বান কময) ুস্পি ছগাভযাীমত লনভলিত ময় আম ।
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৩৯. (ছ নফী,) ছই আমক্ষময লদনলি ম্পমকণ তুলভ এমদয াফধান কময দাও, ছমলদন (জান্নাত জাান্নামভয
ফযাাময চূড়ান্ত) লন্ধান্ত ময় মামফ। (এখন ছতা) এযা এ ফযাাময গাপরমত (ডুমফ) যময়ম , ওযা (আল্লায
ওযও) ঈভান আনম না।
৪০. লনমন্দম (এ) ৃলথফীয ভালরক আলভ এফং তায ওয মা লক ু যময়ম ছমফযও, আয তামদয ফাইমক আভায
কাম ই লপময আমত মফ।
৪১. (ছ নফী, এই) ছকতামফ তুলভ ইফযাীভ (-এয ঘিনা)-ছক স্মযণ কমযা, অফযই ছ ল মরা এক তযফাদী নফী।
৪২. (লফমল কময ছ ভময়য কথা) মখন ছ তায লতামক ফরমরা, ছ আভায লতা, তুলভ ছকন এভন একিা
লজলনময ূজা কমযা, মা ছদখমত ায় না, শুনমত ায় না, মা ছতাভায ছকামনা কামজও আম না।
৪৩. ছ আভায লতা, আভায কাম (আল্লা তায়ারায ৃলি যয ম্পমকণ ) ছম োন এমম তা ছতাভায কাম
আমলন, অতএফ তুলভ আভায কথা ছামনা, আলভ ছতাভামক ছাজা থ ছদখামফা।
৪৪. ছ আভায লতা (ছ োমনয ছমভেৌলরক কথা মে), তুলভ য়তামনয ছগারাভী কমযা না; ছকননা য়তান মে
যভ দয়ারু আল্লা তায়ারায না-পযভান।
৪৫. ছ আভায লতা, আভায বয় মে, (না-পযভান য়তামনয ছগারাভী কযমর) যভ দয়ারু আল্লা তায়ারায
ছকামনা আমাফ এম ছতাভামক স্পণ কযমফ, আয (এয পমর জাান্নামভ) তুলভ য়তামনযই াথী ময় মামফ।
৪৬. ছ ফরমরা, ছ ইফযাীভ, তুলভ লক (আমরই) আভায ছদফ ছদফীগুমরা ছথমক লফভুখ ময় মামো, (তমফ
ছামনা, এখমনা) মলদ তুলভ এফ লক ু ছথমক লপময না আমা তামর অফযই আলভ ছতাভামক াথয ছভময তযা
কযমফা, (আয মলদ ছফাঁমচ থাকমত চাও তামর) তুলভ লচযতময আভায কা ছথমক আরাদা ময় মাও।
৪৭. ছ ফরমরা (আো), ছতাভায েলত আভায ারাভ, (আলভ ছতাভায কা ছথমক আরাদা ময় মালে; লকন্তু এ
মেও) আলভ আভায ভালরমকয কাম ছতাভায জমনয ভাগমপযাত কাভনা কযমত থাকমফা; অফযই আল্লা তায়ারা
আভায েলত অলতয় ছভমযফান।
৪৮. আলভ ছতাভামদয কা ছথমক আরাদা ময় মালে এফং আল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় ছতাভযা মামদয ডামকা
তামদয ফায কা ছথমকও (আরাদা ময় মালে), আলভ ছতা আভায ভালরকমকই ডাকমত থাকমফা, আা (কলয)
আভায ভালরকমক ছডমক আলভ কখমনা ফযথণকাভ মফা না।
৪৯. অতয মখন ছ লতযই তামদয কা ছথমক ৃথক ময় ছগমরা এফং (ৃথক ময় ছগমরা তামদয ছথমকও)
মামদয ওযা আল্লা তায়ারায ফদমর ডাকমতা, তখন আলভ তামক ইাক ও (ইাক ুত্র) ইয়াকুফ দান কযরাভ;
এমদয ফাইমকই আলভ নফী ফালনময়ল ।
৫০. আলভ তামদয ওয আভায (আযও ফহু) অনুগ্র দান কমযল এফং তামদয আলভ ুউচ্চ নাভ মশ দান কমযল ।
৫১. (ছ নফী,) তুলভ (এ) ছকতামফ ভুায (ঘিনা) স্মযণ কমযা, অফযই ছ ল মরা একলনষ্ঠ (ফান্দা), ছ ল মরা
যুর-নফী।
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৫২. (আভায কথা ছানায জমনয) আলভ তামক তূয' (াামড়য) ডান লদক ছথমক ডাক লদরাভ এফং তামক আলভ
ছগান তথয (-ভৃি কথা) ফরায জমনয আভায লনকিফতণী কযরাভ।
৫৩. আলভ আভায লনজ অনুগ্রম তায বাই ারূনমক নফী ফালনময় তামক (তায াামযকাযী লমমফ) দান কযরাভ।
৫৪. (ছ নফী,) এ ছকতামফ তুলভ ইভাঈমরয (কথাও) স্মযণ কমযা, লনশ্চয়ই ছ ল মরা মথাথণ েলতশ্রুলত
ারনকাযী, আয ছ ল মরা যুর (ও) নফী, ৫৫. ছ তায লযফায লযজনমদয নাভাম (েলতষ্ঠা কযা) ও মাকাত
আদায় কযায আমদ লদমতা, (উযন্তু) ছ ল মরা তায ভালরমকয একান্ত  ন্দনীয় ফযলি।
৫৬. (ছ নফী,) তুলভ এ ছকতামফ ইদযীময (কথাও) স্মযণ কমযা, ছও ল মরা একজন তযফাদী নফী।
৫৭. আলভ তামক উচ্চ ভমণাদায় ভাীন কমযল রাভ।
৫৮. এযা মে ছ ফ (নফী), মামদয ওয আল্লা তায়ারা অনুগ্র কমযম ন, (এযা ফাই ল মরা) আদমভয
ফংমাদ্ভূত, মামদয লতলন (ভাপ্লাফমনয ভয়) নূময ামথ ছনেৌকায় আমযাণ কলযময়ম ন এযা তামদযই ফংময
ছরাক, (এমদয লক ু ছরাক) ইফযাীভ ও ইযাঈমরয ফংমাদ্ভূত , (উযন্তু) মামদয লতলন ছদায়ামতয আমরা দান
কমযল মরন এফং মামদয লতলন ভমনানীত কমযল মরন (এযা মে তামদযই অন্তবুণি); (এমদয অফস্থা ল মরা এই,)
মখলন এমদয াভমন যভ করুণাভয় আল্লা তায়ারায আয়াতভু ছতরাওয়াত কযা মতা তখন এযা আল্লা
তায়ারামক াজদা কযায জমনয ক্রন্দনযত অফস্থায় মভীমন রুলিময় ড়মতা।
৫৯. তামদয য (তামদয অদাথণ) ফংধযযা এমরা, তাযা নাভাম ফযফাদ কময লদমরা এফং (নানা) ালফক
রারায অনুযণ কযমরা, অতএফ অলচমযই তাযা (তামদয এ) ছগাভযাীয (লযণাভ পমরয) াক্ষাত ামফ,
৬০. লকন্তু মাযা তাওফা কমযম , ঈভান এমনম এফং ছনক কাজ কমযম (তামদয কথা আরাদা), তাযা ছতা জান্নামত
েমফ কযমফ, (ছলদন) তামদয ওয ছকামনাযকভ মুরুভ কযা মফ না।
৬১. স্থায়ী জান্নাত এভন এক ফস্তু মায ওয়াদা দয়াভয় আল্লা তায়ারা তায ফান্দামদয কাম অদৃয কময ছযমখ
লদময়ম ন; অফযই তাাঁয ওয়াদা ূযণ ময়ই থাকমফ।
৬২. ছখামন তাযা ছকামনা অথণীন কথা শুনমত ামফ না, (চাযলদমক থাকমফ) শুধু ালি (আয ালি); ছখামন
কার ন্ধযা তামদয জমনয (লনতয নতুন) ছযমমমকয ফযফস্থা থাকমফ।
৬৩. এ মে জান্নাত, আভায ফান্দামদয ভামি মাযা যমমগায আলভ শুধু তামদযই এয অলধকাযী ফানামফা।
৬৪. (ছপমযতাযা ফরমরা, ছ নফী,) আভযা কখমনা ছতাভায ভালরমকয আমদ াড়া (মভীমন) অফতযণ কলয না,
আভামদয াভমন ছ মন মা লক ু আম , মা লক ু আম এয ভধযফতণী স্থামন, তা ফই ছতা তাাঁয জমনয, (ভুরত)
ছতাভায ভালরক (কখমনা কাউমক) বুমর থামকন না,
৬৫. লতলনই আভানভু ও মভীমনয ভালরক এফং (লতলন ভালরক) এমদয উবময়য ভামি মা লক ু আম (তাযও),
অতএফ ছতাভযা একভাত্র তাাঁযই ছগারাভী কমযা, তাাঁয ছগারাভীয ওযই কাময়ভ থামকা, তুলভ তাাঁয ভ (-গুণম্পন্ন
এভন) ছকামনা নাভ লক জামনা (ছম, তুলভ তায ছগারাভী কযমফ!)
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৬৬. (লক ু ংখযক ভুখণ) ভানুল ফমর, (একফায) আভায ভৃতুয মর আলভ লক জীলফত অফস্থায় (ভালিয ছবতময ছথমক)
ুনরুলিত মফা?
৬৭. (এ লনমফণাধ) ভানুললি লক (একফাযও) লচন্তা কময না, এয আমগ ছতা আলভই তামক ৃলি কমযল ; অথচ ছ তখন
লক ুই ল মরা না।
৬৮. অতএফ ছতাভায ভালরমকয থ, আলভ অফযই এমদয একলত্রত কযমফা, (একলত্রত কযমফা) য়তানমদযও,
অতয এমদয (ফাইমক) াাঁিু গাড়া অফস্থায় জাান্নামভয চাযাম এমন জমড়া কযামফা।
৬৯. তাযয আলভ অফযই এমদয েমতযক দমরয ভধয ছথমক দয়াভয় আল্লা তায়ারায েলত মাযা ফচাইমত ছফী
লফমরাী (ল মরা), তামদয (খুাঁমজ খুাঁমজ) ফায কময আনমফা।
৭০. ওমদয ভমধয মাযা (জাান্নামভ) লনক্ষলি ফায অলধকতয ছমাগয, আলভ তামদয ফায চাইমত ছফী জালন।
৭১. (জাান্নামভ ছতাভামদয ভমধয) এভন একজন ফযলিও মফ না, মামক এয ওয লদময় ায মত মফ না, এিা
মে ছতাভায ভালরমকয অমভাঘ নসদ্ধান্ত।
৭২. (এ ায ওয়ায ভয়) আলভ শুধু ওফ ভানুলমদযই ায কলযময় ছনমফা মাযা দুলনয়ায জীফমন (আল্লা
তায়ারামক) বয় কমযম , (অফলি) মামরভমদয আলভ নতজানু অফস্থায় ছখামন ছযমখ ছদমফা।
৭৩. তামদয াভমন মখন আভায ুস্পি আয়াতভু ছতরাওয়াত কযা ময়ম , তখন মাযা (ঈভামনয ফদমর)
কুপযী কমযম তাযা ঈভানদাযমদয রক্ষয কময ফমর (ফমরা ছতা), আভামদয উবয় দমরয ভামি ছকান দরলি ভমণাদায়
ছশ্রষ্ঠতয ও ছকান দমরয ভালপর ছফী ানদায!
৭৪. অথচ ওমদয ুমফণ কমতা (ানদায ভালপমরয অলধকাযী) ভানফমগাষ্ঠীমক আলভ লনভর্ুুর কময লদময়ল , মাযা
(আজমকয) এ (কামপযমদয) চাইমত ায় ম্পদ ও োচুমমণয ফাাদুযীমত ল মরা অমনক ছশ্রষ্ঠ!
৭৫. (ছ নফী, এমদয) ফমরা, ছম ফযলি ছগাভযাীমত (লনভলিত) থামক, তামক দয়াভয় আল্লা তায়ারা অমনক লঢর
লদমত থামকন মমতাক্ষণ না তাযা ছ (লফলয়)-লি (স্বচমক্ষ) েতযক্ষ কযমফ, ছম লফলময় তামদয তকণ কযা মে য় তা
(মফ) আল্লা তায়ারায ালি, নতুফা মফ ছকয়াভত, (ছতভন ভয় উলস্থত মর) তাযা অলচমযই একথা জানমত
াযমফ, ছকান ফযলিলি ভমণাদায় লনকৃি ল মরা এফং কায জনলি ল মরা দুফণর!
৭৬. (এয লফযীত) মাযা ছদায়ামতয মথ চমর, আল্লা তায়ারা তামদয ছদায়ামতয লযভাণ ফালড়ময় ছদন; (ছ
নফী,) ছতাভায ভালরমকয কাম ছতা স্থায়ী লজলন লমমফ (ভানুমলয) ছনক আভরই মে মফণাত্কৃি ুযস্কায াফায
লদক ছথমক ছমভন (তা বামরা), েলতদান লমমফও (তা ছতভলন উত্তভ)।
৭৭. তুলভ ছ ফযলিয অফস্থা রক্ষয কমযম া লক ছম আভায আয়াতভুমক েতযাখযান কময এফং (ঔিমতযয ামথ)
ফমর ছফড়ায়, (ছকয়াভমতয মর ছলদন) আভামক অফযই (আভায) ভার ও ন্তান লদময় ছদয়া মফ।
৭৮. ছ লক গায়মফয) ছকামনা খফয ছময়ম ? না দয়াভয় আল্লা তায়ারায কা ছথমক (এ ফযাাময) ছ ছকামনা
েলতশ্রুলত আদায় কময লনময়ম !
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৭৯. না (এয ছকামনািাই নয়), মা লক ু ছ ফমর আলভ তায (েলতলি কথাই) লরমখ যাখমফা এফং ছ লমমফই
(ছকয়াভমতয লদন) আলভ তায ালি ফাড়ামত থাকমফা,
৮০. ছ (তায লি ভথণ ম্পমকণ আজ) মা লক ু ফরম আলভই মফা তায অলধকাযী, আয ছ একান্ত একাকী
(অফস্থায়ই) আভায কাম (লপময) আমফ।
৮১. এযা আল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় অনযমদয ভাফুদ ফানায়, ছমন এযা তামদয জমনয াামযকাযী মত াময,
৮২. লকন্তু না; (ছকয়াভমতয লদন ফযং) এযা তামদয এফাদামতয কথা (ম্পূণণত) অস্বীকায কযমফ, এযা (তখন)
তামদয লফক্ষ ময় মামফ।
৮৩. (ছ নফী,) তুলভ লক (এ লফলয়লিয েলত) রক্ষয কমযালন, আলভ (লকবামফ) কামপযমদয ওয য়তানমদয ছ মড়
লদময় ছযমখল , তাযা (আল্লা তায়ারায লফরুমি) তামদয ক্রভাগত উত্া দান কযম ,
৮৪. অতএফ, তুলভ এমদয (আমামফয) ফযাাময ছকামনা যকভ তাড়াহুমড়া কমযা না; আলভ ছতা এমদয (চুড়ান্ত
ধ্বংময) লদনলিই গণনা কময মালে,
৮৫. ছলদন আলভ যমমগায ফান্দামদয ন্তালনত ছভভান লমমফ দয়াভয় আল্লা তায়ারায কাম একলত্রত
কযমফা,
৮৬. আয না-পযভানমদয জাান্নামভয লদমক তৃষ্োতণ (উমিয নযায়) তালড়ময় লনময় মামফা,
৮৭. (ছলদন) ছকামনা ভানুলই আল্লা তায়ারায দযফাময ুালয ছ কযায ক্ষভতা যাখমফ না, াাঁ, মলদ ছকউ
আল্লা তায়ারায কা ছথমক (ছতভন ছকামনা) েলতশ্রুলত গ্রণ কময থামক (তমফ তা লবন্ন কথা)।
৮৮. (এ ভুখণ) ছরামকযা ফমর, করুণাভয় আল্লা তায়ারা ন্তান গ্রণ কমযম ন;
৮৯. (তুলভ এমদয ফমরা,) এলি অতযন্ত কলঠন একলি কথা, ছতাভযা মা (আল্লা তায়ারা ম্পমকণ) লনময় এমম া,
৯০. (এিা এমতা কলঠন কথা) মায কাযমণ য়মতা আভান ছপমি ড়ায উক্রভ মফ, মভীন লফদীণণ ময় মামফ,
াাড়ভু চুণণ লফচুণণ ময় মামফ,
৯১. (এয কাযণ,) এযা দয়াভয় আল্লা তায়ারায জমনয ন্তান ওয়ায কথা ফমরম ,
৯২. (অথচ) ন্তান গ্রণ কযা আল্লা তায়ারায জমনয ছকামনা অফস্থায়ই ছাবনীয় নয়।
৯৩. (ছকননা) আভানভু ও মভীমন মা লক ু আম , তামদয ভামি লক ুই এভন ছনই মা (ছকয়াভমতয লদন)
দয়াভয় আল্লা তায়ারায ম্মুমখ তায অনুগত (ফান্দা) লমমফ উলস্থত মফ না;
৯৪. লতলন (তাাঁয ৃলিয) ফ লক ুমকই (কড়ায় গন্ডায়) গুমন তায ুণণাংগ লাফ ছযমখ লদময়ম ন;
৯৫. ছকয়াভমতয লদন এমদয ফাই লনংগ অফস্থায় তাাঁয াভমন আমফ।
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৯৬. মাযা (আল্লা তায়ারায ওয) ঈভান আমন এফং ছনক কাজ কময, আল্লা তায়ারা অলচমযই তামদয জমনয
বামরাফাা ৃলি কময ছদমফন।
৯৭. আলভ ছতা এ ছকাযআনমক ছতাভায বালায় জ (কময নালমর) কমযল , মামত কময তুলভ এয দ্বাযা মাযা
(আল্লা তায়ারামক) বয় কময তামদয (জান্নামতয) ুংফাদ লদমত ামযা এফং (দ্বীমনয ফযাাময) ছম জালত
(খাভাখা) িগড়া কময, তুলভ তামদযও (এ লদময়) াফধান কময লদমত ামযা।
৯৮. তামদয আমগও আলভ ফহু ভানফমগাষ্ঠীমক ধ্বং কময লদময়ল , এমদয ছকামনাযকভ অলিত্ব লক তুলভ এখন
অনুবফ কমযা, না শুনামত াও এমদয ছকামনা ক্ষীণতভ ব্দও?
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ুযা ত্বাা
ভক্কা অফতীণণ আাত ১৩৫, রুকু ৮
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ

১. ত্বা-া,
২. (হ নফী,) আমভ (এ) হকাযআন এ জমনে নামমর কমযমন হম, তুমভ (এয দ্বাযা) কষ্ট ামফ,
৩. এ (হকাযআন) হতা মে ফযং (কষ্ট হথমক ভুমি াওায) একমি (উা ও) নীত ভাত্র হ ফেমিয জমনে, হম
(আল্লা তাারামক) ব কময,
৪. (এ হকতাফ) তাাঁয কাছ হথমক অফতীণণ, মমমন মভীন ও ভুচ্চ আকাভু ৃমষ্ট কমযমছন;
৫. দাভ আল্লা তাারা ভান আযম ভাীন মরন।
৬. আভানভু ও মভীমন মা মকছু আমছ, মা মকছু আমছ এ দুময ভাঝখামন এফং মভীমনয অনন্ত গবীময, তা
(ফই) তাাঁয জমনে।
৭. (হ ভানুল,) তুমভ মমদ হজাময কথা ফমরা তা (হমভন) মতমন শুনমত ান, (হতভমন) হগান কথা (ফযং তায
চাইমতও হগান মা) তাও মতমন জামনন।
৮. আল্লা তাারা ছাড়া অনে হকামনা ভাফুদ হনই, মাফতী উত্তভ নাভ তাাঁয জমনেই (মনমফমদত)।
৯. (হ নফী,) হতাভায কামছ মক ভুায কামনী হ াঁমছমছ?
১০. (মফমল কময হ ঘিনামি) মখন হ (দুময) আগুন হদখমরা এফং তায মযফামযয হরাকজনমদয ফরমরা,
হতাভযা (এখামন অমক্ষা) থামকা, আমভ মতেই মকছু আগুন হদখমত হমমছ, ম্ভফত তা হথমক মকছু আগুমনয
িুকমযা আমভ হতাভামদয কামছ মনম আমত াযমফা, মকংফা তা দ্বাযা আমভ (থঘাি ংক্রান্ত) হকামনা মনমদণ হম
মামফা!
১১. অতয হ মখন হ স্থামন হ াঁছুমরা তখন তামক আহ্বান কময ফরা মরা, হ ভুা;
১২. মনশ্চই আমভ, আমভই মে হতাভায ভামরক, তুমভ হতাভায জুমতা দুমিা খুমরা হপমরা, হকননা তুমভ এখন মফত্র
তুা' উতেকা (দাাঁমড়ম) আমছা;
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১৩. আমভ হতাভামক (নফুওমতয জমনে) ফাছাই কমযমছ, অতএফ মা মকছু হতাভামক এখন ওীয ভাধেমভ ফরা মে তা
ভমনামমামগয ামথ হামনা।
১৪. আমভই মে আল্লা তাারা, আমভ ছাড়া মদ্বতী হকামনা ভাফুদ হনই, অতএফ তুমভ শুধু আভাযই এফাদাত কমযা
এফং আভায স্মযমণয জমনে নাভাম প্রমতষ্ঠা কমযা।
১৫. হকাভত অফেই আমফ, আমভ (এক ুমনদণমষ্ট ভ মণন্ত) তা হগান কময যাখমত চাই, মামত কময প্রমতমি
ফেমিমক হকাভমতয মদন মনজ মনজ কভণ অনুমাী প্রমতদান হদা মা।
১৬. হম ফেমি হকাভত মদফময ওয মফশ্বা কময না এফং হম মনজ প্রফৃমত্তয অনুযণ কময, হ হমন হতাভামক
ওমত মফশ্বা স্থান হথমক কখমনা ফাধা মদমত না াময, (এভনমি কযমর) অতয তুমভ মনমজই ধ্বং ম মামফ,
১৭. হ ভুা (ফমরা হতা), হতাভায ডান ামত ওিা মক?
১৮. হ ফরমরা, এমি মে আভায (ামতয) রামি, আমভ (কখমনা কখমনা) এয ওয বয মদই, আফায কখমনা তা
মদম আমভ আভায হভমলয জমনে (গামছয) াতা ামড়, তা ছাড়াও এয ভমধে আভায জমনে আমযা অমনক কাজ
আমছ।
১৯. আল্লা তাারা ফরমরন, হ ভুা, তুমভ তা (ভামিমত) মনমক্ষ কমযা।
২০. অতয হ তা (ভামিমত) মনমক্ষ কযমরা, ামথ ামথই তা া ম (এমদক ওমদক) ছুিাছুমি কযমত
রাগমরা।
২১. আল্লা তাারা ফরমরন (হ ভুা), তুমভ এমক ধমযা, ব হমা না। (হদখমফ) আমভ এখনই তামক তায
আমগয আকৃমতমত মপমযম আনমছ।
২২. (হ ভুা, এফায) তুমভ হতাভায াত হতাভায ফগমর যামখা, অতয (হদখমফ) হকামনা যকভ (অুখজমনত)
হদালত্রুমি ছাড়াই তা মনভণর উজ্জ্বর ম হফমযম আমফ, এ মে (আভায) যফতণী মনদণন।
২৩. (এগুমরা এ জমনে হদা মরা হমন) আমভ হতাভামক আভায (কুদযমতয আমযা) ফমড়া ফমড়া মনদণন হদখামত
াময।
২৪. (াাঁ, এফায এগুমরা মনম) তুমভ হপযাউমনয কামছ মাও, হকননা হ (মনমজমক ভাফুদ দাফী কময ভাযাত্মক)
ীভারংঘন কময হপমরমছ।
২৫. হ ফরমরা, হ আভায ভামরক, তুমভ আভায জমনে আভায ফক্ষমক প্রস্ত কময দাও ,
২৬. আভায কাজ আভায জমনে জ কময দাও,
২৭. আভায মজহ্বা হথমক জড়তা দুয কময দাও,
২৮. মামত কময ওযা আভায কথা (বামরা কময) ফুঝমত াময,
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২৯. আভায আনজনমদয ভধে হথমক (একজনমক) আভায াামেকাযী ফানাও,
৩০. ারূন মে আভায বাই (তামকই ফযং তুমভ আভায মমাগী ফামনম দাও),
৩১. তায দ্বাযা তুমভ আভায মি ফৃমি কমযা,
৩২. তামক আভায কামজয অংীদায ফামনম দাও,
৩৩. মামত কময আভযা (উবম মভমর) হতাভায অমনক মফত্রতা ও ভমভা হঘালণা কযমত াময,
৩৪. হতাভামক হফী হফী স্মযণ কযমত াময;
৩৫. মনশ্চই তুমভ আভামদয (কামণক্রমভয) ভেক দ্রষ্টা।
৩৬. মতমন ফরমরন, হ ভুা, তুমভ মা মকছু হচমমছা তা (ফই) হতাভামক হদা মরা।
৩৭. আমভ হতা এয আমগও (অমমর মককবামফ হতাভায প্রমতারমনয ফেফস্থা কময) হতাভায ওয আমযকফায অনুগ্র
কমযমছরাভ,
৩৮. মখন আমভ হতাভায ভাময কামছ একমি ইংমগত ামিমমছরাভ, (আমর) হ (মফলমি) ইংমগত কময ফমর
হদায ভমতা (গুরুত্বূণণ) মফলই মছমরা,
৩৯. (হ ইংমগত মছমরা,) তুমভ তামক (হপযাউমনয হরাকমদয কাছ হথমক ফাাঁচামনায জমনে জমেয য একমি)
মন্দুমকয হবতময হযমখ দাও, অতয তামক (মন্দুক) নদীমত বামম দাও, হমন নদী তামক (বাামত
বাামত) তীময হিমর হদ, (আমভ জামন,) একিু যই তামক উমিম হনমফ (এভন এক ফেমি, হম) আভায দুভন
এফং তাযও দুভন; (হ ভুা,) আমভ আভায কাছ হথমক (হপযাউন ও অনে ভানুলমদয ভমন) হতাভায জমনে
বামরাফাা ৃমষ্ট কময মদমমছরাভ, হমন তুমভ আভায হচামখয াভমনই ফমড়া মত ামযা।
৪০. মখন হতাভায হফান চরমত থাকমরা এফং (এখামন এম হপযাউমনয হরাকজনমদয) ফরমরা, আমভ মক
হতাভামদয একথা ফমর হদমফা হম, হক এয রারন ারমনয বায মনমত াযমফ (তাযা যামী ম হগমরা)। এবামফই
আমভ হতাভামক ুনযা হতাভায ভাময কামছ (তায হকামরই) মপমযম আনরাভ, মামত কময তায হচাখ জুমড়ম মা
এফং (হতাভামক ামযম) হ হমন মচন্তাক্লমষ্ট না ; স্মযণ কমযা, মখন তুমভ একজন ভানুলমক তো কযমর, তখন
আমভ (তোজমনত হই) ভানমক মন্ত্রণা হথমক হতাভামক ভুমি মদরাভ, (এ ছাড়াও) হতাভামক আমভ আমযা
মফমবন্নবামফ যীক্ষা কমযমছ। অতয তুমভ হফ কমকমি ফছয ভাদইানফাীমদয ভামঝ কামিম এমর! এযয হ
ভুা, একিা মনধণামযত ভ মযই তুমভ (আজ) এখামন এম উমস্থত মর।
৪১. আমভ (এই দীঘণ যীক্ষা দ্বাযা) হতাভামক আভায মনমজয (কামজয) জনে প্রস্তুত কময মনমমছ।
৪২. আভায মনদণনভু মনম তুমভ ও হতাভায বাই (এফায হপযাউমনয কামছ) মাও, (তমফ) কখমনা আভায
হমমকমযয ভামঝ শমথরে প্রদণন কমযা না,

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 3

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৪৩. হতাভযা দু'জমন (অমফরমে) হপযাউমনয কামছ চমর মাও, হকননা হ ভাযাত্মকবামফ ীভারংঘন কমযমছ,
৪৪. (হদাাত হ কযায ভ) হতাভযা তায ামথ নম্র কথা ফরমফ, মত াময হ হতাভামদয উমদ কফুর
কযমফ অথফা হ (আভা) ব কযমফ।
৪৫. তাযা ফরমরা, হ আভামদয ভামরক, আভযা ব কযমছ হ আভামদয ামথ ফাড়াফামড় কযমফ, মকংফা হ (আমযা
হফী) ীভারংঘন কময ফমফ।
৪৬. আল্লা তাারা ফরমরন, হতাভযা (হকামনাযকভ) ব কমযা না, আমভ হতা হতাভামদয ংমগই আমছ, আমভ (ফ
মকছু) শুমন, (ফ মকছু) হদমখ।
৪৭. ুতযাং হতাভযা উবই তায কামছ মাও এফং ফমরা, আভযা হতাভায ভামরমকয ািামনা দুজন যুর, অতএফ
(এ মনীমড়ত) ফনী ইযাঈমরয হরাকমদয তুমভ আভামদয ামথ মাফায (অনুভমত) দাও, তুমভ তামদয (আয) কষ্ট
মদমা না; আভযা হতাভায কামছ হতাভায ভামরমকয কাছ হথমক (নফুওমতয) মনদণন মনম এমমছ; এফং মাযা এই
হদাামতয অনুযণ কযমফ তামদয জমনে (যমমছ অনামফর) ামস্ত।
৪৮. আভামদয ওয (এ ভমভণ) ওী নামমর কযা মমছ, হম ফেমি (আল্লা তাারামক) অস্বীকায কযমফ এফং হম
ফেমি (তায আমদ হথমক) ভুখ মপমযম হনমফ, তায ওয আল্লায আমাফ (ড়মফ)।
৪৯. (এফ হানায য) হপযাউন ফরমরা, হ ভুা (ফমরা), হক (আফায) হতাভামদয দু'জমনয ভামরক?
৫০. হ ফরমরা, আভামদয ভামরক মতমন, মমমন প্রমতমি মজমনমক তায (মথামমাগে) আকৃমত দান কমযমছন, অতয
(ফাইমক তামদয চরায থ) ফাতমর মদমমছন,
৫১. হ ফরমরা, তামর আমগয হরাকমদয অফস্থা মক মফ?
৫২. হ ফরমরা, হ মফলময জ্ঞান আভায ভামরমকয কামছ (ংযমক্ষত মফমল) গ্রমে ভজুদ আমছ, আভায ভামরক
কখমনা বুর মথ মান না মতমন (কামযা) হকামনা কথা বুমরও মান না।
৫৩. মতমন এভন (এক ত্তা), মমমন হতাভামদয জমনে মভীনমক মফছানা ফামনম মদমমছন, ওমত হতাভামদয (চরায)
জমনে ফহু ধযমনয থঘামিয ফেফস্থা কময মদমমছন, মতমনই আকা হথমক ফৃমষ্টয ামন হপ্রযণ কমযন; অতয তা
মদম আমভ (মভীন হথমক) মফমবন্ন ধযমনয উমিদ হফয কময আমন।
৫৪. হতাভযা (তা) মনমজযা খাও এফং (তামত) হতাভামদয শুমদযও চযাও; অফেই এয (ভামঝ) মফমফকম্পন্ন
ভানুলমদয জমনে (মক্ষায) অমনক মনদণন যমমছ।
৫৫. (এই হম মভীন) তা হথমকই আমভ হতাভামদয দা কমযমছ, তামতই আমভ হতাভামদয মপমযম মনম মামফা
এফং মযমমল তা হথমকই আমভ হতাভামদয মদ্বতী ফায হফয কময আনমফা।
৫৬. (হপযাউমনয অফস্থা মছমরা,) আমভ তামক আভায মাফতী মনদণন হদমখমমছ, মকন্তু (এ মেও) হ (এমক)
মভথো প্রমতন্ন কমযমছ এফং অমফশ্বা কমযমছ।
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৫৭. (এক মণাম হপযাউন ফরমরা,) হ ভুা, (তুমভ মক নফুওমতয দাফী মনম) এ জমনে আভামদয কামছ এমমছা
হম, তুমভ হতাভায মাদু (ও হতমরভামত) মদম আভামদযমক আভামদয হদ হথমক হফয কময হদমফ।
৫৮. (াাঁ,) আভযাও হতাভায াভমন অতয অনুরূ মাদু এমন ামময কযমফা, অতএফ এমা হতাভায এফং
আভামদয ভামঝ একমি (হভাকামফরায) ওাদা মিক কময মনই, মায আভযাও হখরা কযমফা না, তুমভও কযমফ না,
(এিা মফ) হখারা ভদামন (হমন ফাই তা হদখমত া)।
৫৯. হ ফরমরা, াাঁ হতাভামদয ামথ (প্রমতমমামগতায) ওাদা মফ (হতাভামদয) হভরা ফায মদন, হমদন ভধে
মদমনই হমন হরাকজন এম জভা ম মা।
৬০. (অতয) হপযাউন উিমরা এফং (কথানুমাী) মাদুয (াভানত্র) জভা কযমরা, তাযয (হভাকামফরা হদখায
জমনে) হ (ভদামন) এম ামময মরা।
৬১. ভুা তামদয (রক্ষে কময) ফরমরা, দুমবণাগ হাক হতাভামদয, হতাভযা কখমনা আল্লা তাারায ওয মভথো
অমবমমাগ আমযা কমযা না, তামর মতমন হতাভামদয আমাফ মদম ভুমর ধ্বং কময হদমফন, (আয) হম ফেমি
মভথো ফানা হ ফেথণ ম মা।
৬২. (ভুায কথা শুমন) তাযা মনমজমদয মযকল্পনায ফোাময এমক অমনেয ামথ ভতমফমযাধ কযমরা, মকন্তু তাযা
হগান রাযাভণ হগানই যাখমরা।
৬৩. (হপযাউমনয) হরাকজন ফরমরা, অফেই এ দুজন ভানুল মে মাদুকয, তাযা মাদুয (হখরা) মদম হতাভামদয
হদ হথমক হতাভামদয হফয কময মদমত এফং হতাভামদয এ উত্কৃষ্ট জীফন ফেফস্থায অমস্তত্ব খতভ কময মদমত চা।
৬৪. অতএফ (হ মাদুকযযা), হতাভযা হতাভামদয ফ মাদু একমত্রত কমযা, তাযয ামযফি ম (মাদু হদখামনায
জমনে) উমস্থত ম মাও, আজ হম (এ হভাকামফরা) জী মফ হ-ই মফ পরকাভ।
৬৫. তাযা ফরমরা, হ ভুা (ফমরা, আমগ) তুমভ (হতাভায রামি) মনমক্ষ কযমফ না আভযা মনমক্ষ কযমফা?
৬৬. হ ফরমরা, হতাভযাই ফযং (আমগ) মনমক্ষ কমযা, মাদুয প্রবামফ তায কামছ ভমন মরা তামদয (মাদুয) যম ও
রামিগুমরা ফুমঝ এমদক হমদক ছুিাছুমি কযমছ,
৬৭. (এমত) ভুা তায অন্তময মকছুিা ব (ও ংকা) অনুবফ কযমরা।
৬৮. আমভ ফররাভ (হ ভুা), তুমভ ব হমা না, (হলতক) অফেই তুমভ মফজী মফ।
৬৯. (হ ভুা,) হতাভায ডান ামত হম (রামি) আমছ তা (ভদামন) মনমক্ষ কমযা, (হদখমফ এ মাফত) মা হখরা ওযা
ফামনমমছ এিা হগুমরামক গ্রা কময হপরমফ, (ভুরত) ওযা মা মকছুই কমযমছ তা হতা (মছমরা) হনাাত মাদুকমযয
হমক র; আয মাদুকয কখমনা কামভাফ  না হম যাত্মা মদমই হ আুক না হকন!
৭০. (ভুায রামি মফার অজগয ম মাদুকযমদয াগুমরামক মগমর হপরমরা, এিা হদমখ) অতয মাদুকযযা
ফাই াজদাফনত ম হগমরা এফং তাযা ফরমরা, আভযা ারূন ও ভুায ভামরমকয ওয ঈভান আনরাভ।
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৭১. হ (হপযাউন) ফরমরা, আমভ হতাভামদয (এ ধযমনয) হকামনা অনুভমত হদায আমগই হতাভযা তায ওয
ঈভান আনমর! (আমভ হদখমত ামে) হ-ই মে (আমর) হতাভামদয (প্রধান) গুরু, হম হতাভামদয মাদু মক্ষা
মদমমছ (হদমখা এফায আমভ মক কময), আমভ হতাভামদয াত া উমটা মদক হথমক হকমি হপরমফা, তদুময আমভ
হতাভামদয হখজুয গামছয কামে ূরফমি কযমফা, হতাভযা অমচমযই জানমত াযমফ আভামদয (উবময) ভমধে কায
ামস্ত কমিাযতয ও অমধক স্থাী।
৭২. তাযা ফরমরা, আভামদয কামছ হম স্পষ্ট মনদণন এমমছ এফং মমমন আভামদয (এ দুমনা) দা কমযমছন,
তাাঁয ওয আভযা কখমনাই হতাভামক প্রাধানে হদমফা না, ুতযাং তুমভ মা কযমত চাও তাই কমযা; তুমভ (ফমড়া হজায)
এ ামথণফ জীফন ম্পমকণই হকামনা মিান্ত গ্রণ কযমত াযমফ;
৭৩. আভযা হতা আভামদয ভামরমকয ওয ঈভান এমনমছ, মামত কময মতমন আভামদয গুনাভু(মফমল কময)
তুমভ হম আভামদয মাদু কযমত ফাধে কমযমছা তা হমন ভাপ কময হদন; (আভযা ফুঝমত হমযমছ,) আল্লা তাারাই
মেন হেষ্ঠ, মতমনই মেন অমধকতমযা স্থাী।
৭৪. হম ফেমি হকামনা অযামধ অযাধী ম তায ভামরমকয দযফাময ামময মফ, তায জমনে থাকমফ জাান্নাভ
(আয জাান্নাভ এভন এক জাগা); হমখামন (ভানুল ভযমত চাইমরও) ভযমফ না, (আফায ফাাঁচায ভমতা কময)
ফাাঁচমফও না!
৭৫. অয মদমক হম ফেমিই তায কামছ হভামভন ম হকামনা হনক কাজ মনম ামময মফ তাযাই মে হফ
হরাক, মামদয জমনে যমমছ ভুচ্চ ভমণাদা,
৭৬. এভন এক স্থাী জান্নাত, মায াদমদ মদম ঝণণাধাযা প্রফামত মফ, হখামন তাযা থাকমফ মচযকার; এ মে
হ ফেমিয ুযস্কায হম (স্বী জীফনমক) মফত্র হযমখমছ।
৭৭. আমভ ভুায কামছ এ ভমভণ ওী ামিমমছ, তুমভ আভায ফান্দামদয মনম যামতয হফরাই এ হদ হছমড় চমর
মাও এফং (আভায আমদম) তুমভ ওমদয জমনে ভুমদ্রয ভমধে একমি শুষ্ক ড়ক ফামনম নাও, হছন হথমক হকউ
হতাভামক ধাওা কযমফ এ আংকা তুমভ কখমনাই কমযা না।
৭৮. (ভুা তায জামতমক মনম াগয ামন হফমযম হগমরা,) অতয হপযাউন তায শনে াভন্ত তামদয
শ্চািাফন কযমরা, তাযয াগমযয (অথথ) ামন তামদয ডুমফম মদমরা, মিক হমভনমি তামদয ডুমফম হদা উমচত
মছমরা;
৭৯. (ভুরত) হপযাউন তায জামতমক হগাভযা কময মদমমছ, হ কখমনাই তামদয মিক থ হদখামন।
৮০. হ ফনী ইযাঈর (হচম হদমখা), আমভ (মকবামফ) হতাভামদয (প্রধান) ত্রু (হপযাউন) হথমক হতাভামদয ভুমি
মদমমছ এফং আমভ হতাভামদয (নফীয) কামছ তূয (াামড়য) ডান মদমকয হম (স্থামন তাওযাত গ্রে দামনয) ওাদা
কমযমছরাভ (তাও ুযণ কমযমছ,) হতাভামদয জমনে আমভ (আমযা) নামমর কমযমছ ভান' এফং ারওা'(নামভয মকছু
মফত্র খাফায)।
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৮১. হতাভামদয আমভ মা মফত্র খাফায দান কমযমছ তা খাও এফং তামত ফাড়াফামড় কমযা না, ফাড়াফামড় কযমর
হতাভামদয ওয আভায গমফ অফধামযত ম মামফ, আয মায ওয আভায গমফ অফধামযত মফ হ হতা ধ্বংই
ম মামফ!
৮২. আমভ অফেই তায প্রমত ক্ষভাীর হম ফেমি তাওফা কযমরা, ঈভান আনমরা, হনক কাজ কযমরা, অতয
হদাামতয মথ থাকমরা।
৮৩. (ভুা এখামন আায য আমভ তামক ফররাভ,) হ ভুা, হকান মজমন হতাভায জামতয হরাকমদয কাছ হথমক
(এখামন আায জমনে) হতাভামক তাড়াতামড় কযামরা!
৮৪. (হ ফরমরা, না) তাযা হতা আভায হছমনই যমমছ, আমভ হতাভায কামছ আমত তাড়াতামড় কযরাভ মামত
কময হ ভামরক, তুমভ আভায ওয ন্তুষ্ট ও,
৮৫. মতমন ফরমরন, হতাভায (চমর আায) য আমভ হতাভায জামতমক (আমযক) যীক্ষা হপমরমছ, ামভযী'
(নামভয এক ফেমি) তামদয হগাভযা কময মদমমছমরা।
৮৬. অতয ভুা অতেন্ত ক্রুি ও ক্ষুব্ধ ম তায জামতয কামছ মপময এমরা, (এম তামদয) হ ফরমরা, হ আভায
জামত (এ হতাভযা মক কযমর), হতাভামদয ভামরক মক হতাভামদয একমি উত্তভ প্রমতশ্রুমত হদনমন (হম, হতাভামদয
মতমন এ মভীমনয কতৃণত্ব ভণণ কযমফন), তমফ মক আল্লা তাারায প্রমতশ্রুমত(য ভ')মি হতাভামদয কামছ খুফ
দীঘণ ভমন মমছমরা (হতাভযা আয অমক্ষা কযমত াযমর না), মকংফা হতাভযা এিাই হচমমছা, হতাভামদয ওয
হতাভামদয ভামরমকয গমফ অফধামযত ম ড়ুক, অতয হতাভযা আভায ওাদা বংগ কময হপরমর!
৮৭. তাযা ফরমরা (হ ভুা), আভযা হতাভায প্রমতশ্রুমত মনমজমদয ইো বংগ কমযমন (আমর মা ঘমিমছ তা
মছমরা), জামতয (ভানুলমদয) অরংকাযমত্রয হফাঝা আভামদয ওয চাামনা মমছমরা, আভযা তা (ফইমত না
হময আগুমন) মনমক্ষ কময হদই (এ মছমরা আভামদয অযাধ), এবামফই ামভযী (আভামদয প্রতাযণায জামর)
মনমক্ষ কযমরা;
৮৮. তাযয হ (অরংকায মদম) তামদয জমনে একমি ফাছুয হফয কময আনমরা, (ভুরত) তায (মছমরা) একমি
(মনলপ্রাণ) অফফ, তামত গরুয (ভমতা) ব্দ মছমরা (ভাত্র), তাযা (এিুকু হদমখই) ফরমত রাগমরা, এ মে
হতাভামদয ভাফুদ, (এমি) ভুাযও ভাফুদ, মকন্তু ভুা (এয কথা) বুমর (আমযক ভাফুমদয ন্ধামন তূয' াামড় চমর)
হগমছ।
৮৯. (মধক তামদয ফুমিয ওয,) তাযা মক হদমখনা, ওিা তামদয কথায হকামনা উত্তয হদ না, না ওিা তামদয
হকামনা যকভ ক্ষমত মকংফা উকায কযায ক্ষভতা যামখ!
৯০. (ভুা তায জামতয কামছ মপময আায) আমগই ারূন তামদয ফমরমছমরা, হ আভায জামত, এ (হগা-ফাছুয)
দ্বাযা হতাভামদয (ঈভামনযই) যীক্ষা হনা মে, হতাভামদয ভামরক হতা মেন দাভ আল্লা তাারা, হতাভযা
আভায অনুযণ কমযা এফং আভায আমদ হভমন চমরা।
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৯১. ওযা ফরমরা, মমতাক্ষণ মণন্ত ভুা আভামদয কামছ মপময না আমফ আভযা এয (ুজা) হথমক মফযত মফা না।
৯২. (ভুা এম এফ না-পযভানী কাজ হদখমরা,) হ ফরমরা, হ ারূন, তুমভ মখন হদখমর ওযা হগাভযা ম
হগমছ, তখন হতাভামক হকান মজমন মফযত হযমখমছমরা
৯৩. হম, তুমভ আভায কথায অনুযণ কযমর না! তুমভ মক আভায আমদ (তামর) অভানেই কযমর?
৯৪. হ ফরমরা, হ আভায ভাময হছমর, তুমভ আভায দামড় ও ভাথায (চুর) ধমযা না, আমভ (এভমন একমি)
আংকা কমযমছরাভ, তুমভ (মপময এম মতা) ফরমফ, তুমভ ফনী ইযাঈরমদয ভামঝ মফমবদ ৃমষ্ট কমযমছা এফং
তুমভ আভায কথা ারমন মত্ন নাওমন।'
৯৫. হ ফরমরা হ ামভযী (ফমরা) হতাভায ফোাযিা মক (মমছমরা?)
৯৬. হ ফরমরা, আমর আমভ মা হদমখমছরাভ তা ওযা হদমখমন (ঘিনািা মছমরা), আমভ আল্লায ফাণীফামকয
দমচহ্ন হথমক এক ভুমিা (ভামি) মনম মনরাভ, অতয তা ওমত মনমক্ষ কযরাভ, আভায ভন (হকন জামন)
এবামফই আভামক ফোাযিা ফুমঝম মদমমছমরা।
৯৭. হ ফরমরা, চমর মাও (আভায ম্মুখ হথমক), হতাভায জীফদ্দা হতাভায জমনে এ (ামস্তই মনধণামযত) মরা,
তুমভ ফরমত থাকমফ- আভামক হকউ স্পণ কমযা না', এ ছাড়া হতাভায জমনে আমযা আমছ (যকামরয আমামফয)
ওাদা, মা কখমনা হতাভায কাছ হথমক ময মামফ না, তামকম হদমখা হতাভায ফানামনা ভাফুমদয প্রমত, মায ুজা
তুমভ (এমতামদন) যত মছমর; আমভ ওমক অফেই জ্বামরম হদমফা, অতয তায ছাই মফনিপ্ত কময (ভুমদ্র) মনমক্ষ
কযমফা।
৯৮. (হ ভানুল,) হতাভামদয ভাফুদ হতা হকফর আল্লা তাারাই, মমমন ফেতীত মদ্বতী হকামনা ভাফুদ হনই; মতমন তাাঁয
জ্ঞান মদম ফ মকছু মযফমষ্টন কময আমছন।
৯৯. (হ নফী, ভুায) হমফ ঘিনা হতাভায আমগ ঘমিমছ তায ংফাদ আমভ এবামফই হতাভামক শুমনম মামফা, (তা
ছাড়া) আমভ হতাভামক আভায কাছ হথমক একমি স্মযমণকাও দান কমযমছ।
১০০. হম হকউই এ (স্মযমণকা) হথমক ভুখ মপমযম হনমফ, হ হকাভমতয মদন (মনজ কাাঁহধ) গুনাময এক বাযী
হফাঝা ফইমফ,
১০১. তাযা মচযমদন হখামন থাকমফ; হকাভমতয (কমিন) মদমন তামদয জমনে এ হফাঝা কমতা ভন্দ (প্রভামণত)
মফ!
১০২. হমমদন মংগা পুত্কায হদা মফ হমদন আমভ অযাধীমদয এভন অফস্থা জভা কযমফা, (বম) তামদয
হচাখ নীর (ও দৃমষ্টীন) থাকমফ,
১০৩. তাযা মনমজমদয ভমধে ফরাফমর কযমত থাকমফ, হতাভযা (দুমনা ফমড়া হজায) দ মদন অফস্থান কময
এমমছা
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১০৪. (আমর) আমভ জামন (হ অফস্থামনয মিক মযভাণ মনম) মা মকছু ফরমছমরা, মফমল কময) মখন তামদয
ভধেকায ফচাইমত মফমফকফান ফেমি (হম ত্মথ মছমরা) ফরমফ, হতাভযা হতা (দুমনা) ভাত্র একমদন অফস্থান
কময এমমছা!
১০৫. (হ নফী,) তাযা হতাভায কামছ (হকাভমতয ভ) াাড়গুমরায অফস্থা (মক মফ) জানমত চাইমফ, তুমভ
তামদয ফমরা, (হ ভ) আভায ভামরক এগুমরামক (িুকমযা িুকমযা কময) উমড়ম হদমফন,
১০৬. অতয তামক মতমন ভৃণ ও ভতর বূমভমত মযণত কময ছাড়মফন,
১০৭. তুমভ এমত হকামনা যকভ অভতর ও উাঁচু নীচু হদখমফ না;
১০৮. হমদন ফ ভানুল একজন আহ্বানকাযীয হছমন চরমত থাকমফ, তায জমনে হকামনা ফাাঁকা থ থাকমফ না
(হ চাইমরও অনে মদমক হমমত াযমফ না), হমদন দাভ আল্লা তাারায (প্রচে ক্ষভতায) াভমন অনে ফ
ব্দই ক্ষীণ ম মামফ, (এ বংকয মযমস্থমতমত বীতমফহ্বর ভানুমলয াম চরায) ভৃদু আওাম ছাড়া আয মকছুই
তুমভ শুনমত ামফ না।
১০৯. হমদন যাক্রভারী আল্লা তাারায াভমন কামযা হকামনা যকভ ুামযই কামজ আমফ না, অফে
মামক করুণাভ আল্লা তাারা অনুভমত হদমফন এফং মায কথা মতমন ন্তুষ্ট মফন, তায কথা আরাদা।
১১০. তামদয াভমন ও হছমন মা মকছু আমছ তা মতমন ভেক অফগত আমছন, তাযা তা মদম তাাঁয মফার জ্ঞানমক
হকামনা মদনই মযফমষ্টন কযমত াময না।
১১১. (হমদন) ভানুমলয হচাযাগুমরা (হই) মচযঞ্জীফ ও অনামদ ত্তায াভমন অফনত ম মামফ, ফেথণ মফ হ
ফেমি, হম হমদন শুধু মুরুমভয বাযই ফন কযমফ।
১১২. (অযমদমক) হম ফেমি ঈভামনয ামথ (দুমনা) হনক কাজ কমযমছ, (হমদন) হ হকামনা মুরুমভয ব
কযমফ না এফং হকামনা ক্ষমতয বও না।
১১৩. এবামফই আমভ হকাযআনমক (মযষ্কায) আযফী (বালা) নমমর কমযমছ এফং তামত (ভানুলমদয মযণাভ
ম্পমকণ) াফধানতা ংক্রান্ত কথাগুমরা মফত্মায ফণণনা কমযমছ, হমন তাযা (হগাভযাী হথমক) হফাঁমচ থাকমত
াময, মকংফা (তামদয ভমন) তা তামদয জমনে হকামনা মচন্তা বাফনায ৃমষ্ট কযমত াময।
১১৪. আল্লা তাারা অমত ভান, মতমনই (ৃমষ্টকুমরয) প্রকৃত ফাদা (মতমনই হকাযআন নামমর কমযমছন, হ
নফী), হতাভায কামছ তায ওী নামমর ুণণ ওায আমগ হকাযআমনয ফোাময কখমনা তাড়াহুমড়া কমযা না, (তমফ
জ্ঞান ফাড়ামত চাইমর) ফমরা, হ আভায ভামরক, আভায জ্ঞান (-বাোয) তুমভ ফৃমি কময দাও।
১১৫. আমভ এয আমগ আদভ (ন্তামনয) প্রমত মনমদণ দান কমযমছরাভ, মকন্তু হ (এফ কথা) বুমর হগমছ,
(আমর) আমভ (কখমনা) হ ফোাময তামক দৃঢ় ংকল্পফি াইমন।
১১৬. আমভ হপমযতামদয (মখন) ফমরমছরাভ, হতাভযা আদভমক াজদা কমযা, তখন তাযা (ামথ ামথই) াজদা
কযমরা, মকন্তু ইফরী, (হ) অস্বীকায কযমরা।
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১১৭. আমভ আদভমক ফররাভ, এ (তান) মে হতাভায ও হতাভায (জীফন) াথীয দুভন; ুতযাং (হদমখা)
এভন হমন না  হম, হ হতাভামদয উবমকই জান্নাত হথমক হফয কময হদমফ এফং (এয পমর) তুমভ দারুণ দুুঃখ
কমষ্ট মড় মামফ,
১১৮. (অথচ) এখামন তুমভ কখমনা ক্ষুধাতণ ও না, কখমনা হাাকমফীনও ও না!
১১৯. তুমভ (কখমনা) এখামন মাাতণ ও না, কখমনা হযামদও কষ্ট াও না!
১২০. (মকন্তু এমতা াফধান কযা মেও) অতয তান তামক কুভন্ত্রণা মদমরা; হ (তামক) ফরমরা, হ আদভ,
আমভ মক হতাভামক অনন্ত জীফনদামনী একমি গামছয কথা ফরমফা (মায পর হখমর তুমভ এখামন মচযজীফন থাকমত
াযমফ) এফং ফরমফা এভন যাজমত্বয কথা, মায কখমনা তন মফ না!
১২১. অতয তাযা উবম ওই (মনলমি গামছয) পর হখমরা, ামথ ামথই তামদয যীমযয রজ্জাস্থানভু তামদয
াভমন প্রকা ম ড়মরা এফং তাযা (রজ্জা তাড়াতামড় কময) জান্নামতয (মফমবন্ন গামছয) াতা দ্বাযা মনমজমদয
রজ্জাস্থান ঢাকমত শুরু কযমরা, এবামফই আদভ তায ভামরমকয না-পযভানী কযমরা এফং (এ কাযমণ) হ
(াভমকবামফ) থভ্রষ্ট ম হগমরা।
১২২. মকন্তু (তায ক্ষভা প্রাথণনায য) তায ভামরক তামক (তায ফংধযমদয থ প্রদণমনয জমনে) ফাছাই কময
মনমরন, তায ওয ক্ষভাযফ মরন এফং তামক মিক থমনমদণ মদমরন।
১২৩. মতমন ফরমরন, (তান ও হতাভযা এখন) উব দরই এখান হথমক হনমভ মড়া, (ভমন যাখমফ) হতাভযা
মকন্তু একজন আমযক জমনয (জঘনে) দুভন, অতয (হতাভামদয জীফন মযচারনায জমনে) আভায কাছ হথমক
হদাাত (থমনমদণ) আমফ, অতয হম আভায হদাাত অনুযণ কযমফ হ না কখমনা (দুমনা) মফথগাভী
মফ, না (আমখযামত হ) হকামনা কষ্ট ামফ।
১২৪. (াাঁ,) হম ফেমি আভায স্মযণ হথমক মফভুখ মফ তায জমনে (জীফমন) ফাাঁচায াভগ্রী ংকুমচত ম মামফ,
(মফণাময) তামক আমভ হকাভমতয মদন অন্ধ ফামনম ামময কযমফা।
১২৫. হ (মনমজমক এবামফ হদখায য) ফরমফ, হ আভায ভামরক, তুমভ আভামক হকন (আজ) অন্ধ ফামনম
উিামর? (দুমনামত হতা) আমভ চক্ষুষ্মান ফেমিই মছরাভ!
১২৬. মতমন ফরমফন, (আমর দুমনামতও) তুমভ এভমনই (অন্ধ) মছমর! আভায আাতভু হতাভায কামছ
এমমছমরা, মকন্তু তুমভ তা বুমর মছমর, এবামফ আজ হতাভামকও বুমর মাওা মফ।
১২৭. (ভুরত) আমভ এবামফই তামদয প্রমতপর হদই, মাযা (আভায আাত মনম) ফাড়াফামড় কময, হ তায
ভামরমকয আামতয ওয কখমনা ঈভান আমন না; (মতেকায অমথণ) যকামরয আমাফই মে হফী কমিন এফং
অমধক স্থাী।
১২৮. এমদয আমগ আমভ কমতা কমতা জনদ ধ্বং কময মদমমছ, আয এ (ধ্বংপ্রাপ্ত) জনদভুময ওয মদম
এযা হতা (ামভাই) চরামপযা কময; অফেই এমত মফমফকফান ভানুলমদয জমনে মনদণন যমমছ।
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১২৯. মমদ হতাভায ভামরমকয ক্ষ হথমক (এমদয অফকা হদায এ) হঘালণা না থাকমতা এফং এমদয ওয আমাফ
আায ুমনদণমষ্ট কারক্ষণ আমগই মিক কযা না থাকমতা, তামর এমদয ওয (কমফই আমাফ) অফেম্ভাফী ম
ড়মতা;
১৩০. অতএফ (হ নফী), এযা মা মকছুই ফমর তুমভ তায ওয শধমণ ধাযণ কমযা, তুমভ (ফযং) হতাভায ভামরমকয
প্রংা, মফত্রতা ও ভমভা হঘালণা কমযা ুমমণাদময আমগ ও তা অস্ত মাওায আমগ, যামতয হফরা এফং মদমনয
দুই প্রামন্তও তুমভ আল্লায মফত্রতা হঘালণা কমযা, ম্ভফত (হকাভমতয মদন) তুমভ ন্তুষ্ট মত াযমফ।
১৩১. (হ নফী,) ামথণফ জীফমনয হম ন্দমণস্বরূ হবাগ মফরাময হফ উকযণ আমভ তামদয অমনকমকই মদম
হযমখমছ, তায মদমক তুমভ কখমনা হতাভায দুমচাখ তুমর তাকামফ না, (আমর আমভ এফ মকছু এ কাযমণই মদমমছ)
হমন আমভ তামদয যীক্ষা কযমত াময, (ভুরত) হতাভায ভামরমকয হযমমকই মে উত্কৃষ্ট ও অমধক স্থাী।
১৩২. (হ নফী,) হতাভায মযফায মযজনমক নাভামময আমদ দাও এফং তুমভ (মনমজও) তায ওয অমফচর
হথমকা, আমভ হতা হতাভায কামছ হকামনাযকভ হযমমক (জীফমনাকযণ) চাই না, হযমমক হতা হতাভামক আমভই দান
কময; আল্লা তাারামক ব কযায জমনেই যমমছ উত্তভ মযণাভ।
১৩৩. (এযযও ভুখণ) হরামকযা ফমর, এ ফেমি তায ভামরমকয কাছ হথমক আভামদয কামছ হকামনা মনদণন মনম
আম না হকন; (তুমভ মক ভমন কমযা,) তামদয কামছ হফ দরীর প্রভাণ হনই মা আমগয হকতাফভুম ভজুদ
যমমছ!
১৩৪. আমভ মমদ এয আমগই তামদয হকামনা আমাফ মদম ধ্বং কময মদতাভ তামর অফেই এযা ফরমতা, হ
আভামদয ভামরক, তুমভ (আমাফ ািাফায আমগ) আভামদয কামছ একজন যুর ািামর না হকন? (যুর) ািামর
আভযা এবামফ রামিত ও অভামনত ওায আমগই হতাভায আাতভু হভমন চরতাভ।
১৩৫. (হ নফী, এমদয) ফমরা (াাঁ), প্রমতেক ফেমিই (তায কামজয প্রমতপর াফায) অমক্ষা কযমছ, অতএফ
হতাভযাও অমক্ষা কমযা, অমচমযই হতাভযা জানমত াযমফ মিক মথয অনুাযী কাযা, আয কাযাই ফা হাজা
মিক থ হমমছ।
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ূযা আর আম্বিা
ভক্কা অফতীণণ, আাত ১১২, রুকু ৭
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ
১. ভানুমলয জমনে তামদয ম্বাফ ম্বনকাময ভুহুতণম্বি একা ন্ত কামে এম গগমে, অথচ তাযা এখমনা উদাীনতায
ভামে (ম্বনভম্বিত ম তে) ম্বফভুখ ম আমে,
২. মখন তামদয কামে তামদয ভাম্বরমকয গকামনা নতুন উমদ আম তখন (ভমন ) তাযা তা গানমে, ম্বকন্তু
তাযা (তখনও) নানাযকভ গখরা ধুরা ম্বনভগ্ন থামক,
৩. ওমদয ভন থামক ম্পূণণ অভমনামমাগী; মাযা মামরভ তাযা গগামন ফরাফম্বর কময, এ গতা গতাভামদযই ভমতা
একজন ভানুল োড়া আয ম্বকেুই ন, গতাভযা ম্বক (তাযযও তায) মাদুয পাাঁমদ গপাঁম মামফ? অথচ গতাভযা গতা
(ফ ম্বকেুই) গদখমত ামছা!
৪. গ ফরমরা, আভায ভাম্বরক (প্রম্বতম্বি) কথা জামনন, তা আভামন থাকুক ম্বকিংফা মভীমন, ম্বতম্বন (ফ) গামনন,
(ফ) জামনন।
৫. তাযা গতা ফযিং (গকাযআমনয ফোাময) ফমর, এগুমরা মছ অরীক স্বপ্নভাত্র, গ ম্বনমজই এফ উদ্ভাফন কমযমে,
ম্বকিংফা গ মছ একজন কম্বফ, গ (নফী ম থাকমর আভামদয কামে) এভন ফ ম্বনদণন ম্বনম আুক, মা ম্বদম
ূফণফতণীমদয াঠামনা মম্বেমরা।
৬. এমদয আমগ এভন ফ জনদ আম্বভ ধ্বিং কমযম্বে, তায অম্বধফাীযা (এফ ম্বনদণন গদমখও) ঈভান আমনম্বন।
(তুম্বভ ম্বক ভমন কমযা) এযা (এখন) ঈভান আনমফ?
৭. গতাভায ূমফণ আম্বভ ভানুলমকই (ফ ভ নফী ফাম্বনম) তামদয কামে াম্বঠমম্বে, গতাভযা মম্বদ না জামনা তামর
(আমগয) গকতাফওারামদয কামে ম্বজমে কমযা।
৮. আম্বভ তামদয এভন ফ গদাফফ ম্বদম দা কম্বযম্বন গম, তাযা গখমত াযমতা না, (তা োড়া ভানুল ওায
কাযমণ) তাযা গকউ (এ দুম্বনা) ম্বচযস্থাীও ম্বন!
৯. অতয আম্বভ (আমামফয) ওাদা তে প্রভাম্বণত কময গদখারাভ, (আমাফ মখন এম গগমরা তখন) আম্বভ মামদয
চাইরাভ শুধু তামদযই উদ্ধায কযরাভ, আয ীভারিংঘন কাযীমদয আম্বভ ভূমর ম্বফনা কময ম্বদরাভ।
১০. (গ ভানুল,) আম্বভ গতাভামদয কামে (এভন একম্বি) গকতাফ নাম্বমর কমযম্বে, মামত (এমক এমক) গতাভামদয
(ফায) কথাই যমমে, গতাভযা ম্বক ফুেমত ামযা না!
১১. আম্বভ এয আমগ কমতা জনদমক ধ্বিং কময ম্বদমম্বে, মা ম্বেমরা (আমরই) মামরভ, তামদয ময তামদয
জাগা আম্বভ অনে জাম্বতয উত্থান ঘম্বিমম্বে।
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১২. এযা মখন আভায আমাফ (একান্ত) াভমন গদখমত গমরা তখন গখান গথমক ারামত শুরু কযমরা।
১৩. (আম্বভ ফররাভ,) গতাভযা (আজ) াম্বরমা না, ফযিং ম্বপময মাও গতাভামদয ম্পমদয কামে ও গতাভামদয ফাম্বড়
ঘমযয ম্বদমক গমখামন গতাভযা আযাভ কযম্বেমর, ম্ভফত গতাভামদয (ম্বকেু) ম্বজোাফাদ কযা মফ।
১৪. তাযা ফরমরা, া দুবণাগে আভামদয, আভযা (ম্বতেই) মামরভ ম্বেরাভ।
১৫. অতয তাযা এই আাজাম্বয কযমতই থাকমরা, মমতা ক্ষণ না আম্বভ তামদয ভূমর ধ্বিং কময ম্বদমম্বে, আম্বভ
তামদয কািা পর ও ম্বনফণাম্বত আমরাকযম্বি ফাম্বনম ম্বদরাভ।
১৬. আভান মভীন ও তামদয ভধেফতণী ফ ম্বকেু (-য গকামনািাই) আম্বভ গখরতাভাায জমনে দা কম্বযম্বন।
১৭. আম্বভ মম্বদ গনাাত গকামনা গখরতাভাায ম্বফলই ফানামত চাইতাভ তামর আম্বভ আভায কামে মা (ম্বনষ্প্রাণ
ফস্তু) আমে তা ম্বদমই (এফ ম্বকেু) ফাম্বনম ম্বদতাভ।
১৮. ফযিং আম্বভ তেমক ম্বভথোয ওয েুাঁমড় ভাম্বয, অতয গ (তে) এ (ম্বভথো)-য ভগম গফয কময গদ, (এয
পমর মা ম্বভথো) তা ামথ ামথই ম্বনম্বিহ্ন ম মা; দুমবণাগ গতাভামদয, গতাভযা মা ম্বকেু উদ্ভাফন কযমো (তা গথমক
আল্লা তাারা অমনক ম্বফত্র)।
১৯. আভানভূ ও মভীমন মা ম্বকেু আমে ফই গতা তাাঁয (ভাম্বরকানাধীন), তাাঁয (একান্ত) া
নিগধে গমফ
(গপমযতা) আমে তাযা কখমনা তাাঁয এফাদাত কযমত অিংকায (গফাধ) কময না, তাযা কখমনা ক্লানন্তও গফাধ কময
না,
২০. তাযা ম্বদফাযাম্বত্র তাাঁয ম্বফত্রতা গঘালণা কময, তাযা কখমনা গকামনা অরতা কময না।
২১. এযা ম্বক (আল্লা তাারায ফদমর) মভীমনয গকামনা ম্বকেুমক ভাফুদ ফাম্বনম ম্বনমছ? (এযা মামদয ভাফুদ
ফানামছ) তাযা ম্বক এমদয ুনরুত্থোন ঘিামফ?
২২. মম্বদ আভান মভীমন আল্লা তাারা ফেতীত আমযা অমনক ভাফুদ থাকমতা, তামর (কমফই মভীন আভামনয)
উবিাই ধ্বিং ম গমমতা, এযা মা ম্বকেু ফমর, আযময ভাম্বরক আল্লা তাারা গ ফ ম্বকেু গথমক ম্বফত্র ও
ভান!
২৩. ম্বতম্বন মা ম্বকেু কমযন গ ফোাময তাাঁমক গকামনা প্রশ্ন কযা মা না, ফযিং তামদযই (তামদয ম্বিাকরা
ম্পমকণ) প্রশ্ন কযা মফ।
২৪. এযা ম্বক আল্লা তাারা োড়া (অনে কাউমক) ভাফুদ ফাম্বনম গযমখমে? (গ নফী, তুম্বভ) ফমরা, গতাভযা দরীর
প্রভাণ উম্বস্থত কমযা, (এিা) আভায াথীমদয গকতাফ এফিং (এিা) আভায ূফণফতণীমদয গকতাফ, (াযমর এখান
গথমক গকামনা প্রভাণ উস্থান কমযা;) এমদয অম্বধকািং (ভানুলই প্রকৃত তে) জামন না, তাই (তে গথমক) এযা
ভুখ ম্বপম্বযম গন।
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২৫. আম্বভ গতাভায আমগ এভন গকামনা নফী াঠাইম্বন মায কামে ওী াম্বঠম আম্বভ একথা ফম্বরম্বন গম, আম্বভ োড়া
অনে গকামনা ভাফুদ গনই এফিং গতাভযা ফাই আভাযই এফাদাত কমযা।
২৬. (এ ভূখণ) গরামকযা ফমর, দাভ আল্লা তাারা (গপমযতামদয ম্বনমজয) ন্তান ফাম্বনম ম্বনমমেন; ম্বতম্বন
(এফ কথাফাতণা গথমক) অমনক ম্বফত্র; ফযিং তাযা মছ আল্লা তাারায ম্মাম্বনত ফান্দা,
২৭. তাযা (কখমনা) তাাঁয াভমন আমগ গফমড় কথা ফমর না, তাযা গতা তাাঁয আমদ অনুামযই কাজ কময।
২৮. তামদয াভমন গেমন মা ম্বকেু আমে তা ফই ম্বতম্বন জামনন, তাযা আল্লা তাারায ভীম গফ গরাক োড়া
অনে কামযা জমনেই ুাম্বয কময না মামদয প্রম্বত আল্লা তাারা ন্তুষ্ট যমমেন, তাযা (ম্বনমজযাও ফ ভ) তাাঁয
বম বীত ন্ত্রস্ত (থামক)।
২৯. (মাযা অিংকাযী) তামদয ভমধে মম্বদ গকউ একথা ফমর, আল্লা তাারায ফদমর আম্বভই ম্বছ ভাফুদ, তামর
তামক আম্বভ এ জমনে জাান্নামভয (কম্বঠন) াম্বস্ত গদমফা; (ভূরত) আম্বভ মামরভমদয এবামফই াম্বস্ত গদই।
৩০. এযা ম্বক গদমখ না, আভানভূ ও ৃম্বথফী (এক ভ) ওতমপ্রাতবামফ ম্বভম ম্বেমরা, অতয আম্বভই এমদয
উবমক আরাদা কময ম্বদমম্বে এফিং আম্বভ প্রাণফান ফ ম্বকেুমকই াম্বন গথমক ৃম্বষ্ট কমযম্বে , (এফ জানায যও) ম্বক
তাযা ঈভান আনমফ না?
৩১. আম্বভ মভীমনয ওয ুদৃঢ় াাড়ভূ গযমখ ম্বদমম্বে গমন তা ওমদয ম্বনম (এম্বদক গম্বদক) নড়াচড়া কযমত না
াময, এ োড়াও আম্বভ ওমত প্রস্ত রাস্তা ততযী কময ম্বদমম্বে মামত কময তাযা (তা ম্বদম ম্বনজ ম্বনজ গন্তফেস্থমর)
গ াঁেুমত াময।
৩২. আম্বভ আকামক একম্বি ুযম্বত োদ ম্বমমফ ততযী কমযম্বে,
ম্বপম্বযম গন।

এ (ম্বনমফণাধ) ফেম্বিযা তায ম্বনদণনা গথমক ভুখ

৩৩. আল্লা তাারাই যাত, ম্বদন, ুরুজ ও চাাঁদমক দা কমযমেন; (এমদয) প্রমতেমকই (ভাকাময) কমথ
াাঁতায গকমি মামছ।
৩৪. (গ নফী,) আম্বভ গতাভায ূমফণও গকামনা ভানফ ন্তানমক অনন্ত
গগমর (তুম্বভ ম্বক ভমন কমযা) তাযা এখামন ম্বচযজীফী ম থাকমফ?

জীফন দান কম্বযম্বন; ুতযািং আজ তুম্বভ ভময

৩৫. প্রম্বতম্বি জীফমকই ভযমণয স্বাদ গ্রণ কযমত মফ; (গ ভানুল,) আম্বভ গতাভামদয ভন্দ ও বামরা (এ উব)
অফস্থায ভমধে গপমরই যীক্ষা কম্বয; অতয (গতাভামদয গতা) আভায কামেই ম্বপম্বযম আনা মফ।
৩৬. কামপযযা মখন গতাভামক গদমখ তখন (ভমন ) তাযা গতাভামক গকফর তামদয ম্বফদ্রূময াত্ররূমই গ্রণ
কময; তাযা (গতাভায ম্বদমক ইাযা কময) ফমর, এ ম্বক গ ফেম্বি, গম গতাভামদয গদফ গদফীমদয (ভন্দবামফ) স্মযণ
কময, অথচ (এযা ম্বনমজযাই) দাভ আল্লা তাারায স্মযণমক অস্বীকায কময।
৩৭. (আমর) ভানুলমক ৃম্বষ্টই কযা মমে তাড়াহুমড়া (কযায প্রকৃম্বত) ম্বদম, অম্বচমযই আম্বভ গতাভামদয আভায
(কুদযমতয) ম্বনদণনগুমরা গদম্বখম গদমফা, ুতযািং গতাভযা আভায কামে তাড়াহুমড়া কাভনা কমযা না।
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৩৮. তাযা ফমর, মম্বদ গতাভযা তেফাদী ও তামর ফমরা গকাভমতয এই ওাদা কমফ (ূণ)ণ মফ?
৩৯. কমতা বামরা মতা মম্বদ এ কামপযযা (গ ক্ষণম্বিয কথা) জানমতা! (ম্বফমল কময) মখন তাযা তামদয াভমন ও
তামদয গেন গথমক আা আগুন ম্বকেুমতই প্রম্বতমযাধ কযমত াযমফ না, (গ ভম) তামদয (গকামনা যকভ)
াামেও কযা মফ না।
৪০. (ভূরত গকাভত) তামদয ওয আমফ ঠাৎ কময, এমই তা তামদয তফুম্বদ্ধ কময গদমফ, তখন তামক তাযা
প্রম্বতমযাধ কযমত সক্ষম মফ না, আয না তামদয (এ জমনে) গকামনা অফকা গদা মফ!
৪১. (গ নফী,) গতাভায আমগও অমনক যূরমক (এবামফ) ঠাট্টা ম্বফদ্রূ কযা মম্বেমরা, ময (গদখা গগমরা) তাযা
মা ম্বনম ঠাট্টা ম্বফদ্রূ কমযম্বেমরা তাই তামদয ম্বযমফষ্টন কময ম্বনমমে।
৪২. (গ নফী), তুম্বভ এমদয ম্বজমে কমযা, গক গতাভামদয দাভ আল্লা তাারায আমাফ গথমক যা কযমফ- তা
যামতয গফরা আুক ম্বকিংফা ম্বদমনয গফরা আুক, ম্বকন্তু (গ কথা না গবমফ) এযা ম্বনমজমদয ভাম্বরমকয স্মযণ গথমক
ভুখ ম্বপম্বযম গযমখমে।
৪৩. তমফ ম্বক তামদয আমযা গকামনা ভাফুদ আমে মাযা আভায (আমাফ) গথমক তামদয ফাাঁচামত াযমফ; তাযা গতা
ম্বনমজমদযই গকামনা াামে কযমত াযমফ না, না তাযা আভায কাে গথমক গখামন গকামনা াামেকাযী ামফ!
৪৪ (ভূরত) আম্বভ এমদয এফিং এমদয ম্বতৃরু
ু লমদয মাফতী গবাগম্ভায দান কময মাম্বছরাভ এফিং এবামফ এমদয
ওয ম্বদম (ভৃম্বদ্ধয) এক দীঘণ ভ অম্বতফাম্বত ম গগমে; এখন ম্বক তাযা গদখমত ামছ না, আম্বভ মভীনমক
চাযম্বদক গথমক তামদয ওয িংকুম্বচত কময আনম্বে, তাযযও ম্বক তাযা ম্বফজী মফ (ফমর আা কময)?
৪৫. (গ নফী,) তুম্বভ ফমরা, আম্বভ গতা শুধু ওী ম্বদম গতাভামদয (জাান্নামভয) ব গদখাই, ম্বকন্তু এই ফম্বধযযা ডাক
শুনমত ানা, (ফায ফায) তামদয তকণ কযা মরও (তাযা গ তকণফাণীয ম্বকেুই শুনমত া না)।
৪৬. (অথচ) গতাভায ভাম্বরমকয আমামফয াভানে ম্বকেু অিংও মম্বদ এমদয স্পণ কময তখন এযা ফমর উঠমফ, া
দুবণাগে আভামদয, আভযা ম্বতেই মামরভ ম্বেরাভ!
৪৭. গকাভমতয ম্বদন আম্বভ নোম্বফচামযয জমনে একম্বি ভানদন্ড স্থান কযমফা, অতয গম্বদন কামযা (গকামনা
ভানফ  নৎদামনয) ওযই গকামনা যকভ মুরুভ মফ না; মম্বদ একম্বি ে দানা ম্বযভাণ গকামনা আভরও (তায
গকাথাও রুম্বকম) থামক, (ম্বামফয াল্লা) তা আম্বভ (মথাথণই) এমন াম্বময কযমফা, ম্বাফ গনায জমনে আম্বভই
মমথষ্ট।
৪৮. অফে আম্বভ ভূা ও ারূনমক (নো অনোময) পারাকাযী একম্বি গ্রন্থ ম্বদমম্বেরাভ, যমমগায গরাকমদয
জমনে ম্বদমম্বেরাভ (আাঁধাময চরায) আমরা ও (জীফমন চরায) উমদ,
৪৯. (এিা তামদয জমনে) মাযা আল্লা তাারামক না গদমখও ব কময এফিং তাযা গকাভত ম্পমকণ বীত ন্ত্রস্ত
থামক।
৫০. আয এ মছ ফযকতূণণ উমদ, এম্বি আম্বভই নাম্বমর কমযম্বে, গতাভযা ম্বক এয অস্বীকাযকাযী মত চাও?
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৫১. আম্বভ আমগ ইফযাীভমক বামরাভন্দ ম্বফচামযয োন দান কমযম্বেরাভ এফিং আম্বভ গ ম্পমকণ ভেক অফগত
ম্বেরাভ,
৫২. মখন গ তায ম্বতা ও তায জাম্বতয (গরাকমদয) ফরমরা, এ
(এফাদামতয) জমনে গতাভযা ি ম ফম আমো।

(নেষ্প্রাণ) ভূম্বতণগুমরা আমর ম্বক- মায

৫৩. তাযা ফরমরা, আভযা আভামদয ম্বতৃরু
ু লমদয এগুমরায এফাদাত কযমত গদমখম্বে (এয চাইমত গফী ম্বকেু
আভযা জাম্বন না)।
৫৪. গ ফরমরা, (এগুমরায ূজা কময) গতাভযা ম্বনমজযা (গমভন আজ) ুস্পষ্ট গগাভযাীমত ম্বনভম্বিত মছা,
(গতভম্বন) গতাভামদয ূফণুরুলযাও (গগাভযাীমত ম্বনভম্বিত ম্বেমরা)।
৫৫. তাযা ফরমরা, তুম্বভ ম্বক আমরই আভামদয কামে গকামনা তে ম্বনম এমমো, না অমথাই (আভামদয ামথ)
তাভাা কযমো।
৫৬. গ ফরমরা (না, এিা গকামনা তাভাায ম্বফল ন), ফযিং গতাভামদয ভাম্বরক ম্বমম্বন, ম্বতম্বনই আভানভূ ও
মভীমনয ভাম্বরক, ম্বতম্বনই এগুমরা ৃম্বষ্ট কমযমেন, আয আম্বভ ম্বনমজই ম্বছ এ ফোাময াক্ষীমদয একজন।
৫৭. আল্লা তাারায থ, গতাভযা এখান গথমক ময গগমর আম্বভ গতাভামদয ভূম্বতণগুমরায ফোাময একিা গক র
অফরিন কযমফা।
৫৮. অতয (তাযা চমর গগমর) ওমদয ফমড়াম্বি োড়া অনে ভূম্বতণগুমরামক গ চূণণ ম্বফচূণণ কময ম্বদমরা, মামত কময তাযা
তায (ঘিনা জানায জমনে এ ফমড়ািায) ম্বদমকই ধাম্বফত মত াময।
৫৯. (মখন তাযা ম্বপময এম ভূম্বতণমদয এ দুযফস্থা গদখমরা,) তখন তাযা ফরমরা, আভামদয গদফতামদয ামথ এ
আচযণ কযমরা গক? গম-ই কমযমে ম্বনমন্দম গ মামরভমদযই একজন।
৬০. গরামকযা ফরমরা, আভযা শুমনম্বে এক মুফক ওমদয ভামরাচনা কযম্বেমরা, (োাঁ) গ মুফকমক ফরা 
ইফযাীভ;
৬১. তাযা ফরমরা, (মাও) তামক ফ ভানুমলয গচামখয াভমন এমন াম্বময কমযা, মামত কময তাযা (তায ম্বফরুমদ্ধ)
াা্ম ম্বদমত াময।
৬২. (ইফযাীভমক আনায য) তাযা (তামক) ম্বজমে কযমরা, গ ইফযাীভ, তুম্বভই ম্বক আভামদয ভাফুদগুমরায
ামথ এ আচযণ কমযমো;
৬৩. (গ ফরমরা,) ফযিং ওমদয ফমড়াম্বিই ম্ভফত (এফ ম্বকেু) ঘম্বিমমে, গতাভযা তামদযমকই ম্বজমে কমযা না,
তাযা মম্বদ কথা ফরমত াময (তামর তাযাই ফরমফ গক তামদয ামথ এ আচযণ কমযমে)!
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৬৪. (ইফযাীমভয এ অম্ববনফ মুম্বি শুমন) তাযা (ম্বনমজযা ম্বচন্তা কময) ম্বনমজমদয ম্বদমকই ম্বপময এমরা এফিং এমক
অযমক ফরমত রাগমরা (মামরভ গতা গ ন, গম ওিা গবিংমগমে), মামরভ গতা মছা গতাভযা (মাযা এয ূজা
কমযা),
৬৫. অতয (রিা) ওমদয ভাথা অফনত ম গগমরা, ওযা ফরমরা (গ ইফযাীভ), তুম্বভ গতা (বামরা কমযই)
জামনা, এযা কথা ফরমত াময না।
৬৬. গ ফরমরা, তামর গতাভযা গকন আল্লা তাারামক ফাদ ম্বদম এভন ম্বকেুয ূজা কমযা মাযা গতাভামদয
গকামনা উকাযও কযমত াময না, গতাভামদয গকামনা অকাযও কযমত াময না।
৬৭. ম্বধক গতাভামদয জমনে এফিং আল্লা তাারামক ফাদ ম্বদম গতাভযা মামদয ূজা কমযা তামদয জমনেও; গতাভযা
ম্বক (এমদয এ অক্ষভতািুকু) ফুেমত াযমো না।
৬৮. (এ ভ যাজায) গরামকযা ফরমরা, এমক আগুমন ুম্বড়ম দাও, মম্বদ গতাভযা ম্বকেু কযমতই চাও তামর
(আমগ ম্বগম) গতাভামদয ভূম্বতণগুমরায প্রম্বতমাধ গ্রণ কমযা।
৬৯. (অযম্বদমক) আম্বভ (আগুনমক) ফররাভ, গ আগুন, তুম্বভ ইফযাীমভয জমনে ীতর ও াম্বন্তভ ম মাও,
৭০. ওযা তায ম্বফরুমদ্ধ একিা পম্বন্দ আাঁিমত চাইমরা, আয আম্বভ (উমটা) তামদয ক্ষম্বতগ্রস্ত (ও ফেথণ) কময ম্বদরাভ,
৭১. অতয আম্বভ তামক এফিং (আভায নফী) রূতমক উদ্ধায কময এভন এক গদম ম্বনম গগরাভ, গমখামন আম্বভ
দুম্বনাফাীয জমনে অমনক করোণ গযমখম্বে।
৭২. অতয আম্বভ ইফযাীভমক (তায গেমর ম্বমমফ) ইাক দান কযরাভ; তায ওয অম্বতম্বযি দান কযরাভ
(গ ত্র ম্বমমফ) ইাকুফ; এমদয ফাইমকই আম্বভ বামরা (ভানুল) ফাম্বনমম্বেরাভ,
৭৩. আম্বভ তামদয (দুম্বনায ভানুলমদয) গনতা ফাম্বনমম্বেরাভ, তাযা আভায ম্বনমদণ অনুাময (ভানুলমক) ুথ
গদখামতা, গনক কাজ কযা, নাভাম প্রম্বতষ্ঠা কযা ও মাকাত গদায জমনে আম্বভ তামদয কামে ওী াম্বঠমম্বে , তাযা
(ফণত্রই) আভায আনুগতে কযমতা।
৭৪. (ইফযাীমভয ভমতা) আম্বভ রূতমকও প্রো দান কমযম্বেরাভ, তামকও আম্বভ এভন একম্বি জনদ গথমক উদ্ধায
কময এমনম্বে মায অম্বধফাীযা অশ্লীর কাজ কযমতা; ম্বতেই তাযা ম্বেমরা জঘনে ফদ ও গুনাগায জাম্বত,
৭৫. আয আম্বভ তামক আভায (অম্বযীভ) অনুগ্রময গবতয প্রমফ কম্বযমম্বে; ম্বনমন্দম গ ম্বেমরা একজন
ৎকভণীর (নফী)।
৭৬. (গ নফী, তুম্বভ নূময কাম্বনীও তামদয গানাও,) নূ মখন আভামক গডমকম্বেমরা, (গডমকম্বেমরা ইফযাীমভযও)
আমগ, তখন আম্বভ তায ডামক াড়া ম্বদমম্বেরাভ এফিং তামক ও তায ম্বযফায ম্বযজনমদয আম্বভ এক ভািংকি
গথমক উদ্ধায কমযম্বেরাভ,
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৭৭. আম্বভ তামক এভন এক জাম্বতয গভাকামফরা াামে কমযম্বেরাভ মাযা আভায আাতভূ অস্বীকায
কমযম্বেমরা; (আমরই) তাযা ম্বেমরা ফমড়া খাযা জামতয গরাক, অতয আম্বভ তামদয ফাইমক (ভাপ্লাফমন)
ডুম্বফম ম্বদমম্বে।
৭৮. দাউদ ও গারাভামনয ঘিনাও (তামদয গানাও), মখন তাযা একম্বি গক্ষমতয পমরয (গভাকদ্দভা) যা
প্রদান কযম্বেমরা। (গভাকদ্দভািা ম্বেমরা এভন), যামতয গফরা (ভানুলমদয) ম্বকেু গভল (অনে ভানুলমদয গক্ষমত ঢুমক)
তা তেনে কময ম্বদমরা, এই ম্বফচাযফণম্বি আম্বভ ম্বনমজও তামদয ামথ মণমফণ কযম্বেরাভ,
৭৯. অতয আম্বভ (ম্বঠক যা মা-) তা গারাভানমক ফুম্বেম ম্বদমম্বেরাভ, (অফে) আম্বভ তামদয (উবমকই)
প্রো ও োন দান কমযম্বেরাভ, আম্বভ াাড় ফণত এফিং াখ-াখাম্বরমকও দাউমদয অনুগত কময ম্বদমম্বেরাভ গমন
তাযাও (তায ামথ) আল্লা তাারায ম্বফত্রতা ও ভম্বভা গঘালণা কযমত াময; আয আম্বভই (এ ফ ম্বকেু)
ঘিাম্বছরাভ।
৮০. আয আম্বভ তামক গতাভামদয (মুমদ্ধ ফেফামযয) জমনে ফভণ ফানামনা ম্বক্ষা ম্বদমম্বে, মামত গতাভযা গতাভামদয
মুমদ্ধয ভ (যস্পমযয আিভণ গথমক) ম্বনমজমদয ফাাঁচামত ামযা, তাযযও ম্বক গতাভযা (আভায) গাকযমগামায
মফ না?
৮১. আম্বভ প্রফর াওামক গারাভামনয জমনে ফীবূত কময ম্বদমম্বেরাভ, তা তায আমদম গ গদময ম্বদমক
ধাম্বফত মতা গমখামন আম্বভ প্রবূত করোণ গযমখ ম্বদমম্বে; (ভূরত) আম্বভ প্রম্বতম্বি ম্বফলময ফোামযই ভেক অফগত
আম্বে।
৮২ তানমদয ভামে (তায) ম্বকেু (ম্বিন অনুাযী) তায জমনে (ভুমে) ডুফুযীয কাজ কযমতা, তায জমনে এ
োড়াও এযা ফহু কাজ আঞ্জাভ ম্বদমতা, তামদয যব গতা আম্বভই ম্বেরাভ,
৮৩. (স্মযণ কমযা,) মখন আইূফ তায ভাম্বরকমক গডমক ফমরম্বেমরা (গ আল্লা), আভামক এক কম্বঠন অুমখ গম
ফমমে, (আভা তুম্বভ) ম্বনযাভ কমযা, (গকননা) তুম্বভই মছা দারুমদয ফণমেষ্ঠ দারু,
৮৪. অতয আম্বভ তায ডামক াড়া ম্বদরাভ, তায গম কষ্ট ম্বেমরা তা আম্বভ দূয কময ম্বদরাভ, তামক (গম শুধু) তায
ম্বযফায ম্বযজনই ম্বপম্বযম ম্বদরাভ (তা ন); ফযিং তামদয (ফাইমক) আভায কাে গথমক ম্বফমল দা এফিং আভায
ফান্দামদয জমনে উমদ ম্বমমফ আমযা ভম্বযভাণ (অনুগ্র) দান কযরাভ।
৮৫. (আমযা স্মযণ কমযা,) ইভাঈর, ইেী ও মুর ম্বকপমরয (কথা), এযা ফাই (আভায) তধমণীর ফান্দামদয
অন্তবুণি,
৮৬. আম্বভ তামদয আভায যভমতয ভমধে দাম্বখর কযরাভ, গকননা তাযা ম্বেমরা গনককায ভানুলমদয দরবুি।
৮৭. আয (স্মযণ কমযা) 'মুন্নুন’ (-এয কথা), মখন গ যাগ কময ম্বনমজয গরাকজনমদয গেমড় গফয ম ম্বগমম্বেমরা,
গ ভমন কমযম্বেমরা আম্বভ (ফুম্বে) তামক ধযমত াযমফা না (অতয আম্বভ মখন তামক ম্বতে ম্বতেই ধময গপররাভ),
তখন গ (ভামেয গমিয) অন্ধকাময ফম আভামক (এই ফমর) ডাকমরা, গ আল্লা তাারা, তুম্বভ ফেতীত গকামনা
ভাফুদ গনই, তুম্বভ ম্বফত্র, তুম্বভ ভান, অফেই আম্বভ ীভারিংঘনকাযীমদয অন্তবুণি ম মড়ম্বে,
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৮৮. অতয আম্বভ তায ডামক াড়া ম্বদরাভ এফিং তামক (তায ভানম্বক) দুম্বিন্তা গথমক আম্বভ উদ্ধায কযরাভ; আয
এবামফই আম্বভ আভায গভামভন ফান্দামদয ফ ভ উদ্ধায কম্বয।
৮৯. আয (স্মযণ কমযা,) মাকাম্বযা (-য কথা), মখন গ তায ভাম্বরকমক গডমক ফমরম্বেমরা, গ আভায ভাম্বরক, তুম্বভ
আভামক একা (ম্বনন্তান কময) গযমখ ম্বদমা না, তুম্বভই মছা উৎকৃষ্ট ভাম্বরকানায অম্বধকাযী,
৯০. অতয আম্বভ তায জমনেও াড়া ম্বদমম্বেরাভ, তামক দান কমযম্বেরাভ (গনক ন্তান) ইাইা এফিং তায
(ভমনয আা ূযমণয) জমনে আম্বভ তায স্ত্রীমক (ফন্ধোত্বভুি কময ভূণণ) ুস্থ (ন্তান ধাযমণামমাগী) কময
ম্বদমম্বেরাভ; (আমর) এ গরাকগুমরা (ামভাই) ৎকামজ (এমক অমনেয ামথ) প্রম্বতমমাম্বগতা কযমতা, তাযা
আভামক আা ও বীম্বতয ামথ ডাকমতা; তাযা ফাই ম্বেমরা আভায অনুগত (ফান্দা)।
৯১. (স্মযণ কমযা গই ুণেফতী নাযীমক,) গম ম্বনজ তীত্ব য ক্ষা কমযম্বেমরা, অতয তায ভমধে আম্বভ আভায  ক্ষ
গথমক এক (ম্বফমল ম্মানী) আত্না পুাঁমক ম্বদরাভ, এবামফ আম্বভ তামক এফিং তায ুত্রমক দুম্বনাফাীয জমনে এক
ম্বনদণন ফাম্বনম ম্বদমম্বেরাভ।
৯২. (মামদয কথা আম্বভ ফররাভ,) এ মছ গতাভামদযই স্বজাম্বত, এযা ফাই একই জাম্বত, আয আম্বভ (এমদয)
গতাভামদয ফাইয ভাম্বরক, অতএফ গতাভযা আভাযই গগারাভী কমযা।
৯৩. (ম্বকন্তু যফতণী ভম) তাযা ম্বনমজমদয ভমধে ভতম্বফমযাধ কময ম্বনমজমদয (দ্বীমনয) ম্বফলমক িুকমযা িুকমযা কময
গপরমরা (অথচ) ফণমমল এমদয ফাইমক (এক ম) আভায কামেই ম্বপময আমত মফ।
৯৪. গকামনা ফেম্বি মম্বদ গভামভন অফস্থা গকামনা গনক কাজ কময তামর তায (ৎমথ চরায এ) প্রমচষ্টামক
ম্বকেুমতই অস্বীকায কযা  না, অফেই আম্বভ তায জমনে (তায প্রম্বতম্বি কাজমক) ম্বরমখ যাম্বখ।
৯৫. এিা কখমনা ম্ভফ ন গম, গম জাম্বতমক আম্বভ একফায ধ্বিং কময ম্বদমম্বে তাযা আফায (তামদয ধ্বিং ূফণ
অফস্থা) ম্বপময আমফ৯৬. এভনম্বক মখন (গকাভমতয ম্বনদণন ম্বমমফ) ইাজুজ ও ভা’জুজমক গেমড় গদা মফ এফিং ওযা প্রম্বতম্বি
উচ্চবূম্বভ গথমক (তিংমগয ভমতা) নীমচয ম্বদমক গফম্বযম আমত থাকমফ।
৯৭. এফিং (গকাভমতয ফোাময আভায) অমভাঘ প্রম্বতশ্রুম্বত আন্ন ম আমফ, (তখন) তা আমত গদমখ মাযা
(এমতাম্বদন) এমক অস্বীকায কমযম্বেমরা তামদয চু ম্বস্থয ম মামফ; (তাযা ফরমফ) া, কমতাই না দুমবণাগ আভামদয,
আভযা এ (ম্বদনম্বি) ম্পমকণই উদাীন ম্বেরাভ, ফযিং আভযা ম্বতেই ম্বেরাভ (ফমড়া) মামরভ!
৯৮. (তখন তামদয ফরা মফ,) গতাভযা এফিং গতাভামদয গ ফ ম্বকেু, মামদয গতাভযা আল্লায ফদমর ভাফুদ
ফানামত, ফাই জাান্নামভয ইন্ধন মফ; (আজ) গতাভামদয ফাইমকই গখামন গ াঁেুমত মফ।
৯৯. তাযা মম্বদ ম্বতেই ভাফুদ মতা মামদয গতাভযা গগারাভী কযমত, তামর আজ তাযা ম্বকেুমতই (জাান্নামভ)
প্রমফ কযমতা না; (উাে উাক) ফাই তামত ম্বচযকার ধময অফস্থান কযমফ।
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১০০. এমদয জমনে গখামন শুধু াম্বস্তয বাফ চীৎকাযই (শুধু অফম্বষ্ট) থাকমফ, (এ চীৎকায োড়া) তাযা গখামন
(অনে) ম্বকেুই শুনমত ামফ না।
১০১. (অযম্বদমক) মামদয জমনে আভায কাে গথমক (অন নৎদ) করোণ ম্বনধণাম্বযত ম আমে, অফেই তামদয
(জাান্নাভ ও) তায (আমাফ) গথমক (অমনক) দ গয যাখা মফ,
১০২. তাযা (তামদয ুমখয ঘময ফম বাফ চীৎকামযয) নক্ষণতভ ব্দও শুনমত ামফ না, তামদয জমনে গতা (ফযিং
গখামন) তামদয ভন মা চা তাই (াম্বময) থাকমফ, (তাও থাকমফ আফায) ম্বচযকার ধময,
১০৩. (জাান্নামভয) ফমড়া বীম্বত তামদয (গম্বদন ভমন) গকামনা যকভ দুম্বি নৎদায ৃম্বষ্ট কযমত াযমফ না, (গম্বদন)
গপমযতাযা তামদয অম্ববনন্দন জাম্বনম ফরমফ; গতাভামদয ামথ গম ওাদা কযা মম্বেমরা, এ মছ গতাভামদয গ
(ওাদা ূযমণয) ম্বদন।
১০৪. (এিা এভন একম্বদন) গমম্বদন আম্বভ আভানভূমক গুম্বিম গনমফা, ম্বঠক গমবামফ গকতাফভূ গুম্বিম গপরা
; গমবামফ আম্বভ একম্বদন এ ৃম্বষ্টয ূচনা কমযম্বেরাভ গবামফই আম্বভ আফায এয ুনযাফৃম্বি ঘিামফা, এিা (এভন
এক) ওাদা, (মা) ারন কযা আভায ওয জরুযী; আয এ কাজ গতা আম্বভ কযমফাই।
১০৫. আম্বভ মফুয গকতামফও এ উমদ উমল্লমখয য (দুম্বনায কতৃণমতয ফোাময ম্বযষ্কায কময আভায) এ কথা
ম্বরমখ ম্বদমম্বে, (একভাত্র) আভায গমাগে ফান্দাযাই (এ) মভীমনয (গনতৃত্ব কযায) অম্বধকাযী মফ।
১০৬. এ (কথায) ভমধে (আভায) এফাদাতমগামায ফান্দামদয জমনে ম্বতেই এক (ভা) গাভ (ম্বনম্বত) আমে;
১০৭. (গ নফী,) আম্বভ গতা গতাভামক ৃম্বষ্টকুমরয জমনে যভত ফাম্বনমই াম্বঠমম্বে।
১০৮. তুম্বভ (এমদয) ফমরা, আভায ওয এই ভমভণ ওী াঠামনা মমে গম, গতাভামদয ভাফুদ একজনই, গতাভযা
ম্বক (তাাঁয) অনুগত ফান্দা মফ না?
১০৯. (োাঁ,) তাযা মম্বদ গতাভায কথা গথমক ভুখ ম্বপম্বযম গন তামর তুম্বভ ফমরা, আম্বভ গতাভামদয (জান্নামতয
ুখফয গদায াাাম্ব আমামফয ফোামযও) একই ম্বযভাণ তকণ কযম্বে, আম্বভ (ম্বনমজও) একথা জাম্বন না, গম
(আমামফয) ওাদা গতাভামদয কামে কযা মছ তা (আমরই) ম্বক খুফ কামে, নাম্বক তা (অমনক) দূময?
১১০. একভাত্র ম্বতম্বনই জামনন মা ম্বকেু উচ্চ স্বময ফরা  এফিং ম্বতম্বনই জামনন মা ম্বকেু গতাভযা (
কমযা।

অন্তনর) গগান

১১১. আম্বভ জাম্বন না, (অফকাময) এ (ভিুকু) মত াময গতাভামদয জমনে এক যীক্ষা (ভাত্র, ম্বকিংফা মত
াময) ুম্বনম্বদণষ্ট ম্বকেু ভময জমনে (গতাভামদয) ম্বকেু ভার ম্পদ (দান কযা)।
১১২. (ফণমমল) গ ফরমরা, গ আভায ভাম্বরক, তুম্বভ (এমদয ফোাযিা) নোময ামথ ভীভািংা কময দাও; (গ
ভানুল,) গতাভযা (আল্লা ম্পমকণ) মা ম্বকেু কথা ফানামছা, গফ (ম্বকেুয অম্বনমষ্টয) ফোাময একভাত্র আভামদয
ভাম্বরক দাভ আল্লা তাারায কামেই আে চাওা গমমত াময।
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ূযা আর াজ্জ
ভদীনায় অফতীর্ণ, আয়াত ৭৮, রুকু ১০
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ
১. হ ভানুল, হতাভযা হতাভামদয ভালরকমক বয় কমযা, অফযই হকয়াভমতয কম্পন মফ একলি বয়ংকয ঘিনা।
২. হলদন হতাভযা তা লনমজযা হদখমত ামফ, (হদখমফ) ফুমকয দুধ খাওয়ামে এভন প্রলতলি নাযী (বয়াফ আতংমক)
তায দুগ্ধমালযমক বুমর মামফ, প্রলতলি গবণফতী (জন্তু) তায (গবণলিত বস্তুর) হফাঝা হপমর হদমফ, ভানুলমক মখন তুলভ
হদখমফ তখন (হতাভায) ভমন মফ তাযা ফুলঝ লকছু হনাগ্রস্ত ভাতার, লকন্তু তাযা আমর হকউই হনাগ্রস্ত নয়; ফযং
(এিা মে এক ধযমনয আমাফ,) আল্লা তায়ারায আমাফ লকন্তু অতযন্ত বয়াফ।
৩. ভানুমলয ভমধয লকছু (ভূখণ) হরাক আমছ, মাযা না হজমন (না ফুমঝ) আল্লা তায়ারায (লি ভতা) ম্পমকণ তকণ
লফতকণ কময এফং (হ) প্রলতলি লফমরাী য়তামনয আনুগতয কময,
৪. অথচ তায ওয (আল্লা তায়ারায এ) পয়ারা হতা ময়ই আমছ হম, হম হকউই তামক ফন্ধু লমমফ গ্রর্
কযমফ হ (লনঘণাত) হগাভযা ময় মামফ, আয (এ হগাভযাীই) তামক (জাান্নামভয) প্রজ্বলরত (আগুমনয) ালস্তয
লদমক লনময় মামফ।
৫. হ ভানুল, ুনরুত্থান (লদফ) ম্পমকণ মলদ হতাভামদয ভমন হকামনা মে থামক তামর (হতাভযা আভায ৃলি
প্রলিয়া হবমফ হদমখা-) আলভ হতাভামদয (প্রথভত) ভালি হথমক, অতয শুি হথমক, অতয যিলন্ড হথমক,
তাযয ভাংলন্ড হথমক য়দা কমযলছ, মা আকৃলত লফলি (ময় সন্তানে লযর্ত ময়মছ) লকংফা আকৃলত লফলি না
ময় নি ময় হগমছ- হমন আলভ হতাভামদয কামছ (আভায ৃলি হকৌর) প্রকা কময লদমত ালয; (অতয আমযা
রক্ষ্য কমযা,) আলভ (শুিলফেুভূ হহর ভামঝ) মামক (ূর্ণ ভানুল ফানামত) চাই তামক জযায়ুমত একলি ুলনলদণি ভয়
মণন্ত অফিান কযাই, অতয আলভ হতাভামদয একলি লশু লমমফ (হখান হথমক) হফয কময আলন, অতয
হতাভযা হতাভামদয ূর্ণ হমৌফমন দাণর্ কমযা, হতাভামদয ভমধয হকউ (ফময়াপ্রালিয আমগই) ভময মায়, আফায
হতাভামদয অকভণর্য (ফৃদ্ধ) ফয় মণন্ত হৌৌঁমছ হদয়া য়, হমন লকছু জানায যও (তায অফিা এভন য়,) হ লকছুই
(ফুলঝ এখন আয) জামন না; (ৃলি প্রলিয়ায আমযকলি লদক মে) তুলভ হদখমত ামো শুষ্ক বূলভ, অতয আলভ
মখন তায ওয (আভান হথমক) ালন ফলণর্ কলয তখন তা য পমর পুমর তাজা ময় ওমে, (অতয) তা
ফণপ্রকায নয়নালবযাভ উলিদ উদগত কময।
৬. এগুমরা এ জমনযই (ঘমি), আল্লা তায়ারাই মেন অমভাঘ তয, লতলনই ভৃতমক জীফন দান কমযন এফং ফ
লকছুয ওয লতলনই একক ভতাফান,
৭. অফযই হকয়াভত আমফ, তামত লফেুভাত্রও মে হনই, মাযা কফময (শুময়) আমছ আল্লা তায়ারা অফযই
তামদয ুনরুলত্থত কযমফন।
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৮. (তাযযও) ভানুলমদয ভমধয এভন লকছু আমছ হম ফযলি হকামনা যকভ জ্ঞান, থলনমদণ ও দীলিভান হকতাফ
(প্রদত্ত তথয) ছাড়াই আল্লা তায়ারায ফযাাময (ধৃিতাূর্ণ) লফতন্ডা শুরু কময,
৯. মামত ভানুলমদয হ আল্লায থ হথমক হগাভযা কময লদমত াময; হম ফযলি এভন কময তায জমনয দুলনয়ামত
যময়মছ রাঞ্ছনা ও অভান, (শুধু তাই নয়,) হকয়াভমতয লদন আলভ তামক (জাান্নামভয) আগুমনয কলেন ালস্তও
আস্বাদন কযামফা।
১০. (আলভ তামক ফরমফা,) এ মে হতাভায হই কভণপর মা হতাভায াত দুমিা (আমগই এখামন) ালেময় লদময়মছ,
আয আল্লা তায়ারা লনজ ফাোমদয প্রলত কখমনা (এমতা) ফমড়া মামরভ নন।
১১. ভানুমলয ভমধয এভন লকছু আমছ হম ঈভামনয (একান্ত) প্রা ন্তীভায ওয (হথমক) আল্লা তায়ারায এফাদাত
কময, মলদ (এমত) তায হকামনা (ালথণফ) উকায য় তামর হ (ঈভামনয ফযাাময) লনলিত ময় মায়, লকন্তু মলদ
হকামনা দুুঃখ কি তামক হময় ফম তামর তায ভুখ ুনযায় (কুপযীয লদমকই) লপময মায়, (এবামফ) হ দুলনয়াও
াযায় এফং আমখযাতও াযায়, আয এিা মে আমরই এক ুস্পি লত।
১২. এ (লনমফণাধ) ফযলিযা আল্লায ফদমর এভন লকছুমক ডামক, মা তায হকামনা অকাযও কযমত াময না,
উকাযও কযমত াময না; এিা মে (এক) চযভতভ হগাভযাী,
১৩. ওযা এভন লকছুমক ডামক, মায লত তায উকামযয হচময় হফী লনকিতয; কমতা লনকৃি (এমদয) অলববাফক,
কমতা লনকৃি (হ অলববাফমকয) চয!
১৪. (ক্ষান্তময) মাযা (আল্লা তায়ারায ওয) ঈভান আমন এফং হনক কাজ কময, আল্লা তায়ারা তামদয এভন
এক জান্নামত প্রমফ কযামফন, মায াদমদম (ুময়) ঝর্ণাধাযা প্রফালত মফ, অফযই আল্লা তায়ারা মা চান
তাই কমযন।
১৫. মলদ হকউ ভমন কময, আল্লা তায়ারা (মামক নফুওত লদময়মছন) তামক দুলনয়া ও আমখযামত হকামনা াামযই
কযমফন না, তামর (লনমজয লযতৃলিয জমনয) হ হমন আভান মণন্তএকলি যল ঝুলরময় হনয়, অতয (আভামন
লগময়) হমন (ওী আগভমনয ধাযা) হকমি লদময় আম, তাযয লনমজই হমন হদমখ হনয়, হম লজলনময প্রলত তায
এমতা আমিা, (তায) এ হকৌর তা দূয কযমত াময লকনা!
১৬. এবামফই ুস্পি লনদণমনয ভাধযমভ আলভ এ (হকাযআন)-লি নালমর কমযলছ, আল্লা তায়ারা মামক চান লেক
মথয হদায়াত দান কমযন।
১৭. মাযা (আল্লায ওয) ঈভান এমনমছ, মাযা ইহুদী ময় হগমছ, মাযা লছমরা 'ামফয়ী’, (মাযা) খৃস্টান ও
অনিূজক, (মফণালয) মাযা আল্লায ামথ হমযক কমযমছ, হকয়াভমতয লদন আল্লা তায়ারা এমদয ফায
(জান্নাত ও হদামমখয) পয়ারা কময হদমফন; অফযই আল্লা তায়ারা প্রমতযক ফস্তুয ওয একক মণমফক।
১৮. তুলভ লক এ লফলয়লিয প্রলত রক্ষয কমযালন, মমতা (ৃলি) আভানভূম আমছ, মমতা আমছ মভীমন- ফলকছুই
আল্লা তায়ারামক াজদা কযমছ, াজদা কযমছ ূমণ চন্দ্র, তাযকাযালজ, ফণতভূ, ফৃরতা, মভীমনয ওয
লফচযর্ীর ফ জীফজ ন্তু, (মফণালয) ভানুমলয ভমধযও অমনমক; এ ভানুলমদয অমনমকয ওয (না-পযভানীয

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 2

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

কাযমর্) আল্লায আমাফ অফধালযত ময় আমছ; আমর আল্লা তায়ারা মামক অভালনত কমযন তামক ম্মান
হদয়ায হকউই হনই, অফযই আল্লা তায়ারা তাই কমযন মা লতলন এযাদা কমযন।
১৯. এ মে (লফযীতভুখী) দুমিা দর, মাযা লনমজমদয ভালরমকয ফযাাময (এমক অমনযয ামথ) লফতকণ কযমরা,
অতয এমদয ভমধয মাযা আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কময তামদয (লযধান কযামনায) জমনয আগুমনয হাাক
হকমি যাখা ময়মছ; শুধু তাই নয়, তামদয ভাথায ওয হলদন প্রচন্ড গযভ ালন হেমর হদয়া মফ,
২০. তায পমর মা লকছু তামদয হমিয হবতয আমছ তা ফ এফং চাভড়াগুমরা গমর মামফ;
২১. তামদয (ালস্তয) জমনয হখামন আমযা থাকমফ (ফমড়া ফমড়া) হরাায গদা।
২২. মখনই তাযা (হদামমখয) তীব্র মন্ত্রর্ায় (অলিয ময়) তা হথমক হফলযময় আমত চাইমফ, তখনই তামদয ুনযায়
(ধাক্কা লদময়) তামত হেমর হদয়া মফ (ফরা মফ), জ্বরমনয প্রচন্ড মন্ত্রর্া আজ হতাভযা আস্বাদন কমযা (এযা লছমরা
লফতমকণয প্রথভ দর, মাযা আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কমযমছ)।
২৩. (লফতমকণয লিতীয় দর) মাযা (আল্লা তায়ারায ওয) ঈভান এমনমছ এফং হনক কাজ কমযমছ, আল্লা তায়ারা
অফযই তামদয এভন এক জান্নামত প্রমফ কযামফন মায তরমদম (অভীয়) ঝর্ণাধাযা প্রফাভান থাকমফ, হখামন
তামদয হানায কাৌঁকন ও ভুিা (লদময় ফানামনা ভারা) িাযা অরংকৃত কযা মফ; উয ন্তু হখামন তামদয হাাক
মফ হযমভয।
২৪. (এফ ুযস্কায তামদয এ কাযমর্ই হদয়া মফ হম, দুলনয়ায়) তামদয বামরা কথায লদমক হদায়াত কযা
ময়লছমরা এফং ভাপ্রংলত আল্লা তায়ারায থ তামদয হদখামনা ময়লছমরা (এফং তাযা মথামথ তা হভমনও
লনময়লছমরা)।
২৫. অফযই মাযা (লনমজযা) কুপযী কময এফং (অনযমদযও) আল্লায মথ চরমত ফাধা হদয়, (ফাধা হদয়)
ভানুলমদয ভালজদুর াযাভ (-এয তাওয়াপ ও হময়াযত) হথমক- মামক আলভ িানীয় অিানীয় লনলফণমমল ফ
ভানুমলয জনয একই যকভ (ভমণাদায িান) ফালনময়লছ (এভন হরাকমদয ভমন যাখমত মফ); মাযা তামত (াযাভ
যীমপ) ইোূফণক আল্লালফমযাধী কাজ কযমফ, আলভ তামদয (ফাইমক) কলেন আমাফ আস্বাদন কযামফা।
২৬. (হ নফী, স্মযর্ কমযা,) মখন আলভ ইফফযাীভমক এ (কাফা) ঘয লনভণামর্য জমনয িান লেক কময লদময়লছরাভ
(তখন তামক আমদ লদময়লছরাভ), আভায ামথ অনয লকছুমক যীক কমযা না, আভায (এ) ঘয তামদয জমনয
লফত্র হযমখা মাযা (এয) তাওয়াপ কযমফ, মাযা (এখামন নাভামময জমনয) দাৌঁড়ামফ, রুকু কযমফ, াজদা কযমফ।
২৭. (তামক আমযা আমদ লদময়লছরাভ,) তুলভ ভানুলমদয ভামঝ মজ্জয হঘালর্া (প্রচায কময) দাও, মামত কময তাযা
হতাভায কামছ াময় হৌঁমি ও ফণপ্রকায দুফণর উমিয লমে আমযার্ কময ছুমি আম, (ছুমি আম) দূযদূযা ন্তয থ
অলতিভ কময,
২৮. মামত কময তাযা তামদয লনমজমদযই পায়দায জমনয (ভয়ভমতা) এখামন এম ালময য় এফং লনলদণি লদনভূ
হ (হকাযফানী কযায) ভয় তায ওয আল্লা তায়ারায নাভ হনয়, মা লতলন হতাভামদয দান কমযমছন, অতয
(হকাযফানীয) এ হগাত হথমক (লকছু) হতাভযা (লনমজযা) খামফ, দুি এফং অবাফগ্রস্তমদযও তায লকছু অং লদময়
আায কযামফ,
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২৯. অতয তাযা হমন এখামন এম তামদয (মাফতীয়) ভয়রা কালরভা দূয কময, লনমজমদয ভানতভূ ুযা কময,
(লফমল কময) এ প্রাচীন ঘযলিয হমন তাযা তাওয়াপ কময।
৩০. এ মে (কাফা ঘয ফানামনায) উমেয, হম হকউই আল্লা তায়ারায (লনধণালযত) লফত্র অনুষ্ঠানভারায ম্মান
কময, এিা তায জমনয তায ভালরমকয কামছ (একলি) উত্তভ কাজ (ফমর লফমফলচত মফ, একথাও ভমন হযমখা),
হফ জ ন্তু ছাড়া- হগুমরায কথা হতাভামদয ওয (হকাযআমন) াে কযা ময়মছ, অনয ফ চতুষ্পদ জন্তুই
হতাভামদয জমনয ারার কযা ময়মছ, অতএফ হতাভযা (এখন) ভূলতণ (ূজা)-য অলফত্রতা হথমক হফৌঁমচ হথমকা এফং
হফৌঁমচ হথমকা (ফ ধযমনয) লভথযা কথা হথমক,
৩১. আল্লা তায়ারায প্রলত লনষ্ঠাফান ও, তাৌঁয ামথ কাউমক যীক কমযা না; আয হম ফযলি আল্লা তায়ারায
ামথ (অনয কাউমক) যীক কময, তায অফিা মে, হ হমন আভান হথমক লছিমক ড়মরা, অতয (ভাঝমথই)
হকামনা াখী হমন তামক হছাৌঁ হভময লনময় হগমরা, লকংফা (আভান হথমক মভীমন ড়ায আমগই) ফাতা তামক
উলড়ময় লনময় দূমযয হকামনা (অজ্ঞাতনাভা) িামন হপমর লদমর।
৩২. এ মরা (হভামযকমদয লযর্াভ, অয লদমক) হকউ আল্লা তায়ারায লনদণনভূমক ম্মান কযমর তা তায
অন্তনরর যমমগাযীয ভমধযই (ালভর) মফ।
৩৩. (হ ভানুল,) এফ (শু) হথমক হতাভামদয জমনয এক লনলদণিকার মণন্ত
নানালফধ উকায (গ্রর্ কযায
ফযফিা) যময়মছ, অতয (ভমন হযমখা,) তামদয (হকাযফানীয) িান মে প্রাচীন ঘযলিয লি্নকমি!
৩৪. প্রমতযক জালতয জমনয আলভ (শু) হকাযফানীয এ লনয়ভ কময লদময়লছ, মামত কময (হই জালতয) হরামকযা
হফ শুয ওয আল্লা তায়ারায নাভ লনমত াময, মা লতলন তামদয দান কমযমছন; ুতযাং হতাভামদয ভাফুদ হতা
মেন একজন, অতএফ হতাভযা তাৌঁযই াভমন আনুগমতযয ভাথা নত কমযা; (হ নফী,) তুলভ (আভায) লফনীত
ফাোমদয (াপমরযয) ুংফাদ দাও,
৩৫. (এ লফনীত ফাো মে তাযা,) মামদয াভমন আল্লা তায়ারায নাভ স্মযর্ কযা মর (বময়) তামদয অন্তরাত্না
হকৌঁম ওমে, মমতা লফদ (ভলফত তামদয ওয) আুক না হকন মাযা তায ওয ধধমণ ধাযর্ কময, নাভাম প্রলতষ্ঠা
কময, (মফণালয) আলভ তামদয হম হযমমক দান কমযলছ তা হথমক তাযা (আভাযই মথ) ফযয় কময।
৩৬. আলভ হতাভামদয জমনয (হকাযফানীয) উিগুমরামক আল্লা তায়ারায (লনধণালযত) লনদণনভূ হয ভমধয (ালভর)
কমযলছ, এমতই হতাভামদয জমনয ভংগর লনলত যময়মছ, অতএফ (হকাযফানী কযায ভয়) তামদয (ালযফদ্ধবামফ)
দাৌঁড় কলযময় তামদয ওয আল্লা তায়ারায নাভ নাও, অতয (মফাই হমল) তা মখন একলদমক মড় মায় তখন
হতাভযা তায (হগাত) হথমক লনমজযা খাও, মাযা এভলনই (আল্লায হযমমমক) ন্তুি আমছ তামদয এফং মাযা
(হতাভায কামছ) াামযপ্রাথণী য়, এমদয ফাইমক খাওয়াও; এবামফই আলভ এমদয হতাভামদয অধীন কময লদময়লছ,
মামত হতাভযা (এ জমনয) আল্লা তায়ারায হাকয আদায় কযমত ামযা।
৩৭. আল্লা তায়ারায কামছ কখমনা (হকাযফানীয) হগাত ও যি হৌৌঁছায় না। ফযং তাৌঁয কামছ হতাভামদয
তাকওয়ািুকুই হৌৌঁছায়; এবামফ আল্লা তায়ারা এমদয হতাভামদয অধীন কময লদময়মছন, মামত হম (িীমনয) থ
লতলন হতাভামদয হদলখময় লদময়মছন তায (হ উকামযয) জমনয হতাভযা তাৌঁয ভাাত্ম্য ফর্ণনা কযমত ামযা; (হ
নফী,) লনষ্ঠায ামথ মাযা হনক কাজ কময তুলভ তামদয (জান্নামতয) ুংফাদ দাও।
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৩৮. মাযা আল্লা তায়ারায ওয ঈভান আমন, আল্লা তায়ারাই তামদয (মামরভমদয হথমক) যা কমযন; এমত
মে হনই, আল্লা তায়ারা কখমনা লফশ্বাঘাতক ও না-হাকয ফাোমক বামরাফামন না।
৩৯. মামদয লফরুমদ্ধ (কামপযমদয  ক্ষ্ হথমক) মুদ্ধ চারামনা লেমরা, তামদযও (এখন মুদ্ধ কযায) অনুভলত হদয়া
হগমরা, হকননা তামদয ওয লতযই মুরুভ কযা লেমরা; লনমেম আল্লা তায়ারা এ (ভামরুভ)-হদয াাময
কযমত ম্পূর্ণ ভ,
৪০. (এযা মে কলতয় ভামরুভ ভানুল,) মামদয অনযায়বামফ লনমজমদয ঘযফালড় হথমক হফয কময হদয়া ময়মছশুধু এ কাযমর্ হম, তাযা ফমরলছমরা, আভামদয ভালরক মেন আল্লা তায়ারা; মলদ আল্লা তায়ারা ভানফ জালতয
একদরমক আমযক দর লদময় াময়ত্দা না কযমতন তামর দুলনয়ায ফুক হথমক (খৃস্টান নযাীমদয) উানারয়
ও লগজণাভূ লফধ্বস্ত ময় হমমতা, (ধ্বং ময় হমমতা ইহুদীমদয) এফাদামতয িান ও (ভুরভানমদয)
ভালজদভূও, হমখামন হফী হফী লযভামর্ আল্লা তায়ারায নাভ হনয়া য়। আল্লা তায়ারা অফযই তামক
াাময কমযন হম আল্লা তায়ারায (িীমনয) াাময কময, অফযই আল্লা তায়ারা লিভান ও যািভারী।
৪১. আলভ মলদ এ (ভুরভান)-হদয (আভায) মভীমন (যাজননলতক) প্রলতষ্ঠা দান কলয, তামর তাযা (প্রথমভ) নাভাম
প্রলতষ্ঠা কযমফ, (লিতীয়ত) মাকাত আদায় (-এয ফযফিা) কযমফ, আয (নাগলযকমদয) তাযা ত্কামজয আমদ হদমফ
এফং ভে কাজ হথমক লফযত যাখমফ, তমফ ফ কামজযই চূড়া
ন্ত লযর্লত একান্তবামফ আল্লা তায়ারাযই
এখলতয়াযবুি।
৪২. (হ নফী,) এ হরামকযা মলদ হতাভামক লভথযা াফযস্ত কময (তামত হতাভায উমিমগয লকছুই হনই), এমদয আমগ
নূময জালত, আদ ও াভুমদয হরামকযাও (তামদয নফীমদয) লভথযা াফযস্ত কমযলছমরা,
৪৩. ইফযাীমভয জালত এফং রূমতয জালতও (তাই কমযলছমরা),
৪৪. (আমযা কমযমছ) ভাদইয়ামনয অলধফাীযা, ভূামকও লভথযাফাদী ফরা ময়মছ, তাযযও আলভ (এ) কামপযমদয
লের লদময় হযমখলছরাভ, অতয (ভয় এম হগমর) আলভ তামদয (বীলর্বামফ) াকড়াও কমযলছ, লক বয়ংকয
লছমরা আভায (হ) আমাফ!
৪৫. আলভ ধ্বং কমযলছ (আমযা) অমনক জনদ, মায অলধফাীযা লছমরা মামরভ, অতয তা (লফধ্বস্ত ময়) ভুখ
থুফমড় মড় থাকমরা, (কমতা) কূ লযতযি ময় ড়মরা, (কমতা) মখয ুেয প্রাাদ লফযান ময় ধ্বংস্তুম
লযর্ত ময় হগমরা!
৪৬. এযা লক মভীমন ঘুময লপময (এগুমরা মণমফর্) কমযলন? (মণমফর্ কযমর) এমদয অন্তয এভন মফ মা িাযা এযা
তা ফুঝমত াযমফ, তামদয কান এভন মফ মা িাযা তাযা শুনমত াযমফ, আমর (অমফাধ লনমফণামধয) হচাখ হতা
কখমনা অন্ধ ময় মায় না, অন্ধ ময় মায় হ অন্তয, মা ভমনয হবতয (রুলকময়) থামক।
৪৭. (হ নফী,) এযা হতাভায কামছ আমামফয ফযাাময তাড়াহুমড়া কময (তুলভ ফমরা), আল্লা তায়ারা কখমনা তাৌঁয
ওয়াদায ফযমখরা কমযন না; হতাভায ভালরমকয কামছ মা একলদন, তা হতাভামদয গর্নায াজায ফছমযয ভান।
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৪৮. আমযা কমতা জনদ লছমরা, তামদযও আলভ (প্রথভ লদমক) লের লদময় হযমখলছরাভ, অথচ তাযা লছমরা মামরভ,
অতয (এক ভয়) আলভ তামদয (কলেনবামফ) াকড়াও কমযলছরাভ, (লযমমল ফাইমক হতা) আভায কামছই
লপময আমত মফ।
৪৯. (হ নফী,) তুলভ ফমরা, হ ভানুল, আলভ (হতা) হতাভামদয জমনয (আমামফয) একজন ুস্পি তকণকাযী ভাত্র,
৫০. মাযা (আল্লায ওয) ঈভান আমন এফং (হ অনুমায়ী) হনক কাজ কময, তামদয জমনয যময়মছ (আল্লা
তায়ারায) ভা ও ম্মানজনক জীলফকা।
৫১. (অযলদমক) মাযা আভায আয়াতভূ ফযথণ কময হদয়ায হচিা কময, তাযাই জাান্নামভয অলধফাী মফ।
৫২. (হ নফী,) আলভ হতাভায আমগ এভন হকামনা নফী লকংফা যূরই াোইলন (মাযা এ ঘিনায ম্মুখীন য়লন হম),
মখন হ (নফী আল্লায আয়াতভূ ড়ায) আগ্র প্রকা কযমরা তখন য়তান তায হ আগ্রময কামজ
(কামপযমদয ভমন) মে হেমর হদয়লন, অতয আল্লা তায়ারা য়তামনয লনলি (মেগুমরা) লভলিময় হদন এফং
আল্লা তায়ারা লনমজয আয়াতভূমক (আমযা) ভমফুত কময হদন, আল্লা তায়ারা (ফ লকছু) জামনন, লতলন মেন
লফজ্ঞ কুরী,
৫৩. (এয উমেয মে) হমন আল্লা তায়ারা (এয ভাধযমভ) য়তামনয প্রলি (মে)-গুমরামক হফ ভানুমলয
যীক্ষায লফলয় ফালনময় লদমত ামযন, মামদয অ নত্দময (আমগ হথমকই হভানামপকীয) ফযালধ আমছ, উয ন্তু মাযা
একান্ত ালার্ হৃদয়; অফযই (এ) মামরভযা অমনক ভতলফমযাধ ও মেম লনভলজ্জত ময় আমছ,
৫৪. (এিা এ কাযমর্,) মামদয (আল্লা তায়ারায কাছ হথমক) জ্ঞান হদয়া ময়মছ তাযা হমন জানমত াময, এিাই
হতাভায ভালরমকয ক্ষ্ হথমক আা তয, অতয তাযা হমন তামত (ুমযাুলয) ঈভান আমন এফং তামদয ভন হমন
হ লদমক আমযা আকৃি ময় মড়, অফযই আল্লা তায়ারা ঈভানদাযমদয লেক মথ লযচালরত কমযন।
৫৫. মাযা (আল্লা তায়ারামক) অস্বীকায কময, তাযা এ (হকাযআমনয) ফযাাময মে হালর্ কযা হথমক কখমনা
লফযত মফ না, মমতা ক্ষ্র্ না একলদন আকলস্মকবামফ তামদয ওয হকয়াভত এম ড়মফ, অথফা তামদয ওয
একলি অফালঞ্ছত ও বয়ংকয লদমনয আমাফ এম ড়মফ।
৫৬. হলদন চূড়ানত্দ ফাদাী মফ একভাত্র আল্লা তায়ারায; লতলন তামদয ফায ভামঝ পয়ারা কযমফন;
অতয মাযা (তাৌঁয ওয) ঈভান এমনমছ এফং (হ হভাতামফক) হনক কাজ কমযমছ, তাযা (হলদন) হনয়াভমত
লযূর্ণ জান্নামত অফিান কযমফ।
৫৭. মাযা (আল্লা তায়ারামক) অস্বীকায কমযমছ এফং আভায আয়াতভূমক লভথযা প্রলতন্ন কমযমছ, তামদয জমনয
অভানজনক আমামফয ফযফিা থাকমফ।
৫৮. মাযা আল্লা তায়ারায মথ (তাৌঁযই ন্তুলিয জমনয) লনমজমদয লবমিভালি হছমড় হগমছ, ময (আল্লায মথ)
লনত ময়মছ, লকংফা (এভলনই) ভৃতুয ফযর্ কমযমছ, অফযই আল্লা তায়ারা (হকয়াভমতয লদন) তামদয উত্তভ
হযমমক দান কযমফন; লনমেম আল্লা তায়ারা মেন মফণাত্তভ হযমমকদাতা।
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৫৯. লতলন অফযই তামদয এভন এক িামন প্রমফ কযামফন মা তাযা (খুফই) ছে কযমফ; লনমেম আল্লা
তায়ারা প্রজ্ঞাভয় ও একান্ত নীর।
৬০. এই (মে তামদয প্রকৃত অফিা,) অযলদমক হকামনা ফযলি (দুভনমক) মলদ তমতািুকুই কি হদয়, মমতািুকু
কি তামক হদয়া ময়লছমরা, (তায) ামথ মলদ তায ওয ফাড়াফালড়ও কযা য়, তামর আল্লা তায়ারা অফযই এ
(ভমরুভ) ফযলিয াাময কযমফন; লনমেম আল্লা তায়ারা (ভানুমলয) া হভাচন কমযন এফং (তামদয) ক্ষ্ভা
কময হদন।
৬১. এ মে (আল্লায লনয়ভ,) আল্লা তায়ারা যাতমক লদমনয ভমধয আফায লদনমক যামতয ভমধয েুলকময় হদন,
অফযই আল্লা তায়ারা ফ লকছু হামনন ফ লকছুই হদমখন।
৬২. এিা (মে আল্লায লনয়ভ,) আল্লা তায়ারাই মেন (একভাত্র) তয, (প্রময়াজন ূযমর্য জমনয) মামদয এযা
আল্লা তায়ারায ফদমর ডামক, তা ম্পূর্ণ ফালতর ও লভথযা এফং আল্লা তায়ারাই মেন ভুচ্চ, লতলনই মেন
ভান।
৬৩. তুলভ লক তালকময় হদমখালন, আল্লা তায়ারা (লকবামফ) আভান হথমক ালন ফলণর্ কমযন, অতয (এ ালন
হময় লকবামফ) মভীন ফুজ যাভর ময় ওমে; লনিয়ই আল্লা তায়ারা হেযায়র্, লতলন (তামদয মাফতীয়) ূক্ষ
লফলময়যও খফয যামখন,
৬৪. আভানভূ ও মভীমন (হমখামন) মা লকছু আমছ ফই তাৌঁয জমনয; আল্লা তায়ারা মেন (ফ ধযমনয)
অবাফভুি ও (মাফতীয়) প্রংায একভাত্র ভালরক।
৬৫. তুলভ লক হদখমত াও না, আল্লা তায়ারা (লকবামফ) এ মভীমন মা লকছু আমছ তামক এফং ভুমর লফচযর্ীর
জরমানমক লনমজয আমদিমভ হতাভামদয অধীন কময লদময়মছন; লতলনই আভানমক ধময হযমখমছন মামত কময তা
মভীমনয ওয মড় না মায়, লকন্তু তাৌঁয আমদ মর (হিা লবন্ন কথা); অফযই আল্লা তায়ারা ভানুলমদয ামথ
হেপ্রফর্ ও দয়াফান।
৬৬. লতলনই হতাভামদয জীফন দান কমযমছন, অতয লতলনই হতাভামদয ভৃতুয হদমফন, ুনযায় লতলনই হতাভামদয
জীফন দান কযমফন, ভানুল (আমরই) অলতভাত্রায় অকৃতজ্ঞ (তাযা ফ বুমর মায়)।
৬৭. প্রমতযক জালতয জমনযই আলভ (এফাদামতয লকছু আচায) অনুষ্ঠান লেক কময লদময়লছ মা তাযা ারন কময,
অতএফ এ ফযাাময তাযা হমন কখমনা হতাভায ামথ হকামনা তকণ না কময, (ভানুলমদয) তুলভ হতাভায ভালরমকয
লদমক ডাকমত থামকা, অফযই তুলভ লেক মথয ওয যময়মছা।
৬৮. (তাযযও) তাযা মলদ হতাভায ামথ ফাকলফতন্ডা কময তামর তুলভ ফমর দাও, হতাভযা (আভায ামথ) মা লকছু
কযমছা আল্লা তায়ারা তা বামরা কমযই জামনন।
৬৯. হতাভযা হম ফ লফলয় লনময় (লনমজমদয ভমধয) ভতলফমযাধ কযমছা, (হকয়াভমতয লদন) আল্লা তায়ারা
হতাভামদয ভধযকায হফ লফলময়য চূড়ান্তপয়ারা কময হদমফন।
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৭০. তুলভ লক জামনা না, আভান ও মভীমন মা লকছু আমছ আল্লা তায়ারা তায ম্পমকণ ভযক অফগত যময়মছন,
এয ফলকছু একলি হকতামফ (ং রনক্ষ্ত) যময়মছ, এ (ংয ক্ষ্র্ প্রলিয়া)-িা আল্লা তায়ারায কামছ (অতয ন্ত) জ
একলি কাজ।
৭১. (তাযযও) তাযা আল্লা তায়ারামক ফাদ লদময় এভন ফ লকছুয হগারাভী কময, মায ভথণমন আল্লা তায়ারা
হকামনা দরীর-প্রভার্ নালমর কমযনলন এফং হম ফযাাময তামদয লনমজমদয (কামছও) হকামনা জ্ঞান হনই; ফস্তুত
ীভারংঘনকাযীমদয জমনয (হকয়াভমতয লদন) হকামনাই াামযকাযী থাকমফ না।
৭২. (হ নফী,) মখন এমদয াভমন আভায ুস্পি আয়াতভূ হতরাওয়াত কযা য় তখন তুলভ কামপযমদয
হচাযায় (তীব্র) অসনন্তাষ হদখমত ামফ; অফিা হদমখ ভমন য়, মাযা তামদয াভমন আয়াত হতরাওয়াত কযমছ
এযা ফুলঝ এখলন তামদয ওয াভরা কযমফ; (হ নফী,) তুলভ (এমদয) ফমরা, আলভ লক হতাভামদয এয চাইমত ভে
লকছুয ংফাদ হদমফা? (তা মে জাান্নামভয) আগুন; আল্লা তায়ারা মায ওয়াদা কমযমছন- (ওয়াদা কমযমছন)
তামদয ামথ মাযা (আল্লা তায়ারামক) অস্বীকায কময, আফাির লমমফ তা কমতা লনকৃি!
৭৩. হ ভানুল, (হতাভামদয জমনয এখামন) একলি উদাযর্ হ কযা মে, কান হমত তা হামনা; আল্লা তায়ারা
ছাড়া হতাভযা মামদয ডামকা, তাযা হতা কখমনা ( ক্ষ্ুদ্র) একলি ভালছও ধতযী কময হদখামত াযমফ না, মলদ এ
(কামজয) জমনয তাযা ফাই একলত্রতও য়; (এভনলক) মলদ হ (ভালছ) তামদয কাছ হথমক হকামনা লকছু লছলনময়
লনময় মায় তমফ তাযা তায কামছ হথমক তাও ছালড়ময় লনমত াযমফ না; (মামদয এমতািুকু ভতা হনই) কমতা দুফণর
(তাযা), মাযা (এমদয কামছ াাময) প্রাথণনা কময; কমতা দুফণর তাযা মামদয কামছ (এ াাময) চাওয়া মে।
৭৪. এ (ভূখণ) ফযলিযা আল্লা তায়ারামক হকামনা ভূরযায়নই কযমত ামযলন, লেক হমবামফ (তাৌঁয ভতায) ভূরযায়ন
কযা উলচত লছমরা; আল্লা তায়ারা লনিয়ই যািভারী।
৭৫. আল্লা তায়ারা (তাৌঁয ওী ফন কযায জমনয) হপমযতামদয ভধয হথমক ফার্ীফাক ভমনানীত কমযন,
ভানুলমদয হবতয হথমকও (লতলন এিা কমযন); অফযই আল্লা তায়ারা ফলকছু হামনন ও ফ লকছু হদমখন।
৭৬. তামদয াভমন মা আমছ তা (হমভলন) লতলন জামনন, (হতভলন) জামনন তামদয হছমন মা আমছ তাও; (হকননা
একলদন) তাৌঁয কামছই ফলকছুমক লপময হমমত মফ।
৭৭. হ ভানুল, মাযা ঈভান এমনমছা, হতাভযা আল্লা তায়ারায াভমন রুকু কমযা, াজদা কমযা এফং হতাভামদয
ভালরমকয মথামথ এফাদাত কমযা, হনক কাজ কযমত থামকা, আা কযা মায় এমত কময হতাভযা ভুলি হময় মামফ।
৭৮. আয আল্লা তায়ারায মথ হতাভযা হজাদ কমযা, হমভলন তাৌঁয জমনয হজাদ কযা (হতাভামদয) উলচত, লতলন
(দুলনয়ায হনতৃমেয জমনয) হতাভামদযই ভমনানীত কমযমছন এফং (এ) জীফন লফধামনয ফযাাময লতলন হতাভামদয
ওয হকামনা ংকীর্ণতা যামখনলন, (হতাভযা প্রলতলষ্ঠত হথমকা) হতাভামদয (আলদ) লতা ইফযাীমভয িীমনয ওয;
হ আমগই হতাভামদয 'ভুলরভ’ নাভ হযমখলছমরা, এয (হকাযআমনয) ভমধযও (হতাভামদয এ নাভই হদয়া ময়মছ),
হমন (হতাভামদয) যূর হতাভামদয (ভুলরভ ফায) ওয াা্ম প্রদান কযমত াময, আয হতাভযাও (দুলনয়ায
হগািা) ভানফ জালতয ওয (আল্লায িীমনয) াা্ম প্রদান কযমত ামযা, অতএফ নাভাম প্রলতষ্ঠা কমযা, মাকাত
আদায় কমযা এফং আল্লা তায়ারায যল িবামফ ধাযর্ কমযা, লতলনই মেন হতাভামদয একভাত্র অলববাফক,
কমতা উত্তভ অলববাফক (লতলন), কমতা উত্তভ াামযকাযী (লতলন)!
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ূরা আ মমামমনুন
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১৮, রুকু ৬
রমান রীম আল্লা তায়াার নামম
১. ননিঃমেম (মব) ঈমানদার মানুরা মুনি মেময় মগমে,
২. যারা ননমেমদর নামাময একা নবনয়াবনত (য়),
৩. যারা অর্ণীন নবয় মর্মক নবমুখ র্ামক,
৪. যারা (রীনতমমতা) যাকাত প্রদান কমর, ৫. যারা তামদর মযৌন অংগমুমর মফাযত কমর,
৬. তমব ননমেমদর স্বামী-স্ত্রী নকংবা (েুরুমদর মবায়) ননমেমদর অনিকারভুি (দাী)-মদর ের (এ নবিান
প্রমযােয) নয়, (এখামন মফাযত না করার েমনয) তারা নকেুমতই নতরস্কৃত মব না,
৭. অতের এ (নবনিবদ্ধ উোয়) োড়া যনদ মকউ অনয মকামনা (েন্থায় মযৌন কামনা চনরতার্ণ করমত) চায়, তাম
তারা ীমাংঘনকারী (বম নবমবনচত) মব,
৮. যারা তামদর (কামে রনিত) আমানত  (অনযমদর মদয়া) প্রনতশ্রুনতমুমর মফাযত কমর,
৯. যারা ননমেমদর নামাযমুমর বযাোমর (মনিক) যত্নবান য়।
১০. এ মাকগুমাই মে (মূত যমীমন আমার যর্ার্ণ) উত্তরানিকারী,
১১. োন্নাতু মফরদাউমর উত্তরানিকার এরা োমব, এরা মখামন নচরকা র্াকমব।
১২. (ম মানু, মতামার ৃনি প্রনিয়াটা িয কমরা,) আনম মানুমক মানট (-র মূ উোদান) মর্মক েয়দা কমরনে,
১৩. অতের তামক আনম শুিকীট নমমব একনট ংরনিত োয়গায় (ুননদণনি মময়র েমনয) মরমখ নদময়নে,
১৪. এরের এ শুিনবেুমক আনম এক মফাোঁটা েমাট রমি েনরর্ত কনর, অতের এ েমাট রিমক মাংনেমে
েনরর্ত কনর, (নকেুনদন ের) এ নেেমক অনি োোঁেমর েনরর্ত কনর, তারের (এক ময়) এ অনি োোঁেরমক আনম
মগালমতর মোলাক েনরময় মদই, অতের (বানামনার প্রনিয়া মল কমর) আনম তামক (ম্পূর্ণ) নভন্ন এক ৃনি (তর্া
েুর্ণাঙ্গ মানু)-রূমে েয়দা কনর, আল্লা তায়াা কমতা উত্তম ৃনিকতণা (কমতা ননেুর্ তাোঁর ৃনি),
১৫. (একনট ুননদণনি ময় দুননয়ায় কানটময়) এরের আবার মতামরা মৃত ময় যা,
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১৬. তারের মকয়ামমতর নদন মতামরা (বাই) েুনরুনিত মব।
১৭. আনমই মতামামদর ের এ াত আমান বাননময়নে এবং আনম আমার ৃনি ম্পমকণ (নকন্তু মমামটই) উদাীন
নই।
১৮. আনমই আমান মর্মক েনরমার্মমতা োনন বণর্ কমরনে এবং তামক যমীমন ংরির্ কমর মরমখনে, আবার
(এক মময়) তা (উনড়ময়) ননময় যাবার বযাোমর আনম ম্পূর্ণ িমতাবান।
১৯. তারের (ংরনিত মই োনন) নদময় মতামামদর েমনয মখেুর  আংগুমরর বাগান ৃনি কনর। মতামামদর েমনয
তামত প্রচুর ফ োকড়া (উত্োনদত) য়, আর তা মর্মক মতামরা (েযণাপ্ত েনরমার্) আার (গ্রর্) কমরা,
২০. আর (যমীমন ংরনিত োনন মর্মক) এক প্রকার গাে ননাই োামড় মত (এর উোদান) ননময় েন্ম াভ
কমর, খাদয গ্রর্কারীমদর েমনয তা বযঞ্জন (নমমব বযবহৃত) য়।
২১. (ম মানু,) মতামামদর েমনয অবলযই চতুষ্পদ েন্তুর মামে (প্রচুর) নলির্ীয় নবয় রময়মে, তার মেমটর
মভতমর যা নকেু আমে তা মর্মক আনম মতামামদর (দুি) োন করাই, (এ োড়া) মতামামদর েমনয তামত আমরা
অমনক উেকানরতা রময়মে, তার (মগালত) মর্মক মতামরা আার কমরা।
২২. (আবার নকেু আমে) তার ের মতামরা (বান নমমব) য়ার , অবলয মনৌ-যামন মতামামদর (কখমনা
কখমনা) আমরার্ করামনা য়।
২৩. অবলযই আনম নুমক তার োনতর কামে (মদায়াত ননময়) োনিময়নোম, ম (তার োনতমক) বমনেমা, ম
আমার োনত, মতামরা ইবাদাত কমরা একমাত্র আল্লা তায়াার, নতনন োড়া মতামামদর অনয মকামনা মাবুদ মনই,
মতামরা নক (তাোঁমক) ভয় করমব না?
২৪. তখন তার োনতর মমাড়রা, যারা (আমগ মর্মকই) কুফরী করনেমা (একর্া শুমন অনযমদর) বমা, এ
(বযনি) মতা মতামামদর মমতাই একেন মানু, (আম) এ বযনি মতামামদর ের মনতৃত্ব করমত চায়, আল্লা
তায়াা যনদ (নবী োিামতই) চাইমতন তাম মফমরলতামদরই (নবী কমর) োিামতন, আমরা মতা এমন মকামনা
কর্া আমামদর েুবণেুরুমদর যমানায় (ঘমটমে বম) শুনননন।
২৫. (মূত) এ (মানুনট) এমন, যার মমিয (মমন য় নকেু) োগামী এম মগমে, অতএব মতামরা (তার মকামনা
কর্ায়ই কান নদময়া না), বরং এর বযাোমর কয়টা ননদণনি নদন েযণন্ত অমেিা কমরা (য়মতা তার োগামী এমননই
মমর যামব)।
২৬. (এ কর্া শুমন) নু মদায়া করমা, ম আমার মানক, এরা মযভামব আমামক নমর্যা াবযস্ত করমা, তুনম
(মভামবই তামদর মমাকামবায়) আমামক াাযয কমরা।
২৭. অতের আনম তার কামে ী োিাাম, তুনম আমার তত্ত্বাবিামন আমারই ী অনুযায়ী একনট মনৌকা প্রস্তুত
কমরা, তারের যখন আমার (আযামবর) আমদল আমব এবং (যমীমনর) চুনি প্লানবত ময় যামব, তখন (ব নকেু
মর্মক) এক এক মোড়া মনৌকায় উনিময় মনমব, মতামার েনরবার েনরেনমদর (নিময় মনমব, তমব) তামদর মমিয
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যার বযাোমর আল্লা তায়াার নদ্ধান্ত এম মগমে ম োড়া, (মদমখা,) যারা যুুম কমরমে তামদর বযাোমর আমার
কামে মকামনা আরযী মেল কমরা না, মকননা (মাপ্লাবমন আে) তারা ননমনিত মবই।
২৮. তারের যখন তুনম এবং মতামার ার্ীরা (মনৌকায়) আমরার্ করমব তখন (শুিু) বমব, মস্ত প্রলংা আল্লা
তায়াার েমনয, নযনন আমামদর (একনট) অতযাচারী োনত মর্মক উদ্ধার কমরমেন।
২৯. তুনম (মনৌকায় মি) বমা, ম আমার মানক, তুনম আমামক (যমীমনর মকার্া) বরকমতর ামর্ নানমময়
দা, একমাত্র তুনমই আমামক লানন্তর ামর্ (মকার্া) নানমময় নদমত োমরা।
৩০. ননমেম এ (কাননীর) মমিয আমার (কুদরমতর) ননদলণন রময়মে, (তা োড়া মানুমদর) েরীিা মতা আনম
(ব ময়ই) ননময় র্ানক।
৩১. এমদর েমর আনম আমরক োনতমক েয়দা কমরনোম,
৩২. অতের তামদরই একেনমক তামদর কামে নবী কমর োনিময়নে (যার দায়াত নেমা, ম আমার োনত),
মতামরা এক আল্লা তায়াারই ইবাদত কমরা, নতনন োড়া মতামামদর আর মকামনা মাবুদ মনই, মতামরা (নুমর
োনতর ভয়াব আযাব মদমখ) নক াবিান মব না?
৩৩. (নবীর কর্া শুমন) তার োনতর মনতৃিানীয় মাকেন, যারা আল্লামক অস্বীকার কমরমে, নমর্যা াবযস্ত কমরমে
েরকাম আল্লা তায়াার ামর্ ািামতর নবয়নটমক, (মবণােনর) যামদর আনম দুননয়ার েীবমন প্রচুর মভাগ
ামগ্রী নদময় মরমখনোম তারা (অনযমদর) বমা, এ বযনিনট মতামামদর মমতা মানু োড়া অনয নকেু নয়, মতামরা
যা খা ম তা খায়, মতামরা যা নকেু োন কমরা ম তা োন কমর,
৩৪. (এমতাবিায়) মতামরা যনদ মতামামদরই মমতা একেন মানুমক (নবী মমন কমর তার কর্া) মমমন চমা,
তাম মতামরা অবলযই িনতগ্রি মব,
৩৫. (এ) বযনিনট নক মতামামদর ামর্ এই য়াদা করমে ময, মতামরা যখন মমর যামব, যখন মতামরা মানট 
ানিমত েনরর্ত ময় যামব, তখন মতামামদর বাইমক (কবর মর্মক আবার) উনিময় আনা মব?
৩৬. (আম) এ ময নবয়নট (যা) নদময় মতামামদর ামর্ এ য়াদা করা মে, এটা (মানুমর ববনয়ক বুনদ্ধ
মর্মক) অমনক দুমর (এবং িরা মোোঁয়ার)  অমনক বাইমর,
৩৭. (তারা বমা, নকমর আবার েুনরুিান?) দুননয়ার েীবনই মতা মে আমামদর একমাত্র েীবন, আমরা
(এখামন) মরমবা, (এখামনই) বাোঁচমবা, আমামদর কখমনাই েুনরুনিত করা মব না।
৩৮. (নবুমতর দাবীদার) এ বযনিনট মে (এমন) এক মানু, ময (এব কর্া দ্বারা) আল্লার ের নমর্যা
অেবাদ নদমে, আমরা তার ের ঈমান আনমবা না।
৩৯. (এমদর নমর্যাচার মদমখ ম নবী আল্লা তায়াার কামে মদায়া চাইমা এবং) বমা, ম আমার মানক, তুনম
এমদর নমর্যার মমাকামবায় আমামক াাযয কমরা।
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৪০. আল্লা তায়াা বমন, াোঁ (তুনম মভমবা না), অনচমরই এরা (ননমেমদর কমণকামের েমনয) অনুতপ্ত মব।
৪১. অতের (নতয নতযই একনদন) আমার এক মা তােব এম তামদর ের (মরর্) আঘাত ানমা এবং
আনম (মুূমতণর মমিয) তামদর বাইমক তরঙ্গতানড়ত আবেণনার স্তুে দৃল (বস্তুমত) েনরর্ত কমর নদাম, অতের
(বাই বম িমা, আল্লার) গযব নানয মাক যামম মপ্রদাময়র ের।
৪২. আনম তামদর (ধ্বংমর) ের (আমরা) অমনক োনতমকই ৃনি কমরনে,
৪৩. মকামনা োনতই তার (দুননয়ায় বাোঁচার) ননদণনি কা (মযমন) ত্বরানিত করমত োমরনন, (মতমনন ময় এম
মগম) তা মকউ নবনিত করমত োমরনন,
৪৪. অতের (দুননয়ার োনতমুমর কামে) আনম এমকর ের এক রু োনিময়নে, যখনন মকামনা োনতর কামে
তার (প্রনত োিামনা আমার) রু এমমে, তখনই তামক তারা নমর্যাবাদী বমমে, অতের আনম ধ্বং করার
েমনয তামদর এক এক েনমক এমকক েমনর মেেমন (িনমক নির) ানগময় নদময়নে, (এভামবই) আনম তামদর
(একনদন ইনতামর) কাননী বাননময় নদময়নে, নবধ্বং মাক ম োনত, যারা আল্লা তায়াার ের ঈমান
আমননন।
৪৫. তারের আনম (এক মময়) আমার আয়াতমু  ুস্পি দী প্রমার্ নদময় মুা এবং তার ভাই ারূনমক
োনিময়নে,
৪৬. (তামদর আনম োনিময়নে) মফরাউন  তার পনরষনদর কামে, নকন্তু তারা (তামদর মমমন মনয়ার বদম)
অংকার করমা, তারা নেমা (স্পিত) একনট নাফরমান োনত,
৪৭. তারা বমত াগমা, আমরা নক আমামদর মমতাই দু'েন মানুমর ের ঈমান আনমবা, (তাোড়া) তামদর
োনত মে (বংলানুিমম) আমামদর মবাদা,
৪৮. তারা তামদর উভয়মকই নমর্যাবাদী বমা, ফম তারা ধ্বংপ্রাপ্ত মানুমদর দভুি ময় মগমা।
৪৯. (অর্চ) আনম মুামক (আমার) মকতাব দান কমরনোম, মযন মামকরা (তা মর্মক) মদায়াত াভ করমত
োমর।
৫০. (এভামবই) আনম মারইয়াম েুত্র (ঈা)  তার মামক (আমার কুদরমতর) ননদলণন বাননময়নে এবং তামদর এক
ননরােদ  প্রস্রবর্নবলনি উচ্চ ভূনমমত আনম আশ্রয় নদময়নে।
৫১. ম রুরা, মতামরা োক েনবত্র নেননমু খা, (ামমলা) মনক আম কমরা, (মকননা) মতামরা যা নকেু
কমরা ম ম্পমকণ আনম নবমল অবনত আনে।
৫২. এই (ময) মতামামদর োনত তা (নকন্তু দ্বীমনর বন্ধমন) একই োনত, আর আনম নে মতামামদর একমাত্র মানক,
অতএব মতামরা আমামকই ভয় কমরা।
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৫৩. নকন্তু মামকরা ননমেমদর মামে (এ মমৌনক) নবয়টামক বহুিানবভি কমর নদময়মে, আর প্রমতযক দমর কামে
যা নকেু আমে তা ননময়ই তারা েনরতুি।
৫৪. অতএব (ম নবী), তুনম তামদর একটা ুননদণনি মময়র েমনয (ননে ননে) নবভ্রানন্তমত (েমড় র্াকার েমনয)
মেমড় দা,
৫৫. তারা নক এটা িমর ননময়মে, আনম তামদর ময িন ম্পদ  ন্তান ন্তনত নদময় াাযয করনে
৫৬. এবং আনম ব ময়ই তামদর েমনয ক প্রকার কযার্ ত্বরানিত কমর যামবা? (না, আম তা নয়∏) নকন্তু
এরা (ম ম্পমকণ ) নকেুই মবামে না।
৫৭. যারা ননমেমদর মানমকর ভময় দা ভীত ন্ত্রস্ত র্ামক,
৫৮. যারা তামদর মানমকর (নানয করা) আয়াতমূমর ের ঈমান আমন,
৫৯. যারা তামদর মানমকর (মানকানার) ামর্ অনয কাউমক লরীক কমর না,
৬০. যারা (তাোঁর েমর্) যা নকেু নদমত োমর (মুিমস্ত) দান কমর, (তারের) তামদর মন ভীত কনম্পত র্ামক,
তামদর একনদন তামদর মানমকর কামে নফমর মযমত মব,
৬১. (নতযকার অমর্ণ) এরাই মে মব মানু, যারা মনকীর কামে দা তত্ের, (উেরন্তু) তারা (বার চাইমত)
অগ্রগামী।
৬২. আনম কামরা েরই তার ািযাতীত মবাো চাোই না, (প্রমতযক মানুমর আম ংিান্ত) একনট গ্রন্থ আমার
কামে (ংরনিত) আমে, যা (তামদর অবিার কর্া একনদন নিক) নিক বম মদমব, তামদর ের মকামনা যুুম করা
মব না।
৬৩. বরং তামদর অন্তর এ নবময় আোঁিামর আেন্ন ময় আমে, এ োড়া তামদর (েীবমন) আমরা বহুতমরা (খারাে)
কাে আমে যা তারা ব ময়ই কমর র্ামক।
৬৪. (এরা এব কাে মর্মক কখমনা নফমর আম না,) যমতাির্ না আনম তামদর ঐশ্বযণলাী মাকমদর লানস্ত দ্বারা
আঘাত কনর, তখন তারা ামর্ ামর্ই আতণনাদ কমর মি,
৬৫. (তখন বা মব,) আে আর আতণনাদ কমরা না, আমার েি মর্মক মতামামদর মকামনা াাযয করা মব না।
৬৬. যখন আমার আয়াতমু মতামামদর ামমন েমড় েমড় মলানামনা মতা, তখন (তা মলানামাত্রই) মতামরা
উমটা নদমক মর েড়মত,
৬৭. (মর েড়মত) মনায়াত দম্ভভমর, (েমর ননমেমদর মেনম নগময়) অর্ণীন গল্প গুেব েুমড় নদমত।
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৬৮. এরা নক (মকারআন)-এর কর্ার ের নচন্তা ভাবনা কমর না, নকংবা তামদর কামে (নতুন নকেু একটা) এমমে
যা তামদর বাে দাদামদর কামে আমনন,
৬৯. অর্বা তারা নক তামদর রুমক নচনমত োমরনন ময েমনয তারা তামক অস্বীকার করমে?
৭০. নকংবা তারা নক একর্া বম, তার ামর্ (মকামনা রকম) োগামী রময়মে, বরং (আ কর্া মে,) রু
তামদর কামে তয ননময় ানযর ময়মে এবং তামদর অনিকাংল মাকই এ তযমক অেেে কমর।
৭১. যনদ তয তামদর ইো আকাংখার অনুগামী ময় মযমতা, তাম আমানমূ  যমীন এবং আমরা যা নকেু এ
উভময়র মামে আমে, অবলযই তা নবেযণস্ত ময় েড়মতা, েিান্তমর আনম তামদর কামে তামদর (ননমেমদর) কাননীই
ননময় এমনে, নকন্তু (আশ্চযণ), তারা (এখন) তামদর ননমেমদর কর্াবাতণা মর্মকই মুখ নফনরময় ননমে।
৭২. (ম নবী,) তমব নক (এরা মমন কমর) তুনম এমদর কামে (দ্বীন মেৌোঁোমনার েমনয) মকামনা রকম োনরশ্রনমক
দাবী করমো, (অর্চ) মতামার মানমকর মদয়া োনরশ্রনমক (এমদর োনর্ণব োনরশ্রনমমকর তুনায়) অমনক উত্কৃি,
আর নতনন মতা মেন মবণাত্তম মরমযকদাতা।
৭৩. তুনম মতা তামদর নিক েমর্র নদমকই আহ্বান করমো।
৭৪. অবলয যারা আমখরামতর ের ঈমান আমন না তারা (মদায়ামতর) নিক ের্ মর্মক নবচুযত ময় যামে।
৭৫. (আে) যনদ আনম এমদর ের দয়া কনর এবং ময নবেদ মনবত তামদর ের আেনতত ময়মে তা যনদ দূর
কমর মদই, তাম এরা ননমেমদর নাফরমানীমত লিভামব নবভ্রান্ত ময় যামব।
৭৬. (এক েযণাময়) আনম এমদর কমিার আযাব দ্বারা োকড়া করাম, তারের এরা ননমেমদর মানমকর প্রনত
নত মা না এবং কখমনা এরা কাতর প্রার্ণনাটুকু েযণন্ত (আমার কামে) মেল করমা না।
৭৭. অতের যখন (নতযই) আনম এমদর ের কমিার আযামবর দুয়ার খুম মদমবা তখন তুনম মদখমব, এরা
(কমতা) তাল ময় েড়মে।
৭৮. (ম মানু,) নতননই আল্লা তায়াা, নযনন মতামামদর (মলানার েমনয) কান. (মদখার েমনয) মচাখ ( নচন্তা
গমবর্ার েমনয) মন নদময়মেন, নকন্তু তারা খুব অল্পই (এব দামনর) মলাকর আদায় কমর।
৭৯. নতনন মতামামদর ৃনি কমর যমীমন (মতামামদর) বংল নবস্তার কমর (চারনদমক েনড়ময়) মরমখমেন, (একনদন)
মতামামদর বাইমক (আবার) তাোঁর কামেই একনত্রত করা মব।
৮০. নতননই মতামামদর েীবন দান কমরন, নতননই মতামামদর মৃতুয ঘটান, রাতনদমনর আবতণন তাোঁর (ইোয়
ংঘনটত য়, এমতা ব নকেু মদমখ) মতামরা নক (তয) অনুিাবন করমব না?
৮১. (নবীমদর ামমন) এরা নকন্তু ম িরমনর অর্ণীন কর্াই বম, মযমনন কমর তামদর আমগর মামকরা বমমে।
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৮২. তারা বমনেমা, আমরা যখন মমর যামবা, আমরা যখন মানট  ানিমত েনরর্ত ময় যামবা, তখন নক
আমরা েুনরুনিত মবা?
৮৩. (তারা বম, আম এভামবই) আমামদর  আমামদর পূবববতণী মাকমদর (েুনরুিামনর) য়াদা নদময় আা
মে, (মৃতুযর ের আবার েীবনামভর) এ কর্াগুমা অতীত নদমনর উেকর্া বযতীত আর নকেুই নয়।
৮৪. (ম নবী, এমদর) নেমে কমরা, এ যমীমন এবং এখামন যা (নকেু ৃনি) আমে তা কার (মানকানািীন)?
৮৫. রা বমব (যাোঁ), ব নকেুই আল্লার, (তুনম) বমা, এরের মতামরা নক নচন্তা ভাবনা করমব না?
৮৬. তুনম (এমদর আমরা) নেমে কমরা, এ াত আমান  মান আরমলর অনিেনত মক ?
৮৭. রা েবাব মদমব, (এব নকেুই) আল্লার, তুনম বমা, তারের মতামরা নক (আল্লামক) ভয় করমব না?
৮৮. তুনম (আবার) নেমে কমরা, যনদ মতামরা (নতয নতযই) োমনা তাম বমা, কার ামত রময়মে
(আমান যমীন) বনকেুর একক কতৃত্ব? (যাোঁ,) নতনন (যামক ইো তামকই) োনা মদন, নকন্তু তাোঁর ের কাউমক
োনা মদয়া যায়না।
৮৯. রা (আবার) ামর্ ামর্ বমব, (যাোঁ) মান আল্লা তায়াার, তুনম বমা, এ মত্ত্ব মতামরা মকমন কমর
নবভ্রান্ত মো?
৯০. আনম মতা বরং তয কর্াই এমদর কামে মেৌোঁমে নদময়নোম, নকন্তু এরাই নমর্যাবাদী!
৯১. আল্লা তায়াা (কাউমকই) ন্তান নমমব গ্রর্ কমরননন না তাোঁর ামর্ অনয মকামনা মাবুদ রময়মে, যনদ (তাোঁর
ামর্ অনয মকামনা মাবুদ) র্াকমতা তাম প্রমতযক মাবুদ ননে ননে ৃনি ননময় চম মযমতা এবং (এ মাবুদরা) এমক
অমনযর ের প্রািানয নবস্তার করমত চাইমতা, এরা যা নকেু আল্লা তায়াা ম্পমকণ বম নতনন তা মর্মক অমনক
েনবত্র  মান।
৯২. দৃলয অদৃলয বনকেুর মযক য়ামকফা নতনন, ুতরাং এরা আল্লা তায়াার ামর্ অনযমদর মযভামব
লরীক কমর নতনন তার চাইমত (অমনক) েনবত্র।
৯৩. (ম নবী,) তুনম বমা, ম আমার মানক, ময (আযামবর) য়াদা এ (কামফরমদর) ামর্ করা মে, তা যনদ
তুনম আমামক মদখামতই চা,
৯৪. (তাম) ম আমার মানক, তুনম আমামক যামম ম্প্রদাময়র মমিয লানম (কমর এ আযাব প্রতযি) করাময়া
না।
৯৫. (ম নবী,) আনম তামদর কামে ময (আযামবর) য়াদা কমরনে তা অবলযই মতামামক মদখামত িম।
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৯৬. (ম নবী, তারা মতামার ামর্) মকামনা খারাে বযবার করম তুনম এমন েন্থায় তা দূর করার চমিা কমরা, যা
মব ননতান্ত উত্তম (েন্থা), আনম মতা ভামা কমরই োনন রা মতামার বযাোমর নক বম।
৯৭. (ম নবী) তুনম (বরং) বমা, ম আমার মানক, লয়তানমদর যাবতীয় য়ায়াা মর্মক আনম মতামার
োনা চাই।
৯৮. (আমরা বমা, ম আমার মানক,) আনম এ মর্মক মতামার োনা চাই ময, লয়তান আমার (িামর) কামে
ঘ েঁষনব।
৯৯. এমননক (এ অবিায় যখন) এমদর কামরা মৃতুয এম ানযর মব, তখন ম বমব, ম আমার মানক, তুনম
আমামক (আমরকবার েৃনর্বীমত) মফরত োিা,
১০০. যামত কমর (মখামন নগময়) এমন নকেু মনক কাে আনম কমর আমত োনর, যা আনম (আমগ) মেমড় এমনে
(তখন বা মব), না, তা আর কখমনা বার নয়, (মুত) মটা মে এক (অম্ভব) কর্া, যা ম শুিু বার
েমনযই বমব, এ (মৃত) বযনিমদর ামমন একনট যবননকা (তামদর আড়া কমর রাখমব) ম নদন েযণন্ত, মযনদন
তারা (কবর মর্মক) েুনরুনিত মব!
১০১. অতের মযনদন নলংগায় েুেঁ মদয়া মব, মনদন (মানু এমনন নদমলারা ময় েড়মব ময,) তামদর মমিয
আত্মীয়তার বন্ধন (বমত নকেুই) অবলনি র্াকমব না, না তারা একেন আমরকেনমক নকেু নেমে করমত যামব!
১০২. অতএব (মনদন) যামদর (মনকীর) োল্লা ভারী মব তারাই মব মব মানু যারা মুনিপ্রাপ্ত।
১০৩. আর যামদর (মনকীর) োল্লা াকা মব তারা মব মব (বযর্ণ) মানু যারা ননমেমদর েীবন (নমর্যার
মেেমন) নবনি কমর নদময়মে, তারা োান্নামম র্াকমব নচরকা।
১০৪. (োান্নামমর) আগুন তামদর মুখমে জ্বানময় মদমব, তামত (তামদর) মচারা (জ্বম) বীভত্ ময় যামব।
১০৫. (তামদর তখন নেমে করা মব,) এমন অবিা নক য়নন ময, আমার আয়াতমু মতামামদর ামমন েমড়
মলানামনা ময়নেমা এবং মতামরা তা অস্বীকার কমরনেম!
১০৬. তারা বমব, ম আমামদর মানক, আমামদর দুভণাগয (মনদন চারনদক মর্মক) আমামদর নঘমর িমরনেমা
এবং ননশ্চয়ই আমরা নোম মগামরা ম্প্রদায়।
১০৭. ম আমামদর মানক, তুনম আে আমামদর এ (আগুন) মর্মক মবর কমর না, আমরা যনদ নদ্বতীয় বার
(দুননয়ায়) নফমর নগময় ীমাংঘন কনর, তাম অবলযই আমরা যামম নমমব েনরগনর্ত মবা।
১০৮. আল্লা তায়াা বমবন, মতামরা অেমাননত ময় মখামন েমড় র্ামকা, (আে) মকামনা কর্াই আমামক বমা
না।
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১০৯. অবলযই আমার বাোমদর মমিয একদ এমন আমে, যারা বমতা, ম আমামদর মানক, আমরা মতামার
ের ঈমান এমননে, অতএব তুনম আমামদর (মদা ত্রুনট মু) মাফ কমর দা, তুনম আমামদর ের দয়া কমরা,
তুনম মো (দয়াুমদর মমিয) মবণাত্কৃি দয়াু।
১১০. অতের মতামরা তামদর উোমর বস্তু বাননময় মরমখনেম, এমননক তা মতামামদর আমার স্মরর্ েযণন্ত
ভুনময় নদময়মে, আর মতামরা মতা তামদর ননময় ান তামালাই করমত।
১১১. তামদর ম বিমযণর কারমর্ই আে আনম তামদর (এই) প্রনতফ নদাম, (মুত) তারাই মে (নতযকার
অমর্ণ) ফ মানু।
১১২. আল্লা তায়াা বমবন (বমা মতা), মতামরা েৃনর্বীমত কমতা বের কানটময় এমমো?
১১৩. তারা বমব, আমরা (মখামন) অবিান কমরনোম একনদন নকংবা একনদমনর নকেু অংল, তুনম (না য়)
তামদর কামে নেমে কমরা যারা নাব মরমখমে।
১১৪. আল্লা তায়াা বমবন, (আম) মতামরা েৃনর্বীমত খুব ামানয ময়ই কানটময় এমমো, কমতা ভামা
মতা যনদ মতামরা (এ কর্াটা) ভামা কমর োনমত।
১১৫. মতামরা নক (নতয নতযই) এটা িমর ননময়মো, আনম মতামামদর এমননই অনর্ণক েয়দা কমরনে এবং
মতামামদর (কখমনাই) আমার কামে একনত্রত করা মব না,
১১৬. (না, তা কখমনা নয়,) মনমানিত আল্লা তায়াা, নতননই ব নকেুর যর্ার্ণ মানক, নতনন োড়া আর মকামনা
মাবুদ মনই, ম্মাননত আরমলর একক অনিেনত নতনন।
১১৭. অতএব, ময বযনি আল্লা তায়াামক বাদ নদময় অনয মকামনা মাবুদমক ডামক, তার কামে যার (েমনয)
মকামনা রকম নদ মনই, (ম মযন মেমন রামখ), তার নাব তার মানমকর কামে (যর্ার্ণই মেুদ) আমে, মনদন
তারা মকামনা অবিায়ই ফকাম মব না যারা তাোঁমক অস্বীকার কমরমে।
১১৮. (ম নবী,) তুনম বমা, ম আমার মানক, তুনম (আমায়) িমা কমরা, মকননা তুনম মো দয়াুমদর মমিয
মবণাত্কৃি।
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ুযা আন-নুয
ভদীনা অফতীর্ণ আাত ৬৪, রুকু ৯
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ
১. (এটি একটি) ুযা, আটভই নাটমর কমযটি এফং আটভই (এমত ফটর্ণত টফধানভু) পযম কমযটি, আটভই এমত
(টযষ্কায কময আভায) আাতভু নাটমর কমযটি, মামত কময ততাভযা (এয তেমক) টক্ষা গ্রর্ কযমত ামযা।
২. (এ টফধানভুময একটি মে,) ফযটবচাটযর্ী নাযী  ফযটবচাযী ুরুল (ংক্রান্ত টফধানটি। এমদয ফযাাময
আমদ মে), তামদয প্রমতযকমক ততাভযা এক'টি কময তফত্রাঘাত কযমফ, আল্লায দ্বীমনয (আমদ প্রমামগয)
ফযাাময মদয প্রটত তকামনা যকভ দা তমন ততাভামদয তম না ফম, মটদ ততাভযা আল্লা তাারা  যকামরয
য ঈভান এমন োমকা, (তামর) তভামভনমদয একটি দর তমন তামদয এ াটি প্রতযক্ষ কযায জমনয (তখামন
ভজুদ) োমক।
৩. (আল্লায হুকুভ মে,) একজন ফযটবচাযী ুরুল তকামনা ফযটবচাটযর্ী ভটরা টকংফা তকামনা তভামযক নাযী িাড়া
অনয তকামনা বামরা নাযীমক টফম কযমফ না। অযটদমক একজন ফযটবচাটযর্ী ভটরা তকামনা ফযটবচাযী ুরুল টকংফা
তকামনা তভামযক ুরুল িাড়া অনয তকামনা বামরা ুরুলমক টফম কযমফ না, াধাযর্ তভামভনমদয জমনয এ (টফম)তক াযাভ কযা মমি।
৪. (অযটদমক) মাযা (খাভাখা) তী াধ্বী নাযীমদয য (ফযটবচামযয) অফাদ আমযা কযমফ এফং এয
মক্ষ চায জন াক্ষী াটময কযমত াযমফ না, তামদয আটটি তফত্রাঘাত কযমফ এফং (বটফলযমত) আয কখমনা
তামদয াক্ষয গ্রর্ কযমফ না, তকননা এযা মে (টনকৃষ্ট) গুনাগায,
৫. অফয তমফ ফযটি এ (অনযাময) য তাফা কময এফং (টনমজমদয) শুধময তন (তামদয কো আরাদা,
আল্লা তাারা তামদয ভাপ কময তদমফন), আল্লা তাারা অফযই ক্ষভাীর  ফমড়া দারু।
৬. আয মাযা টনমজমদয স্ত্রীমদয য (ফযটবচামযয) অফাদ আমযা কময, অেচ টনমজযা িাড়া তামদয কামি
(অফামদয মক্ষ) অনয তকামনা াক্ষী ভজুদ োমক না, ত অফস্থা এিাই মফ তামদয াক্ষয তম, তাযা আল্লায
নামভ চায ফায ে কময ফরমফ, অফযই (এ অটবমমামগয ফযাাময) ত তযফাদী।
৭. (এযয) ঞ্চভ ফায (ে কযায ভ) ফরমফ, টভেযাফাদীয য তমন আল্লা তাারায রানত (নাটমর) ।
৮. তকামনা স্ত্রীয য তেমক (এবামফ আনীত অটবমমামগয) াটি যটত কযা মফ মটদ ত চায ফায আল্লায
নামভ কভ কময ফমর তম, এ (ুরুল) ফযটিটি মে আমরই টভেযাফাদী,
৯. (অতয ত) ঞ্চভ ফায (ে কযায ভ) ফরমফ, ত (অটবমমাগকাযী ফযটিটি) তযফাদী মর তায
(অটবমুমিয) য আল্লায অটবা তনমভ আুক!
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১০. (ত তভামভনযা,) মটদ ততাভামদয য আল্লা তাারায অনুগ্র  তাাঁয দা না োকমতা (তামর ততাভযা
এফ টকিু তেমক ভারুভ তেমক তমমত), অফযই আল্লা তাারা মেন ভান তাফা গ্রর্কাযী এফং প্রফর
প্রজ্ঞাভ!
১১. মাযা এ (নফী টযফায ম্পমকণ) টভেযা অফাদ টনম এমমি, তাযা ততা (টিমরা) ততাভামদয একটি (ক্ষুদ্র) দর,
এ টফলটি ততাভযা ততাভামদয জনয খাযা তবমফা না, ফযং (তা মে) ততাভামদয জমনয (একান্ত) করযার্কয,
এমদয ভমধয প্রটতটি ফযটি তম মমতািুকু গুনা কমযমি (ত তমতািুকুই তায পর ামফ), আয তামদয ভমধয তম
ফচাইমত তফী (এ কামজ) অং গ্রর্ কমযমি, তায জমনয আমাফ যমমি অমনক ফমড়া।
১২. মটদ এ (টভেযা ঘিনা)-টি তানায য তভামভন ুরুল  তভামভন নাযীযা টনমজমদয ফযাাময একিা বামরা
ধাযর্া তালর্ কযমতা! কমতা বামরা মতা মটদ (তাযা একো) ফরমতা, এিা মে এক টনজণরা অফাদ ভাত্র!
১৩. (মাযা অফাদ যিামরা) তাযাই ফা তকন এ ফযাাময চায জন াক্ষী াটময কযমরা না, তমমতু তাযা
(প্রমাজনী চায জন) াক্ষী াটময কযমত ামযটন, তাই আল্লা তাারায কামি তাযাই মে টভেযাফাদী।
১৪. (ত তভামভনযা,) মটদ দুটনা  আমখযামত ততাভামদয য আল্লা তাারায দা অনুগ্র না োকমতা, তামর
(একজন নফী ত্মীয) তম টফলটিয ততাভযা চচণা কযটিমর, তায জমনয এক ফমড়া ধযমনয আমাফ এম ততাভামদয
স্পণ কযমতা,
১৫. ততাভযা এ (টভেযা)-তক টনমজমদয ভুমখ ভুমখ প্রচায কযটিমর, টনমজমদয ভুখ টদম এভন ফ কো ফমর
মাটেমর তম ফযাাময ততাভামদয তকামনা টকিুই জানা টিমরা না, ততাভযা এমক একটি তুে টফল ভমন কযটিমর,
টকন্তু তা টিমরা আল্লা তাারায কামি একটি গুরুতয টফল।
১৬. ততাভযা মখন ফযাাযিা শুনমর তখন ামে ামেই তকন ফরমর না তম, আভামদয এিা তভামিই ামজ না তম,
আভযা এ ফযাাময তকামনা কো ফরমফা, আল্লা তাারা অমনক টফত্র, অমনক ভান। টতযই (এ টিমরা) এক
গুরুতয অফাদ!
১৭. আল্লা তাারা ততাভামদয উমদ টদমেন, ততাভযা মটদ (টতযই) তভামভন  তামর কখমনা এরূ
আচযমর্য ুনযাফৃটি কমযা না।
১৮. আল্লা তাারা (তাাঁয) আাতভু স্পষ্ট কময ততাভামদয াভমন টফফৃত কমযন এফং আল্লা তাারা (ফটকিু)
জামনন, টতটন টফজ্ঞ, কুরী।
১৯. মাযা তভামভনমদয ভামে (টভমি অফাদ যিনা কময) অশ্লীরতায প্রায কাভনা কময, তামদয জমনয যমমি
দুটনা  আমখযামত ভভণন্তুদ াটি, আল্লা তাারা (ফ টকিু) জামনন, আয ততাভযা (টকিুই) জামনা না।
২০. (ত তভামভনযা,) মটদ ততাভামদয য আল্লা তাারায দা  অনুগ্র না োকমতা (তামর একিা ফমড়া
ধযমনয টফমণ ঘমি তমমতা), অফযই আল্লা তাারা ফমড়াই দারু  তেপ্রফর্!
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২১. ত ভানুল, ততাভযা মাযা ঈভান এমনমিা, কখমনা তামনয দাংক অনুযর্ কমযা না, ততাভামদয ভমধয তম
তকউই তামনয দাংক অনুযর্ কময (ত তমন তজমন যামখ), ত (অটবপ্ত তান) ততা তামক অশ্লীরতা 
ভন্দ কামজযই আমদ তদমফ, মটদ ততাভামদয য আল্লা তাারায দা  অনুগ্র না োকমতা, তামর ততাভামদয
ভমধয তকউই কখমনা াক টফত্র মত াযমতা না, টকন্তু আল্লা তাারা মামক চান তামক টফত্র কমযন এফং আল্লা
তাারা (ফ টকিু) তামনন, টতটন (ফ টকিু) জামনন।
২২. ততাভামদয ভমধয মাযা (দ্বীনী) ভমণাদা  (াটেণফ) ঐশ্বমমণয অটধকাযী, তাযা তমন (কখমনা এ ভমভণ) ে না
কময তম, তাযা (তামদয গযীফ) আত্মী স্বজন, অবাফগ্রস্থ এফং মাযা আল্লা তাারায যািা টজযত কমযমি
তামদয তকামনাযকভ াাময কযমফ না, ফযং তামদয উটচত তাযা তমন তামদয ক্ষভা কময তদ এফং তামদয তদালত্রুটি
উমক্ষা কময, ততাভযা টক এিা চা না তম, আল্লা তাারা ততাভামদয গুনা ভাপ কময টদন, আল্লা তাারা
ক্ষভাীর  যভ দারু।
২৩. মাযা তী-াধ্বী নাযীমদয প্রটত (ফযটবচামযয) অফাদ আমযা কময, মাযা (এ অফামদয ফযাাময) তকামনা
খফযই যামখ না, (মফণাটয) মাযা ঈভানদায, (তামদয প্রটত অফাদ আমযাকাযী) এফ ভানুলমদয জমনয দুটনা 
আমখযামতয উব স্থামনই অটবা তদা মমি, (উযন্তু) তামদয জমনয যমমি কম ায আমাফ,
২৪. তটদন তামদয য (স্বং) তামদয টজহ্বাভু, তামদয াতগুমরা  তামদয াগুমরা তামদয কভণকান্ড
ম্পমকণ াক্ষয তদমফ।
২৫. তটদন আল্লা তাারা তামদয মোেণ প্রায ুমযাুটয আদা কময তদমফন এফং তাযা তজমন তনমফ তম, আল্লা
তাারাই মেন ুস্পষ্ট তয।
২৬. (তজমন তযমখা,) নষ্ট নাযীযা মে নষ্ট ুরুলমদয জমনয, নষ্ট ুরুলযা মে নষ্ট নাযীমদয জমনয, (আফায) বামরা
নাযীযা মে বামরা ুরুলমদয জমনয, বামরা ুরুলযা মে বামরা নাযীমদয জমনয, (তভানামপক) তরামকযা (এমদয
ম্পমকণ) মা টকিু ফমর তাযা তা তেমক াক টফত্র, (আমখযামত) এমদয জমনযই যমমি ক্ষভা  ম্মানজনক
তযমমক।
২৭. ত ঈভানদায ফযটিযা, ততাভযা টনমজমদয ঘয িাড়া অনয কামযা ঘময ত ঘমযয তরাকমদয অনুভটত না টনম 
তায ফাটন্দামদয প্রটত ারাভ না কময কখমনা প্রমফ কমযা না, (ননটতকতা  ারীনতায টদক তেমক) এিা
ততাভামদয জমনয উিভ (ন্থা, আল্লা তাারা ততাভামদয এফ ফমর টদমেন), মামত কময ততাভযা (কোগুমরা)
ভমন যাখমত ামযা।
২৮. (ঘমযয দযজা টগম) মটদ ততাভযা কাউমক তখামন না া, তামর তখামন প্রমফ কমযা না, মমতাক্ষর্ না
ততাভামদয (ঘময ত াকায) অনুভটত তদা মফ, মটদ (তকামনা অুটফধায কো জাটনম) ততাভামদয ফরা  ততাভযা
টপময মা, তামর ততাভযা অফযই (টফনা টদ্বধা) টপময মামফ, এিা ততাভামদয জমনয উিভ, ততাভযা (মখন) মা
টকিু কমযা, আল্লা তাারা ত ম্পমকণ টফমল অফটত োমকন।
২৯. তমফ তমফ ঘময তকউ ফফা কময না, তমখামন ততাভামদয তকামনা ভার াভানা যমমি, ততভন তকামনা ঘময
প্রমফম ততাভামদয তকামনা া তনই, (তকননা) আল্লা তাারা জামনন মা টকিু ততাভযা প্রকা কমযা আফায মা
টকিু ততাভযা তগান কমযা।
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৩০. (ত নফী,) তুটভ তভামভন ুরুলমদয ফমরা, তাযা তমন তামদয দৃটষ্টমক (টনম্নগাভী ) ংমত কময যামখ এফং
তামদয রজ্জাস্থানভূমক তপামত কময, এিাই (মে) তামদয জমনয উিভ ন্থা, (তকননা) তাযা (টনমজমদয তচাখ
 রজ্জাস্থান টদম) মা কময, আল্লা তাারা ত ম্পমকণ ুর্ণাংগবামফ অফটত যমমিন।
৩১. (ত নফী, একইবামফ) তুটভ তভামভন নাযীমদয ফমরা, তাযা তমন তামদয দৃটষ্টমক টনম্নগাভী কময যামখ এফং
টনমজমদয রজ্জাস্থানভূতয তপামত কময, তাযা তমন তামদয তৌন্দমণ প্রদণন কময না তফড়া, তমফ তায
(যীমযয) তম অং (এভটনই) তখারা োমক (তায কো আরাদা), তাযা তমন তামদয ফক্ষমদ ভাোয কাড় দ্বাযা
আফৃত কময যামখ, তাযা তমন তামদয স্বাভী, তামদয টতা, তামদয শ্বশুয, তামদয তিমর, তামদয স্বাভীয (আমগয
ঘমযয) তিমর, তামদয বাই, তামদয বাইয তিমর, তামদয তফামনয তিমর, তামদয (চযাচয তভরামভায) ভটরা,
টনমজমদয অটধকাযবুি তটফকা দাী, টনমজমদয অধীনস্থ (এভন) ুরুল মামদয (ভটরামদয কাি তেমক) তকামনা
টকিুই কাভনা কযায তনই, টকংফা এভন টশু মাযা এখমনা ভটরামদয তগান অংগ ম্পমকণ টকিুই জামন না (এফ
ভানুল িাড়া তাযা তমন) অনয কামযা াভমন টনমজমদয তমৌন্দমণ প্রকা না কময, (চরায ভ) মভীমনয য তাযা
তমন এভনবামফ টনমজমদয া না যামখ তম তৌন্দমণ তাযা তগান কময তযমখটিমরা তা (াময আামম) তরাকমদয
কামি জানাজাটন ম মা, ত ঈভানদায ফযটিযা, (ত্রুটি টফচুযটতয জমনয) ততাভযা ফাই আল্লায দযফাময তাফা
কমযা, আা কযা মা ততাভযা নাজাত তম মামফ।
৩২. ততাভামদয ভমধয মামদয স্ত্রী তনই, ততাভযা তামদয টফময ফযফস্থা কমযা, (একইবামফ) ততাভামদয দা-দাীমদয
ভমধয মাযা বামরা ভানুল তামদয (টফম াদীয ফযফস্থা কমযা), মটদ তাযা অবাফী , (তামর) আল্লা তাারা
(অটচমযই) তাাঁয অনুগ্র টদম তামদয অবাফভুি কময তদমফন, আল্লা তাারা প্রাচুমণভ  ফণজ্ঞ,
৩৩. মামদয টফম (কময ফযবায ফন) কযায াভেণ তনই, আল্লা তাারা তামদয টনজ অনুগ্রম অবাফভুি না কযা
মণন্ত তাযা তমন ংমভ অফরম্বন কময, ততাভামদয অটধকাযবুি দা দাীমদয তবতয মাযা (ভুটিয তকামনা অটগ্রভ
টরটখত) চুটি টরটখম টনমত চা, ততাভযা তামদয তা টরমখ দা, মটদ ততাভযা তামদয (এ চুটিয) ভমধয তকামনা
বামরা (ম্ভাফনা) ফুেমত ামযা, (তামর) আল্লা তাারা ততাভামদয তম ম্পদ দান কমযমিন তা তেমক তামদয
ভুটিয ভ (ভুিতি) দান কযমফ, ততাভামদয অধীনস্থ দাীমদয মাযা তী াধ্বী োকমত চা, টনিক াটেণফ ধন
ম্পমদয আা কখমনা তামদয ফযটবচামযয জমনয ফাধয কমযা না, মটদ ততাভামদয তকউ তামদয (এ ফযাাময) ফাধয
কময, (তামর তাযা তমন আল্লা তাারায কামি ক্ষভা প্রােণনা কময, কাযর্) তামদয এ ফাধয কযায ময
(তাফাকাযীমদয প্রটত) আল্লা তাারা (ামভাই) ক্ষভাীর  যভ দারু।
৩৪. (ত তভামভনযা,) আটভ ততাভামদয কামি ুস্পষ্ট আাতভু নাটমর কমযটি, আমযা উদাযর্ (টমমফ) ত
কমযটি ততাভামদয আমগ (দুটনা তেমক) চমর তগমি তামদয (ঘিনাগুমরা), যমমগায তরাকমদয জমনয (তা মে
টক্ষর্ী) উমদ।
৩৫. আল্লা তাারাই মেন আভানভু  মভীমনয নূয, তাাঁয এ নূতযয উদাযর্ মে তা তমভন একটি তামকয
ভমতা, তামত একটি প্রদী (যাখা) আমি, প্রদীটি (আফায) স্থান কযা মমি (স্বে একটি) কামচয আফযমর্য
তবতয, কামচয আফযর্টি মে উজ্জ্বর একটি তাযায ভমতা তা প্রজ্বটরত কযা  টফত্র মতুন গাি (টনৃত ততর)
দ্বাযা, মা (শুধু) ুফণ টদমকয (ুমমণয আমরা তেমকই আমরাকপ্রাপ্ত) ন, টিভ টদমকয (ুমমণয আমরাকপ্রাপ্ত) ন,
(ফযং এটি ফ ভই প্রজ্বটরত োমক), আফায এয ততর এমতা টযষ্কায, (তদখমর) ভমন , তা ফুটে টনমজ টনমজই
জ্বমর  মফ, মটদ আগুন তামক (তমতাক্ষমর্) স্পণ না কময োমক, (আয মটদ আগুন স্পণ কমযই তপমর তামর
তা মফ) নূতযয য (আমযা) নূয, আল্লা তাারা তাাঁয এ নূতযয টদমক মামক চান তামকই তদাাত দান কমযন,
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আল্লা তাারা (এবামফ) ভানুলমদয (তফাোমনায) জমনয নানা উভা ত কময োমকন, আল্লা তাারা প্রমতযক
টফল ম্পমকণই ভযক অফগত আমিন,
৩৬. (এফ ফযটিমদয াা মামফ) ত ঘযভূত, মায ভমধয আল্লা তাারায ম্মান ভমণাদা উন্নীত কযা এফং
(তামত) তাাঁয টনমজয (টফত্র) নাভ স্মযর্ কযায জমনয ফাইমক আমদ টদমমিন, তফ জাগাভুম কার ন্ধ্যা
(এযা) আল্লা তাারায টফত্রতা  ভটভা তঘালর্া কময,
৩৭. তাযা এভন তরাক ফযফা ফাটর্জয মামদয কখমনা আল্লা তাারা তেমক গামপর কময তদ না-না তফচামকনা
তামদয আল্লা তাারায স্মযর্, নাভাম প্রটতষ্ঠা  মাকাত আদা কযা তেমক গামপর যাখমত াময, তাযা তটদনমক
ব কময তমটদন তমদয অন্তয  দৃটষ্টটি বীতটফহ্বর ম ড়মফ।
৩৮. মাযা তনক কাজ কময আল্লা তাারা তামদয মোেণ উিভ ুযস্কায তদমফন, টতটন তাাঁয অনুগ্রম তামদয মা
ানা তায চাইমত তফী দান কযমফন, (ভূরত) আল্লা তাারা মামক চান তামক অটযটভত তযমমক দান কমযন।
৩৯. (অয টদমক) মাযা আল্লা তাারামক অস্বীকায কময তামদয (নদনটন্দন) কামণকরা ভরুবূটভমত ভযীটচকায
ভমতা (একটি প্রতাযর্া), টাাতণ ভানুল (দূতয তেমক) তামক াটন ফমর ভমন কযমরা, ময মখন ত তায কামি
এমরা তখন তখামন াটনয (ভমতা) টকিুই ত তমরা না, (এবামফ প্রতাযর্া  ভযীটচকায জীফন তল ম তগমর)
ত শুধু আল্লা তাারামকই তায াম ামফ, অতয টতটন তায ানা ুর্ণভাত্রা আদা কময তদমফন,
টনিঃমন্দম আল্লা তাারা ত্বটযত টাফ গ্রমর্ ক্ষভ।
৪০. টকংফা (তামদয কভণকামন্ডয উদাযর্ মে) অতর ভুমদ্রয অবযন্তযস্থ গবীয অন্ধ্কামযয ভমতা, অতয তামক
একটি টফার আকামযয ত উ এম ত মক (আমযা অন্ধ্কায কময) টদমরা, তায য আমযা একটি ত উ (এমরা),
তায য (তিম তগমরা টকিু) ঘন কামরা তভঘ, এক অন্ধ্কামযয য (এমরা) আমযক অন্ধ্কায, মটদ তকউ (এ
অফস্থা) তায াত ফায কময, (আাঁধামযয কাযমর্) তায তা তদখায তকামনা ম্ভাফনা োকমফ না, ফস্তুত আল্লা
তাারা মায জমনয তকামনা আমরা ফানানটন তায জমনয ততা (তকাো তেমক) আমরা োকমফ না।
৪১. (ত ভানুল,) তুটভ টক (তবমফ) তদমখাটন, মমতা (ৃটষ্ট) আভানভূ  ৃটেফীমত আমি, তাযা (ফাই) আল্লায
টফত্রতা  ভটভা তঘালর্া কময, আয াখীকুর মাযা াখা টফিায কময (আকাম মড় চমরমি), তাযা ফাই (এ
কাজ কময চমরমি,) টতটন তায ৃটষ্টয প্রমতযমকয প্রংা  ভটভা তঘালর্ায দ্ধটত জামনন, এযা তম মা কযমি
আল্লা তাারা তা ভযক অফগত যমমিন।
৪২. (ভুরত) আভানভূ  মভীমনয মাফতী াফণতবৌভত্ব একভাত্র আল্লাযই জমনয, (ফ টকিুমক) তাাঁয কামিই
টপময তমমত মফ।
৪৩. তুটভ টক তদমখা না, আল্লা তাারাই (এ) তভঘভারা ঞ্চাটরত কমযন, অতয টতটন তামক (তায
িুকমযাগুমরায) ামে জুমড় তদন, তাযয তামক িতয িতয াটজম (ুঞ্জীবূত কময যামখন), অতয এক ভ
তুটভ তভমঘয তবতয তেমক ফৃটষ্ট (-য তপাাঁিাভু) তফটযম আমত তদখমফ, (আমযা তদখমফ) আভামনয টরািয
তেমক টতটন টরা ফলণর্ কমযন এফং মায য চান তায য তা ফলণর্ কমযন, (আফায) মামক চান তামক টতটন
তায (আঘাত) তেমক অফযাটত তদন, তভমঘয টফদুযত েরক (তচামখ ধাাঁধা রাটগম তদ), ভমন  তা ফুটে দৃটষ্ট (টিমক এক্ষুটর্) টনষ্প্রব কময টদম মামফ,
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৪৪. আল্লা তাারাই যাত  টদমনয টযফতণন ঘিান, অফযই অন্তযদৃটষ্টস্মন্ন ভানুলমদয জমনয এয ভামে (আল্লা
তাারায কুদযমতয) অমনক টক্ষা যমমি।
৪৫. আল্লা তাারা টফচযর্ীর প্রটতটি জীফমকই াটন তেমক দা কমযমিন, অতয তামদয ভমধয টকিু চমর তায
ফুমকয য বয টদম, টকিু চমর দু'াময য, (আফায) টকিু চমর চায (া)-এয য (বয কময), আল্লা
তাারা মখন মা চান তখন তাই দা কমযন, অফযই টতটন ফ টকিুয য ক্ষভতাফান।
৪৬. আটভ অফযই (তদাামতয কো) ুস্পষ্ট কযায আাতভূ নাটমর কমযটি, আয (এয ভাধযমভ) আল্লা
তাারা মামক চান তামক জ যর মে টযচাটরত কমযন।
৪৭. (মাযা তভানামপক) তাযা ফমর, আভযা আল্লা তাারা  যূতরয য ঈভান এমনটি এফং আভযা তাাঁয
আনুগতয কটয। (অেচ) এয একিু মযই তামদয একটি দর আল্লা তাারা  তাাঁয যূতরয আমদ তেমক ভুখ
টপটযম তন, (ফস্তুত) যা আমর তভামভন ন।
৪৮. মখন মদয (টতয টতযই) আল্লা তাারা  তাাঁয যূতরয টদমক আহ্বান কযা , মামত কময (আল্লায
যূমরয ক্ষ তেমক) তামদয াযস্পটযক (টফমযামধয) ভীভাংা কযা মা, তখন তামদয একটি দর া তকমি ময
মড়।
৪৯. মটদ এ (টফচায পারায) টফলিা তামদয মক্ষ মা, তামর তাযা একান্ত টফনীতবামফ তাাঁয কামি িুমি
আম,
৫০. এমদয অন্তময টক (কুপুমযয তকামনা) ফযাটধ আমি, না এযা (যূমরয নফুমতয ফযাাময) মন্দ তালর্ কময,
অেফা এযা টক ব কময, আল্লা তাারা  তাাঁয যুর মদয প্রটত তকামনা যকভ অটফচায কযমফন? (আমর তা
ন,) ফযং তাযা টনমজযাই মে মামরভ।
৫১. (অয টদমক) ঈভানদায তরাকমদয মখন তামদয াযস্পটযক টফচায পারায জমনয আল্লা তাারা  তাাঁয
যূমরয টদমক আহ্বান জানামনা , তখন (খুী ভমনই) তাযা ফমর, যাাঁ, আভযা (আল্লা তাারা  তাাঁয যূমরয
আমদ) তানরাভ এফং তা (মোমে) তভমন টনরাভ, ফস্তুত এযাই মে পরকাভ ফযটি।
৫২. মাযা আল্লা তাারা  তাাঁয যূমরয আনুগতয কময, আল্লা তাারামক ব কময এফং তাাঁয নাপযভানী (কযা)
তেমক তফাঁতচ োমক, তাযাই মে পরকাভ।
৫৩. (ত নফী,) এ (তভানামপক) তরামকযা আল্লা তাারায নামভ ি কভ তখম ফমর (আভযা ততাভায এমতাই
অনুগত তম), তুটভ মটদ আমদ কমযা তামর আভযা (ঘযফাড়ী তিমড়) অফযই ততাভায ামে তফটযম মামফা। (ত
নফী,) তুটভ ফমরা, ততাভযা (তফী) ে কমযা না, (ততাভামদয) আনুগতয (আভায ততা) জানাই (আমি), ততাভযা মা
টকিু কমযা আল্লা তাারা তা বামরা কমযই জামনন।
৫৪. (ত নফী,) তুটভ (এমদয আমযা) ফমরা, ততাভযা আল্লা তাারায আনুগতয কমযা, আনুগতয কমযা আল্লায
যূমরয (যাাঁ), ততাভযা মটদ ভুখ টপটযম না (তামর তজমন তযমখা), আল্লা তাারায দ্বীন তৌিামনায তম দাটত্ব
তায য তদা মমি তায জমনয ত দাী, (অযটদমক আনুগমতযয) তম দাটত্ব ততাভামদয য তদা মমি
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তায জমনয ততাভযা দাী, মটদ ততাভযা তায কোভমতা চমরা তামর ততাভযা ট ক ে ামফ, যূমরয কাজ মে
(আল্লা তাারায কোগুমরা) ট ক ট ক ভমতা তৌাঁমি তদা।
৫৫. ততাভামদয ভমধয মাযা (আল্লা তাারায য) ঈভান আমন এফং (ত অনুমাী) তনক কাজ কময, তামদয
ামে আল্লা তাারা াদা কমযমিন, টতটন মভীমন তামদয অফযই তখরাপত দান কযমফন তমভটনবামফ টতটন
তামদয আমগয তরাকমদয তখরাপত দান কমযটিমরন, (মফণাটয) তম জীফন টফধান টতটন তামদয জমনয িন্দ
কমযমিন তা তামদয জমনয (ভামজ  যামে) ুদৃঢ় কময তদমফন, তামদয বীটতজনক অফস্থায য টতটন তামদয
অফস্থামক (টনযািা ) াটন্ততত ফদমর তদমফন, (তমফ এ জমনয তণ মে) তাযা শুধু আভাযই তগারাভী কযমফ,
আভায ামে কাউমক যীক কযমফ না, এযয তম (এফং মাযা) তাাঁয তনাভমতয নাপযভানী কযমফ তাযাই
গুনাগায (ফমর টযগটর্ত মফ)।
৫৬. (ত ভুরভানযা,) ততাভযা নাভাম প্রটতষ্ঠা কমযা, মাকাত দা, যূমরয আনুগতয কমযা, আ কযা মা
ততাভামদয য দা ( অনুগ্র) কযা মফ।
৫৭. কামপযমদয ফযাাময কখমনা একো তবমফা না তম, তাযা মভীমন (আভামক) অক্ষভ কময টদমত াযমফ, তামদয
ট কানা মে জাান্নাভ, (আয) কমতা টনকৃষ্ট এ ট কানা!
৫৮. ত (ভানুল,) ততাভযা মাযা ঈভান এমনমিা (ভমন তযমখা), ততাভামদয অটধকাযবুি দা দাীযা এফং ততাভামদয
ভধয তেমক মাযা এখমনা ফমাপ্রাপ্ত টন, তাযা তমন টতনটি ভম ততাভামদয (কামি আায জমনয) অনুভটত তচম
তন (ত ভগুমরা মে), পজয নাভামময আমগ, দুুময মখন ততাভযা (টকিুিা আযাভ কযায জমনয) টনমজমদয
টযমধ ফস্তু (টটের কময) যামখা এফং এায নাভামময য। (ভুরত) এ টতনটি (ভ) মে ততাভামদয দণা
অফরম্বমনয (ভ), এগুমরা িাড়া (অনয ভম আা মাায ফযাাময) ততাভামদয য তকামনা তদাল তনই, না
এমত তামদয জমনয তকামনা যকমভয তদাল আমি, (তকননা) ততাভযা ততা প্রাই এমক অমযয কামি ফ ভই
মাতাাত কময োমকা, আল্লা তাারা এবামফই (টনমজয) টনমদণগুমরা ততাভামদয জমনয ুস্পষ্টবামফ ফর্ণনা কমযন,
(ফস্তুত) আল্লা তাারা ভাজ্ঞানী, টতটন প্রফর প্রজ্ঞাফান।
৫৯. ততাভামদয (টনমজমদয) ন্তানযা মখন ফমাপ্রাপ্ত ম মা তখন তাযা তমন (ততাভামদয কাভযা প্রমফময
আমগ) তবামফই অনুভটত তন, তমবামফ তামদয আমগ (ফমড়াযা) অনুভটত টনমতা, আল্লা তাারা এবামফই তাাঁয
আাতভূমক ততাভামদয কামি খুমর খুমর ফর্ণনা কমযন, আল্লা তাারা (ফ টকিু) জামনন, টতটন যভ কুরী
ফমি।
৬০. ফৃদ্ধা নাযী, মামদয এখন আয কামযা টফময (ফন্ধ্মন আায) আা তনই, তামদয য তকামনা তদাল তনই, মটদ
তাযা তামদয (যীয তেমক অটতটযি) কাড় খুমর যামখ, (তমফ তণ মে) তাযা তৌন্দমণ প্রদণনকাযী মফ না,
(অফয) এ (অটতটযি কাড় তখারা) তেমক মটদ তাযা টফযত োকমত াময তা (তামদয জমনয) বামরা, আল্লা
তাারা (ফ টকিু) তামনন, আল্লা তাারা (ফ টকিু) জামনন।
৬১. তম ফযটি অন্ধ্ তায য তকামনা (টফটধ টনমলমধয) ংকীর্ণতা তনই, তম ঙ্গু তায য তকামনা (টফটধ টনমলমধয)
ংকীর্ণতা তনই, তম ফযটি অুস্থ তায য তকামনা ফাধযফাধকতা তনই এফং ততাভামদয টনমজমদয য তকামনা
তদাল তনই মটদ ততাভযা ততাভামদয টনমজমদয ঘয তেমক টকিু তখম না, একইবামফ এিা ততাভামদয জমনয
দূলর্ী মফ না, মটদ ততাভযা ততাভামদয টতা (টতাভময) ঘময, ভামমদয ঘময, বাইমদয ঘময, তফানমদয ঘময,
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চাচামদয ঘময, পুপুমদয ঘময, ভাভামদয ঘময, খারামদয ঘময, (আফায) এভন ফ ঘময মায চাটফ ততাভামদয
অটধকাময যমমি, টকংফা ততাভামদয ফন্ধ্ুমদয ঘময (টকিু খা), অতয এমত তকামনা তদাল তনই তম, (এফ
জাগা) ততাভযা ফাই একমত্র খামফ টকংফা আরাদা আরাদা খামফ, তমফ মখটন (এফ) ঘময প্রমফ কযমফ তখন
এমক অমযয প্রটত ারাভ কযমফ, এিা মে আল্লায কাি তেমক (তাাঁযই টনধণাটযত) করযার্ভ এক টফত্র
অটবফাদন, এবামফই আল্লা তাারা ততাভামদয জমনয তাাঁয আাতভূ টফদবামফ ফর্ণনা কমযন, মামত কময
ততাভযা ফুেমত ামযা।
৬২. (খাাঁটি ঈভানদায ফযটি ততা মে তাযা,) মাযা আল্লা তাারা  তাাঁয যূমরয য ঈভান আমন, কখমনা মটদ
তাযা তকামনা ভটষ্টগত ফযাাময তায ামে একটত্রত  তামর মমতাক্ষর্ তাযা তায কাি তেমক অনুভটত চাইমফ
না, তমতাক্ষর্ তাযা (তখান তেমক) তকউ ময মামফ না, (ত নফী,) মাযা আল্লা তাারা  তাাঁয যূমরয য
টফশ্বা কময, মটদ তাযা কখমনা তামদয টনমজমদয তকামনা কামজ (ফাইময মাফায জমনয) ততাভায কামি অনুভটত চা,
তামর তুটভ মামক ইো তামক অনুভটত টদমা এফং আল্লা তাারায কামি এমদয গুনা ভামপয জমনয তদাা
কমযা, অফযই আল্লা তাারা ক্ষভাীর  যভ দারু।
৬৩. (ত ভুরভানযা,) মখন নফী ততাভামদয ডামক, তখন তাাঁয ডাকমক াযস্পটযক ডামকয ভমতা ভমন কমযা না,
আল্লা তাারা তফ তরাকমদয বামরা কমযই জামনন মাযা (টনমজমদয) আড়ার কময (নফীয) াভমন তেমক (নানা
অজুামত) ময মা, ুতযাং মাযা তাাঁয আমদময টফরুদ্ধাচযর্ কময তামদয এ ফযাাময ব কযা উটচত, তামদয
য (এ টফরুদ্ধাচযমর্য জমনয এ দুটনা) তকান টফমণ এম ড়মফ টকংফা (যকামর) তকামনা কট ন আমাফ
এম তামদয গ্রা কময তনমফ।
৬৪. (ত ভানুল, ততাভযা) তজমন তযমখা, আভানভূ  মভীমন মা টকিু আমি তা ফই আল্লা তাারায জমনয
(টনমফটদত), ততাভযা তম (অফস্থায) য আমিা, আল্লা তাারা তা বামরা কমযই জামনন, তমটদন ভানুল ফাই তাাঁয
টদমকই প্রতযফটতণত মফ, তটদন টতটন তামদয ফটকিুই জাটনম তদমফন, মা টকিু তাযা (দুটনা) কযমতা। আল্লা
তাারা ফ টফলমই ামকপার।
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সুরা আল ফ ারকান
মক্কা অবতীর্ণ আাত ৭৭, রুকু ৬
রহমান রহীম আল্লাহ তাালার নামম
১. কমতা মহান তততন, তিতন তাাঁর বান্দার ওপর (সতয তমথ্যার মামে পাথ্ণকযকারী এই) ফ ারকান' নাতিল কমরমেন,
িামত কমর ফস (বযতি এর দ্বারা) সৃতিকুমলর জমনয সতকণকারী হমত পামর,
২. (তততনই আল্লাহ তাালা) তাাঁর জমনয রমমে আসমানসমূহ ও িমীমনর সাবণফ ৌমত্ব, তততন কখমনা কাউমক
(তনমজর) সন্তান বমল গ্রহর্ কমরনতন না (তাাঁর এ) সাবণমম ৌমমত্ব অনয কামরা ফকামনা শরীকানা আমে, তততনই প্রতততি
বস্তু পদা কমরমেন এবং তততন তাাঁর (সৃতির) জমনয (আলাদা আলাদা) পতরমাপ তনর্ণারর্ কমরমেন।
৩. (এ সমেও) এ (ফমাশমরক) ফলামকরা তাাঁমক বাদ তদম এমন তকেুমক মাবুদ বাতনম তনমমে, িারা তকেুই সৃতি
করমত পামর না, বরং তামদরই সৃতি করা হমমে, (সতয কথ্া হমে), তারা (ফিমন) তনমজরা তনমজমদর ক্ষতত করমত
সক্ষম ন, ফতমতন তনমজরা তনমজমদর ফকামনা উপকারও করমত সক্ষম ন। তারা কাউমক মৃতুয তদমত পামর না
কাউমক জীবনও তদমত পামর না, (ফতমতন) পামর না (ফকউ একবার মমর ফগমল তামক) পুনরা উতিম আনমত।
৪. িারা (আল্লাহ তাালামক) অতবশ্বাস কমর, তারা (এ ফকারআন সম্পমকণ) বমল, এ ফতা তমথ্যা োড়া আর তকেুই
ন, িা এ বযতি তনমজ ফথ্মক বাতনম তনমমে এবং অনয জাততর ফলামকরা তার ওপর সাহামিযর হাত বাতড়মমে,
(মূলত এসব কথ্া বমল) এরা (এক জঘনয) িুলুম ও (তনজণলা) তমথ্যা তনম হাতির হমমে।
৫. তারা বমল, এ (ফকারআন) হমে ফসকামলর উপকথ্া, িা এ বযতি তলতখম তনমমে এবং সকাল সন্ধ্যা তার
সামমন এগুমলা পড়া হ।
৬. (ফহ নবী,) তুতম (এমদর) বমলা, এ (ফকারআন) তততনই নাতিল কমরমেন তিতন আকাশসমূহ ও িমীমনর সমূদ্ব
রহসয জামনন, তততন অতযন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দালু।
৭. ওরা বমল, এ আবার ফকমন (র্রমনর) রসূল ফি (আমামদর মমতা কমরই) খাবার খা এবং (আমামদর মমতাই)
হামি বাজামর চলাম রা কমর। ফকন তার কামে ফকামনা ফ মরশতা নাতিল করা হমলা না ফি তার সামথ্ (আিামবর)
সতকণকারী হম থ্াকমতা,
৮. তকংবা (গাব ফথ্মক) তার কামে ফকামনা র্ন ান্ডার এমস পড়মলা না ফকন, অথ্বা (কমপমক্ষ) তার কামে একতি
বাগানই না হ থ্াকমতা, িা ফথ্মক ফস (খাবার সংগ্রহ কমর) ফখমতা, এ িামলম ফলামকরা (মুসলমানমদর আমরা)
বমল, ফতামরা ফতা (আসমল) একজন িাদুগ্রস্থ বযতিরই অনুসরর্ করমো।
৯. (ফহ নবী,) ফচম ফদমখা, ওরা ফতামার সম্পমকণ তক র্রমনর কথ্া বানামে, এরা (আসমল) ফগামরাহ হম ফগমে,
কখমনা তারা আর সতিক পথ্ পামব না।
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১০. (ফহ নবী, তুতম এমদর বমলা,) আল্লাহ তাালা (এমন) এক মহান সত্তা, তিতন ইো করমল ফতামামদর (এ একতি
বাগান ফকন) এর চাইমত উত্কৃি বাগানসমূহও দান করমত পামরন, িার তনম্নফদমশ (অমী) ের্ণর্ারা, প্রবাতহত হমব,
(এ োড়াও) তততন (ফতামামদর) তদমত পামরন (সুরময) প্রাসাদসমূহ!
১১. বরং এরা ফকামমতর তদনমক অস্বীকার কমর, আর িারাই ফকামত অস্বীকার কমর তামদর জমনয আতম
(জাহান্নামমর) জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত কমর ফরমখতে।
১২. তারা িখন দূর ফথ্মক তামদর (মমতা অনযানয জাহান্নামীমদর) ফদখমব, তখন তারা (স্পিত) তার গজণন ও
চীত্কার শুনমত পামব।
১৩. অতপর হস্তপদ শৃংখতলত অবস্থা িখন তামদর জাহান্নামমর ফকামনা সংকীর্ণ স্থামন ফ মল ফদা হমব, তখন
ফসখামন তারা শুর্ু (মৃতুযর) ধ্বংসমকই ডাকমত থ্াকমব,
১৪. (তামদর তখন বলা হমব,) আজ ফতামরা ধ্বংস হওামক একবারই শুর্ু ফডমকা না, বরং বহুবার ধ্বংসমক ডামকা
(ফকামনা তকেুই আজ ফতামামদর কামজ আসমব না)।
১৫. (ফহ নবী, এমদর) তুতম বমলা, এিা (জাহান্নামমর) এ (কমিার আিাব) ফে না ফসই স্থাী জান্নাত, িার ওাদা
পরমহিগার ফলাকমদর (আমগই) তদম রাখা হমমে, এ (জান্নাতই) হমে তামদর িথ্ািথ্ পুরস্কার ও (চুড়ান্ত)
প্রতযাবতণমনর স্থান!
১৬. ফসখামন তারা িা তকেু ফপমত চাইমব তাই তামদর জমনয (মজুদ) থ্াকমব, (তাও আবার) থ্াকমব স্থাী ামব, এ
প্রততশ্রুততর িথ্ািথ্ পালন ফতামার মাতলমকরই দাতত্ব।
১৭. ফিতদন তততন এ (ফমাশমরক) বযতিমদর এবং তামদর ও তামদর (মাবুদমদর), িামদর এরা আল্লাহর বদমল
ইবাদত করমতা, (সবাইমক) একতিত করমবন অতপর তততন (ফস মাবুদমদর) তজমেস করমবন, ফতামরাই তক
আমার এ বান্দামদর ফগামরাহ কমরমো, না তারা তনমজরাই (সতয ফথ্মক) তবচুযত হম ফগমে,
১৮. ওরা (জবামব) বলমব (ফহ আল্লাহ তাালা), তুতম পতবি, তুতম মহান, আমরা (ফতা তেলাম ফতামারই বান্দা,)
ফতামার বদমল অনযমক অত াবকরূমপ গ্রহর্ করা আমামদর ফশা নী তেমলা না, তুতম ফতা এমদর এবং এমদর
তপতৃপরু
ু ষমদর (িথ্মি) ফ ামগর সামগ্রী তদমতেমল, (এগুমলা ফপম) তারা এমনতক ফতামার কথ্াই ুমল বমসমে
এবং (এ ামবই) তারা একতি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাততমত পতরর্ত হম ফগমে।
১৯. (আল্লাহ তাালা বলমবন,) ফতামামদর এ মাবুদরা ফতা ফতামরা িা বলমো তামক তমথ্যা প্রততপন্ন করমলা,
অতএব (এখন) ফতামরা (আর আমার আিাব) সরামত পারমব না, না (ফতামরা আজ) কামরা সাহািয পামব।
ফতামামদর মমর্য ফকউ িতদ (আমার আনুগমতযর) সীমালংঘন কমর তাহমল তামক আতম কমিার আিাব আস্বাদন
করামবা।
২০. (ফহ নবী,) ফতামার আমগ আতম আমরা িমতা রসূল পাতিমতে, তারা (মানুমষর মমতাই) আহার করমতা, (অনয
মানুষমদর মমতাই) তারা হামি বাজামর ফিমতা। (আসল কথ্া হমে) মানুষমদর মর্য ফথ্মক রসূল পাতিম আতম
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ফতামামদর একজনমক আমরকজমনর জমনয পরীক্ষা (-র উপকরর্) বাতনমতে, (এ পরীক্ষা) ফতামরা তক ধর্িণ র্ারর্
করমব না? ফতামার মাতলক (তকন্তু ফতামামদর) সবতকেুই ফদখমেন।

পঠরঠ ১৯
২১. িারা আমার সামথ্ (তামদর) সাক্ষামতর আশা ফপাষর্ কমর না, তারা বমল, কমতা ামলা হমতা িতদ আমামদর
কামে আল্লাহ তাালার পক্ষ ফথ্মক ফকামনা ফ মরশতা নাতিল করা হমতা, অথ্বা আমরা িতদ আমামদর মাতলকমক
(তনমজমদর ফচামখ) ফদখমত ফপতাম! তারা (এ সব বমল) তনমজমদর বমড়া (অহংকারী) মমন করমলা এবং (আল্লাহ
তাালার না রমানীমতও) তারা মািাতততরি সীমালংঘন কমর ফ লমলা।
২২. ফিতদন (সততয সততযই) তারা ফস ফ মরশতামদর ফদখমব, তখন (তকন্তু) অপরার্ীমদর জমনয ফসতদন ফকামনা
সুসংবাদ থ্াকমব না, (বরং) তারা বলমব, (ফহ আল্লাহ, এই ফ মরশতামদর ফথ্মক) আমরা পানাহ চাই পানাহ চাই।
২৩. (এবার) আতম তামদর ফস সব কমণকামন্ডর তদমক মমনাতনমবশ করমবা, িা তারা (দুতনা) কমর এমসমে, তখন
আতম তা উড়ন্ত র্ুতলকর্ার মমতাই (তনষ্ফল) কমর ফদমবা।
২৪. ফসতদন জান্নাতীমদর বাসস্থান ও তামদর তবোমমর জাগা হমব অতযন্ত মমনারম।
২৫. (ফহ মানুষ, ফতামরা ফসতদনমক  কমরা,) ফিতদন আসমান তার ফমঘমালা তনম ফ মি পড়মব, আর (তারই
মাে তদম) দমল দমল ফ মরশতারা (িমীমন) ফনমম আসমব।
২৬. ফসতদন চুড়ান্ত বাদশাহী হমব দাম আল্লাহ তাালার জমনয; িারা অস্বীকার কমরমে তামদর ওপর ফসতদনতি
হমব (বমড়াই) কতিন!
২৭. ফসতদন িামলম বযতি (ফক্ষাম দুুঃমখ) তনমজর হাত দুমিা দংশন করমত করমত বলমব, হা! আতম িতদ দুতনা
রসুমলর সামথ্ (দ্বীমনর) পথ্ অবলম্বন করতাম!
২৮. দু ণাগয আমার, আতম িতদ অমুকমক (তনমজর) বন্ধ্ু না বানাতাম!
২৯. আমার কামে (দ্বীমনর) উপমদশ আসার পর ফস তা ফথ্মক আমামক তবচুযত কমর তদমতেমলা; আর শতান ফতা
(হামমশাই) মানুষমক (তবপমদর সম একলা) ফ মল ফকমি পমড়।
৩০. ফসতদন রসুল বলমব, ফহ মাতলক, অবশযই আমার জাতত ফকারআনমক (একতি) পতরতযাজয (তবষ) মমন
কমরতেমলা।
৩১. (ফহ নবী,) এ ামবই আতম (প্রমতযক িুমগর) অপরার্ীমদর প্রমতযক নবীর দুশমন বাতনম থ্াতক; অতএব (তুতম
মমনাক্ষুণ্ন হমা না), ফতামার পথ্ প্রদশণন ও সাহািয করার জমনয ফতামার মাতলকই িথ্মি!
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৩২. িারা (ফকারআন) অস্বীকার কমর তারা বমল, (আো এই) পুমরা ফকারআনিা তার ওপর একবামর নাতিল হমলা
না ফকন? (আসমল ফকারআন ফতা) এ ামবই (নাতিল) হওা উতচত তেমলা, িামত কমর এ (ওহী) দ্বারা আতম ফতামার
অন্তরমক মিবুত কমর তদমত পাতর, (এ কারমর্ই) আতম এমক ফথ্মম ফথ্মম নাতিল কমরতে।
৩৩. (তা োড়া) ওরা ফতামার কামে ফি ফকামনা র্রমনর তবষ (ও সমসযা) তনমই আসুক না ফকন, আতম (সামথ্
সামথ্ই) ফতামার কামে (এর একিা) িথ্াথ্ণ সতয (সমার্ান) এমন হাতির করমত পাতর এবং (প্রমাজমন তার) একিা
সুন্দর বযাখযাও বমল তদমত পাতর;
৩৪. এরা হমে ফস সব ফলাক িামদর (ফকামমতর তদন) মুমখর ওপর র তদম জাহান্নামমর সামমন জমড়া করা
হমব, ওমদর ফস স্থানতি হমব অতত তনকৃি, আর ওরা তনমজরাও হমব অততশ পথ্ভ্রি।
৩৫. অবশযই আতম মুসামক (তাওরাত) গ্রন্থ দান কমরতেলাম এবং তার াই হারূনমক তার সামথ্ তার সাহািযকারী
কমরতেলাম,
৩৬. অতপর আতম তামদর বমলতেলাম, ফতামরা উ মই (আমার ফহদাাত তনম) এমন এক জাততর কামে িাও,
িারা আমার আাতমক অস্বীকার কমরমে; অতপর (আমামক অস্বীকার করা) আতম তামদর সম্পূর্ণরূমপ তবনাশ কমর
তদমতে;
৩৭. (একই ামব) িখন নুমহর সম্প্রদাও আমার রসুলমদর তমথ্যা সাবযস্ত করমলা, তখন আতম তামদর সবাইমক
(প্লাবমনর পাতনমত) ডুতবম তদমতে এবং আতম ওমদর (পরবতণী) মানুষমদর জমনয তশক্ষর্ী তবষ কমর ফরমখতে;
আতম িামলমমদর জমনয মমণন্তুদ আিাব তিক কমর ফরমখতে,
৩৮. (একই তনমম) আতম ধ্বংস কমর তদমতে আদ, সামুদ ও ‘রাস'এর অতর্বাসীমদর এবং তামদর অন্তবণর্তীকালীন
আমরা বহু সম্প্রদামকও,
৩৯. (তামদর) প্রমতযমকর কামেই আতম (আমগর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাততসমুমহর) তনদশণনসমুহ উপস্থাপন কমরতে, (তকন্তু
ফকউই িখন সতকণবার্ী ফশানমলা না তখন) আতম তামদর সবাইমক চুড়ান্ত ামব তনমুতল কমর তদমতে।
৪০. এরা ফতা ফস জনপদ তদম প্রতত তনত আসা িাওা কমর, িার ওপর আিামবর বৃতি বষণর্ করা হমতেমলা;
ওরা তক তা ফদখমে না? (আসল কথ্া হমে,) এরা (পুনরা) জীতবত হওার ফকামনা আশাই ফপাষর্ কমর না। ৪১.
(ফহ নবী,) এরা িখন ফতামামক ফদমখ তখন ফতামামক ফকবল িাট্টা তবদ্রূমপর পািরূমপই গর্য কমর (বমল); এ তক ফস
ফলাক, িামক আল্লাহ তাালা রসুল কমর পাতিমমেন!
৪২. এ বযতিই ফতা আমামদর ফদবতামদর (এবাদাত) ফথ্মক আমামদর সম্পূর্ণ তবচুযতই কমর তদমতা িতদ আমরা
তামদর ওপর দৃঢ় প্রতততিত না থ্াকতাম; (হযাাঁ,) তারা িখন (আল্লাহ তাালার) আিাব (স্বচমক্ষ) ফদখমত পামব তখন
ামলা কমরই জানমত পারমব, ফক ফতামামদর মামে ফবশী পথ্ভ্রি তেমলা।
৪৩. (ফহ নবী,) তুতম তক ফস বযতির (অবস্থা) ফদমখাতন ফি তার কামনা বাসনামক তনমজর মাবুদ বাতনম তনমমে;
তুতম তক তার (মমতা বযতির) ওপর (অত াবক হমত পামরা?
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৪৪. (ফহ নবী,) তুতম তক সততযই মমন কমরা, তামদর অতর্কাংশ ফলাক (ফতামার কথ্া) শুমন তকংবা (এর মমণ) বুমে;
(আসমল) ওরা হমে পশুর মমতা, বরং (ফকামনা ফকামনা ফক্ষমি) তারা (আমরা) ফবশী তবভ্রান্ত।
৪৫. (ফহ নবী,) তুতম তক ফতামার মাতলমকর (কুদরমতর) তদমক তাতকম ফদমখা না? তক ামব তততন োামক (সবণি)
তবস্তার কমর ফরমখমেন, তততন ইো করমল তা ফতা (একই স্থামন) স্থাী কমর রাখমত পারমতন, অতপর আতম (তকন্তু)
সুিণমক তার ওপর একতি স্থাী তনঘণন্ট বাতনম ফরমখতে,
৪৬. পমর আতম র্ীমর র্ীমর তামক আমার তদমক গুতিম আনমবা।
৪৭. আল্লাহ তাালাই ফতামামদর জমনয রাতমক আবরর্, ঘুমমক আরাম ও তদনমক ফজমগ ওিার সম কমর
তদমমেন।
৪৮. তততন তাাঁর (বৃতিরূপী) রহমমতর আমগ সুসংবাদবাহী বাু ফপ্ররর্ কমরন, অতপর আসমান ফথ্মক (তার মার্যমম)
তবশুদ্ধ পাতন বষণর্ কমরন, ৪৯. ফিন তা তদম তততন মৃত ূখমন্ড জীবমনর সঞ্চার করমত পামরন এবং তা তদম তাাঁর
সৃি অসংখয জীবজন্তু ও মানুমষর তপপাসা তনবারর্ করমত পামরন।
৫০. আতম বার বার এ (ঘিনা)তি তামদর মামে সংঘতিত কতর, িামত কমর তারা (এ তবষতি ফথ্মক) তশক্ষা গ্রহর্
করমত পামর, তকন্তু অতর্কাংশ মানুষই আমার অকৃতেতা োড়া অনয তকেু করমত অস্বীকার করমলা।
৫১. আতম ইো করমল প্রতততি জনপমদ এক একজন সতকণকারী (নবী) পািামত পারতাম,
৫২. অতএব, তুতম কাম রমদর (এ অত মিামগর) ফপেমন পমড়া না, তুতম (বরং) এ (ফকারআন) তদম তামদর প্রচন্ড
ফমাকামবলা কমরা।
৫৩. তততন (একই জাগা) দুমিা সাগর এক সামথ্ প্রবাতহত কমর ফরমখমেন, একতি হমে মতি ও সুমপ, আমরকতি
ফলানা ও ক্ষারতবশতি, উ মর মােখামন তততন একতি সীমামরখা বাতনম ফরমখমেন, (সততযই) এতি একতি
অনততক্রময বযবর্ান।
৫৪. তততনই ফসই মহান সত্তা, তিতন মানুষমক (এক তবন্দু) পাতন ফথ্মক পদা কমরমেন, অতপর তততন তামক (রি
সম্পকণ দ্বারা) পতরবার (বন্ধ্ন) ও (ধববাতহক বন্ধ্ন দ্বারা) জামাইম (শ্বশুমর) পতরর্ত কমরমেন; ফতামার মাতলক
প্র ূত ক্ষমতাবান,
৫৫. (এসব তকেু সমেও) তারা আল্লাহর বদমল এমন সবতকেুর এবাদাত কমর িা না তামদর ফকামনা উপকার করমত
পামর, না তামদর ফকামনা ক্ষতত করমত পামর; (আসমল প্রতততি) কাম র বযতি তনমজর মাতলমকর ফমাকামবলা
(তবমরাহীরই ফবশী) সাহািযকারী (হ)।
৫৬. (ফহ নবী,) আতম ফতা ফতামামক ফকবল (জান্নামতর) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামমর) সতকণকারীরূমপই
পাতিমতে।
৫৭. তুতম (এমদর) বমলা, আতম ফতা ফতামামদর কাে ফথ্মক এ জমনয ফকামনা পাতরেতমক দাবী করতে না, (হযাাঁ, আতম
চাই ফতামামদর) প্রতততি বযতিই ফিন তার মাতলক পিণন্ত ফপৌাঁোর (সতিক) রাস্তাতি অবলম্বন কমর।
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৫৮. (ফহ নবী,) তুতম ফসই তচরঞ্জীব সত্তার ওপর তন ণর কমরা, িাাঁর মৃতুয ফনই। তুতম তাাঁর সপ্রশংস পতবিতা ও মতহমা
ফঘাষর্া কমরা; তততন তাাঁর বান্দামদর গুনাহখাতা সম্পমকণ সমযক ওামক হাল,
৫৯. তততনই মহান আল্লাহ তাালা, তিতন আকাশমন্ডলী, পৃতথ্বী ও ওমদর মর্যবতণী সমস্ত তকেু ে তদমন সৃতি
কমরমেন, অতপর তততন (তাাঁর) আরমশ সমাসীন হন, (তততন) অতত দাবান আল্লাহ, তাাঁর (মিণাদা) সম্পমকণ ফস
ফলাকমক তুতম তজমেস কমরা ফি (এ সম্পমকণ ) অবগত আমে।
৬০. িখন ওমদর বলা হ, ফতামরা দাম (আল্লাহ তাালা)-এর প্রতত সাজদাবনত হও, তখন তারা বমল, দাম
(আল্লাহ আবার) ফক? িামকই তুতম সাজদা করমত বলমব তামকই তক আমরা সাজদা করমবা? (বস্তুত ফতামার এ
আহ্বান) তামদর তবমদ্বষমক বরং আমরা বাতড়ম তদমমে।
৬১. কমতা মহান ফসই সত্তা, তিতন আসমামন অসংখয গম্বুজ বাতনমমেন, এরই মামে তততন (আবার) পদা কমরমেন
প্রদীপ (-সম একতি সুিণ) এবং একতি ফজযাততমণ চাাঁদ।
৬২. তততন রাত ও তদনমক (পরস্পমরর) অনুগামী কমরমেন (তামদর জমনয), িারা এসব তকেু ফথ্মক তশক্ষা গ্রহর্
করমত তকংবা (ফস জমনয) আল্লাহর কৃতেতা োপন করমত চা।
৬৩. দাম (আল্লাহ তাালা)-এর বান্দা ফতা হমে তারা, িারা িমীমন ফনহাাত তবনম্র ামব চলাম রা কমর এবং
িখন জামহল বযতিরা (অশালীন াষা) তামদর সমম্বার্ন কমর, তখন তারা ফনহাাত প্রশান্ত ামব জবাব ফদ।
৬৪. িারা তামদর মাতলমকর উমেমশ সাজদাবনত হম ও দন্ডামান ফথ্মক (তামদর) রাতগুমলা কাতিম ফদ।
৬৫. িারা বমল, ফহ আমামদর মাতলক, তুতম আমামদর ফথ্মক জাহান্নামমর আিাব দূমর ফরমখা, ফকননা তার আিাব
হমে তনতিত তবনাশ,
৬৬. (তদুপতর) আে ও থ্াকার জমনয তা হমব একতি তনকৃি জাগা!
৬৭. তারা িখন বয কমর তখন অপবয (ফিমন) কমর না, (ফতমতন ফকামনা প্রকার) কাপণর্যও তারা কমর না; বরং
তামদর বয (সব সম এ দুমর) মর্যবতণী (একতি ারসামযমুলক) অবস্থা দাাঁতড়ম থ্ামক।
৬৮. িারা আল্লাহ তাালার সামথ্ অনয ফকামনা মাবুদমক ডামক না, িথ্াথ্ণ কারর্ বযততমরমক িামক হতযা করমত
আল্লাহ তাালা তনমষর্ কমরমেন তামক িারা হতযা কমর না, (উপরন্তু) িারা বযত চার কমর না, ফি বযতিই এসব
(অপরার্) করমব ফস (তার গুনামহর) শাতস্ত ফ াগ করমব,
৬৯. ফকামমতর তদন তার জমনয এ শাতস্ত আমরা বাতড়ম ফদা হমব, ফসখামন ফস অপমাতনত হম তচরকাল পমড়
থ্াকমব,
৭০. তকন্তু িারা (এসব ফথ্মক) তাওবা কমরমে, আল্লাহর ওপর ঈমান এমনমে এবং ফনক আমল কমরমে, আল্লাহ
তাালা এমন সব ফলাকমদর (ফপেমনর) গুনাহসমুহ তামদর ফনক আমল দ্বারা বদমল ফদমবন; আল্লাহ তাালা
ক্ষমাশীল ও পরম দালু।
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৭১. ফি বযতি তাওবা কমর এবং ফনক আমল কমর, ফস (এর দ্বারা সম্পূর্ণত) আল্লাহ অত মুখীই হম পমড়।
৭২. (দাম আল্লাহ তাালার ফনক বান্দা তারাও,) িারা তমথ্যা সাক্ষয ফদ না, (ঘিনাচমক্র) িতদ ফকামনা অিথ্া
তবষমর তারা সম্মুখীন হম িা তাহমল একান্ত রতার সামথ্ তারা (ফসখান ফথ্মক) সমর পমড়।
৭৩. (এরা হমে এমন তকেু ফলাক,) তামদর কামে িখন তামদর মাতলমকর ফকামনা আাত পমড় (ফকামনা তকেু) স্মরর্
করামনা হ, তখন তারা তার ওপর অন্ধ্ ও বতর্র হম (দাাঁতড়ম) থ্ামক না।
৭৪. (ফনক বান্দা তারাও) িারা বমল, ফহ আমামদর মাতলক, তুতম আমামদর (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্তততমদর ফথ্মক
আমামদর জমনয ফচামখর শীতলতা দান কমরা, (উপরন্তু) তুতম আমামদর পরমহিগার ফলাকমদর ইমাম বাতনম দাও।
৭৫. এরাই হমে ফসসব ফলাক, তামদর কমিার ধর্মিণর তবতনম স্বরূপ িামদর (সুরময) বালাখানা ফদা হমব,
(ফ মরশতামদর পক্ষ ফথ্মক) তামদর (সম্মানজনক) অত বাদন ও সালামসহ অ যথ্ণনা জানামনা হমব,
৭৬. ফসখামন তারা তচরকাল থ্াকমব; কমতা উত্কৃি ফস জাগা আে ফনার জমনয, (কমতা সুন্দর ফস জাগা)
থ্াকার জমনয!
৭৭. (ফহ নবী,) তুতম (এমদর) বমলা, ফতামরা িতদ (তাাঁমক) না ডামকা তবু আমার মাতলক ফতামামদর ফমামিই
পমরাা করমবন না, িতদ ফতামরা তাাঁমক ডামকা তমব তা ফতামামদরই কলযার্ বম আনমব, তকন্তু ফতামরা ফতা
(তাাঁমক) অস্বীকার কমরমো, (তাই) অতচমরই (এিা) ফতামামদর জমনয কাল হম ফদখা ফদমব।
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ুযা আ শায়াযা
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ২২৭, রুকু ১১
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. ত্বা-ীভ, ভীভ।
২. এগুমরা মে ুস্পষ্ট গ্রমেয (কততয়) আয়াত।
৩. (শ নফী,) শকন তাযা ঈভান আনমে না (শ দুঃমে) ভমন মে তুতভ শতাভায জীফনটাই ধ্বং কময শদমফ।
৪. (অথচ) আতভ চাইমর এমদয ওয আভান শথমক (এভন) একতট তনদণন নাতমর কযমত াতয, (মা শদমে)
তামদয গদণান তায তদমক ঝুুঁমক ড়মফ।
৫. মেতন দয়াভয় আল্লা তায়ারায কাে শথমক এমদয কামে শকামনা (নতুন) উমদ আম তেতন তাযা তা শথমক
ভুে তপতযময় শনয়।
৬. এযা শমমতু (আল্লায আমাফ) অস্বীকায কমযমে, (তাই) অতচমযই তামদয কামে শ (আমামফয) প্রতযক্ষ তফফযর্
এম াতময মফ, মা তনময় তাযা ঠাট্টা তফদ্রূ কযমতা!
৭. এযা তক মভীমনয তদমক নময কময শদমে না! আতভ কমতা কমতা ধযমনয উৎকৃষ্ট তজতনত্র তামত উৎাদন
কযাই।
৮. তনশ্চয়ই এয ভামঝ (েতড়ময়) আমে (আভায ৃতষ্ট শমকেৌমরয নানা) তনদণন; তকন্তু তামদয অতধকাং ভানুল তা
তফশ্বাই কময না।
৯. শতাভায ভাতরক অফযই যাক্রভারী ও যভ দয়ারু।
১০. (শ নফী, তুতভ তামদয শ ভয়কায কাতনী শানাও,) মেন শতাভায ভাতরক ভুামক ডাকমরন (ইরামভয
দাওয়াত তনময়) শ শমন মামরভ জাততয কামে মায়
১১. শপযাউমনয জাততয কামে; তাযা তক (আভায শক্রাধমক) বয় কময না?
১২. শ ফরমরা, শ আভায ভাতরক, আতভ আংকা কযতে তাযা আভামক তভথযা াফযস্ত কযমফ;
১৩. (তা োড়া) আভায হৃদয়ও ংকীর্ণ ময় আমে, আভায তজফাও (বামরা কময) কথা ফরমত াময না,
এভতাফস্থায় (আভায াামমযয জমনয) তুতভ ারূমনয কামেও নফুওত াঠাও।
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১৪. (তা োড়া) আভায ওয তামদয (আমগ শথমকই একটা) অযাধ (জতনত অতবমমাগ) আমে, তাই আতভ বয়
কযতে, এেন তাযা (শ অতবমমামগ) আভামক শভমযই শপরমফ,
১৫. আল্লা তায়ারা ফরমরন, না, (তা) কেমনা মফ না, আভায আয়াত তনময় শতাভযা উবময়ই (তায কামে) মাও,
আতভ শতা শতাভামদয ামথই আতে, আতভ ফতকেুই শুনমত াই।
১৬. শতাভযা দ'জন মাও শপযাউমনয কামে, অতয শতাভযা তামক ফমরা, আভযা ৃতষ্টকুমরয ভাতরক আল্লা
তায়ারায শপ্রতযত যুর,
১৭. তুতভ ফনী ইযাঈরমদয আভামদয ামথ শমমত দাও!
১৮. (শপযাউন এফ শুমন) ফরমরা, শ ভুা, আভযা তক শতাভামক আভামদয তত্ত্বাফধামন শযমে রারন ারন
কতযতন? তুতভ তক শতাভায জীফমনয শফ কয়তট ফেয আভামদয ভমধয অততফাতত কমযাতন?
১৯. (তেন) শতাভায মা তকেু কযায তেমরা তা তুতভ (তঠকভমতাই) কমযমো, তুতভ শতা (শদেতে বাযী) অকৃতজ্ঞ
ভানুল!
২০. শ ফরমরা (যাুঁ), আতভ তেন শ কাজতট একান্ত না জানা অফস্থায় কময শপমরতে;
২১. অতয মেন আতভ শতাভামদয কাে শথমক (প্রততমামধয ফযাাময) বয় শময় শগরাভ তেন আতভ শতাভামদয
এোন শথমক াতরময় শগরাভ, তাযয আভায ভাতরক আভামক (তফমল) জ্ঞান দান কযমরন এফং আভামক যুরমদয
দমর াতভর কযমরন।
২২. আয তুতভ শতাভায (যাজতযফামযয) শ অনুগ্র, মা তুতভ (আজ) আভায ওয যাোয প্রয়া শমর, (তায ভুর
কাযর্ এটাই তেমরা) শম, তুতভ ফনী ইযাঈরমদয তনমজয শগারাভ ফাতনময় শযমেতেমর;
২৩. শপযাউন ফরমরা, ৃতষ্টকুমরয ভাতরক (আফায) শক?
২৪. শ ফরমরা, তততন মেন আভানভু ও মভীমনয এফং এ উবময়য ভধযফতণী স্থামন মা তকেু আমে তায ফ
তকেুয ভাতরক; (কমতা বামরা মতা) মতদ শতাভযা (এ কথাটা) তফশ্বা কযমত!
২৫. শপযাউন তায আমাম মাযা (ফা) তেমরা তামদয ফরমরা, শতাভযা তক শানমো (ভুা তক ফরমে)?
২৬. শ ফরমরা, তততন শতাভামদয ভাতরক এফং শতাভামদয ূফণুরুলমদযও ভাতরক।
২৭. শপযাউন (তায দরফরমক) ফরমরা, শতাভামদয কামে াঠামনা শতাভামদয এ যুর মে (আমরই) এক ফদ্ধ
াগর।
২৮. শ ফরমরা, তততন ূফণ তশ্চভ উবয় তদমকয ভাতরক, আমযা (ভাতরক) এমদয উবময়য ভাঝোমন মা তকেু আমে
শফ তকেুযও; (কমতা বামরা মতা) মতদ শতাভযা (তা) অনুধাফন কযমত!
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২৯. শ ফরমরা (শ ভুা), মতদ তুতভ আভামক ফাদ তদময় অনয কাউমক ভাফুদ তমমফ গ্রর্ কমযা, তামর আতভ
অফযই শতাভামক শজমর বযমফা।
৩০. শ ফরমরা, আতভ মতদ শতাভায াভমন (নফুওমতয) ুস্পষ্ট শকামনা দরীর প্রভার্ াতময কতয তফুও তক (তুতভ
এভনতট কযমফ)?
৩১. শ ফরমরা, (মাও) তনময় এমা শ দরীর প্রভার্, মতদ তুতভ (শতাভায দাফীমত) তযফাদী ও!
৩২. অতয শ তায রাতঠ (মভীমন) তনমক্ষ কযমরা, তৎক্ষর্াৎ তা একতট দৃযভান অজগয ময় শগমরা।
৩৩. (তিতীয় তনদণন তমমফ) শ (ফগর শথমক) তায াত শফয কযমরা, (ামথ ামথই) তা দণকমদয াভমন
চভকামত রাগমরা।
৩৪. শপযাউন তায আমাম উফতষ্ট দযফামযয ফমড়া আভরামদয ফরমরা, এ শতা (শদেতে) আমরই একজন
ুদক্ষ মাদকয!
৩৫. শ তায মাদ (-য তি) তদময় শতাভামদয শদ শথমক শতাভামদযই শফয কময তদমত চায়, ফমরা, এেন শতাভযা
আভামক (এ ফযাাময) তক যাভণ শদমফ?
৩৬. তাযা ফরমরা, (আভামদয ভমত) তুতভ তামক ও তায বাইমক (তকেু তদমনয) অফকা দাও এফং (এ ুমমামগ)
তুতভ ময ফন্দময (মাদকযমদয তনময় আায পযভান তদময়) ংগ্রাকমদয াতঠময় দাও।
৩৭. (তামদয ফমর দাও, তাযা) শমন প্রতততট ুদক্ষ মাদকযমক শতাভায াভমন এমন াতময কময।
৩৮. অতয একতট তনতদণষ্ট তদমন একতট তনতদণষ্ট ভময় (ততয ততযই শদময) ফ মাদকযমদয একতত্রত কযা মরা,
৩৯. াধাযর্ ভানুলমদয জমনযও ফরা মরা, তাযাও শমন (শোমন তেন) একতত্রত য়,
৪০. এ আা (তনময়ই ফাই আমফ) শম, মতদ মাদকযযা (আজ) তফজয়ী য় তামর আভযা (ভুামক ফাদ তদময়)
তামদয অনুযর্ কযমত াযমফা।
৪১. তাযা শপযাউমনয াভমন (এম) ফরমরা, আভযা মতদ (আজ) জয় রাব কতয তামর আভামদয জমনয (মণাপ্ত)
ুযস্কায থাকমফ শতা?
৪২. শ ফরমরা, াুঁ (তা শতা অফযই), শতভন অফস্থায় শতাভযাই শতা (মফ) আভায ঘতনষ্ঠ জন!
৪৩. (শভাকামফরা শুরু ময় শগমর) ভুা তামদয ফরমরা (াুঁ), শতাভযাই (আমগ) তনমক্ষ কমযা মা তকেু শতাভামদয
(কামে) তনমক্ষ কযায আমে!
৪৪. অতয তাযা তামদয যত ও রাতঠ (ভাতটমত) শপরমরা এফং তাযা ফরমরা, শপযাউমনয ইমমমতয কভ, আজ
অফযই আভযা তফজয়ী মফা।
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৪৫. তাযয ভুা তায (ামতয) রাতঠ (মভীমন) তনমক্ষ কযমরা, া তা (এক তফার অজগয ময়) তামদয
(মাদয) অরীক ৃতষ্টগুমরা গ্রা কযমত রাগমরা,
৪৬. অতয (ঘটনায আকতিকতা) মাদকযমদয াজদাফনত কময তদমরা,
৪৭. তাযা ফরমরা, আভযা ৃতষ্টকুমরয ভাতরমকয ওয ঈভান আনরাভ,
৪৮. (ঈভান আনরাভ) ভুা ও ারূমনয ভাতরমকয ওয।
৪৯. (এমত শক্রাধাতিত ময়) শ (শপযাউন) ফরমরা, (এতক!) আতভ শতাভামদয (শকামনা যকভ) অনুভতত শদয়ায
আমগই শতাভযা তায (ভাতরমকয) ওয ঈভান এমন শপরমর! (আতভ ফুঝমত াযতে, আমর) এই মে শতাভামদয
ফচাইমত ফমড়া (গুরু), এ-ই শতাভামদয ফাইমক মাদ তক্ষা তদময়মে, অততত্বয শতাভযা (শতাভামদয অফস্থা)
জানমত াযমফ; আতভ শতাভামদয াত ও া-তফযীত তদক শথমক শকমট শদমফা, অতয আতভ শতাভামদয ফাইমক
(এমক এমক) ূমর চড়ামফা,
৫০. তাযা ফরমরা, (এমত) আভামদয শকামনাই ক্ষতত শনই, (তুতভ মাই কমযা) আভযা শতা একতদন আভামদয
ভাতরমকয কামেই তপময মামফা,
৫১. আভযা আা কযমফা (শতদন) আভামদয ভাতরক আভামদয (মাদ ংক্রান্ত) ফ গুনা োতা ভাপ কময শদমফন,
শকননা আভযাই (এ দমরয ভামঝ) ফায আমগ ঈভান এমনতে।
৫২. অতয আতভ ভুায কামে ওী াতঠময় ফররাভ, যাত থাকমত থাকমতই তুতভ আভায ফান্দামদয তনময় (এ
জনদ শথমক) শফতযময় মাও, (াফধান শথমকা, শপযাউমনয ক্ষ শথমক) শতাভামদয অফযই অনুযর্ কযা মফ।
৫৩. ইততভমধয শপযাউন (সনয জমড়া কযায জমনয) ময ফন্দময ংগ্রাক াতঠময় তদমরা,
৫৪. (শ ফরমরা,) এযা শতা মে একতট ক্ষুদ্র দর ভাত্র,
৫৫. এযা আভামদয (অমনক) শক্রামধয উমদ্রক ঘতটময়মে,
৫৬. (এমদয শভাকামফরায়) আভযা তে একতট তিতরত শনাফাতনী;
৫৭. আতভ (ধীময ধীময এফায) তামদয উদযানভারা ও ঝর্ণাধাযাভু শথমক শফয কময আনরাভ,
৫৮. (শফয কময আনরাভ) তামদয (তিত) ধনবান্ডাযভু ও ুযভয প্রাাদ শথমক,
৫৯. এবামফই আতভ ফনী ইযাঈরমদয (শপযাউন ও তামদয) শরাকজনমদয (শপমর আা) শ মফয ভাতরক
ফাতনময় তদরাভ;
৬০. তাযা ুমমণাদময়য প্রাক্কামরই তামদয শ্চাদ্ধাফন কযমরা।
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৬১. (এক মণাময়) মেন একদর আমযক দরমক শদমে শপরমরা, তেন ভুায াথীযা ফমর ওঠমরা, আভযা (ফুতঝ
এেতন) ধযা মড় মামফা,
৬২. শ ফরমরা, না তকেুমতই নয়, আভায ামথ অফযই আভায ভাতরক যময়মেন, তততন অফযই আভামক (এ
ংকট শথমক শফতযময় মাফায একটা) থ ফাতমর শদমফন।
৬৩. অতয আতভ (এই ফমর) ভুায কামে ওী াঠারাভ, তুতভ শতাভায রাতঠ িাযা ভুমদ্র আঘাত ামনা,
(আঘামতয য) তা শপমট (দ'বাগ ময়) শগমরা এফং এয প্রতততট বাগ (এমতা ফমড়া) তেমরা, শমভন উুঁচু উুঁচু
(একটা) াাড়,
৬৪. (এফায) আতভ অয দরতটমক (এ জায়গায) কামে তনময় এরাভ,
৬৫. (ঘটনায ভাতপ্ত এবামফ মরা,) আতভ ভুা ও তায কর াথীমক (শপযাউন শথমক) উদ্ধায কযরাভ, ৬৬.
অতয আতভ অয দরতটমক (াগময) ড়ুতফময় তদরাভ;
৬৭. অফযই এ ঘটনায ভামঝ (তক্ষায) তনদণন আমে; তকন্তু তামদয অতধকাং ভানুল শতা আল্লা তায়ারায ওয
ঈভানই আমন না।
৬৮. শতাভায ভাতরক অফযই যাক্রভারী ও যভ দয়ারু।
৬৯. (শ নফী,) তুতভ ওমদয কামে ইফযাীমভয ঘটনাও ফর্ণনা কমযা।
৭০. মেন শ তায ততা ও তায জাততয শরাকমদয (এ ভমভণ) তজমজ্ঞ কমযতেমরা, শতাভযা ফাই কায এফাদাত
কমযা?
৭১. তাযা ফরমরা, (াুঁ), আভযা ভুততণয এফাদাত কতয, তনষ্ঠায ামথই আভযা তামদয এফাদামত ভগ্ন থাতক।
৭২. শ ফরমরা (ফমরা শতা), শতাভযা মেন তামদয ডামকা তাযা তক শতাভামদয শকামনা কথা শুনমত ায়,
৭৩. অথফা তাযা তক শতাভামদয শকামনা উকায কযমত াময; তকংফা (াময তক) শতাভামদয শকামনা ক্ষতত কযমত?
৭৪. তাযা ফরমরা, (না তা াময না, তমফ) আভযা আভামদয ফাদাদামদয এরূম এমদয এফাদাত কযমত শদমেতে,
৭৫. শ ফরমরা, শতাভযা তক কেমনা তামদয ফযাাযটা (একটু) তচন্তা বাফনা কময শদমেমো মামদয শতাভযা এফাদাত
কমযা,
৭৬. শতাভযা তনমজযা (শমভতন কযমো) শতাভামদয আমগয শরামকযাও (শতভতন কমযমে),
৭৭. (এবামফ মামদয এফাদাত কযা মে,) তাযা ফাই মে আভায দভন। একভাত্র ৃতষ্টকুমরয ভাতরক োড়া
(তততনই আভায ফন্ধু),
৭৮. তততন আভামক য়দা কমযমেন, অতয তততনই আভামক (অন্ধকাময) চরায থ শদতেময়মেন,
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 5

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৭৯. তততনই আভামক আামণ শদন, তততনই (আভায) ানীয় শমাগান,
৮০. আয আতভ মেন শযাগাক্রান্ত ই তেন তততনই আভামক শযাগভুি কমযন,
৮১. তততনই আভায ভৃতুয ঘটামফন, তততনই আভামক আফায (নতুন) জীফন শদমফন,
৮২. শল তফচামযয তদন তাুঁয কাে শথমক আতভ এ আা কযমফা, তততন আভায গুনাভু ভাপ কময শদমফন;
৮৩. (অতয ইফযাীভ শদায়া কযমরা,) শ আভায ভাতরক, তুতভ আভামক জ্ঞান দান কমযা এফং আভামক শনককায
ভানুলমদয ামথ তভতরময় শযমো।
৮৪. এফং যফতণীমদয ভামঝ তুতভ আভায িযর্ অফযাত শযমো,
৮৫. আভামক তুতভ (শতাভায) শনয়াভমত বযা জান্নামতয অতধকাযীমদয ভমধয াতভর কময তনময়া,
৮৬. আভায ততামক (শদায়ামতয তাওপীক তদময়) তুতভ ভাপ কময দাও, শকননা শ শগাভযামদয একজন,
৮৭. আভামক তুতভ শতদন অভাতনত কমযা না (শমতদন ফ ভানুলমদয) ুনযায় জীফন শদয়া মফ।
৮৮. শতদন শতা (কামযা) ধন ম্পদ কামজ রাগমফ না না ন্তান ন্ততত (কামযা কামজ আমফ),
৮৯. অফয শম আল্লায কামে একতট তফশুদ্ধ অন্তয তনময় াতময মফ (তায কথা আরাদা);
৯০. (শতদন) জান্নাতমক যমমগায শরাকমদয একান্ত কামে তনময় আা মফ,
৯১. এফং জাান্নাভমক গুনাগাযমদয জমনয উমমাতচত কময শদয়া মফ,
৯২. (তেন) তামদয ফরা মফ, (ফমরা) এেন শকাথায় তাযা, (দতনয়ায জীফমন) মামদয শতাভযা এফাদাত কযমত,
৯৩. মামদয শতাভযা আল্লা তায়ারামক ফাদ তদময় (এফাদামতয জমনয) ডাকমত, আজ তাযা শতাভামদয শকামনা যকভ
াাময কযমত াযমফ তক? না তাযা তনমজমদয (আল্লায আমাফ শথমক) ফাুঁচামত াযমফ?
৯৪. অতয (মামদয তাযা ভাফুদ ফানামতা) তাযা এফং শগাভযা ভানুল (মাযা তামদয এফাদাত কযমতা), ফাইমক
শোমন অমধাভুেী কময তনমক্ষ কযা মফ,
৯৫. (তনমক্ষ কযা মফ) ইফরীময ভুদয় ফাতনীমকও;
৯৬. শোমন (তগময়) তাযা তনমজযা এক (ভা) তফতমকণ রতপ্ত মফ এফং (প্রমতযমকই তনজ তনজ ভাফুদমদয) ফরমফ,
৯৭. আল্লা তায়ারায কভ, আভযা (দতনয়ামত) ুস্পষ্ট শগাভযাীমত তনভতিত তেরাভ,
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৯৮. (তফমল কময) মেন আভযা ৃতষ্টকুমরয ভাতরক আল্লা তায়ারায ামথ শতাভামদযও (তাুঁয) ভকক্ষ ভমন
কযতাভ।
৯৯. (আমর) এ ফ ফমড়া ফমড়া গুনাগায ফযতিযাই আভামদয থভ্রষ্ট কময তদময়মে।
১০০. (ায়! আজ) আভামদয (মক্ষ কথা ফরায) জমনয শকউই যইমরা না,
১০১. না আমে (এভন) শকামনা ুহৃদ ফন্ধু (শম আল্লা তায়ারায কামে ুাতয শ কযমত াময?)
১০২. কমতা বামরা মতা মতদ আভামদয আমযকফায দতনয়ায় াতঠময় শদয়া মতা, তামর অফযই আভযা
ঈভানদায ময় শমতাভ!
১০৩. তনমন্দম এ (ঘটনায) ভামঝও (তক্ষায) তনদণন যময়মে; তকন্তু তামদয অতধকাং শরাক শতা ঈভানই আমন
না।
১০৪. তনশ্চয়ই শতাভায ভাতরক যাক্রভারী ও যভ দয়ারু।
১০৫. নুময জাততয শরামকযাও (আভায) যুরমদয তভথযা াফযস্ত কমযতেমরা,
১০৬. মেন তামদযই বাই নু (এম) তামদয ফরমরা (শ আভায জাতত), শতাভযা তক (আল্লা তায়ারামক) বয়
কমযা না?
১০৭. তনমন্দম আতভ শতাভামদয জমনয একজন তফশ্বস্ত যুর,
১০৮. অতএফ, শতাভযা একভাত্র আল্লা তায়ারামকই বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা।
১০৯. আতভ এ (দাওয়াত শেৌুঁোমনায) জমনয শতাভামদয কামে শকামনা াতযশ্রতভক দাফী কতয না, আভায মা
াতযশ্রতভক তা শতা যাব্বুর আরাভীমনয কামেই (ভজুদ) যময়মে,
১১০. ুতযাং শতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা;
১১১. তাযা ফরমরা, আভযা তকবামফ শতাভায ওয ঈভান আনমফা মেন আভযা শদেমত াতে কততয় নীচু শরাক
শতাভায আনুগতয স্বীকায কময তনময়মে;
১১২. শ ফরমরা, ওযা (শক) তক কাজ কময তা আভায জানায (তফলয়) নয়।
১১৩. তামদয (কামজয) তাফ গ্রর্ কযা (আভায দাতয়ত্ব নয়, এটা) শতা ম্পূর্ণ আভায ভাতরমকয ফযাায, (কমতা
বামরা মতা এ কথাটা) মতদ শতাভযাও ফুঝমত াযমত,
১১৪. এটা আভায কাজ নয় শম, মাযা ঈভান আনমফ (নতিভামনয ভানুল ওয়ায কাযমর্) আতভ তামদয আভায কাে
শথমক তাতড়ময় শদমফা,
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১১৫. আতভ শতা একজন তকণকাযী োড়া আয তকেুই নই;
১১৬. তাযা ফরমরা, শ নু, মতদ তুতভ (এ কাজ শথমক) তপময না আমা, তামর শতাভামক াথয শভময তযা কযা
মফ।
১১৭. শ ফরমরা, শ আভায ভাতরক, (তুতভ শদেমত ামো তকবামফ) আভায জাতত আভামক তভথযাফাদী াফযস্ত
কযমরা!
১১৮. তুতভ আভায এফং তামদয ভামঝ একটা পয়ারা কময দাও, তুতভ আভামক এফং আভায ামথ শমফ
ঈভানদায ভানুলযা আমে তামদয (ফাইমক) এমদয (শপতনা) শথমক উদ্ধায কমযা।
১১৯. (আতভ তায এ শদায়া কফুর কযরাভ,) তামক এফং তায ংগী াথী মাযা বযা শমনেৌকায় (তায ামথ) আমযাী
তেমরা, তামদয (ভাপ্লাফন শথমক) ফাুঁতচময় তদরাভ,
১২০. অতয অফতষ্ট শরাকমদয আতভ ডুতফময় তদরাভ;
১২১. এ ঘটনায ভামঝও (তক্ষর্ীয়) তনদণন আমে; তকন্তু এমদয ভমধয অতধকাং শরাক শতা ঈভানই আমন না।
১২২. অফযই শতাভায ভাতরক, ভাযাক্রভারী এফং যভ দয়ারু।
১২৩. আ'দ ম্প্রদাময়য শরামকযাও (তামদয) যুরমদয তভথযা প্রততন্ন কমযতেমরা।
১২৪. মেন তামদযই এক (-জন শুবাকাংেী) বাই (এম) তামদয ফরমরা (শ আভায জাততয শরামকযা), এ তক
মরা শতাভামদয, শতাভযা তক (আল্লা তায়ারামক) বয় কযমফ না?
১২৫. আতভ তে শতাভামদয জমনয একজন তফশ্বস্ত যুর,
১২৬. অতএফ শতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা,
১২৭. আতভ শতা এ (কামজয) জমনয শতাভামদয কামে শকামনা প্রততদান চাই না, আভায প্রততদান শতা যব্বুর
আরাভীন আল্লা তায়ারায কামেই (ভজুদ) যময়মে;
১২৮. শতাভযা প্রতততট উুঁচুস্থামন িৃতত (-শেৌধ তমমফ ফমড়া ফমড়া ঘয) ফাতনময় তনমো, মা শতাভযা (একান্ত) অচয়
(তমমফই) কযমো,
১২৯. এভন (তনুর্ তল্পকভণ তদময়) প্রাাদ ফানামো, (মা শদমে) ভমন য় শতাভযা ফুতঝ এ ৃতথফীমত তচযতদন
থাকমফ,
১৩০. (অযতদমক) শতাভযা মেন কাযও ওয আঘাত ামনা, শ আঘাত ামনা অতযন্ত তনষ্ঠুয শস্বোচাযী তমমফ,
১৩১. অতএফ শতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা,
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১৩২. শতাভযা বয় কমযা তাুঁমক তমতন শতাভামদয এভন ফতকেু তদময় াাময কমযমেন মা শতাভযা বামরা কমযই
জামনা,
১৩৩. তততন চতুষ্পদ জন্তু জামনায়ায, ন্তান ন্ততত তদময় শতাভামদয াাময কমযমেন,
১৩৪. (াাময কমযমেন ুযভয) উদযানভারা ও ঝর্ণাধাযা তদময়,
১৩৫. ততযই আতভ (এফ অকৃতজ্ঞ আচযমর্য কাযমর্) শতাভামদয জমনয একতট কতঠন তদমনয াতস্তয বয় কযতে,
১৩৬. তাযা ফরমরা (শ নফী), তুতভ আভামদয শকামনা উমদ দাও তকংফা না দাও; উবয়টাই আভামদয জমনয
ভান,
১৩৭. (শতাভায) এ ফ কথা আমগয শরাকমদয তনয়ভ নীতত োড়া আয তকেুই নয়, ১৩৮. (আমর) আভযা কেমনা
আমাফ প্রাপ্ত মফা না,
১৩৯. অতয তাযা তামক তভথযা াফযস্ত কযমরা, আতভও তামদয ম্পূর্ণ ধ্বং কময তদরাভ, (ভুরত) এ (ঘটনা)-য
ভামঝও যময়মে (তক্ষর্ীয়) তনদণন, (তা মত্ত্বও) তামদয অতধকাং ভানুল ঈভান আমন না।
১৪০. তনশ্চয় শতাভায ভাতরক যাক্রভারী, যভ দয়ারু।
১৪১. (এবামফ) াভুদ জাততও (তামদয) যুরমদয তভথযা প্রততন্ন কমযতেমরা,
১৪২. মেন তামদযই (এক) বাই ামর তামদয ফমরতেমরা (শতাভামদয এ তক মরা), শতাভযা তক (আল্লা
তায়ারামক) বয় কযমফ না?
১৪৩. তনমন্দম আতভ শতাভামদয জমনয একজন তফশ্বস্ত যুর,
১৪৪. অতএফ শতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা।
১৪৫. আতভ শতা শতাভামদয কামে (এ কামজয জমনয) শকামনা যকভ াতযশ্রতভক দাফী কযতে না, আভায (মা তকেু)
াতযশ্রতভক তা শতা ৃতষ্টকুমরয ভাতরক আল্লায কামেই (ভজুদ) যময়মে;
১৪৬. শতাভযা তক (ধমযই তনময়মো,) এ (দতনয়া)-য ভামঝ মা তকেু যময়মে, তায ভমধয তনযামদ (ফা কযায জমনয)
শতাভামদয এভতনই শেমড় শদয়া মফ,
১৪৭. তনযাদ থাকমফ (শতাভযা) এ উদযনাভারা ও এ ঝর্ণাধাযায ভমধয?
১৪৮. যমক্ষত্র, (এ) নামুক ও ঘন শগাোতফতষ্ট শেজুয ফাতগচায ভমধযও (তক শতাভযা তনযাদ থাকমত াযমফ),
১৪৯. শতাভযা শম তনুর্ তল্প িাযা াাড় শকমট যংচং কময ফাড়ী ফানাও (তামত তক শতাভযা তচযতদন থাকমত
াযমফ?)
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১৫০. (ওয শকামনাটামতই মেন শতাভযা তনযাদ নও তেন) শতাভযা আল্লা তায়ারামকই বয় কমযা এফং আভায
আনুগতয কমযা,
১৫১. (শ ফ) ীভারংঘনকাযী ভানুলমদয কথা শুমনা না,
১৫২. মাযা (আল্লায) মভীমন শুধু তফমণয়ই ৃতষ্ট কময এফং কেমনা (ভামজয) ংমাধন কময না।
১৫৩. (এফ শুমন) তাযা ফরমরা (শ ামর), আমরই তুতভ মো একজন মাদগ্রস্ত ফযতি,
১৫৪. তুতভ শতা আভামদযই ভমতা একজন ভানুল, মতদ তুতভ (শতাভায দাফীমত) তযফাদী ও তামর (তবন্ন শকামনা)
প্রভার্ তনময় এমা!
১৫৫. শ ফরমরা এ উষ্ট্রী (মে আভায নফুওমতয প্রভার্), এয জমনয (কুয়ায) াতন ান কযায (একতট তনতদণষ্ট)
ারা থাকমফ, আয একতট তনতদণষ্ট তদমনয ারা থাকমফ শতাভামদয (শুমদয াতন) ান কযায জমনয,
১৫৬. কেমনা এমক শকামনা যকভ দুঃে শে শদয়ায উমেম স্পণও কমযা না, নতুফা ফমড়া (কতঠন) তদমনয আমাফ
শতাভামদয াকড়াও কযমফ।
১৫৭. অতয (াময়য নতর শকমট) তাযা শতটমক তযা কযমরা, তেন (কতঠন াতস্ত শদমে) তাযা বীলর্বামফ
অনুতপ্ত মরা,
১৫৮. অতয (আল্লা তায়ারায) াতস্ত এম তামদয গ্রা কযমরা, এ (ঘটনা)-য ভামঝও যময়মে (আল্লা তায়ারায
তফমল) তনদণন; তকন্তু তামদয অতধকাং ভানুল শতা ঈভানই আমন না।
১৫৯. তনমন্দম শতাভায ভাতরক ভাযাক্রভারী, যভ দয়ারু।
১৬০. (একইবামফ) রুমতয জাততও (আল্লায) যুরমদয অস্বীকায কমযমে,
১৬১. মেন তামদয বাই রুত এম তামদয ফরমরা (এ তক মরা শতাভামদয), শতাভযা তক (আল্লায আমাফমক) বয়
কযমফ না?
১৬২. তনমন্দম আতভ তে শতাভামদয জমনয একজন তফশ্বস্ত যুর,
১৬৩. অতএফ শতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা,
১৬৪. আতভ শতা এ (কামজয) জমনয শতাভামদয কামে শকামনা তফতনভয় চাতে না, আভায তফতনভয় শতা ৃতষ্টকুমরয
ভাতরক আল্লায দযফামযই (ভজুদ) যময়মে;
১৬৫. (এ তক মরা শতাভামদয! সজতফক প্রময়াজন ূযমর্য জমনয) শতাভযা দতনয়ায ুরুলগুমরায কামেই মাও,
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১৬৬. অথচ শতাভামদয ভাতরক শতাভামদয (এ প্রময়াজমনয) জমনয শতাভামদয স্ত্রী াথীমদয য়দা কময শযমেমেন,
তামদয শতাভযা তযায কময (এ শনাংযা কামজ রতপ্ত) থামকা; শতাভযা (আমরই) এক ভাযাত্মক ীভারংঘনকাযী
জাতত।
১৬৭. তাযা ফরমরা, শ রুত, মতদ তুতভ শতাভায এফ (ওয়াম নীত) শথমক তনফৃত্ত না ও, তামর তুতভ মফ
ফতষ্কৃতমদয একজন।
১৬৮. শ ফরমরা (শদমো), আতভ শতাভামদয এ শনাংযা কাজমক অতযন্ত ঘৃর্া কতয;
১৬৯. (এফায রুত আল্লা তায়ারামক ফরমরা,) শ আভায ভাতরক, তাযা মা তকেু কময তুতভ আভামক এফং আভায
তযফায তযজনমক শ ফ (ঘৃতর্ত কাজ) শথমক ফাুঁচাও।
১৭০. অতয আতভ রুত ও তায তযফায তযজনমদয করমক উদ্ধায কযরাভ।
১৭১. (তায তযফামযয) এক (াী) ফৃদ্ধামক ফাদ তদময়, শ (উদ্ধামযয ভয়) শেমনই শথমক শগমরা (এফং আমামফ
তনভতিত ময় শগমরা),
১৭২. অতয অফতষ্ট ফাইমকই আতভ ভুর্ণ ধ্বং কময তদরাভ,
১৭৩. তামদয ওয আতভ (আমামফয) ফৃতষ্ট ফলণর্ কযরাভ, (মামদয বীতত প্রদণন কযা ময়তেমরা) তামদয জমনয
কমতা তনকৃষ্ট তেমরা শই (আমামফয) ফৃতষ্ট!
১৭৪. এ (ঘটনা)-য ভামঝও (যময়মে তক্ষর্ীয়) তনদণন, তকন্তু তামদয অতধকাংই ঈভান আমন না।
১৭৫. তনমন্দম শতাভায ভাতরক ভাযাক্রভারী, যভ দয়ারু।
১৭৬. আইকা'য অতধফাীযাও যুরমদয অস্বীকায কমযতেমরা,
১৭৭. মেন শায়ায়ফ তামদয ফমরতেমরা (শ আভায জাতত), শতাভযা তক (আল্লা তায়ারামক) বয় কযমফ না?
১৭৮. তনমন্দম আতভ তে শতাভামদয জমনয একজন তফশ্বস্ত যুর,
১৭৯. ুতযাং শতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং আভায আনুগতয কমযা,
১৮০. (আতভ শম শতাভামদয ডাকতে) এ জমনয আতভ শতাভামদয কাে শথমক শকামনা াতযশ্রতভক দাফী কযতে না,
(কাযর্) আভায াতযশ্রতভক মা, তা শতা ৃতষ্টকুমরয ভাতরক আল্লা তায়ারায কামেই ভজুদ যময়মে;
১৮১. (শ ভানুল, ভাময ভয়) শতাভযা ুমযাুতয শভম শদমফ, (ভাম কভ তদময়) শতাভযা ক্ষততগ্রস্ত শরাকমদয
দরবুি ময়া না।
১৮২. (ওমন কযায ভয়) াল্লা তঠক শযমে ওমন কযমফ,
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১৮৩. ভানুলমদয াওনা কেমনা কভ শদমফ না এফং দতনয়ায় (োভাো) শপতনা পাাদ ৃতষ্ট কমযা না,
১৮৪. বয় কযমফ তাুঁমক তমতন শতাভামদয এফং শতাভামদয আমগ মাযা গত ময় শগমে তামদয ফাইমক ৃতষ্ট
কমযমেন;
১৮৫. তাযা ফরমরা (শ শায়ায়ফ), তুতভ (শতা) শদেতে মাদগ্রস্ত ফযতিমদযই অন্তবুণি,
১৮৬. (তুতভ তকবামফ নফী মর?) তুতভ শতা আভামদযই ভমতা ভানুল, আভযা ভমন কতয তুতভ তভথযাফাদীমদযই
অন্তবুণি,
১৮৭. (যাুঁ,) তুতভ মতদ তযফাদী ও তামর মাও, আভান (শবংমগ) এয একতট টুকমযা আভামদয ওয শপমর
দাও।
১৮৮. শ ফরমরা, মা তকেু (উদ্ভট দাফী) শতাভযা কযমো আভায ভাতরক তা বামরা কমযই জামনন,
১৮৯. অতয তাযা তামক তভথযা াফযস্ত কযমরা, তযর্ামভ শভঘােন্ন তদমনয এক বীলর্ আমাফ তামদয াকড়াও
কযমরা, এ তেমরা ততযই এক কতঠন তদমনয আমাফ।
১৯০. এ (ঘটনা)-য ভামঝও (তক্ষায) তনদণন আমে; (তকন্তু) তামদয অমনমকই (এয ওয) ঈভান আমন না।
১৯১. তনমন্দম শতাভায ভাতরক ভাযাক্রভারী ও যভ দয়ারু।
১৯২. (শ নফী,) অফযই এ (শকাযআন)-তট যব্বুর আরাভীমনয নাতমর কযা (একতট গ্রে);
১৯৩. একজন তফশ্বস্ত শপমযতা (আভাযই আমদম) এটা নাতমর কমযমে,
১৯৪. (নাতমর কমযমে) শতাভাযই ভমনয ওয মামত কময তুতভও তকণকাযী (নফী)-শদয একজন মত ামযা,
১৯৫. (এমক নাতমর কযা ময়মে) ুস্পষ্ট আযফী বালায়;
১৯৬. আমগয (উিতমদয কামে) নাতমর কযা শকতাফভুম অফযই এতট (উতি্রতেত) আমে।
১৯৭. এটা তক এমদয জমনয দতরর নয় শম, ফনী ইযাঈমরয আমরভযাও এয ম্পমকণ ুর্ণ অফগত আমে;
১৯৮. মতদ আতভ এ (শকাযআন)শক (আযফীয ফদমর অনয) শকামনা অনাযমফয ওয (তায বালায়) নাতমর কযতাভ,
১৯৯. তাযয শ (অনাযফ) ফযতি তামদয কামে এম এটা (শকতাফ) াঠ কযমতা, অতয (বালায অজুাত তুমর)
এয ওয তাযা (শভামটই) ঈভান আনমতা না;
২০০. এবামফই আতভ এ তফলয়তট নাপযভান অযাধীমদয অন্তময প্রমফ কতযময় তদময়তে;
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২০১. তাযা (আমর) কেমনা এয ওয ঈভান আনমফ না, মমতাক্ষর্ না তাযা শকামনা কতঠন আমাফ (তনমজমদয
শচামে) শদেমত ামফ,
২০২. আয শ (আমাফ তকন্তু) তামদয কামে আমফ একান্ত আকতিকবামফই, তাযা তকেুই শটয ামফ না,
২০৩. তেন তাযা ফরমফ, আভামদয তক (তকেু ভময়য জমনযও) অফকা শদয়া মফ না?
২০৪. (অথচ) শ শরাকগুমরাই (এক ভয়) আমাফমক ত্বযাতিত কযমত শচময়তেমরা!
২০৫. তুতভ (এ তফলয়টা) তচন্তা কময শদমেমো তক, মতদ আতভ তামদয অমনক তদন ধময (াতথণফ) শবাগতফরা শবাগ
কযমতও তদই,
২০৬. তাযয শম (আমাফ) ম্পমকণ তামদয ওয়াদা কযা ময়তেমরা তা মতদ (ততযই) তামদয কামে এম মড়,
২০৭. তামর (এই) শম সফলতয়ক তফরা তাযা শবাগ কযতেমরা, তা ফ তক শকামনা কামজ রাগমফ?
২০৮. আতভ (কামপযমদয) শকামনা জনদই ধ্বং কতযতন মায জমনয (শকামনা) তকণকাযী (নফী) তেমরানা,
২০৯. (এ মে ভুরত ুস্পষ্ট) উমদ, আয আতভ শতা মামরভ নই (শম, তকণ না কমযই তামদয ধ্বং কময
শদমফা)।
২১০. এ (শকাযআন)তট শকামনা য়তান নাতমর কমযতন।
২১১. ওযা এ কামজয শমাগযও নয়, না তাযা শতভন শকামনা ক্ষভতা যামে;
২১২. তামদয শতা (ওী) শানা শথমকও ফতিত যাো ময়মে;
২১৩. অতএফ তুতভ কেমনা আল্লা তায়ারায ামথ অনয শকামনা ভাফুদমক শডমকা না, নতুফা তুতভও াতস্তমমাগয
শরাকমদয দরবুি ময় মামফ।
২১৪. (শ নফী,) তুতভ শতাভায তনকটতভ আত্মীয় স্বজনমদয (আল্লা তায়ারায আমাফ শথমক) বয় শদোও,
২১৫. শম ফযতি ঈভান তনময় শতাভায অনুফতণন কযমফ তুতভ তায প্রতত শেময আচযর্ কমযা,
২১৬. মতদ শকউ শতাভায ামথ নাপযভানী কময তামর তুতভ তামক ফমর দাও, শতাভযা (আল্লা তায়ারায ামথ) শম
আচযর্ কযমো তায (তযর্ামভয) জমনয আতভ তকন্তু (শভামটই) দায়ী নই,
২১৭. (তামদয অফাধয আচযমর্ তুতভ ভমনাক্ষুণ্ন ময়া না, তুতভ ফযং) মফণাচ্চ যাক্রভারী ও দয়ারু আল্লা
তায়ারায ওযই বযা কমযা,
২১৮. তমতন শতাভামক শদেমত থামকন, মেন তুতভ (নাভামম) দাুঁড়াও,
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২১৯. এফং াজদাকাযীমদয ভামঝ শতাভায ওঠা ফাও (তততন প্রতযক্ষ কমযন)।
২২০. অফযই তততন (ফ তকেু) শামনন, (ফ তকেুই) জামনন।
২২১. (শ নফী,) আতভ তক শতাভামক ফমর শদমফা, য়তান কায ওয (শফী) ওয়ায য়?
২২২. (য়তান ওয়ায য়) প্রতততট শঘায তভথযাফাদী ও াী ভানুমলয ওয,
২২৩. ওযা (য়তামনয কথা) শানায জমনয কান শমত থামক, আয তামদয অতধকাংই মে (তনমযট) তভথযাফাদী;
২২৪. (আয কতফমদয কথা!) কতফযা (শতা অতধকাংই য় থভ্রষ্ট,) তামদয অনুযর্ কময (আমযা) কততয়
শগাভযা ফযতি;
২২৫. তুতভ তক শদেমত াও না, ওযা (কল্পনায াওয়ায় চমড়) প্রতততট ভয়দামন উদ্ভ্রামন্তয ভমতা ঘুময শফড়ায়,
২২৬. এযা এভন কথা (অনযমদয) ফমর মা তাযা তনমজযা কময না,
২২৭. তমফ মাযা আল্লায ওয ঈভান আমন ও (শ অনুমায়ী) শনক কাজ কময এফং শফী কময আল্লা তায়ারামক
িযর্ কময, তামদয কথা আরাদা। তামদয ওয মুরুভ কযায যই শকফর তাযা (আত্মযক্ষাভুরক) প্রততমাধ গ্রর্
কময; আয মুরুভ মাযা কময তাযা অতচমযই জানমত াযমফ তামদয (একতদন) শকাথায় তপময শমমত মফ।
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ুরা আন নাম
মক্কা অবতীর্ণ, আাত ৯৩, রুকু ৭
রমান রীম আল্লা তাাার নামম

১. ত্বা-ীন। এগুমা মে ককারআমনরই আাত এবং ুস্পষ্ট ককতাব (-এর কততপ অংল),
২. ঈমানদারমদর জমনে (এটা মে) কদাাত ও ুংবাদবাী (গ্রন্থ),
৩. (তামদর জমনে,) যারা নামায প্রততষ্ঠা কমর, যাকাত আদা কমর, (মবণাপতর) ককামত তদবমর ওপর যারা
তবশ্বা স্থাপন কমর।
৪. যারা কল তবচামরর তদমনর ওপর ঈমান আমন না, তামদর জমনে তামদর যাবতী কমণকান্ড আতম (ুন্দর) কলাভন
কমর করমখতি, ফম তারা উদ্ভ্রামের মমতা (আপন কমণকামন্ডর চারপামল) ঘুমর কবড়া;
৫. এরাই মে কব কাক যামদর জমনে রমমি (জাান্নামমর) কতিন আযাব, আর পরকামও এ কামকরা ভীর্
ক্ষততর ম্মুখীন মব।
৬. (ক নবী,) তনশ্চই প্রব প্রজ্ঞাম বণজ্ঞ আল্লা তাাার পক্ষ কেমক কতামামক (এ) ককারআন কদা মমি।
৭. (স্মরর্ কমরা,) যখন মুা তার পতরবামরর কাকজনমদর বমতিমা, অবলেই আতম আগুন (দৃল তকিু) কদখমত
কপমতি; কখান কেমক আতম এক্ষুতর্ কতামামদর কামি  (পেঘামটর বোপামর) ককামনা কখাোঁজ খবর তকংবা
(কতামামদর জমনে) একতট অংগার তনম আমবা, যামত কমর কতামরা (এ িান্ডার ম) আগুন কপাামত পামরা।
৮. অতপর ক যখন (আগুমনর) কামি কপ োঁিুমা, তখন তামক (অদৃলে কেমক) আওায কদা মা, বরকতম
কাক ক (নুর), যা এ আগুমনর কভতর (আমাতকত ম) আমি, বরকতম কাক ক (মানু) কয এর আমলপামল
রমমি; ৃতষ্টকুমর মাতক আল্লা তাাা কমতা পতবত্র প্রলংতত।
৯. (আওায এমা,) ক মুা, আতমই তে আল্লা তাাা, মাপরাক্রমলাী ও প্রব প্রজ্ঞাম।
১০. ক মুা, তুতম কতামার (ামতর) াতিটা (যমীমন) তনমক্ষপ কমরা; অতপর ক যখন তামক কদখমা, তা যমীমন
(জীতবত) ামপর মমতা িুটািুতট করমি, তখন ক (তকিুটা ভীত ম) উমটা তদমক কদ ড়ামত াগমা, কপিমনর
তদমক তফমরও তাকামা না (তখন আতম বাম); ক মুা (ভ কপমা না), আমার ামমন (নবী) রুরা কখমনা
ভ পা না,
১১. োোঁ, (যতদ) ককউ কখমনা ককামনা অনো কমর (তাম তা তভন্ন কো), অতপর ক যতদ অনোমর পর তার
বদম (পুনরা) কনক আম কমর, তাম (ক কযন কজমন রামখ), আতম অবলেই ক্ষমালী ও পরম দাু।
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১২. (ক মুা, এবার) তুতম কতামার াত দুমটা কতামার জামার (বুক) পমকমটর কভতর ঢুতকম দাও, (কবর কমর
আনম কদখমব) ককামনা রকম কদাত্রুতট বেততমরমকই তা উজ্জ্ব ম কবতরম এমমি। (এ কমামজযাগুমা ক) নতট
তনদলণমনরই অেগণত , যা কফরাউন ও তার জাততর জমনে আতম (মুার ামে) পাতিমতিাম; ওরা অবলেই তিমা
একতট গুনাগার জাতত।
১৩. অতপর যখন তামদর কামি আমার উজ্জ্ব তনদলণনমু াতযর মা তখন তারা বমা, এ কতা মে স্পষ্ট
যাদু,
১৪. তারা যুুম ও ঔদ্ধমতের কারমর্ তার বতকিু প্রতোখোন করমা, যতদও তামদর অের এব (তনদলণন) তে
বম গ্রর্ কমর তনমতিমা; অতপর (ক নবী), তুতম কদমখ নাও, (আমার যমীমন) তবপযণ ৃতষ্টকারীমদর তক
পতরর্াম মতিমা!
১৫. আতম অবলেই দাউদ এবং কাামানমক (দ্বীন দুতনার) জ্ঞান দান কমরতিাম; তারা উভমই বমা,
যাবতী তারীফ আল্লা তাাার, তযতন তাোঁর বহু ঈমানদার বান্দার ওপর আমামদর কেষ্ঠত্বব দান কমরমিন।
১৬. (দাউমদর মৃতুের পর) কাামান দাউমদর উত্তরাতিকারী মা, (উত্তরাতিকার কপম) ক (তার জনগর্মক)
বমা, ক মানুরা, আমামদরমক (আল্লা তাাার পক্ষ কেমক) পাখীমদর বুত (পযণে) কলখামনা মমি, (এ
িাড়াও) আমামদরমক (দুতনার) প্রতততট তজতনই কদা মমি; এ মে (আল্লা তাাার এক) ুস্পষ্ট অনুগ্র।
১৭. কাামামনর (কবার) জমনে মানু, তিন ও পাখীমদর মিে কেমক এক (তবলা) বাতনী মমবত করা
মতিমা, এরা আবার তবতভন্ন বুু্যম ুতবনেস্ত তিমা।
১৮. (কাামান একবার অতভযামন কবর মা,) তারা যখন তপপীতকা (অিুু্যতত) উপতেকা কপ োঁিামা, তখন
একতট স্ত্রী তপপীতকা (তার স্বজনমদর) বমা, ক তপপীতকার দ, কতামরা (দ্রুত) তনজ তনজ গমতণ ঢুমক পমড়া,
(কদমখা) এমন কযন না , কাামান ও তার বাতনী তনমজমদর অজামে কতামামদর পামর নীমচ তপম কফমব।
১৯. তার কো শুমন কাামান একটু মৃদু াত ামা এবং বমা, ক আমার মাতক, তুতম আমামক তাওফীক
দাও যামত কমর (এ তপপীতকাতটর বোপামরও আতম অমমনামযাগী না ই এবং) আমামক ও আমার তপতামাতামক
তুতম কযব কনামত দান কমরমিা, আতম কযন (তবনমর ামে) তার কৃতজ্ঞতা আদা করমত পাতর, আতম কযন
এমন ব কনক কাজ করমত পাতর যা তুতম পিন্দ কমরা, (অতপর) তুতম কতামার অনুগ্র তদম আমামক কতামার
কনককার মানুমদর অেভুণক্ত কমর নাও।
২০. (একবার) ক তার পাখী (বাতনী) পযণমবক্ষর্ (করমত শুরু) করমা এবং (এক পযণাম) বমা (তক বোপার),
‘হুদহুদ' (নামক পাখীটা) কদখতি না কয! অেবা ক তক (আজ ততেই) অনুপতস্থত?
২১.  ক (এই অনুপতস্থততর) ককামনা পতরষ্কার ও ংঘত কারর্ তনম আমার কামি াতযর মব, না  তামক
আতম (অবমার জমনে) কতিন লাতস্ত কদমবা, অেবা (তবমরা প্রমাতর্ত ম) তামক আতম তোই কমর কফমবা।
২২. (এ কখাোঁজাখুোঁতজর পর) কবলী ম অততবাতত তন, ক (পাখীতট িুমট এম) বমা (ক বাদলা), আতম
এমন এক খবর কজমনতি, যা তুতম এখমনা অবগত ওতন, আতম কতামার কামি ‘াবা' (জাতত)-র একতট তনতশ্চত
খবর তনম এমতি (আমার অনুপতস্থততর এ মে কারর্)।
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২৩. আতম কখামন এক রমর্ীমক কদমখতি, তামদর ওপর ক রাজত্ব করমি (কদমখ মমন মা), তামক (দুতনার) ব
কতট তজতনই (বুতি) কদা মমি, (তদুপতর) তার কামি আমি তবরাট এক তংান।
২৪. আতম তামক এবং তার জাততমক (এমন অবস্থা) কপাম কয, তারা আল্লা তাাামক বাদ তদম ুযণমক াজদা
করমি, (মুত) লতান তামদর (এব পাতেণব) কমণকান্ড তামদর জমনে কলাভন কমর করমখমি এবং ক তামদর (ৎ)
পে কেমকও তনবৃত্ত কমরমি, ফম ওরা কদাাত াভ করমত পারমি না,
২৫. (লতান তামদর বািা তদমমি,) কযন তারা আল্লা তাাামক াজদা করমত না পামর, তযতন আমানমু ও
যমীমনর (উতিদ ব) কগাপন তজতন কবর কমর আমনন, (তততন জামনন) কতামরা যা তকিু কগাপন কমরা এবং যা
তকিু প্রকাল কমরা।
২৬. আল্লা তাাা বেতীত ককামনা মাবুদ কনই, তততনই মেন মান আরমলর অতিপতত।
২৭. (এটা শুমন) ক বমা, োোঁ, আতম এক্ষুতর্ কদখতি, তুতম তক তে কো বমমিা, না তুতম তমেোবাদীমদর
একজন!
২৮. তুতম আমার এ তচতি তনম যাও, এটা তামদর কামি কফম আমা, তারপর তামদর কাি কেমক (তকিুক্ষমর্র
জমনে) মর কেমকা, অতপর তুতম কদমখা তারা তক উত্তর কদ?
২৯. (কাামামনর তচতি কপম াবা জাততর) মতা (ম্রাজ্ঞী পাতরদমদর কেমক) বমা, ক আমার পাতরদরা,
আমার কামি একতট গুরুত্বপূর্ণ তচতি পািামনা মমি,
৩০. তা (এমমি) কাামামনর কাি কেমক এবং তা (কখা মমি) রমান রীম আল্লা তাাার নামম,
৩১. (তচতির বক্তবে মে,) কতামরা আমার অবািেতা কমরা না এবং আনুগতে স্বীকার কমর কতামরা আমার কামি
াতযর ও।
৩২. (তচতি পমড়) ক (রার্ী) বমা, ক আমার পাতরদরা, আমার (এ) তবম কতামরা আমামক একটা অতভমত
দাও, আতম কতা ককামনা বোপামরই চুড়াে ককামনা আমদল কদই না, যমতাক্ষর্ না কতামরা (ক তদ্ধামের পমক্ষ) াক্ষে
প্রদান না কমরা।
৩৩. তারা বমা (একো তিক), আমরা অমনক লতক্তলাী ও কমিার কযাদ্ধা, তকন্তু (তারপরও কাামামনর ামে
তবমরামর িুোঁতক কনার বোপামর) তদ্ধাে গ্রমর্র (চুড়াে) ক্ষমতা কতা কতামারই ামত, অতএব তচো কমর কদমখা,
(এ পতরতস্থততমত) তুতম আমামদর তক আমদল কদমব ?
৩৪. ক (রার্ী) বমা, রাজা বাদলারা যখন ককামনা জনপমদ (তবজীর কবমল) প্রমবল কমর তখন তা তিনি কমর
কদ, কখানকার মযণাদাবান বেতক্তমদর অপদস্থ কমর িামড়, আর এরাও (মতা) তাই করমব।
৩৫. আতম বরং (রাতর োোঁ তকংবা না ককামনাটাই না বম) তার কামি তকিু কতাফা পাতিম কদতখ দূমতরা তক
(জবাব) তনম আম!
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৩৬. ক (দূত াতদা তনম) যখন কাামামনর কামি এমা তখন ক বমা, কতামরা তক এ িন ম্পদ (পাতিম
তা) তদম আমামক াাযে করমত চাও? (অেচ) আল্লা তাাা যা তকিু আমামক তদমমিন তা (তততন) কতামামদর
যা তদমমিন তার তুনা অমনক উৎকৃষ্ট, কতামরা কতামামদর এ উপঢ ৌকন তনম এমতাই উৎফুল্লমবাি করমিা!
৩৭. কতামরা (বরং এগুমা তনম) তামদর কামিই তফমর যাও (যারা কতামামদর পাতিমমি এবং তগম তামদর
বমা), আতম অবলেই ওমদর কমাকামবা এমন এক বাতনী তনম াতযর মবা, (তামদর যা আমি) তা তদম যার
প্রততমরাি করার লতক্ত ওমদর কনই এবং আতম অবলেই তামদর ক জনপদ কেমক াতিতভামব কবর কমর কদমবা,
(পতরর্ামম) ওরা বাই অপমাতনত মব।
৩৮. ক (তনমজর মন্ত্রর্া) পতরদমক বমা, ক আমার পাতরদরা, তারা আমার কামি আত্মমপণর্ করমত আার
আমগই তার (কগাটা) তংান আমার কামি (তুম) তনম আমত পামর এমন কক (এখামন) আমি ?
৩৯. তবলা (বপুতবলতষ্ট) এক তিন দাোঁতড়ম বমা, কতামরা বতণমান স্থান কেমক উিবার আমগই আতম তা কতামার
কামি তনম আমবা, এ তবমর ওপর আতম অবলেই তবশ্বস্ত ক্ষমতাবান।
৪০. আমরক তিন যার কামি আল্লা তাাার ককতামবর (তকিু তবমল) জ্ঞান তিমা, (দাোঁতড়ম) বমা (ক
বাদলা), কতামার কচামখর (পরবততণ) পক কতামার তদমক কফার আমগই আতম তা কতামার কামি তনম আমবা;
(কো কল না মতই) ক যখন কদখমা তা (তংান ব তকিু) তার ামমনই দাোঁড়ামনা, তখন ক বমা, এ
কতা মে (আমই) আমার মাতমকর অনুগ্র; এর মািেমম তততন আমার পরীক্ষা তনমত চান (এর মািেমম তততন
কদখমত চান), আতম তক কলাকর আদা কতর, না না-কলাকরী কতর; (মুত) কয বেতক্ত (আল্লা তাাার) কৃতজ্ঞতা
আদা কমর ক (কতা) কমর তার তনমজর কোমর্র জমনেই, আর কয বেতক্ত (তা) প্রতোখোন কমর (ক কযন কজমন
রামখ), কতামার মাতক ব িরমনর অভাব কেমক মুক্ত ও একাে মানুভব।
৪১. ক বমা, কতামরা (এবার) তার তংামনর আকৃততটা একটু বদম দাও, আমরা কদতখ ক ততেই তা কটর
পা তকনা, না কও তামদর দম লাতম ম যা, যারা পমের তদলা পা না।
৪২. অতপর (যখন) ক (রার্ী) এমা (তখন তামক তজমজ্ঞ করা মা), কতামার তংান তক (কদখমত) এমন
িরমনর (তিমা)? ক বমা োোঁ, (মমন ) এ িরমনরই (তিমা, আম) এ ঘটনার আমগই আমামদর কামি
তিক জ্ঞান এম কগমি এবং আমরা (ক মমমণ) আত্মমপণর্ও কমরতি।
৪৩. তামক কয তজতনতট (ঈমান আনমত এ যাবত) বািা তদম করমখতিমা; তা তিমা আল্লা তাাামক বাদ তদম
অমনের কগাামী করা; তাই (এমতা তদন পযণে) ক তিমা কামফর ম্প্রদামর অেভুণক্ত।
৪৪. (অতপর) তামক বা মা, যাও, এবার প্রাামদ প্রমবল কমরা, ক যখন (প্রাামদর আনাম বারান্দা)
কদখমা তখন তার মমন মা, এ কযন (স্বে জাল) এবং (এটা মমন কমরই) ক তার উভ াোঁটু পযণে কাপড়
কটমন তুম িরমা; (তার এ আচরর্ কদমখ) ক (কাামান) বমা, এতট মে স্ফতটক তনতমণত প্রাাদ; ক
(মতা) বমা, ক আমার মাতক, আতম (এমতাতদন) আমার তনমজর ওপর যুুম কমর এমতি, আজ আতম
(আনুগমতের স্বীকৃতত তদম) কাামামনর ামে আল্লা রব্বু আামীমনর ওপর ঈমান আনাম।
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৪৫. আতম ামুদ জাততর কামি তামদর ভাই ামমক পাতিমতিাম (ক বমতিমা), কতামরা আল্লা তাাার
এবাদাত কমরা, (এ আহ্বামনর ামে ামে) তার (জাততর) কামকরা (কমামমন ও কামফর এই) দু'দম তবভক্ত ম
পরস্পর তবতমকণ তি ম কগমা।
৪৬. (ক বমা, এতক মা কতামামদর!) কতামরা ককন (ঈমামনর) কোমর্র পতরবমতণ (আযামবর) অকোর্
ত্বরাতিত করমত চাইমিা, ককন কতামরা আল্লা তাাার কামি ক্ষমা প্রােণনা করমিা না, (এমত কমর) কতামামদর
ওপর অনুগ্র করা মত পামর।
৪৭. তারা বমা, আমরা কতামামক এবং কতামার ামে যারা আমি তামদর বাইমক আমামদর দুভণামগের কারর্
তমমবই (কদখমত) কপমতি; (এ কো শুমন) ক বমা, (আম) কতামামদর শুভাশুভ বই কতা আল্লা তাাার
এখততামর; (মুত) কতামরা এমন এক দমর কাক যামদর (আল্লা তাাার পক্ষ কেমক) পরীক্ষা করা মে।
৪৮. ক লমর তিমা (কনতা কগামির) এমন ন জন কাক, যারা আমার যমীমন তবপযণ ৃতষ্ট কমর কবড়ামতা,
ংমলািনমুক ককামনা কাজই তারা করমতা না।
৪৯. (একতদন) তারা (একজন আমরকজনমক) বমা কতামরা আল্লার নামম বাই কম কমরা কয, আমরা রামতর
কবা তামক ও তার (ঈমানদার) ােীমদর কমমর কফমবা, অতপর (তদে এম) আমরা তার উত্তরাতিকারীমক
বমবা, তার পতরবার-পতরজনমক তো করার ম আমরা কতা (কখামন) উপতস্থত তিামই না, আমরা অবলেই
তে কো বতি।
৫০. তারা (যখন ামমক মারার জমনে এ) চক্রাে করতিমা, (তখন) আতমও (তামক রক্ষা করার জমনে এমন
এক) কমক ল (কবর) করাম, যা তারা (তবন্দুমাত্রও) বুিমত পামরতন।
৫১. (ক নবী, আজ) তুতম কদমখা, তামদর চক্রামের কী পতরর্াম মমি, আতম তামদর এবং তামদর জাততর
বাইমক ধ্বং কমর তদমতি।
৫২. (কচম কদমখা,) এ মে তামদর ঘরবাতড়, তামদরই যুুমমর কারমর্ তা (আজ) মুখ েুবমড় পমড় আমি; অবলে
এ (ঘটনার) মামি জ্ঞানবান মানুমদর জমনে (তলক্ষার অমনক) তনদলণন রমমি।
৫৩. যারা আল্লা তাাার ওপর ঈমান এমনমি এবং (আল্লা তাাামক) ভ কমরমি, আতম তামদর (আমার
আযাব কেমক) মুতক্ত তদমতি।
৫৪. আর (এক নবী তিমা) ুত, যখন ক তার জাততমক বমা, কতামরা ককন অশ্লী কাজ তনম আমা, অেচ
কতামরা (এর পতরর্াম) ভামা কমরই কদখমত পামো!
৫৫. কতামরা তক (কতামামদর) কময নতৃতির জমনে নারী বাদ তদম পুরুমদর কামিই আমব? (মুত) কতামরা মো
একতট মুখণ জাতত।
৫৬. তার জাততর কাকমদর কামি এিাড়া আর ককামনা উত্তরই তিমা না কয, ুত পতরবারমক কতামামদর এ জনপদ
কেমক কবর কমর দাও, ককননা এরা কমকজন (আমই) কবলী ভামা মানু।
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৫৭. (পতরমলম) আতম তামক ও তার পতরবার-পতরজনমক (আযাব কেমক) উদ্ধার করাম, তমব তার ¿ীীমক ন,
তামক আতম কপিমন পমড় োকা (আযামব তনমতিত) মানুমদর ামে লাতম কমর তদমতিাম।
৫৮. অতপর (যারা কপিমন রম কগমি) তামদর ওপর আতম (গযমবর) বৃতষ্ট নাতয করাম, যামদর ভীতত প্রদলণন
করা মতিমা তামদর জনে এ বৃতষ্ট, (যা কতদন) ভীত ন্ত্রস্ত এ জাততর (ওপর) পািামনা মতিমা কমতাই না
তনকৃষ্ট তিমা!
৫৯. (ক নবী,) তুতম বমা, মস্ত তারীফ একমাত্র আল্লা তাাার জমনেই এবং (যাবতী) লাতে তাোঁর কব কনক
বান্দার জমনে, যামদর তততন বািাই কমর তনমমিন; (আম) কক কেষ্ঠ আল্লা তাাা? না এরা (তাোঁর ামে)
যামদর লরীক কমর?

পঠরঠ ২০
৬০. অেবা তততন (কেষ্ঠ)- তযতন আমানমু ও যমীন পদা কমরমিন এবং আমান কেমক কতামামদর জমনে পাতন
বণর্ কমরমিন, (আবার) তা তদম (যমীমন) মমনারম উদোন ততরী কমরমিন, অেচ তার (একতট ক্ষুর) বৃক্ষ পদা
করারও কতামামদর ক্ষমতা কনই; (বমা, এব কামজ) আল্লা তাাার ামে অনে ককউ মাবুদ আমি তক? বরং
তারা মে এমন এক ম্প্রদা, যারা অনেমক আল্লা তাাার মকক্ষ াবেস্ত করমি!
৬১. তকংবা তততন (কেষ্ঠ)- তযতন যমীনমক (ৃতষ্টকুমর) ববামর উপমযাগী কমরমিন, (আবার) তার মামি মামি
প্রবাতত কমরমিন অংখে নদীনাা, (যমীনমক ুদৃঢ় করার জমনে) তার মমিে পবণতমাা স্থাপন কমরমিন, দুই
াগমরর মামি (তমতষ্ট ও কানা পাতনর) ীমামরখা ৃতষ্ট কমর তদমমিন; (বমা, এব কামজ) আল্লা তাাার
ামে আর ককামনা মাবুদ আমি তক? তকন্তু তামদর অতিকাংল কাক (এ তেটুকুও) জামন না;
৬২. অেবা তততনই (কেষ্ঠ)- তযতন ককামনা তবপদগ্রস্ত বেতক্তর োমক াড়া কদন, যখন (তনরুপা ম) ক তাোঁমকই
োকমত োমক, তখন (তার) তবপদ আপদ তততন দুরীভূত কমর কদন এবং তততন কতামামদর এ যমীমন তাোঁর প্রতততনতি
বানান; (এব কামজ) আল্লা তাাার ামে আর ককামনা মাবুদ তক আমি? (আম) কতামরা কমই উপমদল গ্রর্
কমর োমকা;
৬৩. তকংবা তততন (কেষ্ঠ)- তযতন কতামামদর জম স্থমর (গীন) অন্ধকামর পে কদখান, তযতন তাোঁর অনুগ্র (-ম
বৃতষ্ট) বণমর্র আমগ তার ুংবাদ বন করার জমনে বাতা কপ্ররর্ কমরন; (এ ব কামজ) আল্লার ামে অনে
ককামনা মাবুদ তক আমি? আল্লা তাাা অমনক মান, ওরা যা তকিু তাোঁর ামে লরীক কমর তততন তার চাইমত
অমনক ঊমধ্বণ;
৬৪. অেবা তততন (কেষ্ঠ)- তযতন (কগাটা) ৃতষ্টমক (প্রেম বার) অতস্তমত্ব আনন কমর (মৃতুের পর) তা আবার ৃতষ্ট
করমবন, কক কতামামদর আমান ও যমীন কেমক করমযক রবরা করমিন? আমি তক ককামনা মাবুদ আল্লার ামে
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(এব কামজ)? তামদর তুতম বমা (ক নবী), যতদ কতামরা (কতামামদর দাবীমত) তেবাদী ও তাম (তার
পমক্ষ) কতামামদর ককামনা প্রমার্ তনম এমা।
৬৫. (ক নবী,) তুতম বমা, আল্লা তাাা িাড়া আমানমু ও যমীমন যা তকিু আমি, এমদর ককউই অদৃলে
জগমতর তকিু জামন না; তারা এও জামন না, কমব তামদর আবার (কবর কেমক) উিামনা মব!
৬৬. (মমন মে,) আমখরাত ম্পমকণ এমদর জ্ঞান তনমল ম কগমি। (না, আম তা ন,) বরং তারা (এ
বোপামর) মন্দম (তনমতিত ম) আমি, তকন্তু তারা ক ম্পমকণ (কজমন বুমিই) অন্ধ ম আমি।
৬৭. যারা আল্লা তাাামক অস্বীকার কমর তারা বম, আমরা ও আমামদর বাপদাদারা (মৃতুের পর) যখন মাতট
ম যামবা, তখনও তক আবার আমরা (কবর কেমক) উতিত মবা!
৬৮. এমন (িরমনর) ওাদা কতা আমামদর ামে এবং এর আমগ আমামদর বাপ-দাদামদর ামেও করা মতিমা,
(আম) এগুমা তভতত্তীন কো িাড়া আর তকিুই ন! যা পুবণবতণীমদর কেমক বতর্ণত ম আমি।
৬৯. (ক নবী,) তুতম বমা, কতামরা (আল্লার) যমীমন ফর কমরা এবং কদমখা অপরািীমদর পতরর্াম তক (ভাব)
মমি?
৭০. তুতম ওমদর (ককামনা) কামজর ওপর দুুঃখ কমরা না, যা তকিু ড়যন্ত্র ওরা কতামার তবরুমদ্ধ করুক না ককন
(তামতও) মমনাক্ষুণ্ন মা না!
৭১. তারা বম, যতদ কতামরা তেবাদী ও তাম বমা, (আযামবর) ওাদা কখন আমব!
৭২. (ক নবী,) তুতম বমা, (আযামবর) কয তবতট কতামরা ত্বরাতিত করমত চামো তার তকিু অংল ম্ভবত
কতামামদর কপিমন এম দাোঁতড়ম আমি!
৭৩. অবলেই কতামার মাতক মানুমদর প্রতত অতেে দাবান, তকন্তু অতিকাংল মানুই (আল্লা তাাার
অনুগ্রমর) কলাকর আদা কমর না।
৭৪. যা তকিু তামদর মন কগাপন কমর, আর যা তকিু তা বাইমর প্রকাল কমর, কতামার মাতক তা ভামা কমরই
জমনন।
৭৫. আমান ও যমীমন এমন ককামনা কগাপন রে কনই যা (আমার) ুস্পষ্ট গ্রমন্থ (ততপবদ্ধ) কনই।
৭৬. অবলেই এ ককারআন বনী ইরাঈমদর ওপর তামদর এমন অমনক কো প্রকাল কমর কদ, যার বোপামর
তারা (এমক অপমরর ামে) মতমভদ কমর োমক।
৭৭. তনমন্দম এ (ককারআন) মে ঈমানদারমদর জমনে (আল্লা তাাার পক্ষ কেমক) কদাাত ও রমত।
৭৮. (ক নবী,) কতামার মাতক তনজ প্রজ্ঞা অনুযাীই এমদর মামি মীমাংা কমর কদমবন, তততন পরাক্রমলাী,
তততন বণজ্ঞ,
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৭৯. অতএব (ক নবী, বণাবস্থাই) তুতম আল্লা তাাার ওপর তনভণর কমরা; তনমন্দম তুতম ুস্পষ্ট মতের ওপর
(প্রতততষ্ঠত) রমমিা।
৮০. তুতম মৃত কাকমদর কখমনা (তকিু) কলানামত পারমব না, বতিরমকও কতামার আওায কলানামত পারমব না,
(তবমল কমর) যখন তারা (কতামামক কদমখ) মুখ তফতরম কন।
৮১. (একইভামব) তুতম অন্ধমদরও (তামদর) কগামরাী কেমক তিক পমের ওপর আনমত পারমব না; তুতম কতা শুিু
তামদরই (কতামার কো) কলানামত পারমব, যারা আমার আাতমুমর ওপর ঈমান আমন এবং ক অনুযাী
(আল্লা তাাার কামি) আত্মমপণর্ কমর।
৮২. (শুমন রামখা,) যখন আমার প্রততশ্রুত ম তামদর ওপর এম পড়মব, তখন আতম মাতটর কভতর কেমক তামদর
জমনে এক (অিুত) জীব কবর কমর আনমবা, যা (অমম তককভামব) তামদর ামে কো বমব, মানুরা (অমনমকই)
আমার আাতমুম তবশ্বা কমর না।
৮৩. (কতদমনর কো ভামবা,) কযতদন আতম প্রতততট উম্মত কেমক এক একতট দমক এমন জমড়া করমবা, যারা আমার
আাতমুমক তমেো প্রততপন্ন কমরমি, অতপর তামদর তবতভন্ন দম উপদম ভাগ কমর কদা মব।
৮৪. এমতন কমর ওরা যখন (আল্লা তাাার ামমন) াতযর মব, তখন (আল্লা তাাা তামদর) তজমজ্ঞ
করমবন, কতামরা তক আমার আাতমুমক (শুিু এ কারমর্ই) অস্বীকার কমরতিম এবং কতামামদর (ীতমত) জ্ঞান
তদম কতামরা ক (আামতর মমণ) পযণে পোঁমীমী িুমত পামরাতন, (বমা, তার ামে) কতামরা (আর তক) তক আচরর্
করমত ?
৮৫. কযমতু এরা (দুতনার জীবমন নানা িরমনর) যুুম কমরমি, (তাই আজ) এমদর ওপর (আযামবর) প্রততশ্রুতত
পুমরা ম যামব, অতপর এরা (আর) ককামনা রকম উচ্চবাচেও করমত পারমব না।
৮৬. এরা তক কদমখতন, আতম রাতমক এ জমনেই ততরী কমরতি কযন তারা তামত তবোম করমত পামর, (অপরতদমক
জীতবকার প্রমাজমন) তদনমক বাতনমতি আমামকাজ্জ্ব; অবলেই এর (তদবারাতত্রর পােণমকের) মামি তামদর জমনে
অমনক তনদলণন রমমি, যারা আল্লা তাাার ওপর ঈমান আমন।
৮৭. কযতদন তলঙ্গা ফুোঁ কদা মব, যারা আমানমুম আমি এবং যারা যমীমন আমি, তারা বাই কতদন ভীত
ন¿স্ত ম পড়মব, তমব (তামদর কো) আাদা যামদর আল্লা তাাা (এ কেমক বোঁীাচামত) চাইমবন; বাই
কতদন তাোঁর ামমন অবনতমত অবস্থা াতযর মব।
৮৮. (ক মানু, আজ) তুতম পাাড়মক কদখমত পামো, তুতম মমন কমর তনমমিা তা অনড় ম দাোঁতড়ম আমি;
(তকন্তু ককামমতর তদন) এ পাাড়গুমাই কমমঘর মমতা উড়মত োকমব, এটা আল্লা তাাারই ৃতষ্টর তলতিক
তনপুর্তা, তযতন প্রতততট তজতন মযবুত কমর বাতনম করমখমিন; কতামরা যা তকিু করমিা অবলেই আল্লা তাাা
কব বোপামর মেক অবগত আমিন।
৮৯. (কতদন) কয বেতক্ত ককামনা কনক কাজ তনম (আমার ামমন) াতযর মব তামক উৎকৃষ্ট (প্রততফ) কদা মব,
এমন িরমনর কামকরা (কতদমনর) ভীততকর অবস্থা কেমকও তনরাপদ োকমব।
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৯০. (অপরতদমক) কয বেতক্ত ককামনারকম মন্দ কাজ তনম আমব, তামদর (কতদন) উমটা কমর আগুমন তনমক্ষপ
করা মব, (জাান্নামমর প্ররীরা তামদর বমব); কতামরা যা তকিু করমত তার তবতনম এ িাড়া আর তক কতামামদর
কদা যামব ?
৯১. (ক নবী, তুতম বমা,) আমামক কতা শুিু এটুকুই আমদল কদা মমি কযন আতম এ (মক্কা) নগরীর (আ)
মাতমকর এবাদাত কতর, তযতন এমক ম্মাতনত কমরমিন, ব তকি তার জমনে (তনমবতদত), আমামক (এও) হুকুম
কদা মমি কযন আতম (তাোঁরই আমদমলর ামমন) আত্মমপণর্ কতর,
৯২. আতম কযন ককারআন কতাওাত কতর, অতপর কয বেতক্ত কদাামতর পে অনুরর্ করমব ক কতা তা করমব
তার তনমজর (মুতক্তর) জমনেই, আর কয বেতক্ত (এরপরও) কগামরা কেমক যামব, (তামক শুিু) তুতম (এটুকু) বমা,
আতম কতা ককব (কতামার জমনে জাান্নামমর) একজন তকণকারী মাত্র!
৯৩. তুতম আমরা বমা, মস্ত প্রলংা একমাত্র আল্লা তাাার জমনেই, অতচমরই তততন কতামামদর এমন তকিু
তনদলণন কদখামবন, যা (কদখম) কতামরা তা মজই তচমন কনমব; কতামরা যা তকিু আচরর্ করমিা আল্লা তাাা
ক ম্পমকণ কমামটই কবখবর নন।
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ুরা আ কাছাছ
মক্কা অবতীর্ণ - আাত ৮৮ রুকু ৯
রমান রীম আল্লা তাাার নামম

১. ত্বা-ীম-মীম।
২. এ মে ুস্পষ্ট ককতামবর আাত।
৩. (ক নবী, এ আাতমুমর মাধ্যমম) আমম কতামামক মুা  কেরাউমনর মকছু ঘটনা মিক মিক কমর বম মিমত
চাই, (এটা) তামির জমনয, যারা আল্লা তাাার পর ঈমান আমন।
৪. (ঘটনাটা মছমা এই,) কেরাউন (আল্লার) যমীমন অমনক লমিলাী ম উমিমছমা, ক তার (কিমলর)
অমধ্বাীমির মবমিন্ন কের্ীমত মবিি কমর করমেমছমা, ক তামির একমট িমক ীনব কমর করমেমছমা, ক
তামির পুত্রমির তযা করমতা এবং নারীমির জীমবত করমে মিমতা; অবলযই ক মছমা (যমীমন) মবপযণ ৃমষ্টকারী
বযমিমির একজন।
৫. (কেরাউমনর এব মনপীড়মনর কমাকামবা) আমম ক যমীমন যামির ীনব কমর রাো মমছ তামির পর
(মকছুটা) অনুগ্র করমত এবং আমম তামির (কেরাউমনর কবািা কেমক উমিম কিমলর) কনতা বামনম মিমত এবং
তামিরমক (এ যমীমনর) উত্তরামধ্কারী বামনম কিার এরািা করাম;
৬. আমম (ইো করাম) ক কিমল তামির ক্ষমতার আমন বমম কিমবা এবং তামির মাধ্যমম কেরাউন, ামান 
তার  লকরমির ক বযাপারটা কিমেম কিমবা, কয বযাপামর তারা আলংকা করমতা।
৭. (এমমন এক ম মুার জন্ম মা, যেন) আমম মুার মামর কামছ এ আমিল পািাাম, তুমম তামক বুমকর
দুধ্ োা, যমি কেমনা তার (মনরাপত্তার) বযাপামর কতামার ি  তাম (বামে িমর) তামক মুমে কেম
মিমা, ককামনা রকম ি কমরা না, দুমিন্তা কমরা না, অবলযই আমম তামক কতামার কামছ মেমরম কিমবা, আমম
তামক রুমির মমধ্য লামম করমবা।
৮. (আল্লা তাাার আমিল অনুযাী মুার মা তামক মুমে কেম মিমা,) অতপর কেরাউমনর কাকজন তামক
(মুে কেমক) উমিম মনমা, কযন ক তামির জমনয দুলমনী  দুমিন্তার কারর্ ম পড়মত পামর; এমত ককামনা
মে কনই কয, কেরাউন, ামান  তামির বামনী মছমা িানক অপরাধ্ী।
৯. কেরাউমনর স্ত্রী(এ মলশুমটমক কিমে তার স্বামীমক) বমা, এ মলশুমট আমার এবং কতামার জমনয চক্ষু লীতকারী
(মব), এমক তযা কমরা না, মতা একমিন এ আমামির ককামনা উপকার করমত পামর, অেবা আমরা তামক
ন্তান মমমব (কতা) গ্রর্ করমত পামর, মকন্তু তারা (তেন আল্লা তাাার পমরকল্পনা ম্পমকণ মকছুই ) বুঝমত
পামরমন।
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১০. (মিমক) মুার মামর মন অমির ম পমড়মছমা, (আমার প্রমত) আিালী োকার জমনয যমি আমম তার
মনমক িৃঢ় না কমর মিতাম, তাম ক কতা (দুলমনমির কামছ) তার েবর প্রকাল কমরই মিমেমা!
১১. ক মুার কবানমক বমা, তুমম (াগমরর পাড় ধ্মর) এর কপছমন কপছমন যা, (কোনুযাী) ক তামক দুর
কেমক এমনিামব পযণমবক্ষর্ করমত োকমা কয, কেরাউমনর কামকরা কটর করমত পারমা না।
১২. (মিমক) আমগ কেমকই আমম তার পর (ধ্াত্রীমির) ন্তামনর দুধ্ োামনা মনমি কমর করমেমছাম, (এ
অবিা কিমে) ক (কবানমট) বমা, আমম মক কতামামির এমন একমট পমরবামরর নাম (মিকানা) বম কিমবা, যারা
কতামামির জমনয এমক ান পান করমব, ামে ামে তারা এর শুিানুধ্যাী মব।
১৩. আমম তামক (আবার) তার মামর ককাম মেমরম আনাম, যামত কমর (মনমজর ন্তানমক কিমে) তার কচাে
িান্ডা ম যা এবং ক ককামনা রকম দুুঃে না পা, ক (একোটা িামা কমর) কজমন মনমত পামর, আল্লা
তাাার ািা তয, যমি অমধ্কাংল কাক এটা জামন না।
১৪. যেন ক (পুর্ণ) কমযেৌবমন উপনীত মা এবং (লারীমরক লমিমত) পুর্ণতা প্রাপ্ত মা, (তেন আমম তামক) জ্ঞান
 প্রজ্ঞা িান করাম; আমম কনককার কাকমির এিামবই প্রমতে িান কমর।
১৫. (একমিন) ক নগরীমত প্রমবল করমা, যেন (কোমন) নগরবাীরা অতকণ অবিা (আরাম কর) মছমা,
অতপর ক কোমন দু'জন মানুমক মারামামর করমত কিেমা, এমির একজন মছমা তার মনজ জামত (বনী
ইরাঈমর) আর মিতী বযমি মছমা তার লত্রু িমর (কাক), কয বযমি মছমা তার িমর, ক তেন মিতী
বযমির কমাকামবা তার াাযয চাইমা, কয মছমা তার লত্রু িমর, তেন মুা তামক একমট ঘুম মারমা,
এিামব ক তামক তযাই কমর কেমা, (ামে ামে অনুতপ্ত ম) ক বমা, এ কতা একটা লতানী কাজ;
অবলযই ক (মে মানুমর) দুলমন এবং প্রকালয মবভ্রান্তকারী।
১৬. ক (আমরা) বমা, ক আমার মামক, (অমনোকৃত এ কাজ কমর) আমম কতা আমার মনমজর পর (বমড়া)
যুুম কমর কেমমছ (ক আল্লা তাাা), তুমম আমামক ক্ষমা কমর িা, অতপর আল্লা তাাা তামক ক্ষমা কমর
মিমন, ককননা মতমন মেন ক্ষমালী  পরম িাু।
১৭. ক (আমরা) বমা, ক আমার মামক, তুমম কযিামব আমার পর কমমরবানী কমরমছা, (ক অনুযাী)
আমম (কতামামক প্রমতশ্রুমত মিমে,) আমম আর কেমনা ককামনা অপরাধ্ী বযমির জমনয াাযযকারী মবা না।
১৮. অতপর িীত লংমকত অবিা ক নগরীমত তার কিার মা, িাৎ ক কিেমত কপমা, আমগর মিন কয বযমি
তার কামছ াাযয প্রােণনা কমরমছমা, ক (আবার) তামক াামযযর জনয চীৎকার করমছ; মুা (এবার) তামক
বমা, তুমম কতা কিেমছ িারী কিজাম কাক !
১৯. (তারপর) যেন ক ( েমরািী বযমিমট) তামির উিমর লত্রুর পর াত উিামত চাইমা (তেন এ
েমরািী বযমিমট মমন করমা, মুা বুমঝ তামক কমমরই কেমব), তাই ক বমা, তুমম মক আজ আমামক
কিামবই তযা করমত চা, কযিামব কা তুমম এক বযমিমক তযা কমরমছা, তুমম কতা যমীমন িারুর্ কস্বোচারী
মত চমমছা, তুমম মক কমামটই লামন্ত িাপনকারী মত চা না!
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২০. (এর মকছুক্ষর্ পরই) এক বযমি নগরীর (আমরক) প্রান্তর কেমক কিেৌমড় এম বমা, ক মুা (আমম এমাত্র
শুমন এাম), কেরাউমনর িরবারীরা কতামামক তযা করার বযাপামর পরামলণ করমছ, অতএব তুমম এক্ষুমর্ (লর
কেমক) কবর ম যা, আমম মে কতামার একজন শুিাকাংেী (বন্ধু)!
২১. অতপর ক িীত আতংমকত অবিা নগরী কেমক কবর ম কগমা এবং (কযমত কযমত) বমা, ক মামক,
তুমম আমামক যামম জামত (-র াত) কেমক রক্ষা কমরা।
২২. (মমর কছমড়) যেন ক মািইান অমিমুমে যাত্রা করমা তেন বমা, আমম আলা কমর আমার মামক
আমামক মিক পেই কিোমবন।
২৩. অবমলম যেন ক মািইামনর (একমট) পামনর (কূমপর) কামছ কপেৌৌঁছমা, তেন কিেমা তার পামল অমনক
মানু, তারা (পশুমির) পামন পান করামে এবং তামির অদুমর ক দু'জন রমর্ীমক (কিেমত) কপমা, যারা (মনজ
মনজ পশুমির) আগম রােমছ, ক (তামির) মজমজ্ঞ করমা, কতামামির মক মা (কতামরা পশুমির পামন
োামো না)? তারা বমা, আমরা (পশুমির) পামন োামত পারমবা না, যমতাক্ষর্ না এ রাোরা (তামির
পশুমির) মরম না মনম যা এবং আমামির মপতা একজন বৃি মানু বম আমরা পশুমির পামন োামত মনম
এমমছ)।
২৪. (একো কলানার পর) ক এমির (পশুগুমামক) পামন োইম মিমা, তারপর (মর) একমট (গামছর) ছাার
মিমক কগমা এবং (আল্লামক) বমা, ক আমার মামক, (এ মুূমতণ) তুমম (মনরাপি আে মমমব) কয
কনামতই আমার পর নাময করমব, আমম একান্তিামব তারই মুোমপক্ষী ম োকমবা।
২৫. (আল্লা তাাার কনামত আমত কিরী মা না, মুা কিেমত কপমা) ক দুই রমর্ীর একজন জ্জা
জড়ামনা অবিা তার কামছ এমা এবং বমা, আমার মপতা কতামামক তার কামছ কেমকমছন, তুমম কয আমামির
(পশুগুমামক) পামন োইম মিমমছম তার জমনয মতমন কতামামক মকছু পামরেমমক মিমত চান; অতপর ক তার
কোমমতা তার (মপতার) কামছ এমা এবং (মনমজর) কামনী তার কামছ বর্ণনা করমা, (ব শুমন) ক (মুামক)
বমা, তুমম ককামনা ি কমরা না। (এেন) তুমম যামমমির কাছ কেমক কবৌঁমচ কগমছা।
২৬. ক দু'জন (রমর্ীর) একজন তার (মপতামক) বমা, ক (আমার) মপতা, এমক বরং তুমম (কতামার) কামজ
মনমাগ কমরা, ককননা কতামার মজুর মমমব ক (বযমিই) উত্তম (বম প্রমামর্ত) মব, কয মব (লারীমরক মিক
কেমক) লমিলাী এবং (চমরমত্রর মিক কেমক) মবশ্বস্ত।
২৭. (এরপর রমর্ীমির) মপতা (তামক) বমা, আমম আমার এ দুই কমমর একজনমক কতামার ামে মবম মিমত
চাই, (তমব তা মব) এ কোর পর, তুমম আট বছর আমার কাজ করমব, যমি তুমম (আট বছমরর জাগা) িল
বছর পুমরা করমত চা, তমব তা মব একান্ত কতামার বযাপার, আমম কতামার পর ককামনা কষ্ট (-কর লতণ) আমরাপ
করমত চাই না; আল্লা তাাা চাইম তুমম আমামক িাচারী বযমি মমমবই কিেমত পামব।
২৮. ক (এমতই রাময মা এবং) বমা (মিক আমছ), আমার এবং আপনার মামঝ এ চুমিই (পাকা ম)
োকমা; আপনার কিা দু'কটা কমামির কয ককামনা একমট যমি আমম পুরর্ কমর, তাম (আপনার পক্ষ কেমক)
আমার পর ককামনা বাড়াবামড় করা মব না (এ মনিতাটুকু আমম চাই); আমামির এ কোর পর আল্লা
তাাাই াক্ষী (ম োকমন)।
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২৯. অতপর মুা যেন (তার চুমিবি) কমাি পুর্ণ কমর মনমা, তেন পমরবামর (মনজ কিমলর মিমক) রনা
করমা, যেন ক তূর পাামড়র পামল আগুন কিেমত কপমা, তেন ক তার পমরবামরর কাকমির বমা, কতামরা
(এোমনই) অমপক্ষা কমরা, আমম আগুন কিেমত কপমমছ, ম্ভবত আমম কোন কেমক (রাস্তারঘাট ম্পমকণত)
ককামনা কোৌঁজ েবর মনম আমত পারমবা, আর তা না ম (কমপমক্ষ) জ্বন্ত আগুমনর মকছু টুকমরা কতা মনম
আমতই পারমবা, যামত কতামরা আগুন কপাামত পারমব।
৩০. যেন ক আগুমনর কামছ কপেৌৌঁছামা, তেন উপতযকার োন পামলর পমবত্র িূমমমিত একমট গাছ কেমক (গাবী)
আায এমা, ক মুা, আমমই আল্লা- ৃমষ্টকুমর একমাত্র মামক,
৩১. (তামক আমরা বা মা,) তুমম কতামার ামতর ামিমট যমীমন মনমক্ষপ কমরা; যেন ক তামক কিেমা, তা
(জীবন্ত) ামপর মমতাই ছুটাছুমট করমছ, তেন ক উমটা মিমক ছুটমত াগমা, কপছমনর মিমক তামকম কিেমা
না; (তার প্রমত তেন আমিল করা মা,) ক মুা, তুমম এমগম এমা, ি কপমা না। তুমম মো মনরাপি
মানুমিরই একজন।
৩২. তুমম কতামার াত কতামার (বুক) পমকমটর কিতমর রামো (কিেমব), ককামনা রকম অুিতা ছাড়াই তা উজ্জ্ব
ম কবমরম আমছ, (মন কেমক) ি (দুরীিূত) করার জমনয কতামার ামতর বাজু কতামার (বুমকর) ামে মমমম
রামো, এ মে কেরাউন  তার িী প্রধ্ানমির কামছ কতামার মামমকর পক্ষ কেমক (নবুমতর) দুমটা প্রমার্;
মতযই তারা এক গুনাগার জামত।
৩৩. ক বমা, ক আমার মামক, আমম (মনতান্ত িুবলত) তামির একজন মানুমক তযা কমরমছ, তাই আমার
ি মে তারা (ক তযার প্রমতমলাধ্ মনমত মগম) আমামক কমমর কেমব!
৩৪. আমার িাই ারূন, ক আমার চাইমত িামা কমর কো বমত পামর, অতএব তুমম তামক াাযযকারী
মমমব আমার ামে পামিম িা, যামত কমর ক আমামক মেণন করমত পামর, আমার ি মে, (আমম একা
কগম) তারা আমামক মমেযা প্রমতপন্ন করমব।
৩৫. আল্লা তাাা বমন (তুমম মচন্তা কমরা না), আমম কতামার িাইমক মিম কতামার াত লমিলাী করমবা
এবং আমার আাতমু মিম আমম কতামামির (এমন) লমি কযাগামবা কয, অতপর তারা (আর) কেমনা
কতামামির কামছ কপেৌৌঁছমত পারমব না, (পমরমলম) কতামরা এবং কতামামির অনুারীরাই তামির পর মবজী মব।
৩৬. অতপর যেন মুা আমার ুস্পষ্ট আাতমু মনম মির কামছ ামযর মা, তেন তারা বমা, এ কতা
কমতপ অীক ইন্দ্রজা ছাড়া আর মকছুই ন, আমরা আমামির বাবা-িািামির যমানা কতা এমন মকছু (ঘটমত)
শুমনমন!
৩৭. মুা বমা, আমার মামক িামা কমরই জামনন কক তাৌঁর কাছ কেমক কিাাত মনম এমমছ এবং
(কমিমনর মমতা আজ) কার পমরর্াম মক মব? (তমব একো মিক,) যামমরা কেমনাই ে  না।
৩৮. কেরাউন বমা, ক আমার পামরিরা, আমম কতা জামন না, আমম ছাড়া কতামামির আর ককামনা মাবুি আমছ
(অতপর ক ামানমক বমা), ক ামান (যা), আমার জমনয (ইট ততরীর জমনয) মামট আগুমন কপাড়া, অতপর
(তা মিম) আমার জমনয একমট ুউচ্চ প্রাাি মনমণার্ কমরা, কযন আমম (তামত মি) মুার মাবুিমক কিমে মনমত
পামর, আমম অবলয তামক মমেযাই মমন কমর!
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৩৯. ক এবং তার বামনীর কামকরা অনযািামবই (আল্লার) যমীমন অংকার করমা, রা ধ্মর মনমমছমা,
মির কেমনা আমার কামছ মেমর আমত মব না!
৪০. অতপর আমম তামক এবং তার কগাটা বামনীমক ধ্মর মুমে মনমক্ষপ করাম, অতএব (ক নবী), তুমম কিমো,
(মবমো করম) যামমমির পমরর্াম মক িাব ম োমক!
৪১. আমম মির এমন ব কাকমির কনতা বামনমমছ যারা (জাান্নামমর) আগুমনর মিমকই োকমব, (এ কারমর্ই)
ককামমতর মিন তামির (ককামনা রকম) াাযয করা মব না।
৪২. দুমনা (কযমন) আমম তামির কপছমন আমার ানত ামগম করমেমছ, (কতমমন) ককামমতর মিন তারা
মনতান্ত ঘৃমর্ত কাকমির মমধ্য লামম মব।
৪৩. অতীমতর বহু মানবমগাষ্ঠীমক আমার ামে মবমোমর আচরমর্র জমনয ধ্বং করার পর আমম মুামক
(তারাত) ককতাব িান কমরমছ, এ ককতাব মছমা মানুমির জমনয জ্ঞান  তত্ত্বকোর মাার, (মবণাপমর) এ
(ককতাব মছমা) তামির জমনয কিাাত  রমত, যামত কমর তারা (এ কেমক) মলক্ষা গ্রর্ করমত পামর।
৪৪. (ক নবী,) মুামক যেন আমম (নবুমতর) মবধ্ান মিমমছাম, তেন তুমম (তূর পাামড়র) পমিম পামল (ক
মবমল িানমটমত উপমিত) মছম না, না তুমম এ ঘটনার প্রতযক্ষিলণীমির িম লামম মছম,
৪৫. বরং তারপর আমম আমরা অমনক মানবমগাষ্ঠীর আমবিণাব ঘমটমমছাম, অতপর তামির পর বহু যুগ
অমতবামত ম কগমছ (তারা আজ ককউ অবলমষ্ট কনই), আর তুমম মািইানবাীমির মামঝ উপমিত মছম না
কয, তুমম তামির কামছ আমার আাতমু পমড় পমড় শুমনমমছা, মকন্তু (ক মমর েবরােবর কতামার কামছ)
কপেৌৌঁছামনার জমনয আমমই (কোমন মজুি) মছাম।
৪৬. মুামক যেন আমম (প্রেম বার) আায মিমমছাম, তেন তুমম তূর পাামড়র (ককামনা) মিমকই মজুি
মছম না, মকন্তু এটা মে (কতামার প্রমত) কতামার মামমকর রমত (কয, মতমন কতামামক এ ব অবমত কমরমছন),
যামত কমর (এর মাধ্যমম) তুমম এমন এক ম্প্রিামক তকণ করমত পামরা, যামির কামছ কতামার আমগ ককামনা
তকণকারী আমমন কয, তারা উপমিল গ্রর্ করমব।
৪৭. এমন কযন না , মির কৃতকমমণর জমনয মির পর ককামনা মবপযণ এম পড়মব এবং (তেন) তারা
বমব, ক আমামির মামক, তুমম আমামির কামছ ককামনা রূ পািাম না ককন? তাম আমরা কতামার
আাতমুমর অনুবতণন করতাম এবং আমরা (বাই) ঈমানিারমির িম লামম ম কযতাম।
৪৮. অতপর যেন আমার কাছ কেমক তামির কামছ তয (িীন) এমা, তেন তারা বমত াগমা, এ (নবী)-কক
ক ধ্রমনর মকছু (ককতাব) কিা মা না ককন, যা মুামক কিা মমছমা, (মকন্তু তুমম বমা,) মুামক যা কিা
মমছমা তা মক ইমতপুমবণ এরা অস্বীকার কমরমন? তারা কতা (এ) বমমছ, এ উিমটই মে যাদু, এর একমট
আমরকমটর মেণক এবং তারা বমমছ, আমরা (এর) ককামনাটাই মামন না।
৪৯. (ক নবী,) তুমম (এমির) বমা, যমি (উিটাই মমেযা  এবং) কতামরা (কতামামির এ িাবীমত) তযবািী
, তাম আল্লা তাাার কাছ কেমক অনয ককামনা ককতাব মনম এমা, যা এ দু'কটার তুনা িামা মব,
(তাম) আমম তার অনুরর্ করমবা।
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৫০. যমি এরা কতামার এ কোর ককামনা জবাব না কি, তাম কজমন করমো, এরা (আম) মনমজমির কো
েুলীর অনুরর্ কমরই (এব বম); তার চাইমত কবলী কগামরা বযমি আর কক আমছ কয আল্লা তাাার পক্ষ
কেমক ককামনা কিাাত (পাা) ছাড়াই ককব মনমজর কো েুলীর অনুরর্ কমর; আল্লা তাাা কেমনা
যামম জামতমক পে কিোন না।
৫১. আমম (আমার) বার্ী (ককারআমনর এ কোমক) তামির জমনয ধ্ীমর ধ্ীমর পামিমমছ, যামত কমর তারা মলক্ষা
গ্রর্ করমত পামর।
৫২. (ককারআন নামযমর) আমগ আমম যামির আমার ককতাব িান কমরমছাম (তামির মমধ্য যারা তযানুমন্ধৎু
মছমা), তারা এর পর ঈমান এমনমছ।
৫৩. যেন তামির ামমন এ ককতাব কতাাত করা  তেন তারা বম, আমরা এর পর ঈমান এমনমছ,
(ককননা) আমরা জামন, এটাই তয, এটা আমামির মামমকর কাছ কেমকই এমমছ, আমরা আমগ (আল্লার
ককতাব) মানতাম।
৫৪. এরাই মে কব কাক যামির তামির (িীমনর পমে) তধ্যণ ধ্ারমর্র জমনয দু'বার পুরস্কৃত করা মব, তারা
তামির িামা (আম) িারা মে (আম) দুর কমর, আমম তামির কয করমযক িান কমরমছ তারা তা কেমক
(আল্লার পমে) বয কমর।
৫৫. এরা যেন ককামনা বামজ কো শুমন তেন তা পমরার কমর চম এবং (এমির) বম, আমামির কামজর
(িামত্ব) আমামির (পর), আর কতামামির (কামজর) িামত্ব কতামামির (পর), কতামামির জমনয াাম, তা
ছাড়া আমরা জামমির ামে তকণ করমত চাই না!
৫৬. যামক তুমম িামাবামা (তমব এ িামাবাার কারমর্ই) তুমম তামক কিাাত িান করমত পারমব না, তমব
যাৌঁ, আল্লা তাাা যামক চান তামক অবলযই মতমন কিাাত িান কমরন, মতমন িামা কমরই জামনন কারা এ
কিাামতর অনুারী (মব)।
৫৭. (ক নবী,) এরা বম, যমি আমরা কতামার ামে মমম কিাামতর পে ধ্মর তাম (অমবমে) আমামির এ
যমীন কেমক তামড়ম কিা মব; (তুমম তামির মজমজ্ঞ কমরা,) আমম মক তামির (ববামর) জমনয লামন্ত 
মনরাপত্তার লমর জাগা কমর কিইমন? কযোমন তামির করমযমকর জমনয আমার কাছ কেমক ব ধ্রমনর েমু
আম, মকন্তু তামির অমধ্কাংল মানুই (কলাকর আিা করমত) জামন না।
৫৮. আমম এমন অংেয জনপি মনমুণ কমর মিমমছ, যার অমধ্বাীমির তামির অেণননমতক মৃমি মিমত্ত কমর
করমেমছমা, (অেচ) এ মে তামির ঘরবামড়গুমা (আর এ মে তার ধ্বংাবমল), এমির (ধ্বংমর) পর (এব
জাগা) ামানযই ককামনা মানুমর বমত মছমা; (কল পযণন্ত) আমমই (ব মকছুর) মামক ম োকাম।
৫৯. (ক নবী,) কতামার মামক ককামনা জনপিমকই ধ্বং কমরন না, যমতাক্ষর্ না ক (জনপমির) ককন্দ্রিম
ককামনা নবী না পািান, কয তামির কামছ আমার আাতমু কতাাত করমব, আমম জনপিমু কেমনা বরবাি
কমর না, যমতাক্ষর্ না কোনকার অমধ্বাীরা যামম (মমমব পমরগমর্ত) ম যা।
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৬০. কতামামির যা মকছু কিা মমছ তা মে ককব এ (অিাী) পামেণব জীবমনর কিাগমবা  তার কলািা
ামগ্রী মাত্র, (মমন রােমব) যা মকছু আল্লা তাাার কামছ আমছ তা (এর চাইমত) অমনক উৎকৃষ্ট এবং িাী,
কতামরা মক বুঝমত পামরা না?
৬১. যামক আমম (জান্নামতর) উত্তম প্রমতশ্রুমত মিম করমেমছ এবং কয বযমি (ককামমতর মিন) তা কপম যামব,
ক বযমি মক কমর তার মমতা মব যামক আমম পামেণব জীবমনর মকছু কিাগম্ভার মিম করমেমছ অতপর কয বযমি
তামির মমধ্য গনয মব যামির ককামমতর মিন আমার ম্মুমে তব করা মব।
৬২. কমিন আল্লা তাাা তামির োক কিমবন এবং বমবন, আজ ককাো আমার (কব) লরীক, যামির
কতামরা (আমার াবণমিেৌমমত্ব) অংলীিার মমন করমত!
৬৩. (আযামবর) এ মবধ্ান যামির পর কাযণকর মব তারা (তেন) বমব, ক আমামির মামক, এরাই মে
কব বযমি যামির আমরা কগামরা কমরমছাম, আমরা কযমমন এমির কগামরা কমরমছাম, কতমমন আমরা
মনমজরা কগামরা ম মগমমছাম, (আজ) আমরা কতামার িরবামর িামত্বমুি ম যামে, এরা ককব
আমামিরই কগাামী করমতা না (এরা মনমজমির প্রবৃমত্তর কগাামী করমতা)।
৬৪. অতপর (কমালমরকমির) বা মব, োমকা আজ কতামামির লরীকমির, তারপর তারা তামির োকমব, মকন্তু
তারা তামির ককামনাই জবাব মিমত পারমব না, (ইমতমমধ্য) কমালরমকরা মনমজর কচামেই আযাব কিেমত পামব,
কমতা িামা মতা যমি এরা মিক পমের ন্ধান কপমতা!
৬৫. কমিন (আল্লা তাাা পুনরা) তামির োক কিমবন এবং বমবন, নবীমির কতামরা মক জবাব মিমমছম?
৬৬. কমিন তামির (মমনর) পর (কেমক) ব মবই ামরম যামব, তারা এমক অপমরর কামছ ককামনা কো
মজমজ্ঞ করার ুমযাগ পামব না।
৬৭. তমব কয বযমি তাবা কমরমছ এবং ঈমান এমনমছ, কনক আম কমরমছ (তার কো আািা), আলা করা যা
ক মুমিপ্রাপ্তমির িম লামম মব!
৬৮. (ক নবী, তুমম তামির বমা,) কতামার মামক যা চান তাই মতমন পিা কমরন এবং (তামির জমনয) কয মবধ্ান
মতমন পছে কমরন তাই মতমন জামর কমরন, (এ বযাপামর) তামির কামরাই ককামনা ক্ষমতা কনই, আল্লা তাাা
মান, মির কলমরক কেমক মতমন অমনক ঊমধ্বণ।
৬৯. কতামার মামক আমরা জামনন, যা মকছু এমির অন্তর কগাপন কমর এবং যা মকছু এরা প্রকাল কমর।
৭০. আর মতমনই মান আল্লা তাাা, মতমন) ছাড়া আর ককামনা মাবুি কনই; মস্ত তারীে তাৌঁর জমনয দুমনামত
(কযমন) এবং আমেরামত (কতমমন), আইন  মবধ্ান তাৌঁরই, কতামামির তাৌঁর কামছই মেমর কযমত মব।
৭১. (ক নবী,) এমির মজমজ্ঞ কমরা, কতামরা মক কেমনা কিমব কিমেমছা, যমি আল্লা তাাা রাতমক কতামামির
পর ককামমতর মিন পযণন্ত িাী কমর কিন তাম আল্লা তাাা ছাড়া এমন ককান মাবুি আমছ কয কতামামির
একটুোমন আমা এমন মিমত পারমব; (তারপর) কতামরা কর্ণপাত করমব না?
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৭২. তুমম (আমরা) বমা, কতামরা কেমনা একো মক কিমব কিমেমছা, আল্লা তাাা যমি মিনমক (করায)
ককামত পযণন্ত (িাী কমর) কতামামির পর বমম কিন, তাম (বমা) আল্লা তাাা ছাড়া আর ককান মাবুি
আমছ কয কতামামির (জমনয) রাত এমন মিমত পারমব, কযোমন কতামরা এমতাটুকু মবোম কনমব, কতামরা মক (আল্লা
তাাার এ কনামত) কিেমত পা না?
৭৩. এটা কতা তাৌঁরই রমত কয, মতমন কতামামির জমনয রাত  মিন বামনমমছন। যামত কমর কতামরা (রামত)
আরাম করমত পামরা এবং (মিমনর কবা) তাৌঁর (জীমবকার) অনুগ্র ন্ধান করমত পামরা, কযন কতামরা তাৌঁর
কলাকর আিা করমত পামরা!
৭৪. কমিন (আবার) আল্লা তাাা তামির োক কিমবন এবং বমবন, ককাো (আজ) আমার কব লরীক
যামির কতামরা (আমার াবণমিেৌমমত্ব) অংলীিার মমন করমত!
৭৫. কমিন আমম প্রমতযক জামতর মাঝ কেমক এক একজন াক্ষী কবর কমর আনমবা, অতপর (তামির) বমবা,
কতামরা (বাই কতামামির পমক্ষ) িী প্রমার্ ামযর কমরা, (কমিন) রা বাই বুঝমত পারমব, (যাবতী তয)
একমাত্র আল্লা তাাার জমনযই মনধ্ণামরত, তারা (আল্লা তাাা ম্পমকণ ) কযব কো উদ্ভাবন করমতা তা
মনমমমই তামির কাছ কেমক ামরম যামব।
৭৬. মনমেম কারূন মছমা মুার জামতর কাক, (মকন্তু তা মত্ত্ব) ক তামির পর িারী যুুম কমরমছমা,
(অেচ) আমম তামক (এমতা) মবলা পমরমার্ ধ্নিান্ডার িান কমরমছাম কয, তার (িান্ডামরর) চামবগুমা (বন
করা) একি লমিলাী কামকর পমক্ষ মছমা (একটা) কষ্টাধ্য বযাপার, তার জামতর কামকরা তামক বমা,
(ধ্ন ম্পি মনম) িম্ভ কমরা না, মনমেম আল্লা তাাা িামম্ভকমির পছে কমরন না।
৭৭. (এবং এই কয ম্পি) যা আল্লা তাাা কতামামক মিমমছন, তা মিম পরকামর কযার্ তাাল কমরা এবং
দুমনা কেমক ম্পমির কয (আ) অংল (পরকাম মনম কযমত মব) তা িুম কযমা না এবং আল্লা তাাা
কযিামব (ধ্ন ম্পি মিম) কতামার পর কমমরবানী কমরমছন, তুমম কতমমন (তাৌঁর পমে তা বয কমর তাৌঁর
বাোমির পর) িা কমরা, (ম্পমির বাাদুরী মিম) যমীমন মবপযণ ৃমষ্ট করমত কযমা না; মনমেম আল্লা
তাাা োািী কাকমির িামাবামন না।
৭৮. কারূন (একো শুমন) বমা, এ (মবলা) ধ্ন ম্পি আমার জ্ঞান ( কযাগযতা)-বমই আমামক কিা
মমছ; মকন্তু এ (মুেণ) কাকটা মক জানমতা না, আল্লা তাাা তার আমগ বহু মানবমগাষ্ঠীমক ধ্বং কমর
মিমমছন, যারা লমি ামমেণ তার চাইমত মছমা অমনক প্রব এবং তামির জমা মুধ্ন (তার তুনা) মছমা
অমনক কবলী; অপরাধ্ীমির তামির অপরাধ্ (-জমনত অজুাত) ম্পমকণ মজজ্ঞাাবাি করা মব না।
৭৯. অতপর (একমিন) ক তার কাকমির ামমন (মনমজর লান লকমতর প্রিলণনী করার জমনয) জাৌঁকজমমকর
ামে কবর মা; (মানুমির মামঝ) যারা পামেণব জীবমনর (কিাগমবা) কামনা করমতা তেন তারা বমা, আা!
(কমতা িামা মতা) কারূনমক যা কিা মমছ তা যমি আমামির োকমতা, আমই ক মািাগযবান বযমি।
৮০. (অপরমিমক) যামির (আল্লা তাাার পক্ষ কেমক) জ্ঞান কিা মমছ তারা বমা, মধ্ক কতামামির
(ম্পমির) পর, (বস্তুত) যারা আল্লা তাাার পর ঈমান আমন এবং কনক কাজ কমর, তামির জমনয কতা
আল্লা তাাার কিা পুরস্কারই কেষ্ঠ, আর তা শুধ্ু তধ্যণলীরাই কপমত পামর।
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৮১. পমরমলম আমম তামক এবং তার (ঐশ্বমযণ িরা) প্রাািমক যমীমন কগমড় মিাম। তেন (যারা তার এ ম্পমির
জমনয একটু আমগই আমক্ষপ করমছমা তামির) এমন ককামনা িই (কোমন মজুি) মছমা না, যারা আল্লা
তাাার (গযমবর) কমাকামবা তামক (একটু) াাযয করমত পারমা, না ক মনমজ মনমজমক (গযব কেমক) রক্ষা
করমত পারমা!
৮২. মাত্র গতকা (ন্ধযা) পযণন্ত যারা তার জাগা কপেৌৌঁছার কামনা করমছমা, তারা আজ কা কবাই বমত
াগমা, (আম) আল্লা তাাা তাৌঁর বাোমির মামঝ যামক চান (তার জমনয) করমযক বামড়ম কিন, আর যামক
চান (তার জমনয) তা ংকীর্ণ কমর কিন, যমি আল্লা তাাা আমামির পর তাৌঁর অনুগ্র না করমতন, তমব
আমামির মতমন (কারূমনর মমতাই আজ) যমীমনর কিতর পুৌঁমত মিমতন; (আমই) কামেররা কেমনাই েকাম
 না।
৮৩. এটা মে আমেরামতর (মচর লামন্তর) ঘর, আমম এটা তামির জমনয মনধ্ণামরত কমর করমেমছ যারা দুমনা
(ককামনা রকম) প্রাধ্ানয মবস্তার করমত চা না- না তারা (যমীমন) ককামনা রকম মবপযণ ৃমষ্ট করমত চা, শুি
পমরর্াম কতা (এই) পরমযগার মানুমির জমনযই রমমছ।
৮৪. কয বযমিই (ককামমতর মিন ককামনা) কনকী মনম ামযর মব, তামক তার (পানার) চাইমত কবলী পুরস্কার
কিা মব, আর কয বযমি ককামনা মে কাজ মনম আমব (ক কযন কজমন রামে), যারাই মে কাজ কমরমছ তামির
ককব কটুকু পমরমার্ লামস্তই কিা মব, কয পমরমার্ (মে তারা মনম এোমন) ামযর মব।
৮৫. (ক নবী,) কয আল্লা তাাা এ ককারআন কতামার পর অবলয পানী কমরমছন, মতমন অবলযই কতামামক
কতামার (কাংমেত পুর্য) িূমমমত মেমরম মনম যামবন; তুমম (তামির) বমা, আমার মামক এটা িামা কমরই
জামনন, কক তাৌঁর কাছ কেমক কিাাত মনম এমমছ আর কক ুস্পষ্ট কগামরাীমত (মনমমজ্জত) রমমছ।
৮৬. (ক নবী,) তুমম (কতা কেমনা) এ আলা কমরামন, কতামার পর ককামনা ককতাব নাময মব, (যাৌঁ, এটা মছমা)
কতামার মামমকর একান্ত কমমরবানী (কয, মতমন কতামামক ককতাব িান কমরমছন), ুতরাং তুমম কেমনা (তয
প্রতযােযানকারী) যামমমির পক্ষ কনমব না।
৮৭. (কিমো,) এমন কযন কেমনা না  কয, কতামার পর আল্লা তাাার আাতমু নাময বার পর তারা
কতামামক (এর অনুরর্ কেমক) মবরত রােমব, (কতামার কাজ মব) তুমম মানুমির কতামার মামমকর মিমক
আহ্বান করমব এবং মনমজ তুমম কেমনা কমালমরকমির অন্তরিুি মব না।
৮৮. কেমনা আল্লা তাাার ামে তুমম অনয ককামনা মাবুিমক কেমকা না। মতমন বযতীত অনয ককামনা মাবুি
কনই। তাৌঁর মান ত্তা ছাড়া প্রমতমট বস্তুই ধ্বংলী; যাবতী াবণমিেৌমত্ব তাৌঁর জমনযই এবং কতামামির বাইমক
তাৌঁর কামছই মেমর কযমত মব।
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ুযা আর আনকাফুত
ভক্কায় অফতীর্ণ- আয়াত ৬৯, রুকু ৭
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. আলরপ-রা-ভ-ভী-ভ,
২. ভানুলযা লক (এটা) ভমন কময লনময়মে, তামেয (শুধু) এটুকু ফরায কাযমর্ই ছেমে ছেয়া মফ ছম, আভযা ঈভান
এমনলে এফং তামেয (ছকামনা যকভ) যীক্ষা কযা মফ না।
৩. আলভ ছতা ছফ ছরাকমেযও যীক্ষা কমযলে মাযা এমেয আমে (এবামফই ঈভামনয োফী কময) লেমরা, অতয
আল্লা তায়ারা লনশ্চয়ই তামেয বামরা কময ছেমন ছনমফন মাযা (ঈভামনয োফীমত) তযফােী, (আফায ঈভামনয)
লভথ্যা োফীোযমেযও লতলন অফযই ছেমন ছনমফন।
৪. মাযা ফ ভয় গুনাময কাে কময ছফোয় তাযা এটা ধময লনময়মে, তাযা (বফললয়ক প্রলতমমালেতায়) আভায
ছথ্মক আমে চমর মামফ, (এটা তামেয) একটা ভন্দ লধান্ত, মা (আভায ম্পমকণ) তাযা কযমত াযমরা।
৫. ছতাভামেয ভমধয ছম ফযলি এ আা কময, ছ আল্লা তায়ারায াভনাাভলন মফ (তমফ ছ ছমন ছেমন যামে),
আল্লা তায়ারায লনধণালযত (এ) ভয়টা অফযই আমফ; আল্লা তায়ারা ফলকেু ছামনন, ফ লকেু োমনন।
৬. ছম ফযলি (আল্লা তায়ারায মথ্) ংগ্রাভ াধনা কময, ছ ছতা (আমর) তা কময তায লনমেয (করযামর্য)
েমনযই, অফযই আল্লা তায়ারা ৃলিকুর ছথ্মক প্রময়ােনভুি।
৭. মাযা ঈভান আমন এফং ছনক কাে কময, আলভ লনশ্চয়ই তামেয ছফ ছোলত্রুলটগুমরা দুয কময ছেমফা এফং তাযা
ছমফ ছনক আভর কময আলভ তামেয ছফ কমভণয উত্তভ পর ছেমফা।
৮. আলভ ভানুলমক তামেয লতাভাতায ামথ্ দ্ব্যফায কযায আমে লেময়লে; (লকন্তু) মলে কেমনা তাযা ছতাভামক
আভায ামথ্ কাউমক যীক কযায েমনয েফযেলি কময, (ছমমতু এ) ফযাাময ছতাভায কামে (ছকামনা যকভ)
েরীর প্রভার্ ছনই, তাই তুলভ তামেয ছকামনা আনুেতয কমযা না; ছকননা ছতাভামেয ছতা লপময মাফায োয়ো আভায
কামেই, আয তেন আলভ অফযই ছতাভামেয ফলকেু ফমর ছেমফা, ছতাভযা (দুলনয়ায েীফমন ছক ছকাথ্ায়) লক
কযমত!
৯. মাযা আল্লা তায়ারায ওয ঈভান এমনমে এফং ছনক আভর কমযমে, আলভ অফযই তামেয ছনক ফান্দামেয
অন্তবুণি কময ছনমফা।
১০. ভানুলমেয ভামে লকেু এভনও আমে মাযা (ভুমে) ফমর, আভযা আল্লা তায়ারায ওয ঈভান এমনলে, লকন্তু
মেন তামেয আল্লায মথ্ (চরায েমনয) কি ছেয়া য় তেন তাযা ভানুমলয এ ীেনমক আল্লা তায়ারায
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আমামফয ভমতাই ভমন কময; আফায মেন ছতাভায ভালরমকয ছকামনা াাময আম তেন তাযা (ভুরভানমেয)
ফরমত থ্ামক, অফযই আভযা ছতাভামেয ামথ্ লেরাভ; (এযা ভমন কময,) আল্লা তায়ারা লক ৃলিকুমরয
(ভানুলমেয) অন্তমযয ছোন লফলয় ম্পমকণ ছভামটই অফেত নন?
১১. আল্লা তায়ারা অফযই তামেয বামরা কময ছেমন ছনমফন মাযা ঈভান এমনমে, আফায লতলন ছভানামপকমেযও
বামরা কময ছেমন ছনমফন।
১২. কামপযযা ঈভানোযমেয ফমর, ছতাভযা আভামেয মথ্য অনুযর্ কমযা, আভযা (ছকয়াভমতয লেন) ছতাভামেয
গুনাভুময ছফাো তুমর ছনমফা; (অথ্চ) তাযা (ছলেন) তামেয লনমেমেয গুনাভুময াভানয লযভার্ ছফাোও
উঠামত াযমফ না; এযা (আমরই) মে লভথ্যাফােী।
১৩. (ছকয়াভমতয লেন) এযা অফযই তামেয লনমেমেয গুনাময ছফাো উঠামফ, (তাযয) তামেয এ ছফাোয ামথ্
(থ্াকমফ ছতাভামেয) ছফাোও, (দুলনয়ায েীফমন) মমতা লভথ্যা কথ্া তাযা উদ্ভাফন কমযমে, তামেয অফযই ছ
ফযাাময ছলেন প্রশ্ন কযা মফ।
১৪. আলভ নূমক অফযই তায োলতয কামে ালঠময়লেরাভ, ছ ওমেয ভামে অফস্থান কযমরা ঞ্চা কভ এক
াোয ফেয; (তাযা তায কথ্া শুনমরা না) অতয ভাপ্লাফন এম তামেয াকোও কযমরা, (ভুরত) তাযা লেমরা
(ফমোই) মামরভ।
১৫. (এ ভাপ্লাফন ছথ্মক) আলভ তামক এফং তায ামথ্ ছমনেৌকায আমযাীমেয যক্ষা কমযলে, আয আলভ এ (ঘটনা)ছক ৃলিকুমরয (ভানুলমেয) েমনয একলট লনেণন ফালনময় ছযমেলে।
১৬. আয মেন ইফযাীভ তায োলতমক ফরমরা, ছতাভযা এক আল্লা তায়ারায এফাোত কমযা এ ফং তাাঁমকই বয়
কমযা; এটাই ছতাভামেয েমনয বামরা মলে ছতাভযা ফুেমত ামযা।
১৭. ছতাভযা ছতা আল্লা তায়ারামক ফাে লেময় ছকফর ভুলতণভুময ুো কমযা এফং (স্বয়ং আল্লা তায়ারা ম্পমকণ)
লভথ্যা কথ্া উদ্ভাফন কমযা; আল্লা তায়ারামক ফাে লেময় ছমফ ভুলতণয ছতাভযা ুো কমযা, তাযা ছতাভামেয
ছকামনাযকভ ছযমমমকয ভালরক নয়, অতএফ ছতাভযা একভাত্র আল্লা তায়ারায কামেই ছযমমক চাও, শুধু তাাঁযই
এফাোত কমযা এফং তাাঁয (ছনয়াভমতয) ছাকয আোয় কমযা; (ছকননা) ছতাভামেয তাাঁয কামেই লপলযময় ছনয়া মফ।
১৮. আয মলে ছতাভযা (আভায নফীমক) লভথ্যা প্রলতন্ন কমযা (তামর ছেমন ছযমো), ছতাভামেয আমেয োলতয
ছরামকযাও (তামেয মভানায নফীমেয) লভথ্যা প্রলতন্ন কমযমে; (ভুরত) ুস্পিরূম (ভানুলমেয কামে আল্লায
কথ্া) ছেৌাঁমে ছেয়াই মে যুমরয কাে।
১৯. এ ছরামকযা লক রক্ষয কময না, লকবামফ আল্লা তায়ারা প্রথ্ভফায তাাঁয ৃলিমক অলিত্ব োন কযমরন, লকবামফ
তামক আফায (তায আমেয অফস্থায়) লপলযময় আনমফন; এ কােটা আল্লা তায়ারায কামে লনতান্ত ে।
২০. (ছ নফী,) তুলভ ফমরা, ছতাভযা আল্লায মভীমন লযভ্রভর্ কমযা এফং (এয ফণত্র) ছেমো, লকবামফ আল্লা
তায়ারা তাাঁয ৃলিমক প্রথ্ভ ফায অলিমত্ব আমনন এফং (একফায ধ্বং ময় ছেমর) লকবামফ আফায লতলন তা ুনফণায
য়ো কমযন; লনমন্দম আল্লা তায়ারা ফলকেুয ওয প্রফর ক্ষভতাফান।
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২১. লতলন মামক চান তামক ালি ছেন আফায মামক চান তামক (ক্ষভা কময তায ওয) অনুগ্র কমযন; (ফণাফস্থায়)
ছতাভামেয তাাঁয লেমকই লপময ছমমত মফ।
২২. ছতাভযা মভীমন (ছমভন) আল্লা তায়ারামক (তাাঁয লযকল্পনায়) অক্ষভ কময লেমত াযমফ না, (ছতভলন াযমফ
না) আভামন (ফস্তুত) আল্লা তায়ারা োো ছতাভামেয ছকামনা অলববাফক ছনই, ছনই ছকামনা াামযকাযীও!
২৩. মাযা আল্লা তায়ারায আয়াতভু ও তাাঁয াভনাাভলন ওয়ামক অস্বীকায কময, (ভুরত) ছফ ছরাক
আভায অনুগ্র ছথ্মক লনযা ময় ছেমে, আয এযাই মে ছ ফ ভানুল, মামেয েমনয যময়মে ভভণনত্মুে ালি।
২৪. অতয তামেয (ইফযাীমভয োলতয) কামে এ োো (আয ছকামনা) েফাফ থ্াকমরা না ছম, তাযা ফরমত
রােমরা, এমক ছভমযই ছপমরা লকংফা তামক আগুমন ুলেময় োও, অতয (তাযা মেন তামক আগুমন লনমক্ষ
কযমরা তেন) আল্লা তায়ারা তামক (জ্বরন্ত) আগুন ছথ্মক উধায কযমরন; অফযই ছভামভনমেয েমনয এ (ঘটনা)য ভামে (আল্লা তায়ারায কুেযমতয) অমনক লনেণন ভেুে যময়মে।
২৫. (ইফযাীভ) ফরমরা, ছ আভায োলতয ছরামকযা, ছতাভযা ছতাভামেয ালথ্ণফ েীফমন এমক অমযয প্রলত
বামরাফাা (ফৃলধ)-য োলতময আল্লা তায়ারামক ফাে লেময় লনমেমেয ামত েো ভুলতণগুমরামক (লনমেমেয ভাফুে)
ধময লনময়মো, অথ্চ ছকয়াভমতয লেন ছতাভামেয (এ বামরাফাায) একেন ফযলি আমযকেনমক (লচনমতও)
অস্বীকায কযমফ, তাযা তেন একেন আমযকেনমক অলবা লেমত থ্াকমফ, (লযমমল) ছতাভামেয ফায (চুোন্ত)
লঠকানা মফ োান্নাভ, আয ছলেন ছকউই ছতাভামেয েমনয ছকামনা াামযকাযী থ্াকমফ না।
২৬. অতয রুত তায ওয ঈভান আনমরা। (ইফযাীভ) ফরমরা, আলভ (এফায) আভায ভালরমকয (ফমর ছেয়া
স্থামনয) লেমক লেযত কযলে; অফযই লতলন ভাযাক্রভারী ও লফজ্ঞ কুরী।
২৭. অতয আলভ তামক (ছেমর লমমফ) ইাক ও (নালত লমমফ) ইয়াকুফ োন কযরাভ, তায ফংধাযায় আলভ
নফুওত ও ছকতাফ (নালমমরয ধাযা অফযাত) যােরাভ, (নফুওত দ্ব্াযা) আলভ দুলনয়ামতও তামক ুযস্কৃত কযরাভ,
আয আমেযামত ছ অফযই আভায ছনক ফান্দামেয েমর ালভর মফ।
২৮. আয (আলভ) রুতমক (তায ছরাকমেয কামে) ালঠময়লেরাভ, মেন ছ তায োলতমক ফরমরা, ছতাভযা এভন
এক অশ্লীর কাে লনময় এমমো, মা ইলতুমফণ ৃলিকুমরয ছকামনা ভানুলই কমযলন।
২৯. (ছতাভামেয এ লক মরা!) ছতাভযা লক (ছতাভামেয কাভনা-ফানায েমনয ভলরামেয ফাে লেময়) ুরুলমেয
কামে ালময মো এফং (এ উমেম আল্লা তায়ারায লনধণালযত) থ্মক ছতাভযা (প্রকাযান্তময) ছকমট লেমো এফং
ছতাভযা ছতাভামেয বযা ভেলরম এ অশ্লীর কামে রলি মো; তামেয (রুমতয োলতয ভানুমলয) কামেও এ োো
আয ছকামনা েফাফ লেমরা না ছম, তাযা ফরর (যাাঁ, মাও), লনময় এমা আভামেয ওয আল্লায আমাফ, মলে তুলভ
(ছতাভায আমামফয ওয়াোয়) তযফােী ও।
৩০. (এ কথ্া শুমন) ছ (আল্লায েযফাময পলযয়াে কময) ফরমরা, ছ আভায ভালরক, (এই) পাােী োলতয
ছভাকামফরায় তুলভ আভায় াাময কমযা।
৩১. অতয মেন আভায াঠামনা ছপমযতাযা একটা ুেফয লনময় ইফযাীমভয কামে এমরা, তেন তাযা ফরমরা,
আভযা (রুমতয) এ েনমেয অলধফাীমেয ধ্বং কযমফা, ছকননা তায অলধফাীযা ফমো মামরভ।
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 3

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৩২. (একথ্া শুমন) ছ ফরমরা, (তা লক কময ম্ভফ?) ছোমন ছতা (নফী) রুতও যময়মে; তাযা ফরমরা, আভযা
(বামরা কমযই) োলন ছোমন ছক (ছক) আমে। আভযা রুত এফং তায লযফামযয ছরাকেনমেয অফযই যক্ষা
কযমফা, তমফ তায স্ত্রীমক নয়, ছ আমামফ মে থ্াকা ছরাকমেয েমর ালভর মফ।
৩৩. তাযয মেন (তযই) আভায াঠামনা ছপমযতাযা রুমতয কামে এমরা, তেন (তামেয আেভন) রুমতয কামে
োযা রােমরা, এমেয (ম্মান যক্ষা কযমত াযমফ না) কাযমর্ তায ভন ছবংমে ছেমরা, ওযা (এটা ছেমে) ফরমরা
(ছ রুত), তুলভ বয় ছময়া না, (তুলভ) দুলশ্চন্তাগ্রিও ময়া না। আভযা তুলভ এফং ছতাভায লযফায-লযেনমেয যক্ষা
কযমফা, তমফ ছতাভায স্ত্রীমক নয়, ছ ছতা আমামফ মে থ্াকা ফযলিমেযই একেন।
৩৪. আভযা (অলচময) এ েনমেয (ফাকী) অলধফাীমেয ওয আভান ছথ্মক এক (বীলতকয) আমাফ নালমর
কযমফা, ছকননা এযা লেমরা (বীলর্) গুনাোয োলত।
৩৫. (একলেন লতয লতযই আলভ এ েনেমক উমে লেময়লে এফং) তেন ছথ্মক আলভ তায জ্ঞানফান ম্প্রোময়য
েমনয একলট ুস্পি লনেণন কময ছযমে লেময়লে।
৩৬. আলভ ভােইয়ান (ফাী)-এয কামে তামেয বাই ছায়ায়ফমক ালঠময়লে, তেন ছ (তামেয) ফরমরা, ছ আভায
োলত, ছতাভযা এক আল্লা তায়ারায এফাোত কমযা এফং যকার লেফময (ুযস্কামযয) আা কমযা, (আল্লায)
মভীমন ছতাভযা লফমণয় ৃলি কমযা না।
৩৭. লকন্তু তাযা তামক লভথ্যা াফযি কযমরা, অতয প্রচন্ড বূলভকম্প তামেয াকোও কযমরা, পমর তাযা লনে
লনে ঘমযই উুে ময় মে থ্াকমরা।
৩৮. আ'ে এফং াভুেমকও (আলভ ধ্বং কময লেময়লে), তামেয (ধ্বংপ্রাি) ফলত ছথ্মকই ছতা ছতাভামেয কামে
(আমামফয তযতা) প্রভালর্ত ময় ছেমে। য়তান তামেয কাে তামেয াভমন ছাবন কময ছযমেলেমরা এফং (এ
ছমকেৌমর) ছ তামেয (লঠক) যািায ছথ্মক লপলযময় ছযমেলেমরা, অথ্চ তাযা (তামেয অনয ফ ফযাাময) লেমরা
োরুর্ লফচক্ষর্!
৩৯. কারূন, ছপযাউন এফং াভানমকও (আলভ ধ্বং কমযলে)। ভুা তামেয কামে আভায ুস্পি আয়াত লনময়
এমলেমরা, লকন্তু তাযা (তামক ভানায ফেমর) মভীমন ফমো ছফী অংকায কমযলেমরা এফং তাযা ছকামনা অফস্থায়
(আভায আমাফ ছথ্মক) ালরময় আমে চমর ছমমত াযমতা না।
৪০. অতয এমেয ফাইমকই আলভ (তামেয) লনে লনে গুনাময কাযমর্ াকোও কমযলে, এমেয কামযা ওয
প্রচন্ড েে ালঠময়লে, কাউমক ভােেণন এম আঘাত ছমনমে, কাউমক আলভ মভীমনয নীমচ ছেমে লেময়লে, আফায
কাউমক আলভ (ালনমত) ডুলফময় লেময়লে, (ভুরত) আল্লা তায়ারা এভন লেমরন না ছম, লতলন এমেয ওয ছকামনা
মুরুভ কমযমেন, মুরুভ ছতা ফযং তাযা লনমেযাই লনমেমেয ওয কমযমে।
৪১. ছমফ ছরাক আল্লা তায়ারায ফেমর অনযমক (লনমেমেয) অলববাফক লমমফ গ্রর্ কময, তামেয েৃিান্ত
মে ভাকোয ভমতা, তাযা (লনমেযাও এক ধযমনয) ঘয ফানায়; আয (দুলনয়ায) দুফণরতভ ঘয মে (এ)
ভাকোয ঘয। কমতা বামরা মতা মলে তাযা (এ তযটুকু) ফুেমত াযমতা।
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৪২. এযা আল্লা তায়ারায লযফমতণ ছমফ লকেুমক ডামক, আল্লা তায়ারা তামেয ম্পমকণ ভযক অফেত
যময়মেন; লতলন ভাযাক্রভারী, প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
৪৩. এ মে (ছই) উোযর্, মা আলভ ভানুলমেয েমনযই ছ কলয, ছকফর জ্ঞানী ফযলিযাই তা ফুেমত াময।
৪৪. আল্লা তায়ারা আভানভু ও মভীন মথ্ামথ্বামফই ৃলি কমযমেন; (ফস্তুত) এমত ঈভানোযমেয েমনয
(আল্লা তায়ারায অলিমত্বয মক্ষ ফমো) প্রভার্ যময়মে।

াযা ২১
৪৫. (ছ নফী,) ছম ছকতাফ ছতাভায ওয নালমর কযা ময়মে, তুলভ তা ছতরাওয়াত কমযা এফং
নাভাম প্রলতষ্ঠা কমযা; লনিঃমন্দম নাভাম (ভানুলমক) অশ্লীরতা ও ভন্দ কাে ছথ্মক লফযত যামে; যন্তু
আল্লা তায়ারামক (ামভা) স্মযর্ কযাও একলট ভান কাে; ছতাভযা মা লকেু কমযা আল্লা তায়ারা
তা ভযক অফেত আমেন।
৪৬. (ছ ভুরভানযা,) ছতাভযা ছকতাফধাযীমেয ামথ্ উত্তভ ন্থা োো ছকামনাযকভ তকণ-লফতকণ
কমযা না, আফায তামেয ভমধয মাযা মুরুভ কময তামেয কথ্া আরাো, আয (ছতাভযা) ফমরা, আভযা
ঈভান এমনলে (ছকতামফয) মা লকেু আভামেয ওয নালমর কযা ময়মে (তায ওয), আমযা ঈভান
এমনলে মা লকেু ছতাভামেয ওয নালমর কযা ময়মে (তায ওযও, আমর) আভামেয ভাফুে ও
ছতাভামেয ভাফুে মেন একেন এফং আভযা ফাই তাাঁয কামেই আত্মভণর্ কলয।
৪৭. এবামফ আলভ ছতাভায ওয (এ) ছকতাফ নালমর কমযলে, আলভ (আমে) মামেয ছকতাফ োন
কমযলেরাভ (মাযা তযানুলিৎু লেমরা) তাযা এয ওয ঈভান এমনমে, (যফতণী) ছরাকমেয
ভামেও (লকেু বামরা ভানুল আমে) মাযা এয ওয ঈভান এমনমে; (আমর) অস্বীকাযকাযীযা োো
ছকউই আভায আয়ামতয প্রলত লফমরা কময না।
৪৮. (ছ নফী,) তুলভ ছতা (এ ছকাযআন নালমর ওয়ায আমে) ছকামনা ফই ুিক াঠ কমযালন, না
তুলভ ছতাভায ডান াত লেময় ছকামনা লকেু লরমে ছযমেমো ছম, (তা ছেমে) অমতযয ুোযীযা (আে)
মন্দম লরি ময় েমে!
৪৯. ফযং এগুমরা মে মামেয আল্লা তায়ারায ক্ষ ছথ্মক জ্ঞান ছেয়া ময়মে; তামেয অন্তময
ুস্পি লকেু লনেণন, কলতয় মামরভ ফযলি োো আভায (এ ুস্পি) আয়ামতয ামথ্ ছকউই
ছোাঁোলভ কযমত াময না।
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৫০. তাযা (ছতাভায ম্পমকণ) ফমর, এ ফযলিয কামে তায ভালরমকয ক্ষ ছথ্মক (নফুওমতয) ছকামনা
প্রভার্ নালমর য় না ছকন? (ছ নফী,) তুলভ ফমরা, মাফতীয় লনেণন ছতা আল্লা তায়ারায ামতই
যময়মে; আলভ ছতা লে (আমামফয) একেন ুস্পি তকণকাযী ভাত্র!
৫১. (ছ নফী,) এমেয েমনয এটাই লক মমথ্ি নয় ছম, স্বয়ং আলভই ছতাভায ওয ছকতাফ নালমর
কমযলে, মা তামেয কামে ছতরাওয়াত কযা মে; অফযই ঈভানোয ম্প্রোময়য েমনয এমত (আল্লা
তায়ারায) অনুগ্র ও নীত যময়মে।
৫২. (ছ নফী,) তুলভ ফমরা, আভায ও ছতাভামেয ভমধয াক্ষী লমমফ আল্লা তায়ারাই মমথ্ি,
(ছকননা) আভানভু ও মভীমন মা আমে (তায) ফলকেু লতলন োমনন; মাযা ফালতমরয ওয ঈভান
আমন এফং আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কময, তাযাই মে ভাযাত্মক ক্ষলতগ্রস্থ ভানুল।
৫৩. (ছ নফী,) এযা ছতাভায কামে আমাফ ত্বযালিত কযায কথ্া ফমর; মলে (আল্লা তায়ারায কামে)
এমেয (ালি ছেয়ায) েমনয একলট লেনক্ষর্ ুলনলেণি না থ্াকমতা, তামর কমফই না তামেয ওয
আমাফ এম ছমমতা; অফযই এমেয ওয আকলস্মকবামফ আমাফ আমফ এফং তাযা োনমতও
াযমফ না।
৫৪. ছতাভায কামে এযা আমাফ ত্বযালিত কযায কথ্া ফমর; (অথ্চ) োান্নাভ ছতা কামপযমেয
লযমফিন কমযই ছনমফ।
৫৫. ছমলেন আমাফ তামেয গ্রা কযমফ তামেয ওয ছথ্মক এফং তামেয াময়য নীচ ছথ্মক, আল্লা
তায়ারা (তেন) ফরমফন, (দুলনয়ায়) ছতাভযা মা লকেু কযমত (এেন তায) ভো উমবাে কমযা।
৫৬. ছ আভায ফান্দাযা, মাযা আভায ওয ঈভান এমনমো, আভায মভীন অমনক প্রি, ুতযাং
ছতাভযা অতিঃয একভাত্র আভাযই এফাোত কমযা।
৫৭. প্রলতলট েীফমকই ভযমর্য স্বাে গ্রর্ কযমত মফ। এয য ছতাভামেয ফাইমক আভায কামেই
লপলযময় আনা মফ।
৫৮. মাযা আভায ওয ঈভান আনমফ এফং ছনক কাে কযমফ, আলভ তামেয েমনয অফযই োন্নামত
(ুযভয) ছকাঠা বতযী কযমফা, মায ােমে লেময় ের্ণাধাযা প্রফাভান থ্াকমফ, ছোমন তাযা লচযস্থায়ী
মফ; কমতা উত্তভ ুযস্কায এ ছনককায ভানুলগুমরায েমনয!
৫৯. (ছনককায ভানুল মে তাযা,) মাযা বধমণ ধাযর্ কমযমে (এফং ফণাফস্থায়) লনমেমেয ভালরমকয
ওযই লনবণয কমযমে।
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৬০. কমতা (ধযমনয) লফচযর্ীর েীফ (এ দুলনয়ায়) যময়মে, মাযা ছকউই লনমেমেয ছযমমক (লনমেযা
কাাঁমধ) ফন কময ছফোয় না, আল্লা তায়ারাই তামেয এফং ছতাভামেয (লনতযলেমনয) ছযমমক
যফযা কমযন, লতলন ফলকেু ছামনন এফং ফলকেু োমনন।
৬১. (ছ নফী,) তুলভ মলে তামেয লেমজ্ঞ কমযা, আভানভু ও মভীন ছক য়ো কমযমেন, ুমণ ও
চন্দ্রমক ছক ফলবূত কময ছযমেমেন, তাযা অফযই ফরমফ, (একভাত্র) আল্লা তায়ারা, (লকন্তু
তাযযও) এযা ছকাথ্ায় ছকাথ্ায় ছঠাকয োমে ?
৬২. (ফস্তুত) আল্লা তায়ারা তাাঁয ফান্দামেয ভামে মামক চান তায ছযমমক প্রি কময ছেন, (আফায
মামক চান) তায েমনয তা কলভময় ছেন; অফযই আল্লা তায়ারা ফলকেুয ফযাাময ভযক অফেত
আমেন।
৬৩. (ছ নফী,) মলে তুলভ তামেয লেমজ্ঞ কমযা, আভান ছথ্মক ছক ালন ফলণর্ কমযমেন, অতিঃয
ছক মভীন একফায ভময মাওয়ায য ছ (ালন) দ্ব্াযা তামত েীফন ঞ্চায কমযমেন, অফযই এযা
ফরমফ, একভাত্র আল্লা তায়ারাই; তুলভ ফমরা, মাফতীয় তাযীপ একভাত্র আল্লা তায়ারায েমনয;
লকন্তু ওমেয অলধকাং ভানুলই (তা) অনুধাফন কময না।
৬৪. এ ালথ্ণফ েীফন ছতা অথ্ণীন কলতয় ছের তাভাা োো (আমরই) আয লকেু নয়; লনশ্চয়
আমেযামতয েীফন মে লতযকামযয েীফন। কমতা বামরা মতা মলে তাযা (এ লফলয়টা) োনমতা!
৬৫. মেন এযা েরমামন আমযার্ কময (নানা লফমণময়য ম্মুেীন য়), তেন তাযা লনষ্ঠায ামথ্
আল্লা তায়ারামকই ডামক, েীফন লফধানমক একভাত্র তায েমনয (লনমফেন কময), লকন্তু আল্লা
তায়ারা মেন তামেয ভুলি লেময় স্থমর নালভময় লনযাে কময ছেন, (তেন) ামথ্ ামথ্ আল্লা
তায়ারায ামথ্ই এযা যীক কযমত শুরু কময,
৬৬. ছমন আলভ তামেয (ওয) মা লকেু অনুগ্র কমযলে তা তাযা অস্বীকায কযমত াময এফং
(এবামফই এযা) কয়টা লেন (দুলনয়ায়) ছবােলফরা কময কালটময় লেমত াময। অলচমযই এযা (আর
ঘটনা) োনমত াযমফ।
৬৭. এযা লক ছেেমত ামে না, (লকবামফ) আলভ (এ ভক্কামক) ালন্ত ও লনযাে আশ্রয়স্থর ফালনময়
ছযমেলে, অথ্চ তায চাযাম ভানুলমেয (প্রলতলনয়ত ছোয কময) লেলনময় ছনয়া মে; এযযও লক
তাযা ফালতমরয ওয ঈভান আনমফ এফং আল্লা তায়ারায ছনয়াভত অস্বীকায কযমফ ?
৬৮. তায চাইমত ফমো মামরভ আয ছক মত াময ছম (স্বয়ং) আল্লা তায়ারায ওযই লভথ্যা
অফাে আমযা কময, অথ্ফা তায কামে মেন তয এম মায় তেন তামকই অস্বীকায কময; (ছ
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নফী,) এভন ধযমনয অস্বীকাযকাযীমেয েমনয োান্নাভই লক (একভাত্র) আশ্রয়স্থর (ওয়া উলচত)
নয়?
৬৯. (অযলেমক) মাযা আভাযই মথ্ ছোে কময, আলভ অফযই তামেয আভায মথ্ লযচালরত
কলয, লনিঃমন্দম আল্লা তায়ারা ছনককায ফান্দামেয ামথ্ যময়মেন।
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ুরা অর ররাম
মক্কায় বতীর্ণ অয়াত ৬০ রুকু ৬
রমান রীম অল্লা তায়াার নামম

১. অলফ া-ম-মী-ম,
২. ররাম (জালত) পরালজত ময় রগমছ,
৩. (পরালজত ময়মছ) ভূমন্ডমর বচাআমত লনচু ঞ্চম, তামের এ পরাজময়র পর লচমরআ তারা (অবার) লবজয়
াভ করমব,
৪. (লতন রেমক নয়; এ) লবমজাড় বছমরর মামঝআ (এ ঘটনা ঘটমব), এর অমগও (চুড়ান্ত) ক্ষমতা লছমা অল্লা
তায়াার ামত এবং (এ ঘটনার) পমরও (র চালবকালি োকমব) তাাঁরআ ামত; (ররামকমের লবজময়) রলেন
ইমানোর বযলিরা ভীর্ খুলী মব,
৫. অল্লা তায়াার াামযযআ (এটা ঘটমব), লতলন (যখন) যামক চান তামকআ (লবজময়) াাযয োন কমরন; লতলন
মাপরাক্রমলাী ও পরম েয়াু,
৬. (এটা মে) অল্লা তায়াারআ ওয়াো; অল্লা তায়াা (কখমনা) তাাঁর ওয়াোর বরমখাপ কমরন না, লকন্তু
লিকাংল মানুআ (তা) জামন না।
৭. তারা রতা পালেণব জীবমনর (শুিু) বাআমরর লেকলট (ম্পমকণআ) জামন, লকন্তু অমখরামতর জীবন ম্পমকণ তারা
(ম্পূর্ণআ ) গামফ।
৮. এ মানুগুমা লক লনমজমের মমন এ কো লচন্তা কমর না, অল্লা তায়াা (লকভামব) অমানমু, যমীন ও
নয ব লকছু যোযেভামব এবং একলট ুলনলেণষ্ট ময় লেময় পয়ো কমরমছন; লকন্তু মানুমের মামঝ লিকাংলআ
(এব লকছুর রলম) তামের মালমকর ামমন ালযর ওয়ামক স্বীকার কমর।
৯. এরা লক (অমার) যমীমন ভ্রমর্ কমর না এবং তামের অমগর রাকমের পলরর্াম প্রতযক্ষ কমর না? েচ তারা
ললিমত এমের চাআমত লছমা মনক প্রব, তারা এ যমীমন মনক চাবা কমরমছ, (অজ) এরা রযমন এমক
অবাে করমছ, তামের চাআমত (বরং) তারা রবলী পলরমামর্আ এমক অবাে কমরলছমা, (তঃপর) তামের কামছ
তামের রুরা ুস্পষ্ট লনেলণন লনময় ালযর ময়লছমা (লকন্তু তারা রুমের মানমত স্বীকার করায় অমার গযব
অবাে করা রআ লমখর যমীন রেমক তামের লনলিহ্ন কমর লেমা); অল্লা তায়াা তামের ওপর (গযব পালিময়)
রকামনা যুুম কমরনলন, বরং (কুফরী কমর) তারা লনমজরাআ লনমজমের ওপর যুুম কমরমছ।
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১০. তঃপর যারা মন্দ কাজ কমরমছ তামের পলরর্াম মন্দআ ময়মছ, রকননা তারা অল্লা তায়াার অয়াতমক
স্বীকার কমরমছ, তা লনময় তারা িাট্টা লবদ্রূপও কমরমছ!
১১. অল্লা তায়াা (লনমজআ তাাঁর) ৃলষ্টমক লিত্ব োন কমরন, অবার লতলনআ তামক তার (মুমর) লেমক লফলরময়
রনন, তঃপর রতামামের তাাঁর কামছআ লফলরময় রনয়া মব।
১২. রযলেন রকয়ামত নুলিত মব, রলেন (এর ভয়াবতা রেমখ) পরািী বযলিরা ভীতলবহ্ব ময় পড়মব।
১৩. (রলেন) তামের লরীকমের রকঈআ তামের জমনয ুপালরল করার মমতা োকমব না, বরং তারা তামের এ লরীক
করার ঘটনাআ (তখন) স্বীকার করমব।
১৪. রযলেন রকয়ামত মব রলেন মানুরা (ইমান ও কুফুমরর লভলিমত) অাো ময় পড়মব।
১৫. যারা অল্লার ওপর ইমান এমনমছ এবং (ামে ামে) রনক কাজ কমরমছ, তারা (জান্নামতর) বালগচায় োকমব,
তামের (রখামন প্রাচুযণপুর্ণ) রমমানোরী করা মব।
১৬. (পরলেমক) যারা কুফরী কমরমছ এবং অমার অয়াতমক স্বীকার কমরমছ, (স্বীকার কমরমছ) রল
(লবচামরর লেমন অমার) ামনাামলন ওয়ার ঘটনামক, তামের (ভয়াব) অযামবর ম্মুখীন করা মব।
১৭. তএব (লেবামলম) যখন রতামরা ন্ধ্যা কমরা তখন অল্লা তায়াার মাাত্ম্য রঘার্া কমরা, (রঘার্া কমরা)
যখন কা (রবার মািযমম লেমনর শুরু) কমরা তখনও।
১৮. অমানমু ও যমীমনর যাবতীয় প্রলংা রতা একমাত্র তাাঁরআ জমনয, (তাাঁর মাাত্ম্য রঘার্া কমরা) যখন
রতামরা (লেমনর) লিতীয় প্রর (শুরু) কমরা, অবার যখন (লেমনর) তৃতীয় প্রর (শুরু) কমরা (তখমনা তার মাাত্ম্য
রঘার্া কমরা)।
১৯. লতলনআ মৃত রেমক জীবন্ত লকছুর অলবভণাব ঘটান, একআভামব জীবন্ত লকছু রেমক মৃতমক রবর কমর অমনন,
লতলনআ (রআ িা, লযলন এ) যমীনমক তার লনজণীব বস্থার পর পুনরায় জীবন োন কমরন; (লিক) এভামবআ
রতামামেরও (অবার) পুনরুলিত করা মব।
২০. অল্লা তায়াার (কুেরমতর) লনেলণনমুমর মমিয (একলট লনেলণন) এআ রয, (শুরুমত) লতলন রতামামের মালট
রেমক পয়ো কমরমছন, তঃপর রতামরা মানু লমমব যমীমন (বণত্র) ছলড়ময় পড়ম।
২১. তাাঁর (কুেরমতর) লনেলণনমুমর (মামঝ) এও (একলট) রয, লতলন রতামামের জমনয রতামামের মিয রেমক
(রতামামের) ংগী ংলগনীমের বালনময়মছন, যামত কমর রতামরা তামের কামছ ুখ লালন্ত াভ করমত পামরা,
(ঈপরন্তু) লতলন রতামামের মামঝ ভামাবাা ও (পারস্পলরক) রৌােণয ৃলষ্ট কমর লেময়মছন, বলযআ এর মামঝ
লচন্তালী ম্প্রোময়র জমনয মনক লনেলণন রময়মছ।
২২. অকালমাা ও যমীমনর ৃলষ্ট, রতামামের পারস্পলরক ভাা ও বর্ণ ববলচত্র (লনঃমন্দম) তাাঁর (কুেরমতর)
লনেলণনমুমর মামঝ (এক একলট বমড়া লনেলণন); বলযআ জ্ঞানবান মানুমের জমনয এমত মনক লনেলণন রময়মছ।
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২৩. রতামামের রাত ও লেমনর ঘুম, রতামামের তাাঁর রেয়া ররমযক তাাল করাও তাাঁর (কুেরমতর) লনেলণনমুমর
ন্তভুণি (একলট); বলয এব লকছুর মামঝ রয জালত (অল্লার কো) রলামন তামের জমনয মনক লনেলণন
রময়মছ।
২৪. তাাঁর (কুেরমতর) লনেলণনমুমর মামঝ এও একলট রয, লতলন রতামামের লবদ্যযৎ (ও তার অমা) রেখান ভয়
এবং অলা ঞ্চামরর মাঝ লেময় (তা প্রলতভাত য়), লতলন অমান রেমক পালন বণর্ কমরন, তঃপর তা লেময়
যমীন একবার লনজণীব ময় যাওয়ার পর তামক পুনরায় জীবন োন কমরন; বলয এমতও রবািললিম্পন্ন জালতর
জমনয (অল্লামক রচনার) মনক লনেলণন রময়মছ।
২৫. তাাঁর লনেলণনমুমর মামঝ এও (একলট) রয, তাাঁর অমেমলআ অমান যমীন (লনজ লনজ বস্থামনর ওপর)
োাঁলড়ময় অমছ; (রতামরা এক ময় মালটর রভতমর চম যামব) তঃপর যখন লতলন রতামামের (র) মালটর (রভতর)
রেমক রবলরময় অার জমনয ডাক রেমবন, তখন (র ডাক রলানামাত্রআ) রতামরা রবলরময় অমব।
২৬. (এ) অকালমাা ও যমীমন (রযখামন) যা লকছু অমছ তা রতা (একান্তভামব) তাাঁর জমনযআ; বলকছু তাাঁর
(অমেমলরআ) নুগত।
২৭. (লতলনআ রআ মান িা) লযলন (রগাটা) ৃলষ্ট (জগত)-রক প্রেমবার পয়ো কমরমছন, তঃপর (রকয়ামমতর
লেন) তামক অবার অবলতণত করমবন, ৃলষ্টর (প্রলক্রয়ায়) র (কাজ)-লট তাাঁর জমনয খুবআ জ; (রকননা)
অমানমু ও যমীমন মবণাচ্চ মযণাো রতা তাাঁর জমনযআ লনিণালরত এবং লতলন মাপরাক্রমলাী, প্রজ্ঞাময়।
২৮. (র মানুরা,) অল্লা তায়াা রতামামের (বুঝার) জমনয রতামামের (লনতযলেমনর ঘটনা) রেমক ঈোরর্ রপল
করমছন; (র ঈোরর্লটর লজজ্ঞায মে,) অলম রতামামের রয ররমযক োন কমরলছ তামত লক রতামামের
লিকারভুি োোীরা মভামব ংলীোর? (এমন ংলীোর) যামত কমর রতামরা (এবং তারা) মান ময়
রযমত পামরা (বমত পামরা), রতামরা লক তামের (বযাপামর) তমতাটুকু ভয় কমরা, যমতাটুকু ভয় লনমজমের বযাপামর
কমরা; (বস্তুত) এভামবআ অলম রবািললিম্পন্ন ম্প্রোময়র জমনয (অমার কোগুমা) খুম খুম বর্ণনা কলর।
২৯. লকন্তু যারা ীমাংঘনকারী, তারা জ্ঞানতাবলত লনমজমের রখয়া খুলীর নুরর্ কমর ররমখমছ, ুতরাং
অল্লা তায়াা যামক রগামরা কমর লেময়মছন তামক রক রোয়ামতর পে রেখামত পামর? এমন ব রাকমের
রকামনা াাযযকারীও রনআ।
৩০. তএব (র নবী), তুলম লনিার ামে লনমজমক (লিক) িীমনর ওপর কাময়ম রামখা; অল্লা তায়াার প্রকৃলতর
ওপর (লনমজমক োাঁড় করাও), যার ওপর লতলন মানুমক পয়ো কমরমছন (মমন ররমখা); অল্লার ৃলষ্টর মামঝ
রকামনা রেবে রনআ; এ মে জ (র) জীবন লবিান, লকন্তু লিকাংল মানুআ তা জামন না,
৩১. রতামরা একলনিভামব তাাঁরআ লভমুখী ও এবং শুিু তাাঁমকআ ভয় কমরা, রতামরা নামায প্রলতিা কমরা এবং
কখমনা রমালমরকমের েভুি ময়া না,
৩২. (তামের মামঝ এমনও অমছ) যারা তামের িীনমক টুকমরা টুকমরা কমর লেময়মছ এবং তারা নানা রফকণায়ও
পলরর্ত ময় রগমছ; প্রমতযক েআ লনমজমের কামছ যা লকছু রময়মছ তা লনময় মি অমছ।
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৩৩. মানুমের যখন রকামনা দ্যঃখ বেনয স্পলণ কমর তখন তারা (অল্লার) লেমক লবনময়র ামে অল্লার লেমক
িালবত ময় তামের মালকমক ডাকমত োমক, তঃপর যখন লতলন তামের তাাঁর েয়া (রনয়ামমতর স্বাে) ঈপমভাগ
করান, তখন ামে ামে তামের একে রাক তামের মালমকর ামে (নযমের) লরীক করমত শুরু কমর,
৩৪. ঈমেলয মে, যা লকছু (নুগ্র) অলম তামের োন কমরলছ তার (প্রলত) রযন কৃতজ্ঞতা (-জলনত অচরর্)
করমত পামর, ুতরাং রতামরা রভাগ কমর নাও, তঃপর লচমরআ রতামরা (রতামামের কুফরীর ফাফ) জানমত
পারমব।
৩৫. লকংবা অলম লক তামের ওপর এমন রকামনা েী প্রমার্ পালিময়লছ রয, রয রলমরক এরা কমর চমমছ তা
(তামের) এমন কো বম।
৩৬. অলম যখন মানুমের নুগ্র (-এর স্বাে) অস্বােন করাআ, তখন তারা তামত (ভীর্) খুলী য়; অবার যখন
তামেরআ (মন্দ) কামজর কারমর্ তামের ওপর রকামনা মলবত পলতত য় তখন তারা ামে ামেআ লনরাল ময়
পমড়।
৩৭. এরা লক এ লবয়লট লনময় রভমব রেমখলন, অল্লা তায়াা যার জমনয চান তার ররমযক প্রালরত কমর রেন,
অবার (যামক চান তামক) কম কমর রেন; লনঃমন্দম যারা ইমানোর, এমত (তামের জমনয) মনক লনেলণন
রময়মছ।
৩৮. তএব (র ইমানোর বযলি), তুলম অত্ম্ীয় স্বজনমক তার লিকার অোয় কমর োও, ভাবগ্রস্থ
রমাামফরমেরও (লনজ লনজ পাওনা বুলঝময় োও), এ (লবয়লট) তামের জমনয ভামা যারা (একমাত্র) অল্লা
তায়াার ন্তুলষ্ট কামনা কমর, (অর লতযকার মেণ) এরাআ মে ফকাম।
৩৯. যা (লকছু িন ম্পে) রতামরা ুমের ওপর োও, (তা রতা এ জমনযআ োও) রযন তা নয মানুমের মামর
ামে (লালম ময়) বৃলি পায়, অল্লা তায়াার েৃলষ্টমত তা (লকন্তু রমামটআ) বামড় না, পরলেমক রয যাকাত
রতামরা োন কমরা তা (রযমতু একান্তভামব) অল্লা তায়াামক ন্তুষ্ট করার ঈমেমলয োন কমরা, তাআ বরং বৃলি
পায়, রজমন ররমখা, এরাআ মে (রব রাক) যারা (যাকামতর মািযমম) অল্লার েরবামর লনমজমের ম্পে
বহুগুমর্ বালড়ময় রনয়।
৪০. অল্লা তায়াা (রআ পরাক্রমলাী িা) লযলন রতামামের ৃলষ্ট কমরমছন, তঃপর লতলন রতামামের ররমযক
োন কমরমছন, লতলনআ অবার রতামামের মৃতুয রেমবন, তঃপর (রকয়ামমতর লেন) লতলন রতামামের (অবার) জীবন
রেমবন; রতামরা যামের (অল্লার ামে) লরীক কমর লনময়মছা তামের রকঈ লক এমন অমছ, রয এর রকামনা একলট
কাজও করমত পারমব? (মুত) তারা (অল্লার ামে) যামের লরীক বানায়, অল্লা তায়াা তা রেমক মনক
পলবত্র, মনক মান।
৪১. মানুমর কৃতকমমণর েরুন জম স্থম (বণত্র অজ) লবপযণয় ছলড়ময় পমড়মছ, (মুত) অল্লা তায়াা তামের
কলতপয় কাজকমমণর জমনয তামের লালির স্বাে অস্বােন করামত চান, ম্ভবত তারা (রব কাজ রেমক) লফমর
অমব।
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৪২. (র নবী,) তুলম বমা, রতামরা (অল্লার) যমীমন ভ্রমর্ কমরা এবং যারা অমগ (এখামন মজুে) লছমা,
(অল্লা তায়াামক স্বীকার করায়) তামের লক (পলরর্লত) ময়লছমা তা বমাকন কমরা; (মুত) তামের
লিকাংল রাকআ লছমা রমালমরক।
৪৩. তএব (র নবী), তুলম রতামার লনমজমক তয িীমনর ওপর প্রলতলিত কমর রামখা অল্লা তায়াার পক্ষ রেমক
(ভয়াব) লেনলট অার অমগ (পযণন্ত), যা রকঈআ লফলরময় রাখমত পারমব না, অর রলেন যখন অমব তখন
(রমামমন ও কামফর) বাআ অাো ময় যামব।
৪৪. রয বযলি (অল্লা তায়াামক) স্বীকার করমা, তার (এ) কুফরী (অযাব লমমব) তার ওপরআ (এম
পড়মব, পর লেমক) রয বযলি রনক অম করমা, তারা (রযন এর মািযমম) লনমজমের জমনয (ুখ) লযযা রচনা
করমা,
৪৫. (মুত) যারাআ (অল্লা তায়াার ওপর) ইমান অনমব এবং (র নুযায়ী) রনক অম করমব, অল্লা
তায়াা তাাঁর নুগ্র িারা তামের (যমোপযুি) লবলনময় োন করমবন; অল্লা তায়াা কামফরমের কখমনা পছন্দ
কমরন না।
৪৬. তাাঁর (মান কুেরমতর) লনেলণনমুমর মামঝ এও (একলট) রয, লতলন (বৃলষ্টর) ুংবােবাী বাতা রপ্ররর্
কমরন, যামত কমর লতলন রতামামের তাাঁর নুগ্রমর (স্বাে) অস্বােন করামত পামরন, (ঈপরন্তু) তাাঁর অমেমল
(মুমে) জযানগুমা রযন চমত পামর এবং রতামরাও (এর মািযমম) তাাঁর (কাছ রেমক) ররমযক তাাল করমত
পামরা এবং অলা করা যায়, রতামরা (এব লকছুর জমনয) তাাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করমব।
৪৭. (র রু,) অলম রতামার অমগ অমরা রু তামের জালতর কামছ পালিময়লছাম, তারা (নবুওমতর) ুস্পষ্ট
লনেলণনমু লনময়ও এমলছমা (লকন্তু তারা তা স্বীকার কমরমছ), তঃপর যারা পরাি কমরমছ অলম তামের
কাছ রেমক (মমণালন্তক) প্রলতমলাি গ্রর্ কমরলছ; (রকননা, তামের রমাকামবায়) ইমানোরমের াাযয করা লছমা
অমার ওপর কতণবয।
৪৮. অল্লা তায়াা (রআ মান িা, লযলন রতামামের জমনয) বায়ু রপ্ররর্ কমরন, তঃপর তা (এক ময়)
রমঘমাা ঞ্চালত কমর, তারপর লতলন রযভামব চান তামক অমামন ছলড়ময় রেন, তামক টুকমরা টুকমরা কমরন,
(এক পযণাময়) তুলম রেখমত পাও তার রভতর রেমক বৃলষ্ট (কর্া) রবলরময় অমছ, লতলন তাাঁর বান্দামের মিয রেমক
যামকআ চান তার ওপরআ তা রপৌাঁমছ রেন, তখন তারা (এটা রেমখ) ভীর্ মণাৎফুল্ল ময় যায়,
৪৯. েচ এরাআ (একটু অমগ) তামের ওপর (বৃলষ্ট) নালযমর বযাপামর ম্পূর্ণ লনরাল লছমা!
৫০. তালকময় রেমখা অল্লা তায়াার (ফুরন্ত) রমমতর প্রভামবর লেমক, লকভামব লতলন যমীনমক একবার মমর
যাওয়ার পর পুনরায় (লযাম ও) জীবন্ত কমর রতামন; বলযআ অল্লা তায়াা (এভামব রকয়ামমতর লেন) ব
মৃতমক জীবন োন করমবন, রকননা লতলন বণলবময়র ওপর একক ক্ষমতাবান।
৫১. যলে অলম কখমনা এমন বায়ু পািামত শুরু কলর, (যার ফম) মানু ফমক ুে রমঙর রেখমত পায়, তখন
তারা অমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করমত শুরু কমর।
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৫২. (র নবী,) মৃতমক রতা তুলম রতামার কো রলানামত পারমব না, না পারমব বলিরমক রতামার ডাক রলানামত,
(লবমল কমর) যখন ওরা (রতামামক রেমখআ) মুখ লফলরময় রনয়।
৫৩. তুলম ন্ধ্মের তামের রগামরাী রেমক (রবর কমর) লিক পে রেখামত পারমব না, তুলম রতা রকব এমন
রাকমেরআ (অমার কো) রলানামত পারমব রয অমার অয়াতমুমর ওপর ইমান অমন, রকননা এরাআ মে
(লনমবলেত) মুমান।
৫৪. অল্লা তায়াাআ (মেন রআ মান িা) লযলন রতামামের দ্যবণ কমর পয়ো কমরমছন, তঃপর লতলন (এ)
দ্যবণতার পর (রেম) ললি ৃলষ্ট কমরমছন, অবার (লতলন এ) ললির পর (পুনরায়) দ্যবণতা ও বািণকয ৃলষ্ট
কমরমছন; (বস্তুত) লতলন যা আো তাআ ৃলষ্ট কমরন এবং লতলনআ মবণাচ্চ ক্ষমতাবান ও বণজ্ঞ।
৫৫. রযলেন রকয়ামত কাময়ম মব রলেন পরািী বযলিরা কম রখময় বমব, তারা রতা (কবমর) মুূতণকামর
রবলী বস্থান কমরলন; (অম) এরা এভামবআ তযলবমুখ রেমকমছ (এবং িামর িামর রিাকর রখময়মছ)।
৫৬. লকন্তু রব রাক, যামের যোেণ জ্ঞান ও ইমান রেয়া ময়মছ, তারা বমব (না), রতামরা রতা অল্লা তায়াার
লাবমমতা (কবমর) পুনরুিান লেব পযণন্তআ বস্থান কমর এমমছা, অর অজমকর লেনআ মে (রআ প্রলতশ্রুত)
পুনরুিান লেব, লকন্তু রতামরা (এ লেনটামক লিক বম) জানমত না।
৫৭. রলেন যামমমের ওযর অপলি তামের রকামনাআ ঈপকামর অমব না, না তামের অল্লা তায়াার ন্তুলষ্ট
ামভর ুমযাগ রেয়া মব।
৫৮. (র নবী,) অলম মানুমের (রবাঝামনার) জমনয এ রকারঅমন ব িরমনর ঈোরর্আ রপল কমরলছ;
(তারপরও) যলে তুলম এমের কামছ রকামনা অয়াত লনময় ালযর ও, তবুও এ কামফররা বমব, রতামরা (রতা
কলতপয়) বালতপন্থী বযলি ছাড়া অর লকছুআ নও।
৫৯. এভামবআ অল্লা তায়াা তামের ন্তমর রমার রমমর রেন, যারা (তয ম্পমকণ লকছুআ) জামন না।
৬০. তএব (র নবী), তুলম বিযণ িারর্ কমরা, বলযআ অল্লা তায়াার ওয়াো তয, যামের (রল লবচার লেমনর
ওপর) অস্থা রনআ, তারা রযন রতামামক কখমনাআ (তয িীন রেমক) লবচলত করমত না পামর।
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ুযা লরাকভান
ভক্কায় অফতীণণ আয়াত ৩৪ রুকু ৪
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. আলরপ-রা-ভ-ভী-ভ,
২. এগুমরা মে একলি জ্ঞানগবণ লকতামফয আয়াত,
৩. লনককায ভানুলমদয জমনে (এ মে) লদায়াত ও যভত,
৪. মাযা নাভাম প্রলতষ্ঠা কময, মাকাত আদায় কময, (মফণালয) মাযা লল লফচায লদমনয ওয লনলিত লফশ্বা
যামখ;
৫. এ লরাকগুমরাই তামদয ভালরমকয ক্ষ লথমক (মথাথণ) লদায়ামতয ওয যময়মে, (ভুরত) এযাই মে
পরকাভ।
৬. ভানুলমদয ভামে এভন ফেলিও আমে লম অথণীন ও লফহুদা গল্প কালনী খলযদ কময, মামত কময ল (ভানুলমদয
লনতান্ত) অজ্ঞতায লবলিমত আল্লা তায়ারায থ লথমক দূময লযময় যাখমত াময, ল এমক াল, লফদ্রূ, তাভাা
লমমফই গ্রণ কময; তামদয জমনে অভানকয ালিয ফেফস্থা যময়মে।
৭. মখন তায াভমন আভায আয়াতভু লতরাওয়াত কযা য় তখন ল দম্ভবময ভুখ লপলযময় লনয়, লমন ল
আমমদেৌ তা শুনমতই ায়লন, তায কান দুলি লমন ফলধয, তামক তুলভ কম ায আমামফয ুংফাদ দাও!
৮. লনিঃমেম মাযা আল্লা তায়ারায ওয ঈভান এমনমে এফং লনক আভর কমযমে, তামদয জমনে যময়মে
লনয়াভমতয (ভাায) জান্নাতভু।
৯. লখামন তাযা লচযকার অফস্থান কযমফ; আল্লা তায়ারায প্রলতশ্রুলত অতীফ তে; লতলন ভাযাক্রভারী,
প্রজ্ঞাভয়।
১০. লতলন আভানভুমক লকামনা িম্ভ োড়াই য়দা কমযমেন, লতাভযা লতা তা লদখমতই ামো লতলন মভীমন
াাড়ভু স্থান কময লযমখমেন মামত কময তা লতাভামদয লনময় কখমনা (একলদমক) ঢমর না মড়, (আফায)
তামত প্রমতেক প্রকামযয লফচযণীর জন্তু লতলন েলড়ময় লদময়মেন; (াাঁ,) আলভই আকা লথমক ালন ফলণণ কমযলে,
অতিঃয (ল ালন লদময়) লখামন আলভ ুেয ুেয লজলনত্র উৎাদন কলযময়লে।
১১. এ মে আল্লা তায়ারায ৃলি, অতিঃয লতাভযা আভামক লদখাও লতা, আল্লামক ফাদ লদময় (মামদয তাযা
উানা কময) তাযা লক ৃলি কমযমে? (আমরই) মামরভযা ুস্পি লগাভযাীমত লনভলিত যময়মে।
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১২. আলভ লরাকভানমক জ্ঞান দান কমযলেরাভ লম, তুলভ আল্লা তায়ারায (লনয়াভমতয) লাকয আদায় কমযা;
(লকননা) লম ফেলি আল্লা তায়ারায লাকয আদায় কময ল লতা তা কময তায লনমজয (বামরায) জমনেই, (আয)
মলদ লকউ অকৃতজ্ঞতা (-জনক আচযণ) কময (তায জানা উলচত), আল্লা তায়ারা লনিঃমেম কামযাই ভুখামক্ষী
নন, লতলন মাফতীয় প্রংায অলধকাযী।
১৩. (ল নফী, স্মযণ কমযা,) মখন লরাকভান তায লেমরমক নীত কযমত লগময় ফরমরা, ল ফৎ, আল্লা
তায়ারায ামথ লমযক কমযা না; (অফেই) লমযক মে ফচাইমত ফমড়া মুরুভ।
১৪. আলভ ভানুলমক (তামদয) লতা-ভাতায ফোাময লনমদণ লদময়লে (লমন তাযা তামদয ামথ বামরা ফেফায কময,
লকননা), তায ভা কমিয য কি ে কময তামক গমবণ ধাযণ কমযমে এফং দুই ফেয যই ল (ন্তান) ফুমকয দুধ
খাওয়া লেমড়মে, তুলভ (লতাভায লনমজয ৃলিয জমনে) আভায লাকয আদায় কমযা এফং লতাভায (রারন ারমনয
জমনে) লতা-ভাতাযও কৃতজ্ঞতা আদায় কমযা; (অফে লতাভামদয ফাইমক) আভায কামেই লপময আমত মফ।
১৫. মলদ তাযা উবময় লতাভামক এ লফলময়য ওয ীড়াীলড় কময লম, তুলভ আভায ামথ লমযক কযমফ, লম
ফোাময লতাভায লকামনা জ্ঞানই লনই, তামর তুলভ তামদয দু'জমনয (কামযাই) কথা ভানমফ না, তমফ দুলনয়ায
জীফমন তুলভ অফেই তামদয ামথ বামরা ফেফায কযমফ, তুলভ কথা লতা শুধু তাযই লানমফ লম ফেলি আভায
অলবভুখী ময় আমে, অতিঃয লতাভামদয আভায লদমকই লপময আমত মফ, তখন আলভ লতাভামদয ফমর লদমফা
লতাভযা (দুলনয়ায জীফমন) লক লক কাজ কযমত।
১৬. (লরাকভান আমযা ফরমরা,) ল ফৎ, মলদ (লতাভায) লকামনা আভর লযলায দানা লযভাণ (লোমিাও) য় এফং
তা মলদ লকামনা লরাখমেয লবতয লকংফা আভানভুমও (রুলকময়) থামক, অথফা (মলদ তা থামক) মভীমনয
লবতময, তাও আল্লা তায়ারা (ললদন াভমন) এমন ালময কযমফন; আল্লা তায়ারা অফেই ুক্ষ্মদণী এফং কর
লফলময় ভেক অফগত।
১৭. (লরাকভান আমযা ফরমরা,) ল ফৎ, তুলভ নাভাম প্রলতষ্ঠা কমযা, ভানুলমদয বামরা কামজয আমদ দাও, ভে
কাজ লথমক লফযত যামখা, লতাভায ওয লকামনা লফদ ভলফত এম ড়মর তায ওয ধধমণ ধাযণ কমযা; (লফমদ
ধধমণ ধাযণ কযায) এ কাজলি লনিঃমেম একলি ফমড়া ালকতাুণণ কাজ,
১৮. (ল ফৎ,) কখমনা অংকাযফম তুলভ ভানুলমদয জমনে লতাভায গার পুলরময় লযমখ তামদয অফজ্ঞা কমযা না
এফং (আল্লায) মভীমন কখমনা ঔদ্ধতেুণণবামফ লফচযণ কমযা না; লনিঃমেম আল্লা তায়ারা প্রমতেক উদ্ধত
অংকাযীমকই অেে কমযন।
১৯. (ল ফৎ, মভীমন চরায ভয়) তুলভ ভধেভ ন্থা অফরম্বন কমযা, লতাভায কণ্ঠস্বয নীচু কমযা, লকননা
আওয়ামভুময ভমধে ফচাইমত অপ্রীলতকয আওয়াম মে গাধায আওয়াম।
২০. লতাভযা লক (একথা কখমনা) লচন্তা কময লদমখালন, মা লকেু আভানভুম যময়মে, মা লকেু যময়মে মভীমনয
ভমধে, আল্লা তায়ারা তা লতাভামদয অধীন কময লযমখমেন এফং লতাভামদয ওয লতলন তাাঁয লদখা অমদখা মাফতীয়
লনয়াভত ুণণ কময লদময়মেন; (লকন্তু এ মেও) ভানুমলয ভামে লকেু এভন আমে মাযা আল্লা তায়ারা ম্পমকণ
(অথণীন) তকণ কময, (তামদয কামে) না আমে (তকণ কযায ভমতা) লকামনা জ্ঞান, না আমে লকামনা দীলিভান গ্রন্থ!
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২১. আয মখন তামদয ফরা য়, (আল্লা তায়ারা) মা লকেু নালমর কমযমেন লতাভযা তায অনুযণ কমযা, (তখন)
তাযা ফমর, আভযা লকফর ল ফস্তুযই অনুযণ কযমফা মায ওয আভযা আভামদয ফাদাদামদয লময়লে; (লকন্তু)
য়তান মলদ তামদয (ফাদাদামদয) জাান্নামভয আমামফয লদমক ডাকমত থামক (তামরও লক এযা তামদয অনুযণ
কযমফ)?
২২. মলদ লকামনা ফেলি ৎকভণীর ময় আল্লা তায়ারায কামে লনমজমক (ম্পূণণ) াঁম লদয়, (তামর) ল (লমন
ভমন কময এয দ্বাযা) একিা ভমফুত াতর ধমযমে; (লকননা) মাফতীয় কাজকমভণয চুড়ান্ত লযণাভ আল্লা তায়ারায
কামে।
২৩. মলদ লকউ কুপযী কময তমফ তায কুপযী লমন (ল নফী,) লতাভামক দুলিন্তাগ্রস্থ না কময; (কাযণ) তামদয লতা
আভায কামেই লপময আমত মফ, অতিঃয আলভ তামদয ফমর লদমফা, (দুলনয়ায়) তাযা লক আভর কময এমমে;
অফেই আল্লা তায়ারা ভানুমলয অন্তময মা লকেু রুকালয়ত আমে ল ফোাময ভেক অফগত যময়মেন।
২৪. আলভ তামদয স্বল্প ভময়য জমনে লকেু জীফমনাকযণ লদময় যাখমফা, অতিঃয আলভ তামদয কল ন আমামফয
লদমক লিমন লনময় মামফা।
২৫. তুলভ মলদ তামদয লজমজ্ঞ কমযা, আভানভু ও মভীন লক য়দা কমযমেন? তাযা অফেই ফরমফ (াাঁ),
আল্লা তায়ারাই (ৃলি কমযমেন); তুলভ ফমরা, ভি প্রংা আল্লা তায়ারায জমনে; লকন্তু তামদয অলধকাং
ভানুলই ফুমে না।
২৬. আকাভারা ও ৃলথফীমত মা লকেু আমে তা (ফই) আল্লা তায়ারায জমনে; অফেই আল্লা তায়ারা (ফ
ধযমনয) অবাফভুি এফং লতলন ভি প্রংায ভালরক।
২৭. মভীমনয ভি গাে মলদ করভ য় এফং ভাভুদ্রগুমরায ামথ মলদ আমযা াত ভুদ্র মুি ময় তা কালর য়,
তফুও আল্লা তায়ারায গুণাফরী ম্পলকণত কথাগুমরা লরমখ লল কযা মামফ না; লনিয়ই আল্লা তায়ারা
যাক্রভারী ও প্রজ্ঞাভয়।
২৮. (ল ভানুল,) লতাভামদয ৃলি কযা, লতাভামদয ফাইমক ুনরুলিত কযা (ভুরত আল্লা তায়ারায কামে)
একজন ভানুমলয ৃলি ও তায ুনরুিামনয ভমতাই; লনিঃমেম আল্লা তায়ারা (ফ লকেু) লামনন এফং লদমখন।
২৯. তুলভ লক লচন্তা কময লদমখালন, আল্লা তায়ারা (লকবামফ) যাতমক লদমনয লবতয প্রমফ কযান, আফায লদনমক
যামতয লবতয প্রমফ কযান, (লকবামফ) লতলন ুমণ ও চন্দ্রমক (তাাঁয হুকুমভয) অধীন কময যামখন, প্রমতেক (গ্র
উগ্রই আন কক্ষমথ) এক ুলনলদণি ভয় মণন্ত আফতণন কযমত থাকমফ, লনিয়ই লতাভযা মা লকেু কমযা আল্লা
তায়ারা ল ম্পমকণ ভেক অফগত যময়মেন।
৩০. এিাই (চুড়ান্ত), লমমতু আল্লা তায়ারা মেন তে, (তাই) তাাঁমক োড়া এযা অনে মা লকেুমকই ডাকুক না
লকন তা ফালতর (ফমর গণে মফ), ভান আল্লা তায়ারা, লতলন ুউচ্চ ও অলত ভান।
৩১. তুলভ লক (এিা) রক্ষে কমযালন, (উিার) াগময (একভাত্র) আল্লা তায়ারায অনুগ্রমই জরমান লবম চমরমে,
মামত কময লতলন (এয ভাধেমভ) লতাভামদয তাাঁয (ৃলি ধফলচমত্রয) লনদণনভু লদখামত ামযন; অফেই প্রলতলি
ধধমণীর ও কৃতজ্ঞ ফেলিয জমনে এমত অমনক লনদণন যময়মে।
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৩২. মখন (ভুমদ্রয) তযঙ্গভারা চাাঁমদায়ায ভমতা ময় তামদয আোলদত কময লপমর, তখন তাযা আল্লা তায়ারামক
ডামক; দ্বীন একলনষ্ঠবামফ তাাঁয জমনেই লনমফদন কময, অতিঃয মখন আলভ তামদয বূখমে এমন উদ্ধায কলয তখন
তামদয লকেু লরাক লফশ্বা অলফশ্বাময ভাোভালে অফস্থান কময; অফে মখন স্থরবামগ লেৌাঁমে লদই (ভুরত)
লফশ্বাঘাতক ও অকৃতজ্ঞ োড়া লকউই আভায লনদণনভু অস্বীকায কময না!
৩৩. ল ভানুল, লতাভযা লতাভামদয ভালরকমক বয় কমযা এফং এভন একলি লদনমক বয় কমযা, লমলদন লকামনা লতা
তায ন্তামনয ক্ষ লথমক লফলনভয় আদায় কযমফ না, না লকামনা ন্তান তায লতায ক্ষ লথমক লফলনভয় আদায়
কযমত াযমফ; অফেই আল্লা তায়ারায ওয়াদা তে, ুতযাং (ল ভানুল), এ ালথণফ জীফন লমন লতাভামদয
লকামনাযকভ প্রতালযত কযমত না াময এফং প্রতাযক (য়তানও) লমন কখমনা লতাভামদয আল্লা তায়ারা ম্পমকণ
লকামনা লধাকা লদমত না াময।
৩৪. অফেই আল্লা তায়ারায কামে লকয়াভমতয (ভয়) জ্ঞান আমে, লতলন ফৃলি ফলণণ কমযন, (ন্তামনয)
শুক্রকীমিয ভামে (তায ফুলদ্ধ, জ্ঞান, লভধা ও জীফমনয বাগেলরল ক্রান্ত) মা লকেু (ভজুদ) যময়মে তা লতলন জামনন,
লকামনা ভানুলই ফরমত াময না আগাভীকার ল লক অজণন কযমফ; না লকউ এ কথা ফরমত াময লম, লকান মভীমন
ল ভৃতুেফযণ কযমফ; লনিঃমেম (এ তথেগুমরা একভাত্র) আল্লা তায়ারাই জামনন, (লতলন) ফণজ্ঞ, ফণলফলময়
অফলত।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 4

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুযা অ াজদা
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ৩০ রুকু ৩
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. অলরপ-রা-ভ-ভী-ভ,
২. ৃলিকুমরয ভালরক অল্লা তায়ারায কাছ থেমকআ (এ) থকতামফয ফতযর্, এমত লফন্দুভাত্র মন্দ থনআ;
৩. তাযা লক একো ফরমত চায় থম, এ (থকতাফ)-টা থ (ফযলি) যচনা কময লনময়মছ? (না)ফযং এ মে থতাভায
ভালরমকয কাছ থেমক (নালমর কযা) একলট তয (থকতাফ, অলভ এটা এজমনয নালমর কমযলছ), মামত কময এয দ্বাযা
তুলভ এভন এক জালতমক (জাান্নাভ থেমক) াফধান কময লদমত ামযা, মামদয কামছ (লনকট তীমত) থতাভায
অমগ থকামনা তকণকাযী অমলন, ম্ভফত তাযা থদায়াত রাব কযমত াময।
৪. অল্লা তায়ারা; লমলন অকাভারা, মভীন ও ঈবময়য ভামঝ ফলিত (ফলকছু ) ছয় লদমন ৃলি কমযমছন,
তঃয লতলন অযম ভাীন ন; (লতলন ছাড়া) থতাভামদয থকামনা লববাফক লকংফা ুালযকাযী থনআ; এয
যও লক থতাভযা ফুঝমত ামো না!
৫. অভান থেমক মভীন মণন্ত ফলকছু লতলনআ লযচারনা কমযন, তাযয (ফলকছুমক) লতলন ওমযয লদমক লনময়
মামফন (এভন) এক লদমন, মায লযভার্ থতাভামদয গর্নায় াজায ফছয।
৬. লতলনআ দৃযভান ও দৃমযয লযজ্ঞাতা, যাক্রভারী ও যভ দয়ারু,
৭. লমলন মা লকছু ৃলি কমযমছন ুন্দয (ও লনখুুঁত) কমযআ ৃলি কমযমছন এফং লতলন ভানুল ৃলিয ুচনা কমযমছন ভালট
থেমক,
৮. তঃয লতলন তায ফংধযমদয তুে তযর একলট দামেণয লনমণা থেমক ফালনময়মছন,
৯. ময লতলন তামক লিকিাক কযমরন এফং তায ভমধয লতলন তাুঁয লনমজয কাছ থেমক ‘রূ’ পুুঁমক লদমরন এফং
থতাভামদয জমনয (তামত) কান, থচাখ ও ন্তকযর্ দান কযমরন; থতাভামদয খুফ কভ থরাকআ (এ জমনয অল্লা
তায়ারায) থাকয কৃতজ্ঞতা অদায় কময।
১০. (অল্লা তায়ারামক মাযা স্বীকায কময) তাযা ফমর, অভযা (ভৃতুযয য) মখন ভালটমত লভম মামফা তাযযও
অভামদয অফায নতুন কময য়দা কযা মফ? (ভুরত) এযা তামদয ভালরমকয ামে াক্ষাৎকামযয লফলয়লটমকআ
স্বীকায কময।
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১১. (থ নফী,) তুলভ (এমদয) ফমরা, জীফন যমর্য থপমযতা, মামক থতাভামদয (ভৃতুযয) ফযাাময দালয়ত্ব থদয়া
ময়মছ, (লচমযআ) থতাভামদয জান কফম কময থনমফ, তঃয থতাভামদয ফাআমকআ ভালরমকয দযফাময লপলযময়
থনয়া মফ।
১২. (থ নফী,) মলদ তুলভ (থ দৃয) থদখমত, মখন যাধীযা লনমজমদয ভালরমকয াভমন ভাো নীচু কময দাুঁলড়ময়
োকমফ (এফং ফরমত োকমফ), থ অভামদয ভালরক, অভযা (থতা অজ ফলকছুআ ) থদখরাভ এফং (থতাভায
লদ্ধামন্তয কোও) থানরাভ, তএফ তুলভ অভামদয অমযকফায (দুলনয়ায়) ালিময় দাও, অভযা বামরা কাজ
কযমফা, লনশ্চয়আ অভযা (এখন) ুর্ণ লফশ্বাী।
১৩. (অল্লা তায়ারা ফরমফন,) অলভ চাআমর প্রমতযক ফযলিমক থদায়াত লদময় লদতাভ, লকন্তু অভায ক্ষ থেমক থ
থঘালর্া অজ তয প্রভালর্ত মরা থম, অলভ ভানুল ও লিনমদয ভধয থেমক (এমদয) ফাআমক লদময় জাান্নাভ ুর্ণ
কযমফা।
১৪. তঃয (ওমদয ফরা মফ,) মাও, থতাভযা জাান্নামভয ালি অস্বাদন কমযা, থমবামফ থতাভযা অজমকয এ
াক্ষাৎকামযয কো বুমর লগময়লছমর, অলভও (থতভলন অজ) থতাভামদয বুমর থগরাভ, মাও, থতাভযা লনমজমদয
কৃতকমভণয প্রলতপর লমমফ (জাান্নামভয) লচযিায়ী ালি থবাগ কমযা।
১৫. অভায অয়াতভুময ওয তাযাআ ইভান অমন, মখন তামদয (অয়াত দ্বাযা) ঈমদ থদয়া য় তখন তাযা
ামে ামেআ াজদাফনত ময় মড়, ঈযন্তু তাযা তামদয ভালরমকয প্রং লফত্রতা থঘালর্া কময এফং লনমজযা
ংকায কময না।
১৬. তামদয াশ্বণমদ (যামতয থফরায়) লফছানা থেমক অরাদা োমক, তাযা (লনশুলত যামত অমামফয) বময় এফং
(জান্নামতয) অায় তামদয ভালরকমক ডামক, তদুলয অলভ তামদয মা লকছু দান কমযলছ তাযা তা থেমক (অভায
মে) ফযয় কময।
১৭. থকামনা ভানুলআ জামন না, লক ধযমনয নয়ন প্রীলতকয (লফলনভয়) তামদয জমনয রুলকময় যাখা ময়মছ, (ভুরত) তা
মফ তামদয কামজয (মোেণ) ুযস্কায।
১৮. থম ফযলি থভামভন, থ নাপযভান ফযলিয ভমতা ময় মামফ? (না,) এযা কখমনা এক ভান মত াময না।
১৯. তএফ, মাযা ইভান এমনমছ এফং থনক অভর কমযমছ, তামদয জমনয (ুযভয) জান্নামত ফািান মফ, এ
থভভানদাযী মফ তামদয (থনক) কামজয ুযস্কায, মা তাযা কময এমমছ।
২০. মাযা অল্লা তায়ারায নাপযভানী কযমফ তামদয ফািান মফ (জাান্নামভয) অগুন; মখলন তাযা থখান থেমক
থফলযময় অমত চমিা কযমফ, তখলন তামদয (ধাক্কা লদময়) তায থবতময থিমর থদয়া মফ এফং তামদয ফরা মফ,
মাও, অগুমনয থ অমাফ থবাগ কময নাও, মামক থতাভযা লভেযা প্রলতন্ন কযমত!
২১. (জাান্নামভয) ফমড়া অমামফয অমগ অলভ ফযআ তামদয (দুলনয়ায) থছামটাখামটা অমাফও অস্বাদন কযামফা
(এ অায়), য়মতা ফা এমত কময তাযা অভায লদমক লপময অমফ।
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২২. তায চাআমত ফমড়া মামরভ অয থক মত াময থম ফযলিমক তায ভালরমকয অয়াতভু দ্বাযা নীত কযা য়,
তঃয থ তা থেমক ভুখ লপলযময় থনয়; ফযআ অলভ নাপযভানমদয কাছ থেমক প্রলতমাধ থনমফা।
২৩. (থ নফী, থতাভায অমগ) অলভ ভুামকও থকতাফ লদময়লছরাভ, তএফ তুলভ তায (অল্লায) ামে াক্ষামতয
লফলয়লটমত থকামনাযকভ মন্দ কমযা না, (অলভ থম থকতাফ তামক লদময়লছ) তা অলভ ফনী আযাইরমদয জমনয
েপ্রদণক ফালনময় লদময়লছরাভ,
২৪. অলভ তামদয ভধয থেমক লকছু থরাকমক থনতা ফালনময়লছরাভ, তাযা অভাযআ অমদম ভানুলমদয থদায়াত
কযমতা, মখন তাযা (তযাচামযয াভমন কমিায) ধধমণ ধাযর্ কমযমছ, (মফণালয) তাযা লছমরা অভায অয়ামতয
ওয একান্ত লফশ্বাী।
২৫. ফযআ (থ নফী), থতাভায ভালরক থকয়াভমতয লদন থফ লকছুয পয়ারা কময থদমফন থম ফ লফলময় তাযা
দুলনয়ায় ভতলফমযাধ কময থফড়ামতা।
২৬. (থ নফী,) থতাভায জালতয থরাকমদয লক এ থেমকও থদায়াত অমলন থম, অলভ তামদয অমগ কমতা জালতমক
ধ্বং কময লদময়লছ, মামদয ফািানভুময ভাঝ লদময়আ তাযা (ফ ভয়) চরামপযা কময; ফযআ এমত তামদয
(অল্লা তায়ারামক জানা ও থচনায) জমনয মনকগুমরা লনদণন যময়মছ; এযযও লক এযা থানমফ না!
২৭. ওযা লক রক্ষয কময থদমখ না, অলভ (লকবামফ) ঈফণয বূলভয ওয ালন প্রফালত কলয এফং (ময) তাযআ
াামময অলভ থ বূলভ থেমক পর থফয কময অলন, মা থেমক তামদয গৃালরত জন্তুগুমরা থমভলন খাফায গ্রর্
কময, থতভলন খায় তাযা লনমজযাও, এ মেও লক এযা (অল্লা তায়ারায ীভ কুদযমতয লচহ্ন) থদখমত ায় না?
২৮. তাযা ফমর, মলদ থতাভযা (থতাভামদয দাফীমত) তযফাদী ও তামর থ লফজময়য ক্ষর্লট কখন অমফ (মায
কো ফমর থতাভযা অভামদয বয় থদখামো)।
২৯. (থ নফী,) তুলভ ফমরা, মাযা কুপযী কমযমছ, লফচামযয লদন তামদয ইভান থকামনাআ কামজ অমফ না, না তামদয
থকামনা যকভ ফকা থদয়া মফ!
৩০. তএফ (থ নফী,) তুলভ এমদয (এফ কোফাতণা) থেমক লফভুখ োমকা এফং তুলভ (থল লদমনয) মক্ষা কমযা,
লনঃমন্দম তাযাও (থলদমনয) মক্ষা কযমছ।
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ুযা আর আমাফ
ভদীনায় অফতীর্ণ, আয়াত ৭৩ রুকু ৯
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. হ নফী, আল্লা তায়ারামক বয় কমযা, কামপয ও হভানামপকমদয আনুগতয কমযা না; অফযই আল্লা তায়ারা
ফ ককছু জামনন, কতকন কফজ্ঞ কুরী,
২. হতাভায ভাকরমকয কাছ হেমক হতাভায প্রকত মা ককছু ওী নাকমর য় তুকভ শুধু তাযই অনুযর্ কমযা; হতাভযা মা
ককছু কমযা আল্লা তায়ারা অফযই হ ম্পমকণ ভযক ওয়ামকপার যময়মছন,
৩. তুকভ (শুধু) আল্লা তায়ারায ওযই কনবণয কমযা; চুড়ান্ত কভণকফধায়ক কমমফ আল্লা তায়ারাই (হতাভায জমনয)
মমেষ্ট।
৪. (হ ভানুল,) আল্লা তায়ারা হকামনা ভানুমলয জমনয তায ফুমক দুম া অন্তয য়দা কমযনকন, না কতকন হতাভামদয
ঙ্গীমদয, মামদয ামে হতাভযা (হতাভামদয ভাময়মদয তুরনা কময) ‘হমায’ কমযা, তামদয কতয কতয হতাভামদয
ভা ফাকনময়মছন, (একইবামফ) কতকন হতাভামদয ারক ুত্রমকও হতাভামদয ুত্র ফানানকন; (আমর) এগুমরা মে
(কনছক) হতাভামদয ভুমেযই কো; তয কো হতা আল্লা তায়ারাই ফমরন এফং কতকনই হতাভামদয ে প্রদণন
কমযন।
৫. (হ ঈভানদাযযা,) হতাভযা (মামদয ারক ুত্র কমমফ গ্রর্ কমযমছা) তামদয কতায কযচময়ই ডামকা, এ াই
আল্লা তায়ারায দৃকষ্টমত অকধক নযায়ংগত, মকদ হতাভযা তামদয কতা কাযা হ কযচয় না জামনা, তামর (ভমন
কযমফ) তাযা হতাভামদযই দ্বীনী বাই ও হতাভামদযই দ্বীনী ফন্ধু; এ ফযাাময (আমগ) মকদ হতাভামদয হকামনা বুর ময়
োমক তামর তামত হতাভামদয জমনয হকামনা গুনা হনই, তমফ মকদ হতাভামদয ভন ইো কময এভন ককছু কময
(তামর হতাভযা গুনাগায মফ); কনিঃমেম আল্লা তায়ারা যভ ক্ষভাীর ও দয়ারু।
৬. আল্লায নফী হভামভনমদয কামছ তামদয কনমজমদয চাইমতও হফী কপ্রয় এফং নফীয ঙ্গীযা মে তামদয ভা
(ভান, ককন্তু); আল্লায হকতাফ অনুমায়ী (মাযা) আত্মীয় স্বজন (তাযা) ফ হভামভন হভাামজয ফযকিয চাইমত
একজন আমযকজমনয হফী কনক তয, অফয হতাভযা মকদ হতাভামদয ফন্ধু ফান্ধফমদয ামে ককছু দাচযর্ কযমত
চাও; এ ফ কো আল্লা তায়ারায হকতামফ করকফদ্ধ যময়মছ।
৭. (হ নফী, স্মযর্ কমযা,) মেন আকভ নফী যুরমদয কাছ হেমক (আভায কফধান হ ৌঁমছ হদয়ায) প্রকতশ্রুকত
কনময়কছরাভ, (প্রকতশ্রুকত কনময়কছরাভ) হতাভায কাছ হেমক, নূ, ইফযাীভ, ভুা এফং ভাযইয়াভ ুত্র ঈায কাছ
হেমকও, এমদয কাছ হেমক আকভ (দ্বীন হ ৌঁছামনায) াকামাি ওয়াদা কনময়কছরাভ,
৮. মামত কময (তামদয ভাকরক হকয়াভমতয কদন) এফ তযফাদীমদয তামদয তযফাকদতা ম্পমকণ কজমজ্ঞ কযমত
ামযন, আল্লা তায়ারা কামপযমদয জমনয ীড়াদায়ক আমাফ প্রস্তুত কময হযমেমছন।
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৯. হ (ভানুল), হতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, হতাভযা কনমজমদয ওয আল্লা তায়ারায (হ) অনুগ্রময কো স্মযর্
কমযা, মেন ত্রু সনয হতাভামদয ওয ঝাৌঁকময় ড়কছমরা, অতিঃয আকভ তামদয ওয এক প্রচন্ড ফায়ু হপ্রযর্
কমযকছ এফং (তামদয কামছ) াকিময়কছ এভন ফ সনয, মামদয হতাভযা কেমনা হদেমত াওকন; হতাভযা তেন মা
ককছু কযকছমর আল্লা তায়ারা অফযই তা হদেকছমরন,
১০. মেন তাযা হতাভামদয ওয হেমক, হতাভামদয নীচ হেমক হতাভামদয ওয (াভরা কযায জমনয) আকছমরা,
মেন (বময়) হতাভামদয চক্ষু কফস্ফকযত ময় মড়কছমরা, প্রার্ ময় মড়কছমরা কণ্ঠাগত এফং (আল্লায াামময
কফরম্ব হদমে) হতাভযা আল্লা তায়ারা ম্পমকণ নানা যকমভয ধাযর্া কযমত রাগমর!
১১. হ (কফমল) ভময় ঈভানদাযযা চযভবামফ যীকক্ষত এফং তাযা ভাযাত্মকবামফ ককম্পত ময় মড়কছমরা।
১২. হ ভয় হভানামপক এফং মামদয ভমন (মেময) ফযাকধ কছমরা তাযা ফরমত রাগমরা, আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয
যুর আভামদয ামে হম ওয়াদা কমযমছন তা (ভুরত) প্রতাযর্া সফ ককছুই কছমরা না।
১৩. (কফমল কময,) মেন তামদয একক দর (এম) ফরমরা, হ ইয়ামযমফয অকধফাীযা, (আজ ত্রু ফাকনীয
াভমন) হতাভামদয দাৌঁড়াফায ভমতা হকামনা জায়গা হনই, অতএফ হতাভযা কপময মাও, (এভনকক) তামদয একাং
(হতাভায কামছ এই ফমর) অনুভকতও চাইকছমরা হম, আভামদয ফাড়ীঘযগুমরা ফই অযকক্ষত যময়মছ (তাই আভযা
কপময হমমত চাই), অেচ (আল্লা তায়ারা জামনন) তা অযকক্ষত কছমরা না; (আমর ভয়দান হেমক) এযা শুধু
ারামত হচময়কছমরা।
১৪. মকদ ত্রু দর নগযীয চাযা হেমক ওমদয হবতয প্রমফ কযমতা এফং (মাযা হভানামপক) তামদয মকদ
(কফমরাময) হপতনা োড়া কযায জমনয ফরমতা, তমফ তাযা কনকদ্ধণধায় তাও হভমন কনমতা, এ ফযাাময তাযা হভাম ই
কফরম্ব কযমতা না।
১৫. অেচ এ হরামকযাই ইকতুমফণ আল্লা তায়ারায ামে ওয়াদা কমযকছমরা, তাযা (কেমনা ভয়দান হেমক) ৃষ্ঠ
প্রদণন কযমফ না (তামদয জানা উকচত), আল্লা তায়ারায (ামে ম্পাদন কযা) ওয়াদা ম্পমকণ অফযই তামদয
কজজ্ঞাাফাদ কযা মফ।
১৬. (হ নফী, এমদয) তুকভ ফমরা, মকদ হতাভযা ভৃতুয হেমক ারামত চাও অেফা (হকউ হতাভামদয) তযা (কযমফ এ
কাযমর্ ারামত চাও), তামর এই ারামনা হতাভামদয হকামনাই উকায হদমফ না, (আয মকদ হকামনাযকভ
াকরময় হমমত ক্ষভও ও) তামরও হতা াভানয কয়কদমনয উকাযই হবাগ কযমত হদয়া মফ ভাত্র।
১৭. (হ নফী,) মকদ আল্লা তায়ারা হতাভামদয হকামনা অভঙ্গর কযমত চান অেফা চান হতাভামদয হকামনা ভঙ্গর
কযমত তামর (এ উবয় অফস্থায়) তুকভ ফমরা, এভন হক আমছ হম হতাভামদয আল্লা তায়ারা (-য কদ্ধান্ত) হেমক
ফাৌঁচামত াযমফ, আল্লা তায়ারা ফযকতমযমক এযা (হকদন) না ামফ হকামনা অকববাফক, না ামফ হকামনা
াামযকাযী;
১৮. অফযই আল্লা তায়ারা হতাভামদয ভধযকায হফ (হভানামপক) হরাকমদয হচমনন, মাযা (অনযমদয মুমদ্ধ অং
গ্রর্ কযা হেমক) ফাধা হদয় এফং তামদয বাই ফন্ধুমদয ফমর, হতাভযা আভামদয কামছ এম মাও, (আমর) ওমদয
অল্প ংেযক হরাকই মুমদ্ধ অং গ্রর্ কময!
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১৯. (হম কয়জন এমমছ তাযাও) হতাভামদয (কফজময়য) ওয কুকিত োমক, অতিঃয মেন (হতাভামদয ওয)
হকামনা কফদ আম, তেন তুকভ তামদয হদেমফ তাযা চক্ষু উকিময় হতাভায কদমক এভনবামফ তাকামে হমন হকামনা
ফযকিয ওয ভৃতুয চাকময় হদয়া ময়মছ, ককন্তু (মেন হতাভযা কফজয় রাব কমযা) তেন এযাই (গনীভমতয)
ম্পমদয ওয হরাবী ময় হতাভামদয ামে ফাকচাতুযী শুরু কময; (আমর) এ হরাকগুমরা ককন্তু কেমনা ঈভান
আমনকন, আল্লা তায়ারা (তাই) ওমদয ফ কাজই কফনষ্ট কময কদময়মছন; আয এ কাজ া হতা আল্লা তায়ারায
জমনয অতযন্ত জ।
২০. (অফমযাধ প্রতযাায মেও) এযা ভমন কময (এেমনা) ত্রু ফাকনী চমর মায়কন এফং ত্রুক্ষ মকদ (আফায)
এম চড়াও য়, তেন এযা ভমন কযমফ, কমতা বামরা মতা মকদ তাযা (ভরুবূকভয) হফদুঈনমদয ামে (ওোমনই)
হেমক হমমত াযমতা এফং (হোমন ফমই কপময আা কনযাদ ককনা) হতাভামদয এ েফয কনমত াযমতা, মকদও
এযা (এেনও) হতাভামদয ভামঝ আমছ, (ককন্তু) এযা েুফ কভ হরাকই মুমদ্ধ অং গ্রর্ কযমফ।
২১. (হ ভুরভানযা,) হতাভামদয জমনয অফযই আল্লায যুমরয (জীফমনয) ভামঝ (অনুকযর্মমাগয) উত্তভ আদণ
যময়মছ, (আদণ যময়মছ) এভন প্রকতক ফযকিয জমনয, হম আল্লা তায়ারায াক্ষাৎ হমত আগ্রী এফং হম
যকামরয (ভুকিয) আা কময, (মফণাকয) হ হফী কযভামর্ আল্লা তায়ারামক স্মযর্ কময;
২২. (োৌঁক ) ঈভানদাযযা মেন (ত্রু) ফাকনীমক হদেমরা, তেন তাযা ফমর উিমরা, এ হতা মে তাই, মায ওয়াদা
আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুর আভামদয কামছ আমগই কমযকছমরন, আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুর অফযই তয কো
ফমরমছন, (এ ঘ নায পমর) তামদয ঈভান ও আনুগমতযয কযভার্ আমযা ফৃকদ্ধ হমরা;
২৩. ঈভানদাযমদয ভামঝ ককছু হরাক হতা এভন যময়মছ মাযা আল্লা তায়ারায ামে (জীফনফাকজয) হম ওয়াদা
কমযকছমরা তা তয প্রভার্ কযমরা, তামদয ককছু ংেযক (ভানুল) হতা কনমজয হকাযফানী ুর্ণ (কময াাদাত রাব)
কযমরা, আয হকউ এেমনা (াাদামতয) অমক্ষা কযমছ, তাযা তামদয (আর) রক্ষয কেমনা কযফতণন কমযকন,
২৪. (মুদ্ধ হতা এ জমনযই হম,) এমত কময তযফাদীমদয আল্লা তায়ারা তামদয তযফাকদতায ুযস্কায হদমফন, আয
হভানামপকমদয কতকন চাইমর াকি হদমফন ককংফা কতকন তামদয ওয ক্ষভাযফ মফন, কনিঃমেম আল্লা তায়ারা
ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু,
২৫. আল্লা তায়ারা কামপযমদয তামদয (মাফতীয়) হরাধ (এভকনই ভদীনা হেমক) কপকযময় কদমরন, (এ
অকবমামন) তাযা হকামনা করযার্ই রাব কযমত ামযকন; আল্লা তায়ারাই (এ) মুমদ্ধ হভামভনমদয জমনয মমেষ্ট
প্রভাকর্ত মরন; (ভুরত) আল্লা তায়ারা প্রফর কিভান ও যারভারী,
২৬. আমর হকতাফমদয ভমধয মাযা (এ মুমদ্ধ) তামদয াাময কমযমছ, আল্লা তায়ারা তামদযও দুগণ হেমক
অফতযর্ কযামরন এফং তামদয অন্তময (ভুরভানমদয ম্পমকণ এভন) বীকতয ঞ্চায কযামরন হম, (আজ) হতাভযা
(তামদয) এক দরমক তযা কযমছা, আমযক দরমক ফেী কযমছা,
২৭. কতকন হতাভামদয তামদয মভীন, ফাড়ীঘয ও ায় ম্পকত্তয উত্তযাকধকাযী ফাকনময় কদমরন, (আল্লা তায়ারা এয
পমর হতাভামদয) এভন ফ বূেমন্ডযও (অকধকাযী ফাকনময় কদমরন) হমোমন হতাভযা এেমনা হকামনা (াভকযক)
অকবমান কযচারনাই কমযাকন; (কতযই) আল্লা তায়ারা ফণকফলময়য ওয (একক) ক্ষভতাফান।
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২৮. হ নফী, তুকভ হতাভায ঙ্গীমদয ফমরা, হতাভযা মকদ াকেণফ জীফন ও তায হবাগকফরা কাভনা কমযা তামর
এমা, আকভ হতাভামদয (তায ককছু অং) কদময় হদই এফং হ জমনযয ামে হতাভামদয কফদায় কময হদই।
২৯. আয মকদ হতাভযা আল্লা তায়ারা, তাৌঁয যুর ও যকার কাভনা কমযা তামর (হজমন হযমো), হতাভামদয
ভমধয মাযা ৎকভণীর, আল্লা তায়ারা তামদয জমনয ভা ুযস্কায প্রস্তুত কময হযমেমছন।
৩০. হ নফীত্নীযা, হতাভামদয ভমধয মাযা হোরােুকর হকামনা অশ্লীর কাজ কযমফ, তায াকি কদ্বগুর্ কময হদয়া
মফ; আয এ কাজ আল্লা তায়ারায জমনয অতযন্ত জ।

াযা ২২
৩১. হতাভামদয ভমধয মাযা আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুমরয আনুগতয কযমফ, এয ামে হ হনক কাজও কযমফ,
আকভ তামক দু'ফায তায কামজয ুযস্কায দান কযমফা, আকভ (যকামর) তায জমনয ম্মানজনক হযমমক প্রস্তুত কময
হযমেকছ।
৩২. হ নফীত্মীযা, হতাভযা অনযানয নাযীমদয ভমতা (াধাযর্ নাযী) নও, মকদ হতাভযা (কতযই) আল্লা
তায়ারামক বয় কমযা, তামর (অনয ুরুলমদয ামে) কো ফরায ভয় হকাভরতা অফরম্বন কমযা না, (মকদ এভন
কমযা) তামর মায অন্তময হকামনা ফযাকধ আমছ হ হতাভায ফযাাময প্ররুব্ধ ময় ড়মফ, (তমফ) হতাভযা (ফণদাই)
কনয়ভভাকপক কোফাতণা ফরমফ,
৩৩. হতাভযা ঘময অফস্থান কযমফ, ুমফণকায জামকরয়ামতয মভানায (নাযীমদয) ভমতা কনমজমদয প্রদণনী কময
হফড়ামফ না, হতাভযা নাভাম কাময়ভ কযমফ, মাকাত আদায় কযমফ, আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুমরয আনুগতয কযমফ;
আল্লা তায়ারা (ভুরত) এফ ককছুয ভাধযমভ নফী কযফায (তো) হতাভামদয ভাঝ হেমক (ফ ধযমনয) অকফত্রতা
দুয কময (হতাভামদয) াক াপ কময কদমত চান,
৩৪. হতাভামদয ঘময আল্লা তায়ারায হকতামফয আয়াত ও তাৌঁয জ্ঞানতমেয হমফ কো হতরাওয়াত কযা য় তা
স্মযর্ হযমো; কনিঃমেম আল্লা তায়ারা ুক্ষ্মদণী এফং কতকন ভযক অফগত।
৩৫. ভুরভান ুরুল ভুরভান নাযী, হভামভন ুরুল হভামভন নাযী, পযভাৌঁফদণায ুরুল পযভাৌঁফদণায নাযী, তযফাদী
ুরুল তযফাদী নাযী, সধমণীর ুরুল সধমণীর নাযী, কফনীত ুরুল কফনীত নাযী, দানীর ুরুল দানীর নাযী,
হযামাদায ুরুল হযামাদায নাযী, হম ন অংগভুময হপামতকাযী ুরুল (এ অংগভুময) হপামতকাযী নাযী,
(মফণাকয) আল্লা তায়ারামক অকধক কযভামর্ স্মযর্কাযী ুরুল স্মযর্কাযী নাযী (কনিঃমেম) এমদয জমনয
আল্লা তায়ারা ক্ষভা ও ভাুযস্কায কিক কময হযমেমছন।
৩৬. আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুর মেন হকামনা ফযাাময হকামনা কদ্ধান্ত হঘালর্া কমযন তেন হকামনা হভামভন
ুরুল ও হকামনা হভামভন নাযীয তামদয হ ফযাাময কনমজমদয হকামনা যকভ এেকতয়ায োকমফ না (হম তাযা তামত
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হকামনা যদফদর কযমফ); হম ফযকি আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুমরয নাপযভানী কযমফ, হ কনিঃমেম ুস্পষ্ট
হগাভযাীমত কনভকিত ময় মামফ;
৩৭. (হ নফী, তুকভ স্মযর্ কমযা), মেন তুকভ হ ফযকিমক রক্ষয কময ফরকছমর, মায ওয আল্লা তায়ারা কফযা
অনুগ্র কমযমছন এফং তুকভও (কনমজয ুত্র ফাকনময়) মায ওয অনুগ্র কমযমছা (তুকভ তামক ফমরকছমর), তুকভ
হতাভায ঙ্গীমক (কফময়য ফন্ধমন) হযমে দাও এফং আল্লা তায়ারামক বয় কমযা, (ককন্তু এ মণাময়) হতাভায ভমনয
হবতময হম কো তুকভ রুককময় হযমেকছমর আল্লা তায়ারা ময তা প্রকা কময কদমরন, (আমর হতাভায ারক
ুমত্রয তারাকপ্রাপ্তা ঙ্গীমক কফময় কযায ফযাাময) তুকভ ভানুলমদয (কোমকই) বয় কযকছমর, অেচ (তুকভ জামনা)
আল্লা তায়ারাই মেন বয় াওয়ায হফী কদায; অতিঃয (এক ভয়) মেন মায়দ তায (ঙ্গীয) কাছ হেমক
কনমজয প্রময়াজন হল কময (তামক তারাক কদময়) কদমরা, তেন আকভ হতাভায ামে তায কফময় ম্পন্ন কময কদরাভ,
মামত কময (বকফলযমত) হভামভনমদয ওয তামদয ারক ুত্রমদয ঙ্গীমদয কফময়য ভামঝ (আয) হকামনা ংকীর্ণতা
(অফকষ্ট) না োমক, (কফমল কময) তাযা মেন তামদয ঙ্গীমদয কাছ হেমক কনমজমদয প্রময়াজন হল কময (তামদয
তারাক কদময়) হদয়, (আয ফণমমল) আল্লা তায়ারায আমদই কামণকয মফ।
৩৮. আল্লা তায়ারা নফীয জমনয হম পয়ারা কময কদময়মছন, হ (ফযাাময) নফীয ওয হকামনা কফকধ কনমলধ হনই;
আমগয (নফীমদয) হক্ষমত্রও এ কছমরা আল্লা তায়ারায কফধান; আয আল্লা তায়ারায কফধান হতা (আমগ হেমকই)
কনধণাকযত ময় আমছ,
৩৯. মাযা (ভানুলমদয কামছ) আল্লা তায়ারায ফার্ী হ ৌঁমছ কদমতা, তাযা আল্লা তায়ারামকই বয় কযমতা, তাযা
আল্লা তায়ারা ছাড়া আয কাউমকই বয় কযমতা না; (হকননা ভানুমলয) কাফ হনয়ায ফযাাময আল্লা তায়ারাই
মমেষ্ট।
৪০. হ ভানুল (হতাভযা হজমন হযমো), হভাাম্মদ হতাভামদয হকামনা ুরুমলয কতা নয়, ফযং হ হতা মে আল্লা
তায়ারায যুর এফং নফীমদয করমভায (হলনফী), আল্লা তায়ারা ফণকফলময় অফগত যময়মছন।
৪১. হ ভানুল, হতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, হতাভযা আল্লা তায়ারামক হফী হফী স্মযর্ কমযা,
৪২. এফং কার ন্ধযায় হতাভযা তাৌঁয কফত্রতা হঘালর্া কমযা।
৪৩. কতকনই (ভান আল্লা তায়ারা, কমকন) হতাভামদয ওয অনুগ্র (ফলণর্) কমযন, তাৌঁয হপমযতাযাও (হতাভামদয
জমনয আল্লা তায়ারায ক্ষভা হচময় হতাভামদয ওয অনুগ্র কমযন), মামত কময (আল্লা) হতাভামদয অন্ধকায
হেমক (ইরামভয) আমরায কদমক হফয কময আনমত ামযন; (ফস্তুত) আল্লা তায়ারা মেন হভামভনমদয জমনয
যভ দয়ারু।
৪৪. হমকদন তাযা আল্লা তায়ারায ামে াক্ষাৎ কযমফ, হকদন ভান আল্লায দযফাময তামদয ারাভ দ্বাযা
অকবফাদন কযা মফ, কতকন তামদয জমনয (এক) ম্মানজনক ুযস্কায কনকদণষ্ট কময হযমেমছন।
৪৫. হ নফী, আকভ হতাভামক (হদায়ামতয) াক্ষী (ফাকনময়) াকিময়কছ, (হতাভামক) ফাকনময়কছ (জান্নামতয)
ুংফাদদাতা ও (জাান্নামভয) তকণকাযী, ৪৬. আল্লা তায়ারায অনুভকতরমভ তুকভ মো আল্লায কদমক
আফানকাযী ও (হদায়ামতয) এক ুস্পষ্ট প্রদী।
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৪৭. (অতএফ) তুকভ হভামভনমদয ুংফাদ দাও হম, তামদয জমনয আল্লা তায়ারায ক্ষ হেমক এক ভাঅনুগ্র
যময়মছ।
৪৮. কেমনা কামপয ও হভানামপকমদয কো হামনা না, তামদয মাফতীয় কনমণাতন উমক্ষা কময চমরা, আল্লা
তায়ারায ওয বযা কমযা; (হকননা) কভণকফধায়ক কমমফ আল্লা তায়ারাই হতাভায জমনয মমেষ্ট।
৪৯. হ হভামভনযা, মেন হতাভযা হভামভন যভর্ীমদয কফময় কমযা, অতিঃয (হকামনা যকভ) স্পণ কযায আমগই
তামদয তারাক দাও, তামর (এভতাফস্থায়) তামদয ওয হকামনা ইদ্দত (ফাধযতাভুরক) নয় হম, হতাভযা তা গুনমত
শুরু কযমফ, তফু হতাভযা তামদয ককছু কদময় হদমফ এফং (হ জমনযয ামেই) তামদয কফদায় কময হদমফ।
৫০. হ নফী, আকভ হতাভায জমনয হফ ঙ্গীমদয ারার কমযকছ, মামদয তুকভ (মোেণ) হভায আদায় কময
কদময়মছা (হফ ভকরাও হতাভায জমনয আকভ ারার কমযকছ), মাযা হতাভায অকধকাযবুি, মামদয আল্লা তায়ারা
হতাভামক দান কমযমছন এফং হতাভায চাচামতা হফান, পুপামতা হফান, ভাভামতা হফান, োরামতা হফান, মাযা হতাভায
ামে কজযত কমযমছ, (তা ছাড়া যময়মছ) হ হভামভন নাযী, হম (হকামনা ককছু ছাড়াই) কনমজমক নফীয জমনয
কনমফদন কযমফ এফং নফী চাইমর তামক কফময় কযমফ, এ কফমল (অনুভকত শুধু) হতাভায জমনয, অনয হভামভনমদয
জমনয নয়; (াধাযর্) হভামভনমদয ঙ্গী ও অকধকাযবুি দাীমদয ফযাাময আকভ তামদয ওয হম কফকধ কফধান
কনধণাযর্ কমযকছ, তা অফয আকভ (বামরা কমযই) জাকন, (হতাভায ফযাাময এ ুকফধা আকভ এ জমনযই কদময়কছ) হমন
হতাভায ওয হকামনা ধযমনয ংকীর্ণতা না োমক; আল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
৫১. (হতাভায জমনয আমযকক অকতকযি ুকফধা মে,) তুকভ ইো কযমর তামদয ভধয হেমক কাউমক (কনমজয কাছ
হেমক) দুময যােমত ামযা, আফায মামক ইো তামক কনমজয কামছও যােমত ামযা; মামক তুকভ দুময হযমেমছা
তামক মকদ (ুনযায়) তুকভ (কনমজয কামছ) যােমত চাও, তামতও হতাভায ওয হকামনা গুনা হনই; এ (কফমল
ুমমাগ হতাভামক) এ জমনযই হদয়া ময়মছ হমন এমত কময ওমদয চক্ষু ীতর োমক, তাযা (অমো) দুিঃে না ায়
এফং তুকভ ওমদয মা হদমফ তামতই হমন ওযা ফাই ন্তুষ্ট োকমত াময; হতাভামদয ভমন মা ককছু আমছ আল্লা
তায়ারা তা (বামরা কমযই) জামনন, আল্লা তায়ারা ফণজ্ঞ ও যভ নীর।
৫২. (হ নফী, এয ফাইময) হতাভায জমনয সফধ নয় হম, তুকভ হতাভায (ফতণভান) ঙ্গীমদয ফদমর (অনয নাযীমদয
ঙ্গীরূম) হনমফ, মকদও হফ নাযীয হ েমণ হতাভামক আকৃষ্ট কময, অফয হতাভায অকধকাযবুি দাীযা (এ কফকধ
কনমলমধয) ফযকতরভ, স্মযর্ যােমফ, আল্লা তায়ারা ফককছুয ওয তীক্ষ্ণ দৃকষ্ট যামেন।
৫৩. হ ভানুল, হতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, হতাভযা নফীয ঘময প্রমফ কমযা না, অফয মেন হতাভামদয োওয়ায
জমনয (আায) অনুভকত হদয়া য় (তামর) হ অফস্থায় এভন ভয় মণন্ত অমক্ষা কময প্রমফ কমযা, মামত
হতাভামদয (োওয়ায জমনয) অমক্ষা কযমত না য়, ককন্তু কেমনা মকদ হতাভামদয ডাকা য় তামর (ভয়ভমতাই)
প্রমফ কমযা, অতিঃয মেন োফায (গ্রর্) হল কময হপরমফ তেন ামে ামে (হোন হেমক) চমর হমময়া এফং
(হোমন হকামনা অেণীন) কোফাতণায় কনভগ্ন ময়া না; হতাভামদয এ কফলয়ক নফীমক কষ্ট হদয়, হ হতাভামদয (এ
কো ফরমত) রিামফাধ কময, ককন্তু আল্লা তায়ারা তয ফরমত হভাম ই রিামফাধ কমযন না; (যাৌঁ,) হতাভামদয
মকদ নফীত্মীমদয কাছ হেমক হকামনা কজকনত্র চাইমত য় তামর দণায আড়ার হেমক হচময় কনময়া, এ া
হতাভামদয ও তামদয অন্তযমক াক াপ যাোয জমনয অকধকতয উমমাগী; হতাভামদয কামযা জমনযই এ া সফধ
নয় হম, হতাভযা আল্লায যুরমক কষ্ট হদমফ (না এ া হতাভামদয জমনয সফধ হম), হতাভযা তাৌঁয ময কেমনা তাৌঁয
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ঙ্গীমদয কফময় কযমফ, এ া আল্লা তায়ারায কামছ একক ফমড়া (অযামধয) কফলয়। ৫৪. হতাভযা হকামনা কজকন
প্রকা কমযা ককংফা তা হগান কমযা, আল্লা তায়ারা (তা) ফই জামনন, কতকন অফযই ফণজ্ঞ।
৫৫. (মাযা নফীত্মী), তামদয ওয তামদয কতা, হছমর, বাইমদয হছমর, হফানমদয হছমর, (ফ ভময় আা
মাওয়া কযা) ভকরাযা এফং কনমজমদয অকধকাযবুি দাীমদয (াভমন আা ও তামদয কাছ হেমক দণা না কযায)
ফযাাময হকামনা অযাধ হনই, (হ নফীত্মীযা), হতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা; অফযই আল্লা তায়ারা
ফ ককছু প্রতযক্ষ কমযন।
৫৬. কনিঃমেম আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয হপমযতাযা নফীয ওয দরূদ ািান; (অতএফ) হ ঈভানদায ফযকিযা,
হতাভযাও নফীয ওয দরূদ ািামত োমকা এফং (তাৌঁমক) উত্তভ অকবফাদন (হ) কমযা।
৫৭. মাযা আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুরমক কষ্ট হদয় তামদয ওয দুকনয়া আমেযাত (উবয় জায়গায়ই) আল্লা
তায়ারা অকবা ফলণর্ কমযন, (হকয়াভমতয কদন) কতকন তামদয জমনয অভানজনক আমাফ কিক কময হযমেমছন।
৫৮. মাযা হভামভন ুরুল ও হভামভন নাযীমদয কষ্ট হদয় হতভন ধযমনয ককছু (হদাল) তাযা না কযা মেও, (মাযা
এভনক কময) তাযা হতা (ভুরত) কভেযা ও স্পষ্ট অফামদয হফাঝাই ফন কময চমর।
৫৯. হ নফী, তুকভ হতাভায ঙ্গী, হভময় ও াধাযর্ হভামভন নাযীমদয ফমরা, তাযা হমন তামদয চাদয (হেমক
ককয়দং) কনমজমদয ওয হ মন হদয়, এমত কময তামদয হচনা (অমনক া) জ মফ এফং তামদয হকামনাযকভ
উত্তযি কযা মফ না, (হজমন হযমো), আল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
৬০. হভানামপক দর, (তামদয ামে) মামদয অন্তময কুপযীয ফযাকধ যময়মছ ও মাযা ভদীনায় (হতাভায কফরুমদ্ধ)
গুজফ য না কময হফড়ায়, তাযা মকদ (তামদয হনাংযা কামণকরা হেমক) কফযত না য়, তামর (হ নফী), আকভ
কনশ্চয়ই হতাভামক তামদয ওয প্রফর কময (ফকময়) হদমফা, অতিঃয এযা হোমন হতাভায প্রকতমফী কমমফ
াভানয ককছু কদনই োকমত াযমফ,
৬১. (এযযও এোমন মাযা হেমক মামফ তাযা) োকমফ অকবপ্ত ময়, অতিঃয তামদয হমোমনই াওয়া মামফ
াকড়াও কযা মফ এফং (কফশ্বাঘাতকতায জমনয) তামদয ভৃতু দমন্ড দকন্ডত কযা মফ।
৬২. (হতাভায) আমগ (কফমরাী কমমফ) মাযা অকতফাকত ময় হগমছ তামদয ফযাামযও এ কছমরা আল্লা তায়ারায
নীকত, আল্লা তায়ারায এ কনয়মভ তুকভ কেমনা হকামনা ফযকতরভ হদেমফ না।
৬৩. ভানুলযা হতাভামক হকয়াভত ম্পমকণ কজমজ্ঞ কযমফ, তুকভ (তামদয) ফমরা, তায জ্ঞান হতা একভাত্র আল্লা
তায়ারায কামছই যময়মছ; (হ নফী,) তুকভ এ কফলয়ক কক কময জানমফ? ম্ভফত হকয়াভত েুফ কনকম ই (এম
হগমছ)!
৬৪. তমফ (হকয়াভত মেনই আুক) আল্লা তায়ারা অফযই কামপযমদয ওয (আমগই) অকবা কদময়মছন এফং
তামদয াকিয জমনয প্রজ্বকরত আগুমনয কোও প্রস্তুত কময হযমেমছন,
৬৫. হোমন তাযা কচযকদন োকমফ, (হোন হেমক হফকযময় আায ফযাাময) তাযা হকামনা যকভ অকববাফক ও
াামযকাযী ামফ না,
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৬৬. হকদন তামদয (হচাযাভু) ওর ার কময (প্রজ্বকরত) আগুমন যাো মফ, হকদন তাযা ফরমফ, ায়,
(কমতা বামরা মতা) মকদ আভযা আল্লা তায়ারা ও যুমরয আনুগতয কময আতাভ।
৬৭. তাযা (হকদন আমযা) ফরমফ, হ আভামদয ভাকরক, (দুকনয়ায জীফমন) আভযা আভামদয হনতা ও ফমড়ামদয
কোই হভমন চমরকছ, তাযাই আভামদয হতাভায ে হেমক হগাভযা কমযমছ।
৬৮. হ আভামদয ভাকরক, ওমদয তুকভ (আজ) কদ্বগুর্ কযভার্ াকি দাও এফং তামদয ওয ফমড়া যকমভয
অকবা ািাও।
৬৯. হ ঈভানদায ফযকিযা, হতাভযা তামদয ভমতা ময়া না মাযা (অেণীন অফাদ কদময়) ভুামক কষ্ট কদময়মছ,
আল্লা তায়ারা তামক হফ ককছু হেমক কনমদণাল প্রভাকর্ত কযমরন, মা তাযা (তায কফরুমদ্ধ) য না কমযমছ, হ
কছমরা আল্লা তায়ারায দৃকষ্টমত ফমড়া ভমণাদাফান ফযকি;
৭০. হ ঈভানদায ফযকিযা, হতাভযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযা এফং (ফণদা) তয কো ফমরা,
৭১. (তামর) কতকন হতাভামদয জীফমনয কভণকান্ড শুধময হদমফন এফং হতাভামদয গুনাোতা ভাপ কময হদমফন; হম
ফযকি আল্লা তায়ারা ও তাৌঁয যুমরয আনুগতয কযমফ, হ অফযই এক ভাাপরয রাব কযমফ।
৭২. অফযই আকভ (হকাযআমনয এ) আভানত (এক ভয়) আভানভু, ৃকেফী ও ফণতভারায াভমন হ
কমযকছরাভ, তাযা এমক ফন কযমত অস্বীকৃকত জ্ঞান কযমরা, ফাই এমত বীত ময় হগমরা, অফমমল ভানুলই তা
ফন কময কনমরা; কনিঃমেম হ (ভানুল) একান্ত মামরভ ও (এ আভানত ফন কযায কযর্াভ ম্পমকণ) একান্তই
অজ্ঞ।
৭৩. আল্লা তায়ারা হভানামপক ুরুল, হভানামপক নাযী, হভামযক ুরুল, হভামযক নাযীমদয (এ আভানমতয
দাকয়মে অফমরায জমনয) কমিায াকি হদমফন এফং হভামভন ুরুল হভামভন নাযীমদয ওয (আভানমতয দাকয়ে
ারমন বুর ত্রুক য জমনয) ক্ষভাযফ মফন; কনিঃমেম আল্লা তায়ারা একান্ত ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 8

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুযা াফা
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ৫৪ রুকু ৬
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. ভস্ত প্রংা অল্লা তায়ারায জমনে, (এ) অকাভন্ডরী ও মভীমন (যমখামন) মা ককছু অমছ ফআ তাাঁয একক
ভাকরকানাধীন এফং যকামরও ভস্ত প্রংা মফ একভাত্র তাাঁয জমনে; কতকন ফণকফলময় প্রজ্ঞাভয়।
২. কতকন জামনন মা ককছু মভীমনয যবতময প্রমফ কময, (অফায) মা ককছু তা যেমক ঈদগত য়, মা ককছু অভান
যেমক ফকলণত য় এফং মা ককছু তামত ঈকিত য় (এয প্রকতকি কফলয় ম্পমকণআ কতকন কযজ্ঞাত অমছন); কতকন যভ
দয়ারু, যভ ক্ষভাীর।
৩. মাযা (অল্লা তায়ারায এফ কুদযত) স্বীকায কময তাযা ফমর, অভামদয ওয কখমনাআ যকয়াভত অমফ
না; (য নফী,) তুকভ (এমদয) ফমরা, অভায ভাকরমকয কভ, োাঁ, ফেআ তা যতাভামদয ওয অকতত মফ,
(অভায ভাকরক) দৃে (জগত) ম্পমকণ ফকত, এ অকাভন্ডরী ও মভীমনয র্ু যভার্ু, তায চাআমতও ক্ষুদ্র
ককংফা ফম া, এয যকামনা ককছুআ তাাঁয (জ্ঞানীভায) মগাচময নয়, এভন ককছু যনআ মা ুস্পষ্ট গ্রমে (করকফদ্ধ) যনআ!
৪. যমন (এয কবকিমত) কতকন তামদয ুযস্কায কদমত ামযন মাযা ইভান এমনমছ এফং যনক কাজ কমযমছ; (ফস্তুত)
তাযাআ মে য (যৌবাগেফান) ভানুল, মামদয জমনে অল্লা তায়ারায (প্রস্ত) ক্ষভা ও ম্মানজনক জীকফকা
যময়মছ।
৫. মাযা (এ মভীমন) প্রাধানে াফায জমনে অভায অয়াতমক ফেেণ কময যদয়ায চমষ্টা কময, তামদয জমনে
(যকামর) বয়ংকয ভভণন্তুদ াকস্ত যময়মছ।
৬. (য নফী,) মামদয জ্ঞান যদয়া ময়মছ তাযা জামন, যতাভায ভাকরমকয ক্ষ যেমক নাকমর ওয়া এ (যকতাফ)
একান্ত তে, একি তামদয যাক্রভারী প্রংকত অল্লা তায়ারায (কদমকআ) েকনমদণ কময।
৭. মাযা অল্লা তায়ারামক স্বীকায কময তাযা ফমর (য অভামদয ােীযা), অভযা কক যতাভামদয এভন এক
ফেকিয ন্ধান যদমফা যম যতাভামদয কামছ ফরমফ, যতাভযা (ভৃতুেয য) মখন কছন্ন কফকেন্ন ময় মামফ, তখন
(ুনযায়) যতাভযা নতুন ৃকষ্টরূম ঈকিত মফ,
৮. (অভযা জাকন না) এ ফেকি কক অল্লা তায়ারায ওয কভেো ফাদ কদমে, না তায ামে যকামনা ঈন্মাদনা
যময়মছ; না, অর ফোায মে, মাযা অমখযামতয ওয ইভান অমন না, তাযাআ (যখানকায) অমাফ ও
(দুকনয়ায) যঘায যগাভযাীমত কনভকিত অমছ।
৯. তাযা কক তামদয াভমন যছমন যম অকা ও ৃকেফী যময়মছ তায কদমক তাককময় (তামদয স্রষ্টামক খুাঁমজ) যদমখ
না? অকভ চাআমর বূকভমক তামদয  ধকময় কদমত াকয, ককংফা াকয তামদয ওয যকামনা অকা খমন্ডয তন
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ঘিামত; তামত ফেআ এভন প্রকতকি ফান্দায জমনে ককছু কনদণন যময়মছ মাযা একান্তবামফ অল্লা তায়ারায
কবভুখী।
১০. অকভ (নফী) দাঈদমক অভায কাছ যেমক (মনকগুমরা) নুগ্র দান কমযকছরাভ; (এভনকক অকভ াা মকও
এআ ফমর অমদ কদময়কছরাভ,) য ফণতভারা, যতাভযাও তায ামে অভায তাফী াঠ কমযা, (একআ অমদ
অকভ) াখীকুরমকও কদময়কছরাভ, অকভ তায জমনে যরাামক নযভ কময কদময়কছরাভ,
১১. (তামক অকভ ফমরকছরাভ, য কফগকরত যরাা দ্বাযা) তুকভ ুর্ণ ভাময ফভণ ততযী কমযা এফং যগুমরায ক াভু
মোমেবামফ ংমুি কমযা, (ককন্তু এ কল্পগত করামকৌমরয াাাক) যতাভযা যতাভামদয যনক কাজও ফোত
যামখা; যতাভযা মা ককছুআ কমযা না যকন, অকভ তায ফককছুআ মণমফক্ষর্ ককয।
১২. এভকনবামফ অকভ যারায়ভামনয জমনে ফাতামক (তায) নুগত ফাকনময় কদময়কছরাভ, তায প্রাতকারীন ভ্রভর্
কছমরা এক ভাময ে, অফায ান্ধেকারীন ভ্রভর্ও কছমরা এক ভাময ে, অকভ তায জমনে (গকরত) তাভায
এককি ঝর্ণা প্রফাকত কমযকছরাভ; তায ভাকরমকয নুভকতক্রমভ কিনমদয ককছুংখেক (কভণী) তায াভমন যেমক
(তায জমনে) কাজ কযমতা (অকভ ফমরকছরাভ), তামদয ভধে যেমক যকঈ মকদ অভায (ও অভায নফীয) অমদ
ভানে কময, তামর তামক অকভ িরন্ত অগুমনয াকস্ত অস্বাদন কযামফা।
১৩. য (যারায়ভান) মা ককছু চাআমতা তাযা (কিনযা) তায জমনে তাআ ততযী কময কদমতা, (যমভন ুযভে) প্রাাদ,
(নানা ধযমনয) ছকফ, (ফম া ফম া) ুকুমযয নোয় োরা ও চুরায ওয স্থান কযায (জন্তু-জামনায়ায ফায
অকতমেয়তায ঈমমাগী) ফৃদাকামযয যেগ; অকভ ফমরকছ, য দাঈদ কযফামযয যরামকযা, যতাভযা (অভায)
যাকযস্বরূ যনক কাজ কমযা; (অমর) অভায ফান্দামদয ভামঝ খুফ ল্প ংখেক ভানুলআ (তামদয ভাকরমকয)
যাকয অদায় কময।
১৪. মখন অকভ তায ওয ভৃতুেয অমদ জাকয কযরাভ, তখন তামদয (কিন ও ভানুল কভণীফাকনীয) যকঈআ
ফাআমযয যরাকমদয তায ভৃতুেয খফয যদখায়কন, (যদকখময়মছ) যকফর এককি (ক্ষুদ্র) ভাকিয যাকা, মা (তখমনা) তায
রাকঠকি যখময় মাকেমরা, (যারায়ভামনয রাকঠ যাকায়) খাওয়ায় মখন য (ভাকিমত) ম যগমরা, তখন (ভাত্র)
কিমনযা ফুঝমত াযমরা (যারায়ভান অমগআ ভাযা যগমছ), তাযা মকদ (তখন) গায়মফয কফলয় জানমতা, তামর
তামদয (এমতাকার) রাঞ্ছনাদায়ক াকস্তমত োকমত মতা না;
১৫. ‘াফা’ (নগমযয) কধফাীমদয জমনে তামদয (স্বীয়) ফাবূকভমত অল্লায এককি কুদযমতয কনদণন (ভজুদ)
কছমরা, দুআ (াকয) ঈদোন, এককি োন কদমক অমযককি ফাাঁ কদমক, (অকভ তামদয ফমরকছরাভ, এ যেমক াওয়া)
যতাভামদয ভাকরমকয যদয়া যযমমক খাও এফং (এ জমনে) যতাভযা তাাঁয যাকয অদায় কমযা; (কমতা) ুন্দয নগযী
এিা! কমতা ক্ষভাীর (এ নগযীয) ভাকরক অল্লা তায়ারা।
১৬. (ককন্তু) ময ওযা (অভায অমদ) ভানে কযমরা, পমর অকভ তামদয ওয এক ফাাঁধবাঙ্গা ফনো প্রফাকত
কময কদরাভ, তামদয য (ুপরা) ঈদোন দু'যিাও এভন দুমিা ঈদোন দ্বাযা ফদমর কদরাভ, মামত যেমক যগমরা
কফস্বাদ পর, ঝাঈগাছ এফং ককছু কুর (ফৃক্ষ)।
১৭. এবামফ অকভ তামদয াকস্ত কদময়কছরাভ, যকননা তাযা (অভায যনয়াভত) স্বীকায কমযমছ; অয অকভ
কৃতজ্ঞ ফান্দা ছা া কাঈমকআ াকস্ত যদআ না।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 2

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

১৮. অকভ তামদয (াফা নগযীয কধফাীমদয) ামে যফ জনমদয ওযও ফযকত দান কমযকছরাভ, ঈবময়য
ভামঝ অমযা ককছু দৃেভান জনফকত অকভ স্থান কমযকছরাভ এফং তামত অকভ (পমযয) ভনকমরও কনধণাযর্ কময
কদময়কছরাভ (তামদয অকভ ফমরকছরাভ), যতাভযা যখামন (এফায) কদমন ককংফা যামত কনযামদ ভ্রভর্ কমযা।
১৯. ককন্তু তাযা ফরমরা, য অভামদয ভাকরক, অভামদয পমযয ভনকমরভু তুকভ দুময দুময স্থান কমযা, তাযা
কনমজমদয ওয মুরুভ কযমরা, পমর অকভও তামদয (াকস্ত কদময় ভানুলমদয জমনে) এককি কাকনীয কফলময় কযর্ত
কময কদরাভ, ওমদয অকভ কছন্ন কফকেন্ন কময (তছনছ কময) কদরাভ, এমত প্রমতেককি তধমণীর কৃতজ্ঞ ফান্দায জমনেআ
(কক্ষর্ীয়) কনদণন যময়মছ।
২০. আফরী তামদয (যভামভনমদয) ফোাময কনমজয ধাযর্া তে যময়মছ, যকননা তাযা তাাঁযআ অনুগতে কমযমছ,
ফে ইভানদাযমদয এককি দর ছা া।
২১. (েচ) তামদয ওয য়তামনয যতা যকামনা যকভ অকধতে কছমরা না (অমর ঘিনাকি কছমরা), অকভ
জানমত যচময়কছরাভ যতাভামদয ভামঝ যক অমখযামতয ওয ইভান অমন, অয যক য ফোাময কন্দান; যতাভায
ভাকরক যতা ফককছুয ওযআ যনগাফান!
২২. (য নফী,) তুকভ ফমরা, যতাভযা মামদয অল্লায ফদমর যীক ভমন কমযা তামদয োমকা, তাযা (অভানভু
ও মভীমনয) এক র্ু কযভার্ ককছুযও ভাকরক নয়, এ দুমিা ফানামনায ফোামযও তামদয যকামনা ং যনআ, না
তাাঁয যকামনা াামেকাযী যময়মছ।
২৩. (যকয়াভমতয কদন) তাাঁয াভমন কামযা ুাকয কামজ অমফ না, ফে কতকন মামক নুভকত যদমফন য
ফেকি ফামদ, এভনকক মখন তামদয ন্তয যেমক বয় দুযীবূত কময যদয়া মফ, তখন যপমযতাযা (এমক যমক)
ফরমফ, কক ফোায, য ফরমফ, যতাভামদয ভাকরক মেন অল্লা তায়ারা। তাযা ফরমফ (াাঁ তাআ) তে, কতকন ভুচ্চ,
কতকন ভান।
২৪. (য নফী,) তুকভ কজমজ্ঞ কমযা, (যতাভযাআ) ফমরা, যক অমছ যতাভামদয অভানভু ও মভীন যেমক যযমমক
যফযা কময; তুকভ ফমরা, অল্লা তায়ারা; (এখামন) অভযা ককংফা যতাভযা, য় অভযা ঈবময় যদায়ামতয ঈয
অকছ না য় ঈবময় ুস্পষ্ট যগাভযাীয (ভমধে) অকছ।
২৫. তুকভ (এমদয অমযা) ফমরা, অভযা যম যাধ কমযকছ য ম্পমকণ যতাভামদয ককছুআ কজমজ্ঞ কযা মফ না,
অফায যতাভযা মা কময যফ ামো য ফোামযও অভামদয যকামনা জফাফকদক কযমত মফ না।
২৬. (এমদয অমযা) ফমরা, (যকয়াভমতয কদন) অভামদয ভাকরক অভামদয (ও যতাভামদয) ফাআমক (এক
জায়গায়) জম া কযমফন, তঃয কতকন অভামদয ভমধে (যদায়াত ও যগাভযাীয) মোেণ পয়ারা কময যদমফন;
যকননা কতকনআ মেন যেষ্ঠ কফচাযক, প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
২৭. (য নফী,) তুকভ (অমযা) ফমরা, যতাভযা অভামক যফ ককছু যদখাও, মামদয যতাভযা (অল্লা তায়ারায ামে)
যীক ফাকনময় তাাঁয ামে কভকরময় যযমখমছা, যজমন যযমখা; তাাঁয যকামনা যীক যনআ, কতকন যাক্রভারী, কতকন
কুরী।
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২৮. (য নফী,) অকভ যতাভামক ভগ্র ভানফ জাকতয জমনে (জান্নামতয) ুংফাদদাতা ও (জাান্নামভয)
তকণকাযীরূম াকঠময়কছ, ককন্তু কধকাং ভানুলআ (তা) জামন না।
২৯. তাযা ফমর (য ভুরভানযা), মকদ যতাভযা তেফাদী ও তামর ফমরা, যতাভামদয এ ওয়াদা কমফ
(ফাস্তফাকয়ত) মফ।
৩০. (য নফী,) তুকভ (এমদয) ফমরা, যতাভামদয জমনে যম কদমনয ওয়াদা কযা ময়মছ যতাভযা তায যেমক এক ভুূতণ
(যমভকন) ককছময় োকমত াযমফ না, (যতভকন) যতাভযা এক ভুূতণ একগময়ও অমত াযমফ না।
৩১. কামপযযা ফমর, অভযা যকামনাকদনআ এ যকাযঅমনয ওয ইভান অনমফা না এফং অমগয যকতাফগুমরায
ওযও (ইভান অনমফা না, য নফী, যআ বয়াফ দৃে) মকদ তুকভ যদখমত যমত, মখন মামরভমদয তামদয
ভাকরমকয াভমন দাাঁ কযামনা মফ, তখন তাযা একজন অমযকজমনয ওয (কো) চাামত োকমফ, মামদয
দানত কময যাখা ময়কছমরা তাযা (এ) প্রাধানে কফস্তাযকাযীমদয ফরমফ, মকদ যতাভযা (যকদন) না োকমত তামর
ফেআ অভযা যভামভন োকতাভ!
৩২. (এ কোয জফামফ) এ ংকাযী যরামকযা, মামদয দাকফময় যাখা ময়কছমরা তামদয ফরমফ, অভযা কক
যতাভামদয যদায়ামতয মে না চরায জমনে ফাধে কমযকছরাভ? (কফমল কময) মখন যদায়াত যতাভামদয কামছ
যৌাঁমছ কগময়কছমরা, (অমর) যতাভযা কনমজযাআ কছমর না-পযভান।
৩৩. মামদয দানত কময যাখা ময়কছমরা, এফায তাযা ংকাযী যনতামদয ফরমফ, (জফযদকস্ত না মরও
যতাভামদয) যাত কদমনয চক্রান্ত (নাপযভানী কযমত) অভামদয ফাধে কমযকছমরা, (কফমল কময) মখন যতাভযা
অভামদয অমদ কদমত, যমন অভযা অল্লা তায়ারামক স্বীকায ককয এফং নেমদয তাাঁয ভকক্ষ দাাঁ কযাআ;
(এবামফ এমক যমক কবমুি কযমত কযমত) মখন তাযা (তামদয যচামখয াভমনআ) অমাফ যদখমত ামফ;
তখন তাযা ভমন ভমন বীলর্ নুতা কযমত োকমফ; যকদন মাযা (অভামক) স্বীকায কমযমছ অকভ তামদয
গরমদম যকর কযময় যদমফা; (তুকভআ ফমরা,) স্বীয় কৃতকমভণয জমনে এমদয এয চাআমত বামরা যকামনা কফকনভয়
কক যদয়া যমমতা?
৩৪. (কখমনা এভন য়কন,) অকভ যকামনা জনমদ (জাান্নামভয) তকণকাযী (-রূম যকামনা নফী) াকঠময়কছ, েচ
তামদয কফিারী যরামকযা একো ফমরকন, যতাভামদয যম য়গাভ কদময় াঠামনা ময়মছ, অভযা তা স্বীকায ককয।
৩৫. তাযা অমযা ফমরমছ, অভযা (এ দুকনয়ায়) ধমন জমন (যতাভামদয চাআমত) ভৃদ্ধারী এফং (যকামর)
অভামদয কখমনাআ অমাফ যদয়া মফ না।
৩৬. (য নফী,) তুকভ ফমরা, অভায ভাকরক মামক আো কমযন তায যযমমক প্রস্ত কময যদন, (মামক আো) ংকুকচত
কময যদন, ককন্তু কধকাং ভানুলআ (এিা) ফুমঝ না।
৩৭. (য ভানুল,) যতাভামদয ধন ম্পদ, যতাভামদয ন্তান-ন্তকত এভন (যকামনা কফলয়) নয় যম, এগুমরা যতাভামদয
অভায তনকিে রাব কযমত ায়ক মফ, তমফ যম ফেকি ইভান এমনমছ এফং (য নুমায়ী) যনক কাজ কমযমছ
(যআ এ তনকিে রাব কযমত াযমফ), এ ধযমনয যরাকমদয জমনেআ (যকয়াভমত) কদ্বগুর্ ুযস্কামযয ফেফস্থা যময়মছ,
তাযা জান্নামতয (ুযভে) ফারাখানায় কনযামদ ফস্থান কযমফ, যকননা তাযা যনক অভর কমযমছ।
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৩৮. মাযা অভায অয়াতমক (নানা যকৌমর) ফেেণ কময কদমত যচময়মছ, তাযা ামভাআ অমামফ ম োকমফ।
৩৯. (য নফী,) তুকভ ফমরা, অভায ভাকরক তাাঁয ফান্দামদয ভামঝ মায প্রকত আো কমযন তায যযমমক ফাক ময় যদন,
(অফায মায প্রকত আো) তায জমনে (তা) ংকুকচত কময যদন; যতাভযা মা ককছু (অল্লায মে) খযচ কযমফ, কতকন
(যতাভামদয ফেআ) তায প্রকতদান যদমফন, (যকননা) কতকনআ মেন মফণািভ যযমমকদাতা।
৪০. যমকদন কতকন এমদয করমক (ামযয ভয়দামন) এককত্রত কযমফন, তঃয যপমযতামদয ঈমেে কময
কতকন ফরমফন, এ (ভানুল)-যা কক (দুকনয়ামত) শুধু যতাভামদযআ এফাদাত কযমতা?
৪১. যপমযতাযা ফরমফ (য অভামদয ভাকরক), তুকভ ভান, তামদয ফদমর তুকভআ অভামদয কববাফক, ওযা যতা
ফযং কিনমদয এফাদাত কযমতা এফং এমদয কধকাং তামদয ওয কফশ্বাও কযমতা।
৪২. অজ যতাভামদয এমক মনেয ঈকায ককংফা কায যকামনা ককছুআ কযায ক্ষভতা যনআ; মামরভমদয অকভ
(অমযা) ফরমফা, যম অগুমনয অমাফ যতাভযা স্বীকায কযমত, অজ তাযআ ভজা ঈমবাগ কমযা।
৪৩. মখন এমদয কামছ অভায ুস্পষ্ট অয়াতভু যতরাওয়াত কযা য় তখন তাযা ফমর, এ ফেকি (অভামদয
ভমতা) একজন ভানুল তফ ককছু নয়, যতাভামদয ুফণুরুলযা মামদয এফাদাত কযমতা, তা যেমক য যতাভামদয
কপকযময় যাখমত চায় এফং (যকাযঅন ম্পমকণ ) তাযা ফরমতা, এিা যতা ভনগ া কভেো ছা া অয ককছুআ নয়, অয এ
কামপযমদয কামছ মখনআ যকামনা তে এম াকময য় তখনআ তাযা ফমর, এ মে এক ুস্পষ্ট মাদু।
৪৪. েচ অকভ এমদয কখমনা যকামনা (অভানী) যকতাফ যদআকন মা তাযা  মত ( ামত) াময, না অকভ
যতাভায অমগ এমদয কামছ নে যকামনা তকণকাযী াকঠময়কছ;
৪৫. এমদয অমগয যরামকযাও (নফীমদয) কভেো প্রকতন্ন কমযকছমরা, (েচ) অকভ তামদয মা ককছু দান কমযকছরাভ
তায এক দভাং মণন্তও এযা যৌাঁছুমত ামযকন, তঃয (মখন) তাযা অভায নফীমদয স্বীকায কমযমছ, (তখন
তুকভও যদমখমছা) অভায অমাফ কমতা বয়ংকয কছমরা!
৪৬. (য নফী,) তুকভ (এমদয) ফমরা (এমা), অকভ যতাভামদয শুধু এককি কোআ ঈমদ কদকে, তা মে, যতাভযা
অল্লা তায়ারায জমনেআ (মতেয ওয) দাাঁক ময় মাও, দু'দুজন কময, (দুজন না মর) একা একা, তঃয বামরা
কময কচন্তা কময যদমখা, যতাভামদয ােী (যভাাম্মদ) যকামনা যকভ াগর নয়; য যতা মে যতাভামদয জমনে
অন্ন বয়াফ অমামফয একজন তকণকাযী ভাত্র।
৪৭. (য নফী,) তুকভ ফমরা, অকভ যতা যতাভামদয কামছ (যদায়াত যৌাঁছাফায জনে) যকামনা াকযেকভক দাফী ককযকন,
ফযং এ কামজয মা করোর্ তামতা যতাভমদযআ জনে, অভায াওনা যতা অল্লা তায়ারায কামছআ, কতকন (ভানুমলয)
প্রকতকি কফলময়য ওযআ াক্ষী।
৪৮. তুকভ (অমযা) ফমরা, অভায ভাকরক তে কদময় ফাকতরমক চুর্ণ কফচুর্ণ কমযন, মাফতীয় দৃে কফলময় কতকন
কযজ্ঞাত।
৪৯. তুকভ ফমরা, তে এম যগমছ (ফাকতর কনভূণর ময় যগমছ), এয না (অয কখমনা) ুচনা মফ অয না মফ
ুনযাফৃকি।
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৫০. (য নফী,) এমদয ফমর দাও, অকভ মকদ (তে ে যেমক) কফচুেত ময় মাআ, তামর অভায এ কফচুেকতয
কযর্াভ অভায ওযআ ফতণামফ, অয মকদ অকভ যদায়ামতয ওয োকক তমফ তা শুধু এ জমনে যম, অল্লা তায়ারা
ফ ককছু যামনন এফং (ফায) একান্ত কনকমি ফস্থান কযমছন।
৫১. য নফী, মকদ তুকভ (যকদনকি) যদখমত যমত, মখন এযা বীতকফহ্বর ময় ঘুযমত োকমফ এফং তামদয জমনে
ারামনায ে োকমফ না এফং একান্ত কাছ যেমকআ তামদয াক াও কযা মফ,
৫২. (এ ভয়) তাযা ফরমত োকমফ (োাঁ), অভযা তাাঁয ওয ইভান অনরাভ, ককন্তু এখন (এমতা) দুয যেমক
(ইভামনয) নাগার তাযা (ককবামফ) ামফ?
৫৩. েচ এযাআ আকতুমফণ তাাঁমক স্বীকায কমযমছ, দুয যেমক (বামরা কময) না যদমখ (নুভামনয কবকিমতআ)
কো ফরমছ।
৫৪. (অজ) তামদয ভামঝ ও (জান্নাত ম্পককণত ) তামদয কাভনা-ফানায ভামঝ এককি (প্রকতমযাধে) যদয়ার (দাাঁ
ককযময়) যদয়া মফ, যমভকন কযা ময়কছমরা তামদয ুফণফতণী (যভামযক) ােীমদয যফরায়, (ভুরত) ওযা ফাআ
কফভ্রাকন্তকয মন্দম কন্দান কছমরা।
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ুযা পাতেয
ভক্কায় াফেীর্ণ াঅয়াে ৪৫ রুকু ৫
যভান যীভ াঅল্লা োয়ারায নাতভ

১. ফ োযীপ াঅল্লা োয়ারায জতনে, যমযন াঅভানভু ও মভীতনয ৃযিকেণা, যমযন (স্বীয়) ফার্ীফাক
(ফপতযো)-ফেয ৃযিকেণা, (মাযা) দু'দুাআ, যেন যেন ও চায চায াখাযফযি (যিয প্রেীক); যেযন চাাআতর (এ)
ৃযিয ভাতঝ (োতেয ক্ষভো) াঅতযা ফাযিতয় যেতে াতযন; াফোআ াঅল্লা োয়ারা ফ যফলতয়য ওয ফণভয়
ক্ষভোয ভাযরক।
২. যেযন ভানুতলয জতনে ফকাতনা ানুগ্রতয থ খুরতে চাাআতর ফকাঈাআ োয (ফ) থতযাধকাযী ফনাআ, (াঅফায) যেযন
মা যকছু ফন্ধ কতয যাতখন োযয ো ফকাঈাআ োয জতনে (ুনযায়) াঠাতে াতয না, যেযন ভাযাক্রভারী, প্রফর
প্রজ্ঞাভয়।
৩. ফ ভানুল, ফোভযা ফোভাতেয ওয াঅল্লা োয়ারায ফনয়াভেভুতয কথা স্মযর্ কতযা; াঅল্লা োয়ারা ছািা
যক ফোভাতেয াঅয ফকাতনা স্রিা াঅতছ ফম ফোভাতেয াঅভান ও মভীন ফথতক ফযতমক যফযা কতয; যেযন ছািা
(ফোভাতেয) াঅয ফকাতনাাআ ভাফুে ফনাআ, োযযও ফোভযা ফকাথায় ফকাথায় ফঠাকয খাতছা?
৪. (ফ নফী,) মযে এযা ফোভাতক যভথো প্রযেন্ন কতয (োতর াঈযিগ্ন তয়া না, ফকননা), ফোভায াঅতগও নফীতেয
(এবাতফ) যভথো প্রযেন্ন কযা তয়যছতরা; াঅয ফ যকছু ফো াঅল্লা োয়ারায কাতছাআ প্রেোফযেণে তফ।
৫. ফ ভানুল, (াঅতখযাে ম্পযকণে ) াঅল্লা োয়ারায ওয়াো াফোআ েে, ুেযাাং দুযনয়ায এ জীফন ফমন
ফোভাতেয ফকাতনাযেনাআ প্রোযযে কযতে না াতয। ফকাতনা প্রোযক ফমন ফোভাতেয াঅল্লা োয়ারা ম্পতকণ কখতনা
ফধাকায় ফপরতে না াতয (ফ যফলতয় যফতল েকণ থাকতফ)।
৬. য়োন তছ ফোভাতেয ত্রু, ােএফ ফোভযা োতক ত্রু যততফাআ গ্রর্ কতযা; ফ োয েরফরতেয এ জতনোআ
াঅহ্বফান কতয ফমন োযা (োয াঅনুগেে কতয) জাান্নাতভয ফাযন্দা তয় ফমতে াতয;
৭. মাযা (াঅল্লা োয়ারাতক) াস্বীকায কতয োতেয জতনে এক কযঠন াযি যতয়তছ, (াযযেতক) মাযা (োাঁয
ওয) াইভান াঅতন এফাং বাতরা কাজ কতয, োতেয জতনে যতয়তছ (ফোভায ভাযরতকয) ক্ষভা ও ভান প্রযেোন।
৮. াোঃয ফ ফেযি, মায খাযা কভণকান্ড (োয ফচাতখয াভতন) ফাবন কতয যাখা তয়তছ, ফ াফে োতক
াঈত্তভ (কাজ) যততফাআ ফেখতে ায়; যনাঃতন্দত াঅল্লা োয়ারা মাতক চান (োতক) ফগাভযা কতযন, াঅফায মাতক
চান (োতক) যেযন ফোয়াে োন কতযন, োাআ (ফ নফী,) োতেয ওয াঅতক্ষ কযতে যগতয় (ফেতখা,) ফোভায
জীফন ফমন যফনি তয় না মায় (েুযভ ধধমণ ধাযর্ কতযা, ফকননা); ওযা মা যকছু কযতছ াঅল্লা োয়ারা ো বাতরা
কতযাআ জাতনন।
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৯. াঅল্লা োয়ারাাআ ফাআ ভান ত্তা, যমযন (ফোভাতেয জতনে) ফায়ু ফপ্রযর্ কতযন, াোঃয ো ফভঘভারাতক াঈযিতয়
যনতয় মায়, তয ো াঅযভ (এক) যনজণীফ বূখতন্ডয যেতক যনতয় মাাআ, এযয (এক মণাতয়) ো যেতয় মভীনতক োয
যনজণীফ ওয়ায য ুনযায় াঅযভ জীফন্ত কতয েুযর; যঠক এবাতফাআ (একযেন ভানুতলযও) ুনরুত্থান (তফ)।
১০. (ােএফ) মযে ফকাঈ ভান ভমণাো কাভনা কতয (োয জানা াঈযচে), মাফেীয় ভান ভমণাো একভাত্র াঅল্লা
োয়ারায জতনোআ; োাঁয যেতক শুধু যফত্র ফাকোআ াঈতঠ াঅতে াতয, াঅয ফনক কাজাআ ো (াঈচ্চাতন) ওঠায়; মাযা
(তেেয যফরুতে) নানা ধযতনয ভন্দ কাতজয পযন্দ াঅাঁতে, োতেয জতনে যতয়তছ কতঠায াঅমাফ; োতেয ফ চক্রান্ত
চুিান্তবাতফ ফেথণ তফ।
১১. াঅল্লা োয়ারাাআ ফোভাতেয ভাযে ফথতক য়ো কতযতছন, াোঃয একযফন্দু শুক্র ফথতক (যেযন জীফতনয
ুত্রাে ঘযেতয়তছন), এযয ফোভাতেয যেযন (নয নাযীয) ফজাি ফাযনতয়তছন; (এখাতন) ফকাতনা নাযীাআ গবণফেী য়
না এফাং ফ ফকাতনা ন্তানও প্রফ কতয না, মায জ্ঞান াঅল্লা োয়ারায কাতছ (ুফণাতোআ ভজুে) থাতক না; (াঅফায)
কাতযা ফয় একেু ফািাতনা য় না এফাং একেু কভাতনাও য় না, মা ফকাতনা গ্রতে (াংযযক্ষে) ফনাআ; যনাঃতন্দত এো
াঅল্লা োয়ারায জতনে যনোন্ত জ ফোায।
১২. দুতো (াযনয) ভুদ্র এক ভান নয়, একযেয াযন ুযভি ও ুতয়, ানেযে তছ ফরানা ও যফস্বাে; ফোভযা
(এয) প্রতেেকযে ফথতকাআ (ভাছ যকায কতয োয) োজা ফগাে াঅায কতযা এফাং (ভুিায) ারাংকায ফফয কতয
াঅতনা এফাং ফোভযা াঅযও ফেখতে াও যকবাতফ ফখাতন জরমানভু াযন যচতয চরাচর কতয, মাতে কতয
ফোভযা াঅল্লা োয়ারায ফেয়া ফযতমক ানুন্ধান কযতে াতযা এফাং মাতে কতয (োাঁয প্রযে) ফোভযা কৃেজ্ঞো
াঅোয় কযতে াতযা।
১৩. যেযনাআ যােতক যেতনয ফবেয এফাং যেনতক যাতেয ফবেয প্রতফ কযান, যেযন ুমণ ও চন্দ্রতক যনয়ন্ত্রর্ কতযন,
এযা ফাাআ এক ুযনযেণিকার মণন্ত াঅফেণন কযতফ; াঅল্লা োয়ারাাআ তছন ফোভাতেয ফায ভাযরক, াফণতবৌভত্ব
োাঁয জতনোআ, োাঁতক ফাে যেতয় ফোভযা ানে ফমফ (ভাফুে)-ফক ডাতকা োযা ফো েুছ একযে (ফখজুতযয) াঅাঁযেয
ফাাআতযয যঝযল্লযেয ভাযরকও নয়।
১৪. মযে ফোভযা োতেয ডাতকা (প্রথভে) োযা ফো শুনতফাআ না, মযে োযা ো ফাতনও েতফ োযা ফোভাতেয
ডাতকয ফকাতনা াঈত্তয ফেতফ না; (াঈযন্তু) ফকয়াভতেয যেন োযা (যনতজযাাআ) ফোভাতেয এ ফতযক (-এয ঘেনা)
াস্বীকায কযতফ; (এ ম্পতকণ) একভাত্র ুযফজ্ঞ াঅল্লা োয়ারা ছািা ানে ফকাঈাআ ফোভাতক যকছু াফযে কযতে
াযতফ না।
১৫. ফ ভানুল, ফোভযা ফাাআ াঅল্লা োয়ারায াভতন াবাফগ্রস্থ, াঅয াঅল্লা োয়ারা ম্পূর্ণ াবাফভুি,
(মাফেীয়) প্রাংায ভাযরক।
১৬. যেযন মযে চান োতর (দুযনয়ায ফুক ফথতক) ফোভাতেয (ওযঠতয়) যনতয় ফমতে াতযন এফাং ফোভাতেয জায়গায়
নেুন এক ৃযিতকও যেযন যনতয় াঅতে াতযন,
১৭. াঅয এ (কাজ)-যে াঅল্লা োয়ারায জতনে ফভাতোআ কযঠন নয়।
১৮. (ফকয়াভতেয যেন) ফকাঈ কাতযা (গুনাতয) ফফাঝা ফাআতফ না, ফকাতনা ফেযিয ওয (গুনাতয) ফফাঝা বাযী তর
ফ মযে (ানে কাাঈতক) ো ফাআফায জতনে ডাতক, োতর োয কাছ ফথতক যফন্দুভাত্রও ো যাতনা তফ না, (মাতক ফ
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ডাকতরা) ফ (োয) যনকোত্মীয় তরও নয়; (ফ নফী,) েুযভ ফো ফকফর ফ ফরাকতেযাআ (জাান্নাভ ফথতক) াফধান
কযতে াতযা মাযা না ফেতখাআ োতেয ভাযরকতক বয় কতয, (াঈযন্তু) মাযা নাভাম প্রযেষ্ঠা কতয; ফকাঈ যনতজয
যযশুযে াধন কযতে চাাআতর ফ ো কযতফ ম্পুনণ োয (যনজস্ব করোতর্য) জতনে; চুিান্ত প্রেোফেণন ফো াঅল্লা
োয়ারায যেতকাআ তফ।
১৯. একজন চক্ষুষ্মান ফেযি ও একজন ান্ধ ফেযি কখতনা ভান তে াতয না
২০. না (কখতনা) াঅাঁধায ও াঅতরা (ভান তে াতয),
২১. ছায়া এফাং ফযােও (ফো ভান) নয়,
২২. (একাআবাতফ) একজন জীযফে ভানুল এফাং একজন ভৃে ভানুলও ভান নয়; াঅল্লা োয়ারা মাতক াআছা োতক
(বাতরা কথা) ফানান, েুযভ কখতনা এভন ভানুলতেয যকছু ফানাতে াযতফ না মাযা কফতযয াযধফাী (ওয়ায
ভতো বান কতয)।
২৩. (াঅতর) েুযভ ফো (জাান্নাতভয) একজন েকণকাযী ধফ াঅয যকছুাআ নও।
২৪. াফোআ াঅযভ ফোভাতক েে (িীন)- একজন ুাংফােোো ও (জাান্নাতভয) েকণকাযীরূতাআ াযঠতয়যছ;
কখতনা ফকাতনা াঈম্মে এভন যছতরা না, মায জতনে ফকাতনা (না ফকাতনা একজন) েকণকাযী াযেফাযে য়যন!
২৫. এযা মযে ফোভাতক যভথো াফেি কতয েতফ (এয জতনে েুযভ াঈৎকযিে তয়া না,) এতেয াঅতগয ফরাতকযাও
(নফীতেয) যভথো প্রযেন্ন কতযযছতরা, মযেও োতেয নফীযা োতেয কাতছ (নফুওতেয) েীযিভান গ্রে যনতয়
এতযছতরা!
২৬. াোঃয মাযা (নফীতেয) াস্বীকায কতযতছ, াঅযভ োতেয কতঠাযবাতফ াকিাও কতযযছ, কতো বয়াংকয যছতরা
াঅভায াঅমাফ!
২৭. ফ (ভানুল,) েুযভ যক (এ যফলয়যে কখতনা) যচন্তা কতযা না, াঅল্লা োয়ারা (যকবাতফ) াঅভান ফথতক াযন
ফলণর্ কতযন, াোঃয এ (াযন) িাযা াঅযভ (মভীতনয ফুতক) যাং-ফফযাংতয়য পরভুর াঈেগে কযয, (এখাতন)
াািভুও যতয়তছ (নানা যাংতয়য, ফকাতনাো) াো (াঅফায ফকাতনাো) রার, এয যাংও (াঅফায) যফযচত্র যকতভয,
ফকাতনাো (াোও নয়, রারও নয়; ফযাং) যনকল কাতরা।
২৮. একাআবাতফ ভানুল, (মভীতনয ওয) যফচযর্ীর জীফজন্তু এফাং শুভুও যতয়তছ নানা যাংতয়য; াঅল্লা
োয়ারাতক োয ফান্দাতেয ভতঝ ফফ ফরাতকযাাআ ফফী বয় কতয মাযা (এ ৃযি ধনুর্ে ম্পতকণ বাতরা কতয)
জাতন, াঅল্লা োয়ারা ভাযাক্রভারী, ক্ষভাীর।
২৯. মাযা াঅল্লা োয়ারায ফকোফ াঠ কতয, নাভাম প্রযেষ্ঠা কতয, াঅযভ োতেয ফম ফযতমক যেতয়যছ ো ফথতক মাযা
(াঅভাযাআ াঈতেতে) ফগাতন যকাংফা প্রকাতে োন কতয, (ভুরে) োযা এভন এক ফেফায় (যনতয়াযজে) াঅতছ মা
ফকাতনাযেন (োতেয জতনে) ফরাকান ফতয় াঅনতফ না;
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৩০. ফকননা, াঅল্লা োয়ারা োতেয কাতজয ুতযাুযয যফযনভয় োন কযতফন, যনজ ানুগ্রত যেযন োতেয (াওনা)
াঅতযা ফাযিতয় ফেতফন; াফোআ যেযন ক্ষভাীর, গুর্গ্রাী।
৩১. (ফ নফী,) ফম ফকোফ াঅযভ ফোভায ওয ওী কতয াযঠতয়যছ োাআ একভাত্র েে, এয াঅতগয ফমফ
(ফকোফ) যতয়তছ (এ ফকোফ) োয ভথণনকাযী; াফোআ াঅল্লা োয়ারা োাঁয ফান্দাতেয বাতরা কতযাআ জাতনন
(এফাং োতেয বাতরা কতযাআ) যেযন ফেতখন।
৩২. াোঃয াঅযভ াঅভায ফান্দাতেয ভাতঝ োতেয ফ ফকোতফয াঈত্তযাযধকাযী ফাযনতয়যছ, াঅযভ মাতেয এ কাতজয
জতনে ফাছাাআ কতয যনতয়যছ, োযয োতেয যকছু ফরাক যনতজাআ যনতজয ওয মাতরভ তয় ফতরা, োতেয ভতধে
যকছু ভধেেীও যছতরা, োতেয ভাতঝ াঅফায এভন যকছু ফরাক (যছতরা) মাযা াঅল্লায ফভতযফানীতে ফনক কাতজ
যছতরা াগ্রগাভী; (াঅতর) এোাআ তছ (াঅল্লায) ফতচতয় ফতিা ানুগ্র।
৩৩. (ফযেন) োযা এক যচযস্থায়ী জান্নাতে প্রতফ কযতফ, ফমখাতন োতেয ফানায় ফাাঁধাতনা ও ভুিাখযচে কাাঁকন
যাতনা তফ, ফখাতন োতেয ফাাক তফ ফযতভয।
৩৪. (ফযেন) োযা ফরতফ, াঅল্লায ফাকয, যমযন াঅভাতেয কাছ ফথতক (মাফেীয় দুাঃখ) কি দুযীবূে কতয
যেতয়তছন; াফোআ াঅভাতেয ভাযরক ক্ষভাীর, গুর্গ্রাী,
৩৫. যমযন োাঁয একান্ত ানুগ্র যেতয় াঅভাতেয (এতো ুন্দয) যনফাতয ফেফস্থা কতয যেতয়তছন, ফমখাতন াঅভাতেয
ফকাতনা যকভ কি স্পণ কযতফ না, স্পণ কযতফ না াঅভাতেয ফকাতনা যকভ ক্লাযন্ত (ও াফাে)!
৩৬. (াযযেতক) মাযা (দুযনয়ায়) াঅল্লা োয়ারাতক াস্বীকায কতযতছ োতেয জতনে যতয়তছ জাান্নাতভয াঅগুন,
(েখন) োযা ভতয মাতফ োতেয প্রযে এভন াঅতেও কামণকয তফ না, োছািা োতেয াঅমাফও ফকাতনা যকভ রঘু
কযা তফ না; াঅযভ প্রযেযে াকৃেজ্ঞ ফেযিতক এবাতফাআ াযি যেতয় থাযক,
৩৭. (াঅমাতফয কতি) োযা ফখাতন াঅেণনাে কতয ফরতফ, ফ াঅভাতেয ভাযরক, েুযভ (াঅজ) াঅভাতেয এ (াঅমাফ
ফথতক) ফফয কতয োও, াঅভযা বাতরা কাজ কযতফা, (াঅতগ) মা যকছু কযোভ ো াঅয কযতফা না; (াঅল্লা োয়ারা
ফরতফন,) াঅযভ যক ফোভাতেয দুযনয়ায় এক েীঘণ জীফন োন কযযযন? াফধান তে চাাআতর ফকাঈ যক াফধান তে
াযতো না? (োছািা) ফোভাতেয কাতছ ফো েকণকাযী (নফী)-ও এতযছতরা; ুেযাাং (এখন) ফোভযা াঅমাতফয
ভজা াঈতবাগ কতযা, (ভুরে) মাতরভতেয (ফখাতন) ফকাতনাাআ াামেকাযী ফনাআ।
৩৮. যনাঃতন্দত াঅল্লা োয়ারা াঅভানভু ও মভীতনয (মাফেীয় ফেখা) াতেখা যফলয় ম্পতকণ ভেক াফগে
যতয়তছন, (এভনযক ভানুতলয) ভতনয ফবেতয মা যকছু রুযকতয় াঅতছ ফ ম্পতকণও যেযন বাতরা কতয জাতনন।
৩৯. যেযনাআ (এ) মভীতন ফোভাতেয (োাঁয) প্রযেযনযধ ফাযনতয়তছন; (এখন) ফম ফকাতনা ফেযিাআ কুপযী কযতফ, োয
কুপযী (ও কুপযীয পরাপর) োয যনতজয ওযাআ (িতফ); কাতপযতেয জতনে (এ) কুপযী ফকফর (োতেয প্রযে)
োতেয ভাযরতকয ফক্রাধাআ ফৃযে কতয, (েদুযয) কাতপযতেয এ কুপযী (োতেয যনতজতেয) যফনা ছািা াঅয যকছুাআ
ফৃযে কতয না।
৪০. (ফ নফী,) েুযভ (এতেয) ফতরা, ফোভযা (ফফ) যীকতেয কথা ফবতফ ফেতখতছা যক? মাতেয ফোভযা াঅল্লায
ফেতর ডাতকা, াঅভাতক ফেখাও ফো োযা এ মভীতনয যকছু ৃযি কতযতছ যকনা যকাংফা াঅকাভন্ডর ৃযিয
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(যযকল্পনায) ভাতঝ োতেয ফকাতনা াাং াঅতছ যকনা না াঅযভ োতেয ফকাতনা ফকোফ োন কতযযছ ফম, (এ জতনে)
োয ফথতক ফকাতনা েরীর প্রভাতর্য ওয োযা যনবণয কযতে াতয, ফযাং এযা তছ মাতরভ, এযা এতক াযতক
প্রোযর্াভুরক প্রযেশ্রুযোআ যেতয় থাতক।
৪১. (ফস্তুে) াঅল্লা োয়ারাাআ াঅভানভু ও মভীনতক যস্থয কতয (ধতয) ফযতখতছন, মাতে কতয ওযা (স্বীয়
কক্ষথ ফথতক) যফচুেে না তে াতয, মযে (কখতনা) ওযা কক্ষচুেে তয়াআ তি োতর (েুযভাআ ফতরা), াঅল্লা
োয়ারায য এভন ফক াঅতছ ফম এতেয াঈবয়তক (ুনাঃ) যস্থয কযতে াযতফ, াফোআ যেযন ভা নীর,
ক্ষভাযায়র্।
৪২. এযাাআ (এক ভয়) ুেৃঢ় কভ কতয ফরতো, মযে োতেয কাতছ (াঅল্লা োয়ারায কাছ ফথতক) ফকাতনা
েকণকাযী (নফী) াঅত, োতর োযা ানে কর জাযে াতক্ষা (োয প্রযে) াযধকেয াঅনুগেেীর তফ,
াোঃয (যেোআ) মখন োতেয কাতছ েকণকাযী (নফী) এতরা, েখন (ফেখা ফগতরা, োয াঅগভন) এতেয (েে-)
যফভুখোাআ শুধু ফাযিতয় যেতরা,
৪৩. ফৃযে ফতরা (াঅল্লায) মভীতন এতেয াাংকায প্রকা ও (োতে) কুযের লিমন্ত্র, কুযের লিমন্ত্র (জার াফে)
লিমন্ত্রকাযী ছািা ানে কাাঈতক স্পণ কতয না, েতফ যক োযা ােীতে (লিমন্ত্রকাযীতেয াতথ) মা যকছু ঘতেতছ
(এখনও) ফেভন ধযতনয যকছুয প্রেীক্ষা কযতছ? (মযে োাআ য়, েতফ শুতন যাতখা,) েুযভ (এতেয ফফরায়ও) াঅল্লায
যফধাতনয ফকাতনা যযফেণন ফেখতফ না, না কখতনা েুযভ (এ ফোাতয) াঅল্লায যফধান নিাচিা াফস্থায় (ফেখতে)
াতফ।
৪৪. োযা যক মভীতন যযভ্রভর্ কতযযন, োযা যক োতেয াঅতগয (যফতদ্রাী) ফরাকতেয যযর্াভ ফেতখযন, ো ফকভন
(বয়াফ) যছতরা! াথচ োযা এতেয েুরনায় যছতরা াতনক ফরারী; (যকন্তু াঅল্লায যোন্ত মখন এতরা, েখন)
াঅভানভু ও মভীতনয ফকাতনা যকছুাআ োাঁতক ফেথণ কতয যেতে াযতরা না; াফোআ যেযন ফণজ্ঞ, ফণযিভান।
৪৫. াঅল্লা োয়ারা ভানুলতক োয (যফতদ্রাভুরক) াঅচযতর্য জতনে াকিাও কযতে চাাআতর বূৃতষ্ঠয ফকাতনা একযে
জীফ জন্তুতকও যেযন ফযাাআ যেতেন না, যকন্তু যেযন োতেয একযে ুযনযেণি ভয় মণন্ত াফকা যেতয় থাতকন,
াোঃয একযেন মখন োতেয (যনযেণি) ভয় াঅতফ (েখন যেযন োতেয াকিাও কযতফন), াঅল্লা োয়ারা
াফোআ োাঁয ফান্দাতেয মাফেীয় কামণকরা মণতফক্ষর্ কতযন।
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ুযা াআয়াীন
ভক্কায় াফতীর্ণ াঅয়াত ৮৩ রুকু ৫
যভান যীভ াঅল্লা তায়ারায নামভ

১. াআয়াীন,
২. (এ) জ্ঞানগবণ ককাযাঅমনয থ,
৩. তুমভ াফযাআ যুরমদয একজন,
৪. মনাঃমেম তুমভ যর মথয ওয (প্রমতমিত) যময়মছা,
৫. যাক্রভারী ও যভ দয়ারু াঅল্লা তায়ারায কাছ কথমকাআ এ (ককাযাঅমনয) াফতযর্;
৬. মামত কময (এয ভাধযমভ) তুমভ এভন একমি জামতয (করাকমদয) তকণ কময মদমত ামযা, মামদয ফাদাদামদয
(মিক এবামফ) তকণ কযা য়মন, পমর তাযা গামপর (ময় যময়মছ)।
৭. তামদয ামধকাাং করামকয ওযাআ (াঅল্লা তায়ারায ামি) মফধান াফধামযত ময় কগমছ, তাাআ তাযা (কখমনা)
াইভান াঅনমফ না।
৮. াঅমভ ওমদয গরমদভুম (কভািা কভািা) কফমি মযময় মদময়মছ, মা ওমদয মচফুক মণন্ত (কেমক মদময়মছ), পমর
তাযা াউর্ধ্ণভুখীাআ ময় াঅমছ।
৯. াঅমভ তামদয াভমন কছমন (জামমরয়ামতয) প্রাচীয দাাঁি কমযময় মদময়মছ এফাং তামদয (দৃমি) কেমক মদময়মছ,
পমর তাযা (মকছুাআ) কদখমত ায় না।
১০. (এ াফস্থায়) তুমভ তামদয (াঅল্লায াঅমাফ ম্পমকণ) াফধান কমযা ফা না কমযা, াঈবয়িাাআ তামদয জমনয
ভান কথা, তাযা (কখমনাাআ) াইভান াঅনমফ না।
১১. তুমভ কতা ককফর এভন করাকমকাআ তকণ কযমত ামযা কম (াঅভায) াঈমদ কভমন চমর এফাং (ক ানুমায়ী)
দয়াভয় াঅল্লা তায়ারামক না কদমখ বয় কময, (যাাঁ, কম াঅল্লা তায়ারামক বয় কময) তামক তুমভ ক্ষভা ও ভা
প্রমতদামনয ুাংফাদ দান কমযা।
১২. াঅমভাআ ভৃতমক জীমফত কময, মা মকছু তাযা মনমজমদয (কভণকামেয) মচহ্ন (মমমফ এ ৃমথফীমত) কপমর াঅম,
কগুমরা ফাআ াঅমভ (মথামথবামফ) মরমখ যামখ; প্রমতমি মজমন াঅমভ একমি ুস্পি ককতামফ গুমন গুমন (াংযমক্ষত
কময) কযমখমছ।
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১৩. (ক নফী,) এমদয কামছ তুমভ একমি জনমদয দৃিান্ত ক কমযা, মখন তামদয কামছ াঅভায ক্ষ কথমক
কময়কজন যুর এমমছমরা
১৪. মখন াঅমভ তামদয কামছ দু'জন যুর ামিময়মছ তখন তাযা এমদয াঈবয়মকাআ াস্বীকায কমযমছ, এযয াঅমভ
তৃতীয় একজন (নফী) মদময় তামদয াাময কমযমছরাভ, াতাঃয তাযা (ফাাআ তামদয কামছ এম) ফরমরা, াঅভযা
াফযাআ কতাভামদয কামছ যুর মমমফ াঅমফবূণত ময়মছ।
১৫. (এ কথা শুমন) তাযা ফরমরা, কতাভযা কতা কদখমছ াঅভামদয ভমতা কমতয় ভানুল ছািা াঅয মকছুাআ নও,
(াঅমর) দয়াভয় াঅল্লা তায়ারা (াঅভামদয জমনয) মকছুাআ ািানমন, কতাভযা (ামথাাআ) মভথযা কথা ফরমছা!
১৬. তাযা ফরমরা, াঅভামদয ভামরক এ কথা বামরা কমযাআ জামনন, াঅভযা মি াফযাআ কতাভামদয কামছ (তাাঁয
ািামনা) কময়কজন যুর।
১৭. কতাভামদয কামছ ুস্পি কময (াঅল্লায ফার্ী) ক াঁমছ কদয়া ছািা াঅভামদয াঅয ককামনা দাময়ত্ব কনাআ।
১৮. তাযা ফরমরা, (মকন্তু) াঅভযা কতা কতাভামদযাআ (াঅভামদয ফ) াভাংগমরয কাযর্ ভমন কময, মমদ কতাভযা
(এখমনা এফ কাজ কথমক) মপময না াঅমা তামর াঅভযা াফযাআ কতাভামদয াথয ভাযমফা, (াঈযন্তু) কতাভামদয
াফযাআ াঅভামদয কাছ কথমক (াঅমযা) কমিন ামি স্পণ কযমফ।
১৯. তাযা ফরমরা, কতাভামদয দুবণাগয (াকরযার্) কতা কতাভামদয ামথাআ করমগ াঅমছ; এিা মক কতাভামদয (ককামনা
াভাংগমরয কাজ) কম, কতাভামদয (বামরা কামজয কথা) স্মযর্ কমযময় কদয়া মি, (াঅমর) কতাভযা মিা একমি
ীভারাংঘনকাযী জামত।
২০. (এভন ভয়) নগযীয প্রান্ত কথমক এক ফযমি (এমদয কামছ) ছুমি এমরা এফাং (ফাাআমক) ফরমরা, ক াঅভায
জামতয করামকযা, কতাভযা (াঅল্লায) এ যুরমদয ানুযর্ কমযা,
২১. ানুযর্ কমযা এভন এক যুমরয, কম কতাভামদয কামছ (কদায়ামতয মফমনভময়) ককামনা প্রকায প্রমতদান চায়
না, াঅমর (মাযাাআ তায ানুযর্ কযমফ) তাযাাআ মফ কদায়াতপ্রাপ্ত।

াযা ২৩
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২২. াঅভায জমনয এভন মক (াজুাত) থাকমত াময কম, মমমন স্বয়াং াঅভামক য়দা কমযমছন এফাং মাাঁয মদমক
কতাভামদয ফাাআমক (একমদন) মপময কমমত মফ, াঅমভ তাাঁয এফাদাত কযমফা না!
২৩. াঅমভ মক তাাঁমক ফাদ মদময় ানয ককামনা ভাফুদ গ্রর্ কযমত মামফা? (াথচ) দয়াভয় াঅল্লা তায়ারা মমদ
(াঅভায) ককামনা ক্ষমত কযমত চান তামর ওমদয ককামনা ুামযাআ কতা াঅভায ককামনা কামজ াঅমফ না, না তাযা
ককাঈ াঅভামক (ক্ষমত কথমক) াঈদ্ধায কযমত াযমফ!
২৪. (এ মেও) মমদ াঅমভ এভন মকছু কময তামর াঅমভ ুস্পি কগাভযাীমত মনভমিত ময় মামফা।
২৫. াঅমভ কতা (এ কগাভযাীয ফদমর) কতাভামদয ভামরমকয ওযাআ াইভান এমনমছ, াতএফ কতাভযা াঅভায কথা
কামনা;
২৬. (এ ফযমি াঅল্লায মথ মনত ওয়ায য) তামক ফরা মরা, মাও, তুমভ মগময় (এফায) জান্নামত প্রমফ
কমযা; (কখামন মগময় জান্নামতয কনয়াভত কদমখ) ক ফরমরা, াঅপমা, মমদ াঅভায জামত (এ কথািা) জানমত
াযমতা,
২৭. াঅভায ভামরক াঅভামক ভাপ কময মদময়মছন এফাং াঅভামক মতমন ম্মামনত (ভানুল)-কদয দমর ামভর কময
মনময়মছন।
২৮. তায (তযাকামেয) য (তামদয াময়িা কযায জমনয) াঅমভ তায জামতয ওয াঅভান কথমক ককামনা
ফামনী ািাাআমন, না (এ ক্ষুদ্র কীিমদয ামি কদয়ায জমনয) াঅভায (কতভন) ককামনা ফামনী ািামনায প্রময়াজন
মছমরা!
২৯. (াঅমভ মা কমযমছ) তা মছমরা একমিভাত্র মফকি গজণন, (তামতাআ) ওযা ফাাআ মনথয মনাঃিব্ধ ময় কগমরা!
৩০. ফমিাাআ াঅপমা (এভন ফ) ফাোমদয ওয, তামদয কামছ এভন একজন যুরও াঅমমন, মামদয তাযা
িাট্টা-মফদ্রূ কমযমন!
৩১. তাযা মক (এ মফলয়মি) রক্ষয কমযমন কম, তামদয াঅমগ াঅমভ কমতা জামতমক মফনা কময মদময়মছ, মাযা
(ককামনামদনাআ াঅয) তামদয মদমক মপময াঅমফ না;
৩২. ফযাং তামদয ফাাআমক (একমদন) াঅভায াভমন এমন ামময কযা মফ।
৩৩. তামদয (মক্ষায) জমনয াঅভায (কুদযমতয) একমি মনদণন মি (এাআ) ভৃত মভীন, মামক াঅমভ (াঅভান
কথমক ামন ফলণর্ কময) জীফন দান কময এফাং তা কথমক যদানা কফয কময াঅমন, তা কথমকাআ তাযা (মনজ মনজ
াাং) বক্ষর্ কময।
৩৪. াঅমভ তামত (াঅমযা) ৃমি কময (নানা প্রকায) কখজুয ও াঅাংগুমযয ফাগান, াঈদ্ভাফন কময াাংখয (নদীনারায)
প্রস্রফর্,

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 3

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৩৫. মামত কময তাযা এয পরভুর াঈমবাগ কযমত াময, (াঅমর) এগুমরায ককামনািাাআ কতা তামদয ামতয ৃমি
নয়, (এতদমেও) মক তাযা কৃতজ্ঞতা াঅদায় কযমফ না?
৩৬. মফত্র ও ভান ক ত্তা, মমমন ফমকছুমক কজািায় কজািায় য়দা কমযমছন, (চাাআ তা) মভীমনয াঈৎন্ন াঈমদ্ভদ
কথমক কাক, মকাংফা (কাক) স্বয়াং তামদয মনমজমদয কথমক, াথফা এভন ফ ৃমি কথমক কাক, মামদয (ম্পমকণ)
ভানুল (এখমনা) াঅমদ (মকছু) জামনাআ না।
৩৭. তামদয জমনয (াঅভায াঅমযকমি) মনদণন মি (এাআ) যাত, াঅমভ তা কথমক মদনমক াামযত কময, পমর
এযা ফাাআ (এক ভয়) ান্ধকাময াঅিন্ন ময় মি,
৩৮. ুমণ তায জমনয মনধণামযত ুমনমদণি গমেয ভামঝ াঅফতণন কময; এিা মি ভাযাক্রভারী, ফণজ্ঞ াঅল্লা
তায়ারাযাআ ুমনধণামযত (মনয়ন্ত্রর্ ফযফস্থা);
৩৯. (াঅমযা যময়মছ) চাাঁদ, তায জমনয াঅমভ মফমবন্ন কক্ষ মনধণাযর্ কমযমছ, (কক্ষ মযক্রভমর্য ভয় কছাি মত মত
তা এক ভয়) এভন (ক্ষীর্) ময় মি, কমন তা ুযমনা কখজুমযয একমি (াতরা) ডার।
৪০. ুমমণয এ ক্ষভতা কনাআ কম, ক চাাঁদমক নাগামরয ভামঝ ামফ, না যাত মদনমক মডমঙময় াঅমগ চমর কমমত াযমফ;
(ভুরত চাাঁদ ুরুজ) এযা প্রমতযমকাআ ূনযমরামক াাঁতায ককমি চমরমছ।
৪১. তামদয জমনয (াঅমযকমি) মনদণন মি, াঅমভ তামদয ফাংধযমদয (এক ভয় একমি) বযা কন মামন াঅমযার্
কমযময়মছরাভ;
৪২. তামদয (মনমজমদয) জমনয ক কন কায ভমতা মানফান াঅমভ ৃমি কমযমছ, মামত (ভার ম্পদ) তাযা
াঅমযার্ কযমছ।
৪৩. াথচ াঅমভ চাাআমর (ভার াভানা) এমদয ফাাআমক ডুমফময় মদমত াময, ক াফস্থায় তামদয পমযয়াদ
কানায ভমতা ককাঈাআ থাকমফ না, না এমদয (তখন) াঈদ্ধায কযা মফ।
৪৪. (যাাঁ, একভাত্র) াঅভায ানুগ্রাআ মছমরা, (মা তামদয মনজ মনজ ভনমমমর ক াঁমছ মদময়মছমরা) এফাং এিা মছমরা
এক ুমনমদণিকার মণন্ত (এ বফলময়ক) ম্পদ (াঈমবাগ কযায ুমমাগ)।
৪৫. মখন তামদয ফরা য়, কতাভযা কতাভামদয াভমন কম (াঅমাফ) যময়মছ তামক বয় কমযা, (বয় কমযা) মা
(মকছু) কছমন াঅমছ (তামকও), াঅা কযা মায় কতাভামদয ওয দয়া কযা মফ।
৪৬. তামদয ভামরমকয মনদণনভু কথমক তামদয কামছ এভন ককামনা মনদণন াঅমমন মা কথমক তাযা ভুখ মপমযময়
কনয়মন!
৪৭. (এভমনবামফ) মখন তামদয ফরা য়, াঅল্লা তায়ারা কতাভামদয কম জীফমনাকযর্ মদময়মছন তা কথমক (মকছু
াাং ানযমদয জমনয) ফযয় কমযা, তখন (এ) কামপযযা াইভানদাযমদয ফমর, াঅভযা ককন তামদয খাওয়ামত মামফা
মামদয াঅল্লা তায়ারা াআিা কযমর মনমজাআ খাফায মদমত াযমতন, (ক নফী, তুমভ ফমরা), াঅমরাআ কতাভযা ুস্পি
কগাভযাীমত (মনভমিত) াঅমছা!
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৪৮. তাযা ফমর, কতাভযা মমদ তযফাদী ও তামর (ফমরা, ককয়াভমতয) এ প্রমতশ্রুমত কমফ (ুর্)ণ মফ?
৪৯. (এফ প্রমেয ভাধযমভ) এযা (াঅমর) কম মফলয়মিয জমনয ামক্ষা কযমছ, তা কতা মফ একমি ভাগজণন, তা
এমদয (িাৎ কময) াকিাও কযমফ এফাং (তখমনা কদখা মামফ) তাযা (এ ফযাাময) ফাকমফতো কমযাআ চমরমছ।
৫০. (এ ভয়) তাযা (কল) াময়তিুকু মণন্ত কময কমমত ক্ষভ মফ না, না তামদয াঅন মযফায মযজনমদয
কামছ (াঅয) ককামনামদন মপমযময় াঅনা মফ।
৫১. মখন (মিতীয় ফায) মঙ্গায় পুৎকায কদয়া মফ তখন ভানুলগুমরা ফ মনমজমদয কফয কথমক কফমযময় মনমজমদয
ভামরমকয মদমক ছুিমত থাকমফ।
৫২. তাযা (তবম্ব ময় এমক াযমক) ফরমফ, ায় (কার াঅভামদয)! কক াঅভামদয ঘুভ কথমক (এভমন কময)
জামগময় তুরমরা (এ ভয় কপমযতাযা ফরমফ), এ মি তাাআ (ককয়াভত), দয়াভয় াঅল্লা তায়ারা (কতাভামদয
কামছ) মায ওয়াদা কমযমছমরন, নফী যুরযাও (এ ফযাাময) তয কথা ফমরমছমরন।
৫৩. (ভুরত) এ (ককয়াভত ানুিান)-মি (মঙ্গায) এক ভাগজণন ছািা াঅয মকছুাআ নয়, এ গজণমনয য ামথ ামথ
ফাাআমক (ামযয ভয়দামন) াঅভায াভমন এমন ামময কযা মফ।
৫৪. াতাঃয (কঘালর্া মফ), াঅজ কাযও প্রমত (মফেুভাত্রও) মুরুভ কযা মফ না, (াঅজ) কতাভামদয শুধু কিুকুাআ
প্রমতদান কদয়া মফ মা কতাভযা (দুমনয়ায়) কময এমমছা।
৫৫. (কমদন) াফযাআ জান্নামতয ামধফাীযা ভা াঅনমে মফমবায থাকমফ,
৫৬. তাযা এফাং তামদয াংগী-াংমগনীযা (াঅযময) ুীতর ছায়ায় ুমিত াঅমনয ওয করান মদময় (ফম)
থাকমফ।
৫৭. কখামন তামদয জমনয (ভজুদ) থাকমফ (নানা প্রকামযয) পরভুর, (াঅমযা থাকমফ) তামদয জমনয তামদয
কামিত (ও ফামিত) ফ মকছু,
৫৮. যভ দয়ারু ভামরমকয ক্ষ কথমক তামদয (স্বাগত জামনময়) ফরা মফ, (কতাভামদয ওয) ারাভ (ফমলণত
কাক)।
৫৯. (াযমদমক াীমদয ফরা মফ,) ক াযাধীযা, কতাভযা (াঅজ াঅভায াইভানদায ফাোমদয কাছ কথমক)
াঅরাদা ময় মাও।
৬০. ক ফনী াঅদভ, াঅমভ মক কতাভামদয (এ ভমভণ) মনমদণ কদাআমন কম, কতাভযা য়তামনয কগারাভী কমযা না,
ককননা ক মি কতাভামদয প্রকায দুভন,
৬১. (াঅমভ মক কতাভামদয একথা ফমরমন,) কতাভযা শুধু াঅভাযাআ এ ফাদাত কমযা, (ককননা) এমিাআ মি জ যর
থ।
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৬২. (াঅয য়তান) ক কতা (কতাভামদয াঅমগও) ামনক করাকমক (এবামফ) থভ্রি কময মদময়মছমরা; (তা কদমখও)
কতাভযা মক ফুঝমত াযমর না?
৬৩. (যাাঁ,) এ (মি) কাআ জাান্নাভ, মায ওয়াদা কতাভামদয ামথ (ফায ফায ) কযা ময়মছমরা।
৬৪. াঅজ (ফাাআ মভমর) তামত মগময় প্রমফ কমযা, মা (দুমনয়ায জীফমন) কতাভযা াস্বীকায কযমছমর!
৬৫. াঅজ াঅমভ তামদয ভুমখয ওয ীরমভায কদমফা, (াঅজ) তামদয াতগুমরা াঅভায ামথ কথা ফরমফ, তামদয
া-গুমরা (াঅভায কামছ) াক্ষয কদমফ, এযা মক কাজ কময এমমছ।
৬৬. (াথচ) াঅমভ মমদ চাাআতাভ, (দুমনয়ায়) াঅমভ এমদয (কচাখ কথমক) দৃমিমি মফমরাাআ কময মদতাভ, কতভনমি
কযমর (তুমভাআ ফমরা) এযা মকবামফ (তখন চরায থ) কদমখ মনমতা!
৬৭. (তাছািা) মমদ াঅমভ চাাআতাভ তামর (কুপযীয কাযমর্) তামদয মনজ মনজ জায়গায়াআ তামদয াঅকৃমত মফনি
কময মদমত াযতাভ, ক াফস্থায় এযা াভমনয মদমকও কমমত াযমতা না, াঅফায কছমনও মপময াঅমত াযমতা
না!
৬৮. মামকাআ াঅমভ দীঘণ জীফন দান কময, তামকাআ াঅমভ ৃমিগত (মদক কথমক) তায প্রাথমভক াফস্থায় মপমযময় মনময়
মাাআ; (এিা কদমখও) মক তাযা ফুঝমত াময না (কক তামদয কদম এ মযফতণনগুমরা ঘিামি)?
৬৯. (কতাভযা এও কজমন কযমখা,) াঅমভ এ (যুর)-কক কাফয (যচনা) কখাাআমন এফাং এিা তাাঁয (নফী ভমণাদায) মক্ষ
কাবনীয়ও নয়; (াঅয তাাঁয াঅনীত গ্রন্থ) তা কতা মি একমি াঈমদ ও ুস্পি ককাযাঅন,
৭০. মামত কময ক তা িাযা কম (ান্তয) জীমফত তামক (জাান্নামভয ফযাাময) তকণ কময মদমত াময এফাং (মা
িাযা) কামপযমদয ওয ামিয কঘালর্া াফযি ময় মায়।
৭১. এযা মক রক্ষয কময না, াঅভায মনমজয াত মদময় ফানামনা মজমনমত্রয ভধয কথমক াঅমভ তামদয (করযামর্য)
জমনয শু য়দা কমযমছ, াঅয (এখন) তাযা (নামক) এগুমরায ভামরক ময় ফমমছ!
৭২. (াথচ) াঅমভ এগুমরা তামদয ফীবূত কময মদময়মছ, এয মকছু মি তামদয ফান াঅয মকছু এভন মায
(কগাত) কথমক তাযা খাদয গ্রর্ কময।
৭৩. তামদয জমনয তায ভমধয (াঅমযা) াঈকামযতা যময়মছ. যময়মছ ানীয় ফস্তুও; তফুও মক তাযা (তায) কাকয
াঅদায় কময না (মমমন তামদয এগুমরা দান কমযমছন)!
৭৪. (এ মেও) তাযা াঅল্লা তায়ারায ফদমর ানযমদয ভাফুদ ফানায়, (তাও) এ াঅায়, (তামদয ক্ষ কথমক)
এমদয াাময কযা মফ!
৭৫. (াথচ) তাযা তামদয ককামনা যকভ াাময কযায ক্ষভতাাআ যামখ না, ফযাং (ককয়াভমতয মদন তামদয) ফাাআ
দরফদ্ধবামফ (জাান্নামভ এম) জমিা মফ।
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৭৬. (াতএফ, ক নফী,) এমদয (এফ জামরী) কথাফাতণা কমন কতাভামক াঈমিগ্ন না কময। াফযাআ াঅমভ জামন মা
মকছু এযা কগান কময এফাং মা মকছু প্রকাময ফমর কফিায়।
৭৭. এ ভানুলগুমরা মক কদমখ না, াঅমভ তামদয একমি (ক্ষুদ্র) শুক্রকীি কথমক য়দা কমযমছ, াথচ (ৃমি মত না
মতাআ ক্ষুদ্র কীমিয) ক (ভানুলমিাআ াঅভায ৃমিয ফযাাময) কখারাখুমর মফতোকাযী ময় িমরা!
৭৮. ক াঅভায (ৃমি ক্ষভতা) ম্পমকণ (নানা) কথা যচনা (কযমত শুরু) কযমরা (এফাং এক ভয়) ক (করাকমি)
তায মনজ ৃমি (কক রাআ) বুমর কগমরা; ক ফরমরা, কক (ভানুমলয এ) াি ুনযায় জীমফত কযমফ মখন তা মচ
গমর মামফ!
৭৯. (ক নফী,) তুমভ (এমদয) ফমরা, যাাঁ, তামত প্রার্ ঞ্চায মতমনাআ কযমফন মমমন প্রথভ ফায এমত জীফন
মদময়মছমরন; এফাং মতমন ভি মকছুয ৃমি (কক র) ম্পমকণ ভযক াফগত যময়মছন,
৮০. মতমন কতাভামদয জমনয ফুজ (মতজ) ফৃক্ষ কথমক াঅগুন াঈৎাদন (প্রমক্রয়া ম্পন্ন) কমযমছন এফাং তা িাযাাআ
কতাভযা (াঅজ) াঅগুন জ্বারামিা।
৮১. মমমন মনমজয ক্ষভতাফমর (একফায) াঅকাভের ও মভীন ৃমি কমযমছন, মতমন মক (ুনযায়) তামদযাআ ভমতা
মকছু ৃমি কযমত ক্ষভ নন? (যাাঁ) মনশ্চয়াআ মতমন ভাস্রিা ও ফণজ্ঞ।
৮২. মতমন মখন মকছু একিা (ৃমি) কযমত াআিা কমযন তখন ককফর এিুকুাআ ফমরন ‘ও’ াতাঃয তা ামথ ামথ
(বতযী) ময় মায়।
৮৩. াতএফ, মফত্র ও ভান ক াঅল্লা তায়ারা, মমমন প্রমতযক মফলময়য ওয াফণমব ভ ক্ষভতায একিত্র ভামরক
এফাং তাাঁয কামছাআ (একমদন) কতাভামদয ফাাআমক মপময কমমত মফ।
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ুযা অ ছাপপাত
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ১৮২, রুকু ৫
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. থ (স সপমযতামদয) মাযা ারযফদ্ধবামফ দাাঁরিময় থামক।
২. থ (সফ সপমযতায) মাযা মজাময ধভক সদয়,
৩. থ (সফ সপমযতায) মাযা (দা অল্লায) সমমকয সতরাওয়াত কময,
৪. ফযআ সতাভামদয ভাফুদ মেন একজন;
৫. রতরন অভান মভীন ও এ দু'সয়য ভাঝখামন ফরিত ফরকছুযও ভাররক, (রতরন অমযা) ভাররক (ুমমণাদময়য
িান) ুফণাচমরয;
৬. অরভ (সতাভামদয) রনকটফতণী অভানমক (নয়নারবযাভ) নক্ষত্রযারজ দ্বাযা ুরিত কময সযমখরছ;
৭. (তামক) অরভ সপামত কমযরছ প্রমতযক না-পযভান য়তান সথমক,
৮. পমর তাযা উর্ধ্ণজগমতয (কথাফাতণায) রকছুআ শুনমত ায় না, (রকছু শুনমত চাআমরআ) প্রমতযক রদক সথমক তামদয
ওয ঈল্কা রনরক্ষপ্ত য়,
৯. এআ তারিময় সদয়াআ (সল) নয়, তামদয জমনয রফযাভ ারিও যময়মছ,
১০. (তা মেও) মরদ সকামনা (য়তান) সগামন ঠাৎ কময রকছু শুমন সপরমত চায়, তখন জ্বরন্ত ঈল্কারন্ড ামথ
ামথআ তায শ্চাদ্ধাফন কময।
১১. (স নফী,) তুরভ এমদয কামছ রজমে কমযা, তামদয ৃরি কযা সফী করঠন, না (অভান মভীন) নয ফ
রকছু, মা অরভ য়দা কমযরছ (তায ৃরি সফী করঠন); এ (ভানুল)-সদয সতা অরভ (াভানয কমতাটুকু) অঠার ভারট
রদময় য়দা কমযরছ।
১২. (স নফী,) তুরভ (এমদয কথায়) রফস্ময়মফাধ কযমছা, থচ (সতাভায কথা রনময়আ) ওযা ঠাট্টা রফদ্রূ কযমছ,
১৩. এমদয মখন ঈমদ সদয়া য়, তখন তাযা (তা) স্মযর্ কময না,
১৪. (অফায) সকামনা রনদণন সদখমর (তা রনময়) ঈা কময,
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১৫. তাযা ফমর, এটা সতা ুস্পি মাদু ছািা অয রকছুআ নয়,
১৬. (তাযা প্রশ্ন সতামর, এ অফায সকভন কথা,) অভযা ভময রগময় াি ও ভারটমত রযর্ত ময় মামফা, তখনও রক
অভামদয (ুনযায়) জীরফত কযা মফ?
১৭. অভামদয রতৃরু
ু লমদযও (এবামফ ওঠামনা মফ)?
১৮. (স নফী, এমদয) তুরভ ফমরা, যাাঁ (ফযআ, সরদন) সতাভযা রারিত মফ,
১৯. মখন (সকয়াভত) মফ, (তখন) একরট ভাত্র প্রচন্ড গজণন মফ, ামথ ামথআ এযা (ফরকছু) সদখমত ামফ।
২০. (মাযা স্বীকায কমযরছমরা) তাযা (সরদন এটা সদমখ) ফরমফ, সািা কার অভামদয, এটাআ সতা মে
(সআ) প্ররতদান াওয়ায রদন!
২১. (তামদয ফরা মফ) যাাঁ, এটাআ মে চুিান্ত পয়ারায রদন, মামক সতাভযা (রনযন্তুয) রভথযা প্ররতন্ন কযমত।
২২. (সপমযতামদয অমদ সদয়া মফ মাও,) সতাভযা মামরভমদয এফং তামদয ংগী-ংরগনীমদয (ধময ধময)
জভা কমযা, তামদয (সদাযমদয)-ও, মাযা তামদয সগারাভী কযমতা (এমদয ফাআমক এক জায়গায় একত্র কমযা),
২৩. অল্লা তায়ারামক ফাদ রদময় (মামদয এযা ভাফুদ ফানামতা) তামদযও (এক ামথ) জাান্নামভয যািা সদরখময়
দাও।
২৪. যাাঁ, (সখামন াঠাফায অমগ) তামদয (এখামন) একটুখারন দাাঁি কযাও, তাযা ফযআ (অজ) রজোরত মফ,
২৫. সতাভামদয এ কী মরা, (জফাফ সদয়ায ভয়) সতাভযা অজ এমক যমক াাময কযমছা না সম!
২৬. (না,) অজ সতা (সদখরছ) এযা ফাআ রতয রতযআ অত্মভণর্কাযী (ফমন সগমছ)!
২৭. (এ ভয়) তাযা এমক মযয রদমক ভুখ কময যস্পযমক রজোাফাদ কযমত থাকমফ।
২৮. (দুফণর দররট রিারী দরমক) ফরমফ, সতাভযাআ সতা সতাভামদয ক্ষভতা রনময় অভামদয কামছ অমত,
২৯. তাযা ফরমফ (অভামদয সদালামযা কযমছা সকন), সতাভযা সতা অসদৌ (অল্লামত) রফশ্বাীআ রছমর না,
৩০. সতাভামদয ওয অভামদয সকামনা (জফযদরিভুরক) করতণত্বও সতা রছমরা না, ফযং সতাভযা রনমজযাআ রছমর
ভাযাত্মক ীভারংঘনকাযী।
৩১. (এ ভয় তামদয ঈবময়য ক্ষ সথমক সঘালর্া মফ,) অজ অভামদয (ঈবময়য) ওয অভামদয ভাররমকয
সঘালর্াআ তয ময়মছ, (অজ) অভযা (ঈবময়আ জাান্নামভয) ারি অস্বাদনকাযী।
৩২. অভযা (অমরআ) সতাভামদয রফভ্রান্ত কমযরছরাভ, অভযা রনমজযাও রছরাভ রফভ্রান্ত!
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৩৩. সরদন তাযা (ফাআ) এআ অমামফ ভবাগী মফ।
৩৪. অরভ না-পযভান সরাকমদয ামথ এ ধযমনয অচযর্আ কময থারক।
৩৫. এযা এভন (রফমরাী) রছমরা, মখন এমদয ফরা মতা, অল্লা তায়ারা ছািা নয সকামনা ভাফুদ সনআ, তখন
তাযা ংকাময সপমট িমতা,
৩৬. এযা ফরমতা, অভযা রক একজন াগর করফয়ামরয কথায় অভামদয ভাফুদমদয (অনুগতয) সছমি সদমফা?
৩৭. (থচ অভায নফী সকামনা কাফয রনময় অমরন,) ফযং স এমমছ তয (দ্বীন) রনময় এফং স (অমগয)
নফীমদয তযতাও স্বীকায কযমছ।
৩৮. (স যাধীযা,) সতাভামদয (অজ) ফযআ (জাান্নামভয) বয়াফ অমাফ সবাগ কযমত মফ,
৩৯. সতাভযা মা রকছু (দুরনয়ায়) কযমত (অজ) সতাভামদয সকফর তাযআ প্ররতপর দান কযা মফ,
৪০. তমফ অল্লা তায়ারায রনষ্ঠাফান ফান্দামদয কথা অরাদা,
৪১. তামদয জমনয (অল্লা তায়ারায) ুরনরদণি (ঈত্তভ) সযমমমকয ফযফিা থাকমফ,
৪২. থাকমফ যকভারয পরভুর, (তদুরয) তাযা মফ ভাম্মামন ম্মারনত,
৪৩. সনয়াভমত বযুয জান্নামত (তাযা ফিান কযমফ),
৪৪. তাযা যস্পয ভুমখাভুরখ ময় (ভমণাদায) অমন ভাীন থাকমফ।
৪৫. ঘুময ঘুময রফশুদ্ধ ুযা তামদয রযমফন কযা মফ,
৪৬. শুভ্র ও ভুজ্জ্বর, মা (মফ) ানকাযীমদয জমনয ুস্বাদু,
৪৭. তামত সকামনা যকভ ভাথা ঘুযারনয ভমতা ক্ষরতকয রকছু থাকমফ না এফং তায কাযমর্ তাযা ভাতারও মফ না।
৪৮. তামদয ামথ (অমযা) থাকমফ রি, নম্র ও অয়তমরাচনা তরুর্ীযা,
৪৯. তাযা সমন (মমে) রুরকময় যাখা রডমভয ভমতা ঈজ্জ্বর সগৌয ফর্ণ (ুন্দযী)।
৫০. তঃয এয (জান্নামতয) রধফাীযা একজন অমযক জমনয রদমক রপময (রনমজমদয ার ফিা) রজমে
কযমফ।
৫১. (এ ভয়) তামদয ভাঝ সথমক একজন ফমর ওঠমফ, (যাাঁ, দুরনয়ায জীফমন) অভায একজন াথী রছমরা,
৫২ সম (অশ্চমণ ময়আ অভামক) ফরমতা, তুরভও রক (সকয়াভত) রফশ্বাীমদয একজন?
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৫৩. (তুরভও রক রফশ্বা কমযা,) অভযা মখন ভময মামফা এফং মখন ারি ও ভারটমত রযর্ত ময় মামফা, তখন
(অভযা ুনরুরিত মফা এফং) অভামদয ফাআমক (অভামদয কাজকমভণয) প্ররতপর সদয়া মফ?
৫৪. (এ ভয় অল্লায ক্ষ সথমক ডাক অমফ, অো) সতাভযা রক একটু ঈাঁরক রদময় (সতাভামদয স াথীমক এক
নময) সদখমত চাও?
৫৫. তঃয স (একটু ঝুসাঁ ক) তামক সদখমত ামফ, (স যময়মছ) জাান্নামভয (রঠক) ভাঝখামন।
৫৬. (তামক অমামফ জ্বরমত সদমখ) স ফরমফ, অল্লা তায়ারায কভ, (দুরনয়ামত) তুরভ সতা অভামক প্রায় র্ধ্ংআ
কময সপমররছমর,
৫৭. (অভায ওয) অভায ভাররমকয নুগ্র না থাকমর অরভও অজ (সতাভায ভমতা অমামফ) সগ্রপতায কযা এ
(সরাকমদয) দমর ারভর থাকতাভ।
৫৮. (যাাঁ, এখন সতা) অভামদয অয ভৃতুয মফ না!
৫৯. ফয অভামদয প্রথভ ভৃতুযয কথা অরাদা, (এখন সতা) অভামদয (অয সকামনা যকভ) অমাফও সদয়া মফ
না।
৬০. (ভস্বময তাযা ফাআ ফরমফ,) ফযআ এটা মে এক ফমিা ধযমনয াপরয।
৬১. এ ধযমনয (ভা াপমরযয) জমনয কভণ ম্পাদনকাযীমদয ফযআ কাজ কময মাওয়া ঈরচত।
৬২. (ফমরা সতা! অল্লায ফান্দামদয জমনয) এ সভভানদাযী বামরা না (অমামফয) মাক্কুভভ ফৃক্ষ (বামরা)?
৬৩. মামরভমদয জমনয অরভ তা রফদস্বরূ ফারনময় সযমখরছ।
৬৪. (ভুরত) তা মে এভন একরট গাছ, মা জাান্নামভয তরমদ সথমক ঈদগত য়,
৬৫. তায পরগুমরা এভন (রফশ্রী), ভমন মফ তা ফুরঝ (এমককটা) য়তামনয ভাথা;
৬৬. (মাযা জাান্নামভয রধফাী) তাযা এ সথমকআ বক্ষর্ কযমফ এফং এ রদময়আ তামদয সট বরতণ কযমফ;
৬৭. তঃয তায ওয পুটন্তারন (ও ুাঁজ) রভররময় তামদয (ান কযায জমনয) সদয়া মফ,
৬৮. তাযয রনঃমন্দম তামদয প্রতযাফতণনির মফ (তরান্ত) জাান্নামভয রদমক।
৬৯. রনঃমন্দম তাযা তামদয ভাতারতামক সগাভযা রমমফ সময়মছ,
৭০. তাযমযও (রনরফণচাময) তাযা তামদয (সগাভযা রতা ভাতামদয) দাঙ্ক নুযর্ কময চমরমছ।
৭১. তামদয অমগ (তামদয) ুফণফতণীমদয রধকাং সরাকও (এবামফ) সগাভযা ময় রগময়রছমরা,
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৭২. তামদয ভমধযও অরভ তকণকাযী (নফী) ারঠময়রছরাভ।
৭৩. তএফ (স নফী,) তুরভ একফায (সচময়) সদমখা, মামদয (এবামফ) তকণ কযা ময়রছমরা তামদয কী (বয়াফ)
রযর্াভ ময়মছ,
৭৪. ফয অল্লা তায়ারায রনষ্ঠাফান ফান্দামদয কথা অরাদা (তাযা অমাফ সথমক একান্ত রনযাদ)।
৭৫. (এক ভয়) নুও (াাময সচময়) অভামক সডমকরছমরা, (তায জমনয) কমতা ঈত্তভ ািাদানকাযী (রছরাভ)
অরভ,
৭৬. তামক এফং তায রযফায রযজনমদয অরভ এক ভাংকট সথমক ঈদ্ধায কমযরছ,
৭৭. তাযআ ফংধযমদয অরভ (দুরনয়ায ফুমক) ফরি সযমখ রদময়রছ,
৭৮. নাগত ভানুলমদয ভামঝ অরভ তায (ঈত্তভ) স্মযর্ ফযাত সযমখরছ,
৭৯. ৃরিকুমরয ভামঝ নুময ওয ারাভ ফরলণত সাক।
৮০. ফযআ অরভ এবামফ ৎকভণযায়র্মদয ুযস্কৃত করয।
৮১. রনঃমন্দম স রছমরা অভায সভামভন ফান্দামদয নযতভ।
৮২. তঃয (তায জারতয) ফরি (কামপয) করমক অরভ (ফনযায ারনমত) ডুরফময় রদময়রছ।
৮৩. নুময (থ নুাযী) দমরয ভামঝ আফযাীভও রছমরা একজন।
৮৪. মখন স রফশুদ্ধ ভমন তায ভাররমকয কামছ ারময ময়রছমরা।
৮৫. মখন স তায রতা ও তায জারতমক রজমে কমযরছমরা (ায়)! সতাভযা (ফাআ এফ) রকময ূজা কযমছা?
৮৬. সতাভযা রক অল্লামক ফাদ রদময় ভনগিা ভাফুদমদযআ (সমত) চাও?
৮৭. (ফমরা,) এ ৃরিকুমরয ভাররক ম্পমকণ সতাভামদয ধাযর্া কী?
৮৮. তঃয স একফায (মতযয ন্ধামন) তাযকাযারজয রদমক তাকামরা
৮৯. তঃয ফরমরা, রতযআ অরভ ুি।
৯০. (তঃয) সরামকযা (তায সথমক রনযা ময়) ফাআ চমর সগমরা।
৯১. ময স (চুর চুর) তামদয সদফতামদয (ভরন্দমযয) কামছ সগমরা এফং (সদফতামদয প্ররত তাভাােমর)
ফরমরা, রক ফযাায (এমতা প্রাদ এখামন মি অমছ), সতাভযা খামো না সম!
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৯২. এ রক মরা সতাভামদয, সতাভযা রক কথাও ফমরা না?
৯৩. তঃয স ওমদয ওয ফমর অঘাত ানমরা।
৯৪. (সরামকযা মখন এটা শুনমরা) তখন তাযা সদৌিামত সদৌিামত তায রদমক ছুমট এমরা।
৯৫. (তামক এ রফলময় রজমে কযমর) স ফরমরা, সতাভযা রক এভন রকছুয ূজা কমযা, মামদয সতাভযা রনমজযাআ
(াথয) সখাদাআ কময রনভণার্ কমযা,
৯৬. থচ অল্লা তায়ারাআ সতাভামদয ৃরি কমযমছন এফং (ৃরি কমযমছন) সতাভযা মা রকছু (ভাফুদ) ফানাও
তামদযও।
৯৭. (এ কথা শুমন) তাযা (একজন অমযকজনমক) ফরমরা, তায জমনয একরট রিকুন্ড প্রস্তুত কমযা (এফং তামত
অগুন জ্বারাও), তঃয (স) জ্বরন্ত অগুমন তামক রনমক্ষ কমযা।
৯৮. তাযা (এয ভাধযমভ অমর) তায রফরুমদ্ধ একটা লিমন্ত্র অাঁটমত সচময়রছমরা, রকন্তু অরভ তামদয (চক্রান্ত ফযথণ
ও) ীন কময রদরাভ।
৯৯. এফায স ফরমরা, অরভ এফায অভায ভাররমকয (যািায) রদমক সফরযময় িরাভ, (অরভ রফশ্বা করয)
ফযআ রতরন অভামক রঠক মথ রযচাররত কযমফন।
১০০. (তঃয স অল্লা তায়ারায দযফাময সদায়া কযমরা,) স অভায ভাররক, অভামক তুরভ একজন সনক
ন্তান দান কমযা।
১০১. এযয অরভ তামক একজন ধধমণীর ুমত্রয ুংফাদ রদরাভ।
১০২. স মখন তায (রতায) ামথ সদৌিাসদৌরি কযায ভমতা (ফয়ময) ফিায় ঈনীত মরা, তখন স
(সছমরমক) ফরমরা, স ফৎ, অরভ স্বমে সদরখ, অরভ (সমন) সতাভামক মফাআ কযরছ, (ফমরা এ ফযাাময) সতাভায
রবভত রক? (স্বমেয কথা শুমন) স ফরমরা, স অভায (সেযায়র্) অব্বাজান, অনামক মা অমদ কযা
ময়মছ অরন (রফরমে) তা ারন করুন, আনাঅল্লা অরন অভামক (এ ভময়ও) ধধমণীরমদয ভামঝ
ামফন।
১০৩. তঃয মখন তাযা (রতাুত্র) দুজনআ (অল্লা তায়ারায আোয াভমন) অত্মভণর্ কযমরা এফং স
তামক (মফাআ কযায ঈমেময) কাত কময শুআময় রদমরা,
১০৪. তখন অরভ তামক ডাক রদময় ফররাভ, স আফযাীভ,
১০৫. তুরভ (অভায সদখামনা) স্বে তয প্রভার্ কমযমছা, (অরভ সতাভামদয ঈবয়মকআ ভমণাদাফান কযমফা, ভুরত)
অরভ এবামফআ ৎকভণীর ভানুলমদয ুযস্কায রদময় থারক!
১০৬. এটা রছমরা (তামদয ঈবময়য জমনয) একটা ুস্পি যীক্ষা ভাত্র!
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১০৭. (এ কাযমর্আ) অরভ তায (সছমরয) রযফমতণ (অভায রনমজয ক্ষ সথমক) একটা ফমিা সকাযফানী (-য জন্তু
সখামন) দান কযরাভ।
১০৮. (নাগত ভানুলমদয জমনয এ রফধান চারু সযমখ) তায স্মযর্ অরভ ফযাত সযমখ রদরাভ।
১০৯. ারন্ত ফরলণত সাক আফযাীমভয ওয।
১১০. এবামফআ অরভ (অভায) সনক ফান্দামদয ুযস্কায রদময় থারক!
১১১. ফযআ স রছমরা অভায সভামভন ফান্দামদয একজন।
১১২. (রকছুরদন য) অরভ তামক (এ ভমভণ) আামকয (জমেয) ুংফাদ দান কযরাভ সম, স (মফ) নফী ও
অভায সনক ফান্দামদয একজন।
১১৩. অরভ তায ওয (ও তায ন্তান) আামকয ওয অভায (গরর্ত) ফযকত নারমর কমযরছ; তামদয ঈবময়য
ফংধযমদয ভামঝ রকছু ৎকভণীর ভানুল (সমভন) অমছ, (সতভরন) অমছ রকছু না-পযভান, মাযা রনমজমদয ওয
রনমজযা মুরুভ কময স্পি তযাচাযী (ময় ফম অমছ)!
১১৪. অরভ ভুা ও ারূমনয ওয (মনক) নুগ্র কমযরছ,
১১৫. অরভ তামদয দুজনমক ও তামদয জারতমক ফমিা (যকমভয এক) ংকট সথমক ঈদ্ধায কমযরছ,
১১৬. অরভ (সপযাঈমনয সভাকামফরায়) তামদয (প্রবূত) াাময কমযরছ, পমর (এক মণাময়) তাযা রফজয়ীও
ময়মছ,
১১৭. অরভ তামদয ঈবয়মক রফদ গ্রন্থ (তাওযাত) দান কমযরছ,
১১৮. (এয ভাধযমভ) তামদয ঈবয়মক অরভ (দ্বীমনয) জ থ ফাতমর রদময়রছ,
১১৯. অরভ নাগত ভানুলমদয ভামঝ তামদয ঈত্তভ স্মযর্ ফযাত সযমখরছ,
১২০. ারাভ ফরলণত সাক ভুা ও ারূমনয ওয।
১২১. ফযআ অরভ সনককায সরাকমদয এবামফ ুযস্কায রদময় থারক!
১২২. (ভুরত) এযা দুজনআ রছমরা অভায সভামভন ফান্দামদয ন্তবুণি।
১২৩. (অভায ফান্দা) আররয়াও রছমরা যুরমদয একজন;
১২৪. মখন স তায জারতমক (সডমক) ফমররছমরা, সতাভযা রক অল্লা তায়ারামক বয় কযমফ না?
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১২৫. সতাভযা রক ‘ফা'র’ সদফতামকআ ডাকমত থাকমফ, (অল্লা তায়ারা-) রমরন সশ্রষ্ঠ স্রিা, তাাঁমক (এবামফআ)
রযতযাগ কযমফ?
১২৬. অল্লা তায়ারা রমরন সতাভামদয ভাররক, ভাররক সতাভামদয ূফণফতণী ফা দাদামদযও।
১২৭. রকন্তু তাযা তামক রভথযাফাদী াফযি কযমরা, কামজআ তঃয তামদয ফযআ (দন্ড সবাগ কযায জমনয)
ারময কযা মফ,
১২৮. তমফ অল্লা তায়ারায রনষ্ঠাফান ফান্দামদয কথা অরাদা।
১২৯. অরভ নাগত ভানুলমদয ভমধয তায ঈত্তভ স্মযর্ ফাকী সযমখ রদময়রছ,
১৩০. ারাভ ফরলণত সাক আররয়া (-ন্থী সনক ফান্দা)-সদয ওয।
১৩১. (তামদয স্মযর্ ফযাত সযমখ) অরভ এবামফআ ৎকভণযায়র্ ভানুলমদয ুযস্কায রদময় থারক!
১৩২. ফযআ স রছমরা অভায সনক ফান্দামদয ভমধয একজন।
১৩৩. রনঃমন্দম রূতও রছমরা যুরমদয একজন;
১৩৪. মখন অরভ তামক এফং তায কর রযফায রযজনমক (একরট াী ম্প্রদাময়য ওয অগত অমাফ সথমক)
ঈদ্ধায কমযরছ,
১৩৫. একজন ফৃদ্ধা ভররা ফামদ, (সকননা) স রছমরা সছমন মি থাকা র্ধ্ংপ্রাপ্ত সরাকমদযআ ন্তবুণি।
১৩৬. তঃয ফরি ফাআমক অরভ রফনা কময রদময়রছ।
১৩৭. সতাভযা সতা (ভ্রভমর্য ভয়) তামদয স (র্ধ্ংাফমল)-গুমরায ওয রদময়আ সবায সফরায় (থ) রতক্রভ
কময থামকা,
১৩৮. (রতক্রভ কমযা) প্ররত (ন্ধযা ও) যামতয সফরায়; তফুও রক সতাভযা (এ ঘটনা সথমক) রকছু রক্ষা গ্রর্
কযমফ না?
১৩৯. আঈনুও রছমরা যুরমদয একজন;
১৪০. (এটা স ভময়য কথা) মখন স াররময় রগময় একরট (ভার)-বরতণ সনৌমামন সৌাঁছুমরা,
১৪১. (সনৌকারট চর ময় মাওয়ায়) অমযাীমদয ভামঝ এ রক্ষুমর্ ফযরি সক, (তঃয) রটারযয ভাধযমভ তা
যীক্ষা কযা মরা এফং (পরাপর নুমায়ী) স (আঈনুআ রক্ষুমর্) যাধী াফযি মরা,
১৪২. তঃয একরট (ফমিা অকামযয) ভাছ এম তামক রগমর সপরমরা, এ ফিায় স (ভামছয সমট ফম)
রনমজমক রধক্কায রদমত রাগমরা।
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১৪৩. মরদ স (তখন) অল্লা তায়ারায রফত্রতা ও ভাাত্ময সঘালর্া না কযমতা,
১৪৪. তামর তামক তায সমট সকয়াভত মণন্ত কাটামত মতা!
১৪৫. তঃয অরভ তামক (ভামছয সট সথমক সফয কময) একরট গাছারাীন প্রান্তময রনমক্ষ কযরাভ, (এ
ভয়) স ুি ময় মিরছমরা,
১৪৬. (সখামন) তায ওয (ছায়া দান কযায জমনয) অরভ একরট (রতারফরি) রাঈ গাছ ঈদগত কযরাভ,
১৪৭. তঃয তামক অরভ এক রক্ষ সরামকয (জনফরতয) কামছ (নফী ফারনময়) াঠারাভ; ফযং এ ংখযা (নয
রমমফ রছমরা) অমযা সফী,
১৪৮. এযয তাযা (তায ওয) ইভান অনমরা, পমর অরভও তামদয একরট (ুরনরদণি) ভয় মণন্ত
জীফমনামবাগ কযমত রদরাভ;
১৪৯. (স নফী,) এমদয তুরভ রজমে কমযা, তাযা রক ভমন কময, সতাভামদয ভাররমকয জমনয যময়মছ কনযা ন্তান
অয তামদয জনয যময়মছ (ফ) ুত্র ন্তান?
১৫০. অরভ রক সপমযতামদয ভররা কমযআ ফারনময়রছরাভ এফং (ফানাফায ভয়) তাযা রক সখামন ঈরিত
রছমরা?
১৫১. াফধান, তাযা রকন্তু এফ কথা রনমজযা রনমজমদয ভন সথমকআ ফারনময় ফমর,
১৫২. অল্লা তায়ারা ন্তান জে রদময়মছন, (অমর) ওযা মে (ুস্পি) রভথযাফাদী।
১৫৩. অল্লা তায়ারা রক (সছমরমদয ওয গ্রারধকায রদময় রনমজয জমনয) কনযা ন্তানমদয ছন্দ কমযমছন?
১৫৪. এ রক (মরা) সতাভামদয? সকভন (থণীন) রদ্ধান্ত কযমছা সতাভযা?
১৫৫. সতাভযা রক (কখমনাআ সকামনা) দুমদ গ্রর্ কযমফ না?
১৫৬. থফা অমছ রক (এয মক্ষ) সতাভামদয কামছ সকামনা ুস্পি দরীর প্রভার্?
১৫৭. (থাকমর) সতাভযা সতাভামদয (স) সকতাফ রনময় এমা, মরদ সতাভযা তযফাদী ও!
১৫৮. এ সরামকযা অল্লা তায়ারা ও রজ্বন জারতয ভমধয একটা ম্পকণ রিয কময সযমখমছ; থচ রজ্বমনযা জামন,
নয ফান্দামদয ভমতাআ তাযা অল্লা তায়ারায অমদময ধীন এফং তামদয ভমধয মাযা ফদকায তামদয ফযআ
(ারিয জমনয) একরদন ঈরিত কযা মফ।
১৫৯. এযা (অল্লা তায়ারা ম্পমকণ ) সমফ (সফহুদা) কথাফাতণা ফমর, অল্লা তায়ারা তা সথমক রফত্র ও ভান,
১৬০. তমফ (যাাঁ), মাযা অল্লা তায়ারায রনষ্ঠাফান ফান্দা তাযা অরাদা।
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১৬১. তএফ (স কামপযযা), সতাভযা এফং সতাভযা মামদয সগারাভী কমযা,
১৬২. (ফাআ রভমরও) তামদয (অল্লা তায়ারা ম্পমকণ) রফভ্রান্ত কযমত াযমফ না,
১৬৩. সতাভযা সকফর তামদযআ সগাভযা কযমত াযমফ, মাযা জাান্নামভয রধফাী।
১৬৪. (সপমযতামদয কথা স্বতন্ত্র, সকননা তাযা ফমররছমরা,) অভামদয ভধয সথমক প্রমতযমকয জমনয একরট
রনধণারযত (রফত্র) িান যময়মছ,
১৬৫. অভযা সতা (অল্লা তায়ারায াভমন) ারযফদ্ধবামফ দন্ডায়ভান থারক,
১৬৬. এফং (দা ফণদা) অভযা তাাঁয রফত্রতা ও ভাাত্ময সঘালর্া করয।
১৬৭. এফ সরামকযাআ (সকাযঅন নারমমরয অমগ) ফরমতা,
১৬৮. ুফণফতণী সরাকমদয সকতামফয ভমতা মরদ অভামদয (কামছও সকামনা) ঈমদ (গ্রন্থ) থাকমতা,
১৬৯. তামর (তায ফসদৌরমত) অভযাও অল্লা তায়ারায রনষ্ঠাফান ফান্দা ময় সমতাভ।
১৭০. তঃয (মখন তামদয কামছ অল্লায সকতাফ এমরা), তখন তাযা তা স্বীকায কযমরা, রচমযআ তাযা (এ
অচযমর্য রযর্াভ) জানমত াযমফ।
১৭১. অভায (খা) ফান্দা যুরমদয ফযাাময অভায এ কথা তয ময়মছ,
১৭২. তাযা ফযআ াামযপ্রাপ্ত মফ,
১৭৩. এফং অভায ফারনীআ (ফণমমল) রফজয়ী মফ।
১৭৪. তএফ (স নফী), রকছু কামরয জমনয তুরভ এমদয ঈমক্ষা কমযা,
১৭৫. তুরভ তামদয ফিা মণমফক্ষর্ কযমত থামকা, রচমযআ তাযা (রফমরাময রযর্াভ) সদখমত ামফ।
১৭৬. এযা রক (তামর) রতযআ অভায অমাফ ত্বযারিত কযমত চায়?
১৭৭. (এয অমগ) মামদয (এবামফ) তকণ কযা ময়রছমরা তামদয অরিনায় মখন ারি সনমভ এমরা, তখন (গমফ
নারমমরয স) কারটা তামদয জমনয কমতা ভন্দ রছমরা!
১৭৮. তএফ (স নফী), রকছুকামরয জমনয তুরভ এমদয ঈমক্ষা কমযা,
১৭৯. তুরভ (শুধু) ওমদয মণমফক্ষর্আ কময মাও, ীঘ্রআ ওযা (তয প্রতযাখযামনয) রযর্াভ (রনমজযাআ) প্রতযক্ষ
কযমফ।
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১৮০. রফত্র সতাভায ভাররমকয ভান ত্তা, তাযা (তাাঁয ম্পমকণ) মা রকছু (থণীন) কথাফাতণা ফমর, রতরন তা সথমক
রফত্র (মনক ফমিা, কর ক্ষভতায একক রধকাযী),
১৮১. (নারফর) ারন্ত ফরলণত সাক যুরমদয ওয,
১৮২. ভি প্রংা (রনমফরদত) ৃরিকুমরয ভাররক অল্লা তায়ারায জমনয।
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ুযা সাাদ
ভক্কা ফতীর্ণ অাত ৮৮, রুকু ৫
যভান যীভ অল্লা তাারায নামভ

১. সাাদ, ঈমদবযা (এ) সকাযঅমনয থ (তুমভ ফযআ অল্লা তাারায একজন যুর);
২. মকন্তু কামপযযা (এ ফযাাময) ঔদ্ধতয ও সগাোঁড়ামভমত (ডুমফ) অমে।
৩. এমদয অমগ অমভ কমতা জনদমক ধ্বং কময মদমমে, (অমাফ অায য) তাযা (াামমযয জমনয) অতণনাদ
কমযমে, মকন্তু স ভ তামদয ারামনায সকামনা ঈা মেমরা না।
৪. এযা এ কথায ওয অশ্চমণমফাধ কমযমে সম, তামদয কামে তামদযআ ভাঝ সথমক একজন তকণকাযী (নফী)
এমরা, (নফীমক সদমখ) কামপযযা ফরমরা, এ মে একজন মাদুকয, মভথযাফাদী,
৫. স মক মনক ভাফুদমক একজন ভাফুদ ফামনম মনমমে? এটা সতা এক অশ্চমণজনক ফযাায োড়া মকেুআ ন।
৬. তামদয দণাযযা এআ ফমর (ভজমর) সথমক ময ড়মরা, মাও, সতাভযা সতাভামদয সদফতামদয (এফাদামতয)
ওযআ ধধমণ ধাযর্ কমযা, মনশ্চআ এয (দাওামতয) ভমধয সকামনা মবমি (রুকামনা) যমমে।
৭. অভযা সতা এফ কথা অমগয মফধান (খৃস্টফাদ)-এয ভমধয শুমনওমন, (অমর) এ একমট ভনগড়া ঈমি োড়া
অয মকেুআ ন,
৮. অভামদয ভমধয স-আ মক একভাত্র ফযমি, মায ওয ঈমদভু নামমর মরা; (ভুরত) ওযা সতা অভায
(নামমর কযা) ঈমদ (এ সকাযঅন)-এয ফযাামযআ মিান, (অমর) তাযা (তখনও) অভায অমামফয স্বাদ
অস্বাদনআ কমযমন;
৯. (স নফী,) তামদয কামে মক সতাভায ভামরমকয নুগ্রময বান্ডায মড় অমে, মমমন ভাযাক্রভারী ও ভান
দাতা,
১০. অভানভু ও মভীমনয ভধযফতণী ভস্ত মকেুয (ওয) অমে মক তামদয সকামনা াফণসবৌভত্ব? থাকমর তাযা
মোঁমড় রামগম অভামন অমযামর্য ফযফস্থা করুক।
১১. নয ফহু ফামনীয ভমতা এ ফামনীও যামজত মফ।
১২. এমদয ূমফণও যুরমদয (এবামফ) মভথযাফাদী ফমরমেমরা, নু, অদ ও কীরক মফমষ্ট সপযাঈমনয জামত,
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১৩. াভুদ, রূত ম্প্রদা এফং ফমনয মধফাীযাও; (তাযা তামদয স্ব স্ব নফীমক মভথযাফাদী ফামনমমে, প্রবাফ
প্রমতমিয মদক সথমক ফমড়া ফমড়া) দর সতা মেমরা সগুমরাআ।
১৪. ওমদয প্রমতযমকআ যুরমদয মভথযাফাদী ফমরমে, পমর অভায (অমামফয) পারা (ওমদয ওয) প্রমমাজয
ম সগমরা।
১৫. এযা মক্ষা কযমে এক ভা গজণমনয, (অয) তখন কামযা মকন্তু সকামনা ফকা থাকমফ না।
১৬. এ (মনমফণাধ) সরামকযা ফমর, স অভামদয ভামরক, মাফ সকতামফয মদমনয অমগআ অভামদয াওনা তুমভ
মভমটম দাও!
১৭. (স নফী,) এযা সমফ কথাফাতণা ফমর, তুমভ এয ওয ধধমণ ধাযর্ কমযা এফং (এ জমনয) অভায মিভান
ফািা দাঈদমক স্মযর্ কমযা, স মেমরা অভায প্রমত মনমফষ্ট।
১৮. অমভ ফণতভারামক তায ফীবূত কময মদমমেরাভ, (তাআ) এগুমরাও কার িযা তায ামথ (ামথ) অভায
মফত্রতা ও ভমভা সঘালর্া কযমতা,
১৯. (নুরূ) াখীকুরমকও (তায ফীবূত কময মদমমেরাভ), তাযা (তায াম) জমড়া মতা, (এমদয) কমরআ
(সমমকময) তায নুাযী মেমরা।
২০. অমভ তায াম্রাজযমক ুদৃঢ় কমযমেরাভ এফং (স াম্রাজয চারাফায জমনয) তামক প্রজ্ঞা ও মফণািভ ফামিতায
মি দান কমযমেরাভ।
২১. (স নফী,) সতাভায কামে মক (স) মফফদভান সরাকমদয কামনী সৌোঁসেমে? মখন ওযা (ঈবআ) প্রাচীয টমক
(তায) এফাদাতখানা প্রমফ কযমরা,
২২. মখন তাযা দাঈমদয াভমন ামময মরা তখন স এমদয কাযমর্ (একটু) বীত ম ড়মরা, ওযা ফরমরা (স
অল্লায নফী), অমন বীত মফন না, অভযা মে মফফাদভান দুমটা দর, অভামদয একজন অমযকজমনয ওয
মুরুভ কমযমে, তএফ অমন অভামদয ভামঝ নযামফচায কময মদন, (সকামনা যকভ) নাআনাপী কযমফন না,
অভামদয জ যর থ সদমখম মদন।
২৩. (অমর) এ মে অভায বাআ। এয কামে মনযানব্বআমট দুম্বা অমে, অয অভায কামে অমে (ভাত্র) একমট।
(এ মেও) স ফমর, অভামক সতাভায এ (দুম্বা)-মটও মদম দাও, স কথা কথা অভায ওয ফর প্রমাগ কময।
২৪. (মফফামদয মফফযর্ শুমন) স ফরমরা, এ ফযমি সতাভায দুম্বামট তায দুম্বাগুমরায ামথ মুি কযায দাফী কময
সতাভায ওয মুরুভ কমযমে; (অমর) সমৌথ (মফল অময) ংীদাযযা মনমকআ এমক মনযয ওয (এবামফ)
মুরুভ কময, (মুরুভ) কময না সকফর স কর সরামকযা, মাযা (অল্লা তাারায ওয) ইভান অমন এফং সনক
কাজ কময, (মমদও) এমদয ংখযা মনতান্ত কভ; দাঈদ ফুঝমত াযমরা, (তামক মযশুদ্ধ কযায জমনয এ কামনী দ্বাযা
এমতাক্ষর্ ধময) অমভ তামক যীক্ষা কযমেরাভ, (ভুর ঘটনা ফুঝমত সময) তঃয স তায ভামরমকয কামে ক্ষভা
প্রাথণনা কযমরা এফং (স) যাক্রভারী অল্লা তাারায াভমন াজদা রুমটম ড়মরা এফং স (অভায মদমক)
মপময এমরা।
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২৫. তঃয অমভ তামক ক্ষভা কময মদরাভ, ফযআ অভায কামে তায জমনয ঈচ্চ ভমণাদা ও ুিযতভ অফাস্থর
যমমে।
২৬. (অমভ দাঈদমক ফররাভ,) স দাঈদ, অমভ সতাভামক (এআ) মভীমন (অভায) খমরপা ফানারাভ, তএফ তুমভ
ভানুলমদয ভামঝ নযামফচায কমযা এফং কখমনা মনমজয সখার খুীয নুযর্ কমযা না, সতভনমট কযমর এ
মফলমট সতাভামক অল্লা তাারায থ সথমক মফচুযত কময সদমফ; (অয) মাযাআ অল্লা তাারায থ সথমক মফচুযত
ম (সগাভযা ম) মা, তামদয জমনয ফযআ (জাান্নামভয) কমিন ামস্ত যমমে, সকননা তাযা ভামফচামযয
(এ) মদনমট বুমর সগমে।
২৭. অমভ অভান মভীন এফং এ ঈবময ভধযফতণী স্থামন মা মকেু অমে তায সকামনা মকেুআ নথণক ৃমষ্ট কমযমন;
এটা সতা সফ (ভুখণ) সরাকমদয ধাযর্া, মাযা ৃমষ্টকতণামকআ স্বীকায কময, অয মাযা (এবামফ) স্বীকায কমযমে
তামদয জমনয জাান্নামভয দুমবণাগ যমমে;
২৮. মাযা ইভান এমনমে এফং সনক কাজ কমযমে, অমভ মক তামদয সফ সরামকয ভমতা কময সদমফা মাযা মভীমন
মফমণকাযী (সমজ ফম অমে), থফা অমভ মক যমমগায সরাকমদয গুনাগাযমদয ভমতা (একআ দরবুি)
কযমফা?
২৯. অমভ এ সভাফাযক গ্রন্থমট সতাভায ওয নামমর কমযমে, মামত কময ভানুল এয অাতভুময ফযাাময মচন্তা
গমফলর্া কযমত এফং জ্ঞানফান সরামকযা (তা সথমক) ঈমদ গ্রর্ কযমত াময;
৩০. অমভ দাঈদমক (সেমর মমমফ) সারাভান দান কমযমে; স মেমরা (অভায) ঈিভ একজন ফািা; স
ফযআ মেমরা (তায ভামরমকয প্রমত) মনষ্ঠাফান;
৩১. এক যামে মখন তায াভমন (দ্রুতগাভী ও) ঈৎকৃস্ট (কমকমট) সঘাড়া স কযা মরা,
৩২. (তখন) স ফরমরা, অমভ সতা অভায ভামরমকয স্মযর্ বুমর (এমদয) প্রীমতমত ভমজ মগমমেরাভ, (এমদমক)
সদখমত সদখমত ুমণও প্রা ডুমফ সগমে।
৩৩. (নাভামময কথা মচন্তা না কময স ফরমরা, সকাথা স সঘাড়া,) সগুমরা অভায াভমন মনম এমা; (এগুমরা
অনা মর) সগুমরায া ও গরমদভুম (সেময) াত ফুমরম মদমরা (এফং এমদয বামরাফাা নাভাম বুমর
মাওায জমনয দুঃখ প্রকা কযমরা)।
৩৪. অমভ (নানাবামফআ) সারাভানমক যীক্ষা কমযমে, (একফায) তায মংামনয ওয একমট মনষ্প্রার্ সদও
অমভ সযমখ মদমমেরাভ (মামত কময স অভায ক্ষভতা ফুঝমত াময), তঃয স (অমযা সফী) অভায মদমক
মপময এমরা।
৩৫. স (অমযা) ফরমরা, স অভায ভামরক, (মমদ অমভ সকামনা বুর কময) তুমভ অভামক ক্ষভা কমযা, তুমভ
অভামক এভন এক াম্রাজয দান কমযা, মা অভায ময অয সকঈ সকামনামদন ামফ না, তুমভ মনশ্চআ ভাদাতা।
৩৬. (স নুমাী) তখন অমভ ফাতামকও তায ধীন কময মদরাভ, তা তায আোনুমাী (ফামধ তামক মনম)
সখামনআ মনম সমমতা সমখামনআ স সমমত চাআমতা,
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৩৭. মিনমদযও (তায নুগত ফামনম মদরাভ), মাযা মেমরা প্রাাদ মনভণার্কাযী ও (ভুমেয) ডুফুযী,
৩৮. ৃঙ্খমরত নযানয (অমযা) মনকমকও (অমভ তায ধীন কময মদমমেরাভ)।
৩৯. (অমভ ফররাভ,) এ ফআ মে অভায দান, এ সথমক তুমভ (নযমদয) মকেু দাও মকংফা মনমজয কামে যামখা,
(এয জমনয সতাভামক) সকামনা মাফ মদমত মফ না।
৪০. ফযআ তায জমনয অভায কামে যমমে ঈোঁচু ভমণাদা ও ুিয মনফা।
৪১. (স নফী,) তুমভ অভায ফািা অআুমফয কথা স্মযর্ কমযা। মখন স তায ভামরকমক সডমক ফমরমেমরা (স
অল্লা), তান সতা অভামক মন্ত্রর্া ও কমষ্ট সপমর মদমমে;
৪২. অমভ ফররাভ, তুমভ সতাভায া মদম বূমভমত অঘাত কমযা (মভীমন অঘাত কযায য মখন ামনয একমট
কূ সফমযম এমরা, তখন অমভ অআুফমক ফররাভ), এ মে (সতাভায) মযষ্কায কযা ও ান কযায (ঈমমাগী)
ামন।
৪৩. অমভ তায ামথ তায মযফায মযজন ও তামদয ামথ একআ মযভার্ নুগ্র দান কযরাভ, এটা মেমরা
অভায ক্ষ সথমক যভত এয মনদণন ও জ্ঞানফান ভানুলমদয জমনয ঈমদ।
৪৪. অমভ তামক ফররাভ, তুমভ সতাভায ামত এক ভুমিা তৃর্রতা নাও এফং তা মদম (সতাভায স্ত্রীয যীময ভৃদু)
অঘাত কমযা, তুমভ কখমনা থ বঙ্গ কমযা না; মনঃমিম অমভ তামক ধধমণীর সমমে; কমতা ঈিভ ফািা
মেমরা স; স মেমরা অভায প্রমত মনমফমদত!
৪৫. (স নফী,) তুমভ অভায ফািামদয (ভমধয) আফযাীভ, আাক ও আাকুফমক স্মযর্ কমযা, ওযা (ফাআ) মেমরা
মিারী ও ুক্ষ্মদণী।
৪৬. অমভ একমট মফমল ফযাায, (এআ) যকার মদফময স্মযর্ ‘গুমর্য’ কাযমর্ তামদয (সনতৃমত্বয জমনয) মনমদণষ্ট
কময মনমমেরাভ,
৪৭. ফযআ এযা ফাআ মেমরা অভায কামে ভমনানীত ঈিভ ফািামদয ন্তবুণি।
৪৮. (স নফী,) তুমভ অমযা স্মযর্ কমযা আভাইর, আাা' ও মুর মকপমরয কথা; এযাও ফাআ বামরা ভানুমলয
ন্তবুণি মেমরা;
৪৯. এ (মফফযর্) মে একমট (ভৎ) দৃষ্টান্ত; ফযআ যমমগায সরাকমদয জমনয ঈিভ অফাময ফযফস্থা যমমে,
৫০. (স ঈিভ অফা মে) মচযস্থাী এক জান্নাত, মায দযজা (ামভাআ) তামদয জমনয ঈন্মুি থাকমফ,
৫১. সখামন তাযা অীন মফ সরান মদম, সখামন তাযা মণাপ্ত মযভার্ পরভুর ও ানী যফযাময অমদ
সদমফ।
৫২. তামদয াম (অমযা) থাকমফ অনতননা, ভফস্কা তরুর্ীযা।
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৫৩. (স ইভানদাযযা,) এ মে সফ (সনাভত) মা মফচায মদমনয জমনয সতাভামদয প্রমতশ্রুমত সদা মে।
৫৪. এ মে অভায সদা সযমমক, মা কখমনা মনঃমল মফ না,
৫৫. এ সতা মরা (সনককাযমদয মযর্াভ, যমদমক) মফমোী াীমদয জমনয থাকমফ মনকৃষ্টতভ মিকানা,
৫৬. জাান্নাভ, সমখামন তাযা মগম প্রমফ কযমফ, কমতা মনকৃষ্ট মনফা এমট!
৫৭. এ মে (তামদয মযর্াভ,) তএফ তাযা তা অস্বাদন করুক, (অস্বাদন করুক) পুটন্ত ামন ও ুোঁজ,
৫৮. (তামদয জমনয যমমে) এ ধযমনয অমযা (মফবৎ) ামস্ত;
৫৯. (মখন দরমতযা) নুাযীমদয জাান্নামভয মদমক অমত সদখমফ (তখন ফরমফ), এ মে (অমযকমট)
ফামনী, (মাযা) সতাভামদয ামথ (জাান্নামভ) প্রমফ কযায জমনয (সধম) অমে (অল্লা তাারায মবম্পাত
তামদয ওয), তামদয জমনয সকামনা যকভ মবনিমনয ফযফস্থা এখামন সনআ; এযা জাান্নামভ মগম মতত মফ।
৬০. তাযা (দরমতমদয) ফরমফ, ফযং সতাভামদয ওযও (অল্লায ক্ষ সথমক নুরূ মবম্পাত, অজ এখামন)
সতাভামদয জমনযও সতা সকামনা মবনিন সনআ। সতাভযাআ সতা অভামদয এ (ভা-) মফমদয ম্মুখীন কমযমো,
কমতা মনকৃষ্ট (তামদয) এ অফাস্থর!
৬১. (মাযা এমদয নুযর্ কমযমে) তাযা ফরমফ, স অভামদয ভামরক, সম ফযমি (অজ) অভামদয এ দুগণমতয
ম্মুখীন কমযমে, জাান্নামভ তুমভ তায ামস্ত মদ্বগুর্ ফামড়ম দাও।
৬২. তাযা (অমযা) ফরমফ, এমক মরা অভামদয, (অজ জাান্নামভ) অভযা সফ ভানুলমদয সদখমত ামে না
সকন, মামদয অভযা দুমনা খাযা সরাকমদয দমর ামভর (ভমন) কযতাভ;
৬৩. তমফ মক অভযা তামদয মতুকআ িাট্টা মফদ্রূময াত্র ভমন কযতাভ, না (অভামদয) দৃমষ্টমি তামদয মকেুআ
সদখমত ামে না।
৬৪. জাান্নাভীমদয (মনমজমদয ভামঝ) এ ফাকমফতন্ডা (সমদন) মফ ফযম্ভাফী।
৬৫. (স নফী, এমদয) ফমরা, অমভ সতা (জাান্নামভয) একজন তকণকাযী ভাত্র, অল্লা তাারা োড়া নয সকামনা
ভাফুদ সনআ, মতমন একক, মতমন ভাযাক্রভারী,
৬৬. (মতমন) অভান ও মভীমনয ভামরক, (ভামরক মতমন) এ দুময ভামঝ মা মকেু অমে তাযও, মতমন প্রচুয
ক্ষভতাারী ও ভা ক্ষভাীর।
৬৭. (তামদয) তুমভ ফমরা, এ (সকাভত) মে ভুরত একমট ফমড়া ধযমনয ংফাদ,
৬৮. অয সতাভযা (মকনা) এ সথমকআ ভুখ মপমযম মনমো।
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৬৯. (স নফী, তুমভ ফমরা,) অভায সতা উধ্বণজগত ও তায ফামিা (সপমযতা)-সদয ম্পমকণ সকামনা জ্ঞানআ মেমরা
না, (মফমল কময) মখন তাযা (ভানুল ৃমষ্টয মফল মনম অল্লা তাারায ামথ) মফতকণ কযমেমরা।
৭০. (এ সতা) অভামক ওী কময (জামনম) সদা মমে, অমভ মে (সতাভামদয জমনয) একজন ুস্পষ্ট
তকণকাযী।
৭১. (স্মযর্ কমযা,) মখন সতাভায ভামরক সপমযতামদয ফমরমেমরন, অমভ ভামট সথমক ভানুল ফানামত মামে।
৭২. মখন অমভ তামক ফামনম ম্পূর্ণ ুিাভ কময সনমফা এফং ওমত অভায (কাে সথমক) জীফমনয ঞ্চায কযমফা,
তখন সতাভযা তায প্রমত াজদাফনত মফ।
৭৩. তঃয সপমযতাযা ফাআ (তামক) াজদা কযমরা,
৭৪. একভাত্র আফরী োড়া; স ংকায কযমরা এফং স কামপযমদয ন্তবুণি ম সগমরা।
৭৫. অল্লা তাারা ফরমরন, স আফরী, সতাভামক সকান মজমনমট তামক াজদা কযা সথমক মফযত যাখমরা;
মামক অমভ স্বং মনমজয াত মদম ফামনমমে, তুমভ মক এভমনআ ঔদ্ধতয প্রকা কযমর, না তুমভ সকামনা ঈচ্চ
ভমণাদাম্পন্ন সকঈ?
৭৬. স ফরমরা (াোঁ), অমভ সতা তায চাআমত সেষ্ঠ; তুমভ অভামক অগুন সথমক ফামনমমো অয তামক ফামনমমো
ভামট সথমক।
৭৭. তখন অল্লা তাারা ফরমরন, তুমভ এখান সথমক এখমন সফয ম মাও, সকননা তুমভ মো মবপ্ত,
৭৮. সতাভায ওয অভায মবা থাকমফ সল মফচামযয মদন মণন্ত।
৭৯. স ফরমরা, (যাোঁ অমভ সফমযম মামে, তমফ) স অভায ভামরক, তুমভ অভামক সমদন মণন্ত ফকা দাও
সমমদন ফ ভানুলমদয (মদ্বতী ফায) জীমফত কময সতারা মফ।
৮০. অল্লা তাারা ফরমরন (যাোঁ, মাও), মামদয ফকা সদা মমে তুমভও তামদয ন্তবুণি,
৮১. ফধামযত ভমট অায স মনমদণষ্ট মদন মণন্ত (তুমভ থাকমফ)।
৮২. স ফরমরা (যাোঁ), সতাভায ক্ষভতায কভ (কময অমভ ফরমে), অমভ তামদয ফাআমকআ মফথগাভী কময
োড়মফা,
৮৩. তমফ তামদয ভমধয মাযা সতাভায একমনষ্ঠ ফািা তামদয োড়া।
৮৪. অল্লা তাারা ফরমরন, (এ মে) চুড়ান্ত তয, অয অমভ এ তয কথাটাআ ফরমে,
৮৫. সতাভায ও সতাভায নুাযীমদয ফাআমক মদম অমভ জাান্নাভ ুর্ণ কযমফাআ।
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৮৬. (স নফী,) তুমভ ফমরা, অমভ এ কামজয জমনয সতাভামদয কামে সকামনা ামযেমভক দাফী কযমে না, না মাযা
সরৌমককতা কময অমভ তামদয দমরয সরাক!
৮৭. এ (সকাযঅন) মে ৃমষ্টকুমরয (ভানুলমদয) জমনয একমট ঈমদ ভাত্র।
৮৮. মকেুকার য (সকাভত ংঘমটত মর) সতাভযা ফযআ তায (তযতা) ম্পমকণ জানমত াযমফ।
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ুযা অঝ ঝুভায
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৭৫, রুকু ৮
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. এ (ভা-) গ্রন্থ (অর ককাযঅন) যাক্রভারী প্রজ্ঞাভয় অল্লা তায়ারায ক্ষ কেমকআ (এয) ফতযর্।
২. অমভ এ (ককতাফ) কতাভায কামে মোেণবামফআ নামমর কমযমে, তএফ মনষ্ঠাফান ময় তুমভ অল্লা
তায়ারায এফাদাত কমযা;
৩. কেমন কযমখা, একমনষ্ঠ এফাদাত অল্লা তায়ারায েমনেআ (মনমফমদত ওয়া ঈমিত); মাযা অল্লা
তায়ারায ফদমর নেমদয মববাফক মমমফ গ্রর্ কময তাযা ফমর, অভযা কতা এমদয এফাদাত এ োড়া
নে ককামনা কাযমর্ কময না কম, এযা অভামদয অল্লা তায়ারায মনকটফতণী কময কদয়; মকন্তু তাযা কম
(ফ) মফলয় মনময় ভতমবদ কযমে, মনশ্চয়আ অল্লা তায়ারা (ককয়াভমতয মদন) ক মফলময়য পয়ারা কময
কদমফন; ফেআ অল্লা তায়ারা এভন করাকমক কদায়াত কমযন না কম মভেোফাদী ও কৃতজ্ঞ।
৪. অল্লা তায়ারা মমদ ন্তান গ্রর্ কযমতআ িাআমতন, তামর মতমন তাাঁয ৃমিয ভাঝ কেমক মামক আচ্ছা
তামকআ ফাোআ কযমত াযমতন, তাাঁয ত্তা মনক মফত্র; মতমনআ অল্লা তায়ারা, মতমন একক ও
ভাযাক্রভারী।
৫. মতমন অভান ও মভীন ুমযকমিতবামফআ ৃমি কমযমেন, মতমনআ যাতমক মদমনয ওয করমে কদন
অফায মদনমক যামতয ওয করমে কদন, মতমনআ ুমণ ও িন্দ্রমক (একমট মনয়মভয) ধীন কময কযমখমেন;
এগুমরা ফআ একমট ুমনমদণি ভয় মণন্ত (মনে মনে কক্ষমে) মফিযর্ কযমত োকমফ; কেমন কযমখা, মতমন
যাক্রভারী ও যভ ক্ষভাীর।
৬. মতমন কতাভামদয ফাআমক (অদমভয) একআ ত্তা কেমক য়দা কমযমেন, তঃয মতমন কআ (ত্তা)
কেমক তায মুগর ফামনময়মেন এফং মতমন কতাভামদয েমনে অট প্রকায শু (-এয মফধান) ফতীর্ণ কমযমেন;
মতমনআ কতাভামদযমক কতাভামদয ভাময়মদয কমট মণায়ক্রমভ য়দা কমযমেন; মতনমট ন্ধকাময এমকয য
এক (ফয়ফ মদময় কগমেন); এ মচ্ছন অল্লা তায়ারা, মতমনআ কতাভামদয ভামরক, তাাঁয েমনেআ াফণকবৌভত্ব,
মতমন োড়া ককামনা ভাফুদ কনআ, তাযযও (ভুর মফলয়) কেমক কতাভামদয ককাোয় ককাোয় কঠাকয খাওয়ামনা
মচ্ছ?
৭. (ক ভানুল,) কতাভযা মমদ অল্লা তায়ারায কুপযী কমযা তামর (কেমন কযমখা), অল্লা তায়ারা
কতাভামদয কামযাআ ভুখামক্ষী নন। অল্লা তায়ারা তাাঁয মনমেয ফান্দায এ না-কাকযী (অিযর্) কখমনা
েন্দ কমযন না, কতাভযা মমদ তাাঁয কৃতজ্ঞতা অদায় কমযা তামর মতমন কতাভামদয ওয ন্তুি মফন;
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(ককয়াভমত) ককঈআ কামযা (গুনাময) বায ওঠামফ না: তঃয কতাভামদয তাাঁয কামে মপময কমমত মফ
এফং কমদন মতমন কতাভামদয (মফস্তামযত) ফমর কদমফন কতাভযা মক কযমত; মতমন মনশ্চয়আ োমনন মা মকেু
ন্তমযয কবতময রুমকময় োমক।
৮. (মনয়ভ মচ্ছ,) ভানুলমক মখন ককামনা দঃখ কি স্পণ কময তখন ক একমনষ্ঠবামফ তায ভামরমকয মদমক
ধামফত য়, ময মখন অল্লা তায়ারা তাাঁয কাে কেমক কনয়াভত মদময় তায ওয নুগ্র কমযন, তখন ক
কম েমনে অমগ অল্লা তায়ারামক কডমকমেমরা তা বুমর মায়, ক অল্লা তায়ারায ভকক্ষ ফানায়, মামত
কময ক (নেমদয) অল্লা তায়ারায ে কেমক মফভ্রান্ত কময মদমত াময; (ক নফী,) তুমভ এভন করাকমদয
ফমর দাও, মনমেয কুপযীয অযাভ অময় (ামতমগানা) কয়মট মদমনয েমনে কবাগ কময নাও, (মযর্ামভ)
তুমভ ফেআ োান্নাভী (মফ)।
৯. কম ফেমি যামতয কফরায় মফনময়য ামে ােদাফনত য় মকংফা দাাঁমড়ময় অল্লা তায়ারায এফাদাত কময
এফং যকামরয (অমামফয) বয় কময, (ফণাফস্থায়) তায ভামরমকয নুগ্র প্রতোা কময; (ক নফী, এমদয)
ফমরা, মাযা (অল্লা তায়ারামক) োমন অয মাযা (তাাঁমক) োমন না, তাযা মক এক ভান? (অমর
একভাত্র) জ্ঞানফান ফেমিযাআ (এফ তাযতভে কেমক) ঈমদ গ্রর্ কযমত াময।
১০. (ক নফী, এমদয) ফমর দাও, ক অভায ফান্দাযা, মাযা ইভান এমনমো, কতাভযা কতাভামদয ভামরকমক
বয় কমযা, মাযা এ দমনয়ায় ককামনা করোর্কয কাে কযমফ তামদয েমনে (যকামরও) ভাকরোর্
(োকমফ), অল্লা তায়ারায মভীন মনক প্রস্ত; (ঈযন্তু) ধধমণীরমদয যকামর মযমভত ুযস্কায কদয়া
মফ।
১১. (ক নফী,) তুমভ ফমরা, অভামক অমদ কদয়া ময়মে একান্ত মনষ্ঠায ামে অমভ কমন অল্লা তায়ারায
এফাদাত কময,
১২. এফং অভামক অমদ কদয়া ময়মে, অমভ কমন অল্লা তায়ারায াভমন অত্মভণর্কাযীমদয ভমধে
গ্রর্ী আ।
১৩. তুমভ ফমরা, অমভ মমদ অভায ভামরমকয না-পযভানী কময তামর অমভ অভায ওয একমট ভা
মদমনয ামস্তয বয় কময।
১৪. তুমভ ফমরা, অমভ একান্ত মনষ্ঠাফান ময়আ অল্লা তায়ারায এফাদাত কময,
১৫. কতাভযা তামক ফাদ মদময় মাযআ িাও কগারাভী কমযা; (ক নফী,) তুমভ ফমরা, বাযী ক্ষমতগ্রস্ত মফ তাযা,
মাযা (মনেয কগারাভী কযায কাযমর্) ককয়াভমতয মদন মনমেমদয এফং মনমেমদয মযফায মযেনমদয
বীলর্ ক্ষমত কযমফ; কতাভযা কেমন কযমখা, এ (অমখযামতয) ক্ষমতআ মচ্ছ ুস্পি ক্ষমত।
১৬. তামদয েমনে তামদয ওয কেমক (োয়াদানকাযী) অগুমনয কভঘভারা োকমফ, তামদয নীমিয মদক
কেমকও োকমফ অগুমনযআ মফোনা; এ মচ্ছ ক (মফবৎ) অমাফ, মা মদময় অল্লা তায়ারা তাাঁয ফান্দামদয
বয় কদখামচ্ছন; (তএফ) ক অভায ফান্দাযা, কতাভযা অভামক বয় কমযা।
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১৭. মাযা য়তানী মিয কগারাভী কযা কেমক কফাঁকি কেমকমে এফং (একমনষ্ঠবামফ) অল্লা তায়ারায
মদমকআ মপময এমমে, তামদয েমনে যময়মে ভাুংফাদ, তএফ (ক নফী), তুমভ অভায (এভন ফ)
ফান্দামদয ুংফাদ দাও,
১৮. মাযা ভমনামমাগ কাময (অভায) কো কামন এফং বামরা কোভুময নুযর্ কময; এযাআ মচ্ছ
কফ (কৌবোগেফান) করাক মামদয অল্লা তায়ারা ৎমে মযিামরত কমযন, অয (মতেকায মেণ)
এযাআ মচ্ছ কফাধমিম্পন্ন ভানুল।
১৯. (ক নফী,) কম ফেমিয ওয (অল্লা তায়ারায) অমামফয হুকুভ ফধামযত ময় কগমে (তামক কক
ফাাঁিামফ); তুমভ মক (তামক) ফাাঁিামত াযমফ কম োান্নামভ (িমর কগমে),
২০. তমফ মাযা তামদয ভামরকমক বয় কময তামদয েমনে (কফমমত) প্রাামদয ওয প্রাাদ ফানামনা
োকমফ, মায াদমদম ঝর্ণাধাযা প্রফামত োকমফ; (এটা মচ্ছ) অল্লা তায়ারায ওয়াদা; অয অল্লা
তায়ারা কখমনা তাাঁয ওয়াদা ফযমখরা কমযন না।
২১. (ক ভানুল,) তুমভ মক কখমনা এটা মণমফক্ষর্ কমযামন কম, অল্লা তায়ারা অভান কেমক ামন ফলণর্
কমযন, তঃয মতমনআ তা মভীমনয প্রস্রফর্গুমরামত প্রমফ কযান, ময মতমনআ (অফায) তা মদময় (মভীন
কেমক) যং কফযংময়য পর কফয কময অমনন, (মকেুমদন) ময তা (অফায) শুমকময়ও মায়, পমর কতাভযা
তামক ীতফমর্ণয (পর মমমফ) কদখমত াও, তঃয মতমনআ তামক অফায খড় কুটায় মযর্ত কমযন;
ফেআ এমত (এ মনয়মভয ভমধে) জ্ঞানফানমদয েমনে (ফমড়া যকমভয) ঈমদ যময়মে।
২২. তঃয (তুমভ ফমরা, ক নফী,) মায ন্তযমক অল্লা তায়ারা আরামভয েমনে ঈন্মুি কময মদময়মেন,
ক ফেমি তায প্রমতারমকয ক্ষ কেমক (াওয়া) একমট (কদায়ামতয) নুমযয ওয যময়মে; দমবণাগ মচ্ছ
কফ করামকয েমনে মামদয ন্তয অল্লা তায়ারায স্মযর্ কেমক কমঠায ময় কগমে; (ভুরত) এযাআ ুস্পি
কগাভযাীমত মনভমিত যময়মে।
২৩. অল্লা তায়ারা মফণাৎকৃি ফার্ী নামমর কমযমেন, তা এভন (ঈৎকৃস্ট) ককতাফ মায প্রমতমট ফার্ী
যস্পমযয ামে াভঞ্জেীর, মবন্ন (কমখামন অল্লায ওয়াদাগুমরা ফায ফায ক কযা ময়মে), মাযা
তামদয ভামরকমক বয় কময, এ (ককতাফ কানায) পমর তামদয িাভড়া (ও যীয) ককাঁক ওমঠ, তঃয
তামদয কদ ও ভন মফগমরত ময় অল্লা তায়ারায স্মযমর্ ঝুকাঁ ক মড়; এ (ককতাফ) মচ্ছ অল্লা তায়ারায
কদায়াত, এয দ্বাযা মতমন মামক িান তামক মঠক ে কদখান; অল্লা তায়ারা মামক কগাভযা কমযন তায
অমরআ ককামনা েপ্রদণক কনআ।
২৪. কম ফেমি ককয়াভমতয মদন তায ভুমখয দ্বাযা কমঠন ামস্ত কঠকামত িাআমফ, (ক মক তায ভমতা মফ মামক
ক ামস্ত কেমক মনযাদ যাখা ময়মে, কমদন) মামরভমদয ফরা মফ, কতাভযা (দমনয়ায়) মা কাভাআ
কমযমেমর অে তাযআ ভো কবাগ কমযা!
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২৫. তামদয অমগয করামকযাও (নফীমদয ওয) মভেো অমযা কমযমে, অয এভন মদক কেমক (অল্লা
তায়ারায) অমাফ তামদয ওয এম তামদয গ্রা কযমরা কম, তাযা কটযআ ায়মন।
২৬. তঃয অল্লা তায়ারা তামদয দমনয়ায েীফমন ভামনত কযমরন, (তামদয েমনে) অমখযামতয
অমাফ মফ (অমযা) গুরুতয। (কমতা বামরা মতা) মমদ তাযা (কোটা) োনমতা!
২৭. অমভ এ ককাযঅমন ভানুলমদয (কফাঝামনায) েমনে (কোমটা ফমড়া) ফ ধযমনয ঈদাযর্আ ক কমযমে,
মামত কময তাযা ঈমদ গ্রর্ কযমত াময,
২৮. এ ককাযঅন (অমভ মফশুদ্ধ) অযফী বালায় (নামমর কমযমে), এমত ককামনা েমটরতা কনআ, (এয
ঈমেে) কমন তাযা (অল্লা তায়ারায না-পযভানী কেমক) ফাাঁিমত াময।
২৯. অল্লা তায়ারা (কতাভামদয কফাঝায েমনে) একমট ঈদাযর্ ঈস্থান কমযমেন, (ঈদাযর্মট মচ্ছ
দ'েন ভানুমলয, এমদয) একেন ভানুল (মচ্ছ কগারাভ), মায কফ ক'েন ভামরক যময়মে, মাযা (অফায)
যস্পয মফমযাধী (প্রমতেমকআ কগারাভমটমক মনমেয মদমক টানমত িামচ্ছ), অমযক ফেমি, কম ককফর
একেমনযআ (কগারাভ); তুমভআ ফমরা (ক নফী), এ দ'েন কগারাভ মক এক ভান মফ? (না, কখমনা নয়,)
ভস্ত প্রংা অল্লা তায়ারায, মকন্তু তামদয মধকাং করাকআ োমন না।
৩০. ফেআ (একমদন) তুমভ ভাযা মামফ, তাযাও মনঃমন্দম একমদন ভৃতুেভুমখ মতত মফ,
৩১. তঃয (মনমেমদয কামেয েমনে এমক যমক দায়ী কময) কতাভযা ককয়াভমতয মদন কতাভামদয
ভামরমকয াভমন ফাকমফতন্ডা কযমত োকমফ।

পারা ২৪
৩২. ক ফেমিয িাআমত ফমড়া মামরভ অয কক মত াময কম অল্লা তায়ারায ওয মভেো অমযা কময এফং
একফায তায কামে তে (দ্বীন) এম মাওয়ায যও কম ফেমি তা মভেো প্রমতন্ন কময; এভন ফ কামপযমদয
মঠকানা মক োান্নামভ (ওয়া ঈমিত) নয়?
৩৩. (যমদমক) কম ফেমি স্বয়ং এ তে (দ্বীন) মনময় এমমে এফং কম ফেমি এ তেমক তে ফমর কভমন মনময়মে,
ওমদয (অমাফ কেমক) ফাাঁমিময় কদয়া মফ।
৩৪. তামদয েমনে তামদয ভামরমকয কামে কফ মকেুআ োকমফ মা তাযা (কমত) িাআমফ; (ভুরত) এটা মচ্ছ
সৎকভণীর করাকমদয ুযস্কায,
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৩৫. ককননা, এযা মা মকেু ভন্দ কাে কমযমে অল্লা তায়ারা তা মভমটময় কদমফন এফং তামদয বামরা কােভুময
েমনে মতমন তামদয ঈত্তভ ুযস্কায কদমফন।
৩৬. অল্লা তায়ারা মক তাাঁয ফান্দা (কভাাম্মমদয কপামত)-এয েমনে মেমি নন? (ক নফী,) এযা কতাভামক অল্লা
তায়ারায মযফমতণ (নেমদয) বয় কদখায়; অল্লা তায়ারা মামক মফভ্রান্ত কমযন তায (অমর) ককামনাআ
েপ্রদণক কনআ,
৩৭. অফায মামক অল্লা তায়ারা স্বয়ং ে প্রদণন কমযন তামক ককঈআ েভ্রি কযমত াময না, অল্লা তায়ারা
মক যাক্রভারী ও কমঠায প্রমতমাধ গ্রর্কাযী (ত্তা) নন?
৩৮. (ক নফী,) মমদ তুমভ এমদয কামে মেমজ্ঞ কমযা, অকাভারা ও মভীন কক ৃমি কমযমে, ামে ামেআ ওযা
ফরমফ, অল্লা তায়ারাআ (এফ ৃমি কমযমেন); এফায তামদয তুমভ ফমরা, কতাভযা কখমনা কবমফ কদমখমো মক, মমদ
অল্লা তায়ারা অভামক ককামনা কি কৌাঁোমত িান তামর মতমন োড়া মামদয কতাভযা ডামকা তাযা মক ক কি দয
কযমত াযমফ? মকংফা মতমন মমদ অভায ওয (তাাঁয) নুগ্র কযমত িান, (তামর) এযা তাাঁয ক নুগ্র মক কযাধ
কযমত াযমফ? (ক নফী,) তুমভ ফমরা, অভায েমনে অল্লা তায়ারাআ মেমি; মাযা মনবণয কযমত িায় তামদয কতা
তাাঁয ওযআ মনবণয কযা ঈমিত।
৩৯. (ক নফী, এমদয) তুমভ ফমরা, ক অভায োমত, কতাভযা কতাভামদয োয়গায় কাে কময মাও, অমভও (অভায
োয়গায়) কাে কময মামচ্ছ, ীঘ্রআ কতাভযা োনমত াযমফ,
৪০. কায ওয (দমনয়ায়) ভানকয অমাফ অমফ এফং (অমখযামতআ ফা) কায ওয স্থায়ী অমাফ নামমর মফ!
৪১. (ক নফী,) অমভ ভানুমলয েমনে কতাভায ওয তে (দ্বীন)- এ ককতাফ নামমর কমযমে, তয কম ককঈ
কদায়াত কমত িাআমফ ক তা কযমফ একান্ত তায মনমেয েমনেআ, অয কম ফেমি কগাভযা ময় মায়, তায এ
কগাভযাীয পর তায মনমেয ওযআ ফতণামফ, অয তুমভ কতা তামদয ওয ককামনা তত্ত্বাফধায়ক নও!
৪২. অল্লা তায়ারা (ভানুলমদয) ভৃতুেয ভয় তায প্রার্ফায়ু কফয কময কনন, অয মাযা ঘুমভয ভয় ভমযমন মতমন
(তখন) তামদযও (রূ) কফয কমযন, তয মায ওয মতমন ভৃতুে ফধামযত কমযন তায প্রার্ মতমন (কেমড় না
মদময়) কযমখ কদন এফং ফাকী (রূ)-কদয একমট ুমনদণমি ভময়য েমনে কেমড় কদন; এয (কগাটা ফেফস্থানায) ভমধে
এভন ম্প্রদাময়য েমনে মনদণন যময়মে মাযা (মফলয়মট মনময়) মিন্তা বাফনা কময।
৪৩. তমফ মক এযা অল্লা তায়ারামক ফাদ মদময় (নেমদয) ুামযকাযী (মমমফ) গ্রর্ কমযমে? (ক নফী,) তুমভ
(এমদয) ফমরা, মমদও কতাভামদয এফ ুামযকাযী ককামনা মকেুআ কযায ক্ষভতা যামখ না, না তামদয ককামনা জ্ঞান
ফুমদ্ধ অমে।
৪৪. ফমরা (ক নফী), মাফতীয় ুাময একভাত্র অল্লা তায়ারায েমনেআ, অভানভু এফং ৃমেফীয াফণমবৌভত্ব
(একভাত্র) অল্লা তায়ারায েমনে; তয কতাভযা ফাআ তাাঁয মদমকআ মপময মামফ।
৪৫. মখন তামদয কামে এক মদ্বতীয় অল্লা তায়ারায কো ফরা য়, তখন মাযা অমখযামতয ওয ইভান অমন
না, তামদয ন্তয মনতান্ত ংকুমিত ময় মড়, যমদমক মখন অল্লা তায়ারায ফদমর নে (কদফতা)-গুমরায
অমরািনা কযা য় তখন তাযা অনমন্দ ঈল্লমত য়।
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৪৬. (ক নফী,) তুমভ ফমরা, ক অল্লা, (ক) অভান মভীমনয স্রিা, (ক) দৃেভান ও দৃেভান ফ মকেুয
মযজ্ঞাতা, তুমভ কতাভায ফান্দামদয ভামঝ কফ মফলময়য পয়ারা কময দাও, কম ফোাময তাযা ভতমফমযাধ কযমে।
৪৭. মমদ এ মামরভমদয কামে কফ (ম্পদ) ভেুদ োমক, মা এ ৃমেফীয ভামঝ (েমড়ময়) অমে, তায ামে
ভমযভার্ (ম্পদ) অমযা মমদ তায কামে োমক, ককয়াভমতয মদন অমামফয মনি কেমক ভুমি কমত তাযা
ফমকেু (মফনা মদ্বধায়) মদময় মদমত িাআমফ; ক ভয় অল্লা তায়ারায কাে কেমক ক (অমাফ) এম ঈমস্থত মফ,
মায কিনাও তাযা কযমত ামযমন।
৪৮. এযা (কমবামফ) অভর কযমত োকমফ, অমত্ম অমত্ম (কবামফ) তায ভন্দ পরও প্রকা কমত োকমফ, কম
(অমামফয প্রমত) এযা াম মফদ্রূ কযমতা তা তামদয (অভমরয ভমতাআ) তামদয মযফমিন কময কপরমফ।
৪৯. ভানুলমদয (ফস্থা মচ্ছ,) মখন ককামনা দঃখ কি তামদয স্পণ কময, তখন ক অভামক ডামক, তয অমভ
মখন তামক অভায কাে কেমক ককামনা যকভ কনয়াভত দান কময তখন ক ফমর, এটা কতা অভায জ্ঞামনয
(কমাগেতায) ওযআ কদয়া ময়মে, না (অমর তা নয়); ফযং এটা মচ্ছ যীক্ষা, মকন্তু তামদয মধকাং করাকআ
োমন না।
৫০. এমদয অমগয করামকযাও ফে এ ধযমনয (কোফাতণা) ফরমতা, মকন্তু তাযা মা মকেু েণন কমযমে তা তামদয
ককামনাআ কামে অমমন।
৫১. মা মকেু তাযা কাভাআ কমযমে তায ভন্দ মযর্াভ তামদয াভমন অমফআ; এমদয ভমধে মাযা মুরুভ কময
তাযাও (একমদন) তামদয কমভণয ভন্দ পর কবাগ কযমফ, এযা কখমনা (অভামক) ক্ষভ কময মদমত াযমফ না।
৫২. এযা মক োমন না, অল্লা তায়ারা মামক িান তায কযমমক ফামড়ময় কদন এফং (মায েমনে িান তায েমনে তা)
ংকুমিত কময কদন; ফেআ এয ভামঝ ইভানদায করাকমদয েমনে মনক মনদণন যময়মে।
৫৩. (ক নফী,) তুমভ (তামদয) ফমরা, ক অভায ফান্দাযা, কতাভযা মাযা মনমেমদয প্রমত মুরুভ কমযমো, তাযা অল্লা
তায়ারায যভত কেমক (কখমনা) মনযা ময়া না; ফেআ অল্লা তায়ারা (ভানুমলয) ভুদয় া ক্ষভা কময
কদমফন, মতমন ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
৫৪. তএফ, কতাভযা কতাভামদয ভামরমকয মদমক মপময এমা এফং তাাঁয কামেআ (ূর্ণ) অত্মভণর্ কমযা
কতাভামদয ওয অল্লা তায়ারায অমাফ অায অমগআ, (ককননা একফায অমাফ এম কগমর) তয কতাভামদয
অয ককামনা যকভ াামে কযা মফ না।
৫৫. কতাভামদয োমন্ত কতাভামদয ওয তমকণতবামফ ককামনা যকভ অমাফ নামমর ফায অমগআ কতাভামদয কামে
কতাভামদয ভামরক কম ঈৎকৃি (গ্রন্থ) নামমর কমযমেন কতাভযা তায নুযর্ কমযা,
৫৬. (তয এভন কমন না য়,) ককঈ (একমদন) ফরমফ, ায় অপমা! অল্লা তায়ারায প্রমত অভায কতণফে
ারমন অমভ দারুর্ ধমেরে প্রদণন কমযমে, অমভ কতা (ভুরত) মেরাভ ঠাট্টা মফদ্রূকাযীমদযআ একেন!
৫৭. মকংফা একো (ককঈ) কমন না ফমর, মমদ অল্লা তায়ারা অভামক কদায়াত দান কযমতন তামর অমভ
ফেআ যমমগাযমদয দমর ামভর ময় কমতাভ,
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৫৮. েফা অমাফ াভমন কদমখ ককঈ ফরমফ, অা, মমদ অভায (অফায) দমনয়ায় ামঠময় কদয়া (নীমফ)
োকমতা, তামর অমভ কনক ফান্দামদয দমর ামভর ময় কমতাভ!
৫৯. (অল্লা তায়ারা ফরমফন,) োাঁ, অভায অয়াতভু ফেআ কতাভায কামে এম কৌাঁমেমেমরা, মকন্তু তুমভ
কগুমরামক মভেো ফমরমেমর, তুমভ ংকায কমযমেমর, তুমভ মেমর স্বীকাযকাযীমদযআ একেন।
৬০. ককয়াভমতয মদন তুমভ কদখমফ, মাযা অল্লা তায়ারায ওয মভেো অমযা কময তামদয ভুখগুমরা ফ কদাকায
(মফশ্রী ময় কগমে), তুমভ মক ভমন কমযা োান্নাভ (এ যকভ) ঔদ্ধতে কালর্কাযীমদয মঠকানা (ওয়া ঈমিত) নয়?
৬১. (এয মফযীত) মাযা যমমগাযী কমযমে, অল্লা তায়ারা তামদয াপমরেয ামে (োান্নাভ কেমক) ঈদ্ধায
কযমফন, করোর্ কখমনা তামদয স্পণ কযমফ না, না তাযা কখমনা ককামনা ফোাময ঈমদ্বগ্ন মফ!
৬২. অল্লা তায়ারাআ মচ্ছন ফ মকেুয (একক) স্রিা, মতমনআ মচ্ছন ফ মকেুয ওয কনগাফান!
৬৩. অভানভু ও মভীমনয ভুর িামফ (-কামঠ) কতা তাাঁযআ কামে; মাযা (এখন) অল্লা তায়ারায অয়াতভু
স্বীকায কময িমরমে, (মযমমল) তাযাআ মফ ক্ষমতগ্রস্ত।
৬৪. (ক নফী,) তুমভ (এমদয) ফমরা, ক ভুর্খ ফেমিযা, কতাভযা মক (এযযও) অভামক অল্লা তায়ারা োড়া নে
কামযা কগারাভী ফযর্ কময মনমত ফরমো?
৬৫. েি (ক নফী,) কতাভায কামে এফং কফ (নফীমদয) কামেও মাযা কতাভায অমগ মতফামত ময় কগমে, এ
(ভমভণ) ওী াঠামনা ময়মে, মমদ তুমভ অল্লা তায়ারায ামে (নেমদয) যীক কমযা তামর ফেআ কতাভায
(ফ) অভর মনষ্ফর ময় মামফ এফং তুমভ ভাযাত্মক ক্ষমতগ্রস্তকদয দমর ামভর মফ।
৬৬. তএফ, তুমভ একান্তবামফ অল্লা তায়ারাযআ এফাদাত কমযা এফং কাকযমগামায ফান্দামদয ভমধে ামভর ময়
মাও।
৬৭. (অমর) এ (ভু খর্) করাকগুমরা অল্লা তায়ারায কবামফ ভুরোয়নআ কমযমন কমবামফ তাাঁয ভুরোয়ন কযা
ঈমিত মেমরা, ককয়াভমতয মদন কগাটা ৃমেফীআ োকমফ তাাঁয ামতয ভুমঠায় এফং অভানগুমরা (এমক এমক) বাাঁেে
কযা ফস্থায় তাাঁয ডান ামত োকমফ; মফত্র ও ভান মতমন, ওযা (তাাঁয ামে) মা মকেু কমযক কময তা কেমক মতমন
মনক উমবণ।
৬৮. (মখন প্রেভফায) মংগায় পুৎকায কদয়া মফ, তখন অভানভু ও মভীমন মা অমে তায (ফ মকেুআ) কফহু
ময় মামফ, ফে অল্লা তায়ারা মা িান (তায কো অরাদা); তয অফায মংগায় পুৎকায কদয়া মফ, তখন
তাযা ফাআ দন্ডায়ভান ময় (ক ফীবৎস দৃে) কদখমত োকমফ।
৬৯. (এ ভয়) মভীন তায ভামরমকয নুমযয ঝরমক ঈদ্ভামত ময় ওঠমফ, ভানুমলয (কভণপমরয) নমেত্র (াভমন)
যাখা মফ, নফীমদয ও নোনে াক্ষীমদয এমন ামময কযা মফ, তামদয ফায ামে নোয়মফিায কযা মফ, তামদয
কামযা ওয মফন্দুভাত্র মুরুভ কযা মফ না।
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৭০. প্রমতেক ভানুলমক ক মযভার্ প্রমতপরআ কদয়া মফ কম মযভার্ কাে ক কময এমমে, (কাযর্) অল্লা
তায়ারা ক মফলময় ভেক ফগত অমেন মা মকেু তাযা প্রমতমনয়ত কময কফড়ামতা।
৭১. কমফ করাক কুপযী কমযমে তামদয দমর দমর োান্নামভয মদমক তামড়ময় কনয়া মফ; এভমন (তাড়া কখময়)
মখন তাযা োান্নামভয কামে কৌাঁেুমফ তখন (ামে ামেআ) তায (দয) দযো খুমর কদয়া মফ এফং তায যক্ষী
(কপমযতা)-যা ওমদয ফরমফ, কতাভামদয কামে মক কতাভামদয ভধে কেমক ককামনা যুর অমমন, মাযা কতাভামদয
কামে কতাভামদয ভামরমকয (ককতামফয) অয়াতভু কতরাওয়াত কযমতা এফং কতাভামদয এভমন একমট মদমনয
াক্ষাত্ ম্বমন্ধ তকণ কময মদমতা; ওযা ফরমফ (োাঁ), ফেআ এমমেমরা, মকন্তু কামপযমদয ফোাময (অল্লা
তায়ারায ক) অমাফ (ম্পমকণত) ওয়াদাআ অে ফাস্তফাময়ত ময় কগমরা।
৭২. ওমদয (তখন) ফরা মফ, মাও, প্রমফ কমযা োান্নামভয দযো মদময়, (কতাভযা) কখামনআ মিযমদন োকমফ,
ঔদ্ধতে প্রকাকাযীমদয েমনে কমতা মনকৃি মফ এ মঠকানা!
৭৩. (যমদমক) মাযা তামদয ভামরকমক বয় কমযমে তামদয ফাআমক দমর দমর োন্নামতয মদমক মনময় মাওয়া
মফ; এভমন কময মখন কখামন তাযা (োন্নামতয কদাযমগাড়ায়) এম ামময মফ (তখন তাযা কদখমত ামফ) তায
দযোভু তামদয মবফাদমনয েমনে খুমর যাখা ময়মে, (ঈষ্ঞ মবনন্দন োমনময়) তায যক্ষী (কপমযতা)-যা
তামদয ফরমফ, কতাভামদয প্রমত ারাভ, কতাভযা ুমখ োমকা, মিযন্তন েীফন কাটামনায েমনে এখামন দামখর ময়
মাও!
৭৪. তাযা (কখামন প্রমফ কময কৃতজ্ঞ মিমত্ত) ফরমফ, ভস্ত তাযীপ অল্লা তায়ারায, মমমন অভামদয কদয়া তাাঁয
প্রমতশ্রুমত ুযর্ কমযমেন এফং অভামদয এ বূমভয মধকাযী ফামনময় মদময়মেন, এখন অভযা (এ) োন্নামতয
কমখামন আচ্ছা কখামনআ ফফা কযমফা, (ত্) কভণ ম্পাদনকাযীমদয (এ) ুযস্কায কমতাআ না ঈত্তভ!
৭৫. (ক নফী, কমদন) তুমভ কপমযতামদয কদখমত ামফ, ওযা অযময িাযমদমক মঘময তামদয ভামরমকয প্রং
মফত্রতা ও ভমভা কঘালর্া কময িমরমে, (কমদন) আনামপয ামে ফায মফিায (-কামণ মখন) ম্পন্ন মফ,
(িাযমদক কেমক) একআ কঘালর্া বমনত মফ ফটুকু প্রংাআ ৃমিকুমরয ভামরক অল্লা তায়ারায েমনে।
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ুযা আর মু’নমে
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৮৫, রুকু ৯
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. া-ভীভ,
২. এ গ্রন্থ আল্লা তায়ারায কাছ থেমকই নাযমর ময়মছ, (যতযন) যাক্রভারী, ফণজ্ঞ,
৩. (যতযন ভানুমলয) গুনা ভাপ কমযন, তাওফা কফুর কমযন, (যতযন) াযি দামন কম ায, (যতযন) যফুর প্রবাফপ্রযতযিয ভাযরক; যতযন ছাড়া আয থকামনা ভাফুদ থনই, (একযদন) তাাঁয যদমকই (ফাইমক) যপময থমমত মফ।
৪. (থ নফী,) আল্লা তায়ারায (নাযমর কযা এ) আয়াতভু যনময় শুধু তাযাই যফতমকণ যরপ্ত য় মাযা কুপযী কময,
অতয ময (ফন্দময) তামদয যফচযর্ থমন (থকামনাযদনই) থতাভামক প্রতাযযত কযমত না াময।
৫. তামদয আমে নুময জাযত (থ মভানায নফীমদয) যভেযা াফযি কমযযছমরা, আফায তামদয য অনযানয দরও
(নফীমদয অস্বীকায কমযমছ), প্রমতযক জাযতই তামদয নফীমদয াকড়াও কযায জমনয তামদয যফরুমে অযবযি
এমেযছমরা এফং তযমক ফযেণ কময থদয়ায জমনয তাযা অনযাবামফ মুযি তমকণ যরপ্ত ময়যছমরা, (যযর্ামভ) আযভও
তামদয াকড়াও কমযযছ। (থচময় থদম া), থকভন (বীযতকয) যছমরা আভায আমাফ!
৬. এবামফ কামপযমদয ওয থতাভায ভাযরমকয ফার্ীই তয প্রভাযর্ত মরা থম, এযা যতয যতযই জাান্নাভী।
৭. থমফ (থপমযতা আল্লা তায়ারায) আয ফন কময চমরমছ, মাযা এয চাযযদমক (কতণফযযত) যময়মছ, তাযা
যনমজমদয ভাযরমকয যফত্রতা ও ভযভা থ ালর্া কময চমরমছ, তাযা তাাঁয ওয ঈভান যাম , তাযা ঈভানদাযমদয
ভােমপযামতয জমনয থদায়া কময (তাযা ফমর), থ আভামদয ভাযরক, তুযভ থতাভায অনুগ্র ও জ্ঞান ফযকছুয
ওয থছময় আমছা, ুতযাং থফ থরাকমক তুযভ ক্ষভা কময দাও মাযা তাওফা কময এফং মাযা থতাভায (দ্বীমনয) ে
অনুযর্ কময, তুযভ তামদয জাান্নামভয আমাফ থেমক ফাাঁচাও!
৮. থ আভামদয ভাযরক, তুযভ তামদয থই স্থায়ী জান্নামত প্রমফ কযাও মায প্রযতশ্রুযত তুযভ তামদয যদময়মছা,
তামদয যতাভাতা, তামদয স্বাভী-স্ত্রী ও তামদয ন্তান-ন্তযতয ভমধয মাযা থনক কাজ কমযমছ (তামদযও জান্নামত
প্রমফ কযাও), যনশ্চয়ই তুযভ যাক্রভারী, প্রজ্ঞাভয়,
৯. তুযভ (থকয়াভমতয যদন) তামদয দুঃ -কষ্ট থেমক যক্ষা কমযা, (ভুরত) থযদন তুযভ মামকই দুঃ কষ্ট থেমক
ফাাঁযচময় থদমফ, তামক তুযভ (ফমড়া থফী) দয়া কযমফ, আয এোই মে (থযদমনয) ফচাইমত ফমড়া াপরয।
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১০. যনমন্দম মাযা কুপযী কমযমছ, (তামদয উমেশ্লে) থ ালর্া যদময় ফরা মফ, (আজ) থতাভামদয যনমজমদয প্রযত
থতাভামদয থম থযাল তায চাইমত আল্লা তায়ারায থযাল আমযা থফী (যফমল কময), ম ন থতাভামদয ঈভামনয যদমক
ডাকা যেমরা আয থতাভযা তা অস্বীকায কযযছমর।
১১. তাযা ফরমফ, থ আভামদয ভাযরক, তুযভ থতা দ'ফায আভামদয ভৃতুয যদমর, আফায দ'ফায জীফনও যদমর, আভযা
আভামদয অযাধ স্বীকাযও কমযযছ, অতএফ (এ ন আভামদয এ ান থেমক) থফযযময় মাওয়ায থকামনা যািা আমছ
যক?
১২. (তামদয ফরা মফ,) থতাভামদয (এ াযি) থতা এ জমনয, ম ন থতাভামদয এক আল্লায যদমক ডাকা মতা
ত ন থতাভযা তা অস্বীকায কযমত, ম ন তাাঁয ামে যীক কযা মতা ত ন থতাভযা তা থভমন যনমত; (আজ)
ফণভয় যোমন্তয ভাযরক মেন আল্লা তায়ারা যতযন মফণাচ্চ, যতযন ভান।
১৩. (থ ভানুল,) যতযনই আল্লা তায়ারা, যমযন থতাভামদয তাাঁয (কুদযমতয) যনদণনভু থদ ান এফং আভান
থেমক থতাভামদয জমনয থযমমক া ান, (আমর এ থেমক) তাযাই যক্ষা গ্রর্ কময মাযা (একান্তবামফ) আল্লা
তায়ারায যদমক যনফযষ্ট য়।
১৪. অতএফ (থ ভুরভানযা), থতাভযা (থতাভামদয) জীফন যফধানমক একযনষ্ঠবামফ আল্লা তায়ারায জমনযই
যনমফযদত কমযা, একভাত্র তাাঁমকই ডামকা, মযদও কামপযযা (এো) ছন্দ কময না।
১৫. যতযন ুউচ্চ ভমণাদায অযধকাযী, আযময ভান অযধযত, যতযন তাাঁয ফান্দামদয ভধয থেমক মায ওয ইো
তাাঁয আমদ তায ওয ওী া ান, মামত কময থ (ওীপ্রাপ্ত যূর আল্লায ামে) াক্ষাত রামবয (এ)
যদনযেয ফযাাময (ফান্দামদয) াফধান কময যদমত াময,
১৬. থযদন (ম ন) ভানুল (ামযয ভয়দামন) থফযযময় ড়মফ, (ত ন) তামদয থকামনা যকছুই আল্লা তায়ারায কাছ
থেমক থোন োকমফ না; (ফরা মফ,) আজ ফণভয় যাজত্ব ও কতৃণত্ব কায জমনয? (জফাফ আমফ,) প্রফর
যাক্রভারী এক আল্লা তায়ারায জমনয।
১৭. আজ প্রমতযক ভানুলমক থ যযভার্ প্রযতপরই থদয়া মফ থম যযভার্ থ (দযনয়ায়) অজণন কময এমমছ; আজ
কাযও প্রযত থকামনাযকভ অযফচায মফ না, অফযই আল্লা তায়ারা যাফ গ্রমর্ তৎপয।
১৮. (থ নফী,) তুযভ তামদয আন্ন (থকয়াভমতয) যদন ম্পমকণ তকণ কময দাও, ম ন কমষ্ট তামদয প্রার্ কণ্ঠােত
মফ, (চাযযদক থেমক) দভ ফি ফায উক্রভ মফ; থযদন মামরভমদয (আমরই) থকামনা ফিু োকমফ না, োকমফ
না এভন থকামনা ুাযযকাযী, মা (ত ন) গ্রায কযা মফ;
১৯. যতযন থচাম য থ য়ানত ম্পমকণ (থমভন) জামনন, (থতভযন জামনন) মা যকছু (ভানুমলয) ভন থোন কময যাম
(থ ফ যকছুও)।
২০. আল্লা তায়ারা (তাাঁয ফান্দামদয ভামঝ) নযায়যফচায কমযন; (যকন্তু) ওযা আল্লা তায়ারামক ফাদ যদময় মামদয
ডামক তাযা (অমনযয নযায়যফচায থতা দমযয কো, যনমজমদয) থকামনা যফচায পয়ারাও কযমত ক্ষভ নয়; (ভুরত)
আল্লা তায়ারা মেন ফণমরাতা, ফণদ্রষ্টা।
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২১. এ থরাকগুমরা যক (আভায) মভীমন থ াযামপযা কময না? ( ুযমর) অতয তাযা থদ মত থমতা এমদয আমেয
থরাকগুমরায যক যযর্াভ ময়যছমরা; অেচ যিভিায যদক থেমক (থাক) এফং থমফ কীযতণ তাযা (এ) দযনয়ায়
থযম থেমছ (থ দৃযষ্টমত থাক), মভীমন তাযা যছমরা (এমদয চাইমত) অমনক থফী প্রফর, (যকন্তু) আল্লা তায়ারা
তামদয অযামধয জমনয তামদয াকড়াও কযমরন; আল্লা তায়ারায েমফ থেমক তামদয যক্ষা কযায ভমতা থকউই
যছমরা না।
২২. এো এ কাযমর্, তামদয কামছ (ুস্পষ্ট) যনদণন আল্লা তায়ারায যূরমদয আেভন মেও ওযা তামদয
অস্বীকায কমযযছমরা, অতয আল্লা তায়ারা তামদয াকড়াও কযমরন, যতযন ুফ যিারী, াযিদামনও যতযন
কম ায।
২৩. আযভ আভায আয়াত ও ুস্পষ্ট দরীর প্রভার্ ভুামক ায ময়যছরাভ,
২৪. (তামক ায ময়যছরাভ) থপযাউন, াভান ও কারূমনয কামছ, অতয ওযা ফরমরা, এ থতা মে এক চযভ
যভেযাফাদী মাদকয।
২৫. অতয ম ন থ আভায কাছ থেমক তয (দ্বীন) যনময় তামদয কামছ এমরা, ত ন তাযা ফরমরা, মাযা তায
ামে (আল্লা তায়ারায ওয) ঈভান এমনমছ তামদয ুত্র ন্তানমদয থতাভযা তযা কমযা এফং (শুধু) তামদয
কনযামদযই জীযফত যাম া; (যকন্তু) কামপযমদয লড়মন্ত্র (থতা) ফযেণতা ছাড়া আয যকছুই নয়।
২৬. (এক মণাময়) থপযাউন (তায াযযলদমদয) ফরমরা, থতাভযা আভামক থছমড় দাও আযভ ভুামক তযা কময
থপযর, ডাকুক থ তায যফমক, আযভ আংকা কযযছ থ থতাভামদয থোো জীফন ফযফস্থাই ামে থদমফ এফং (এ)
মভীমনও থ (নানাযকমভয) যফমণয় োমফ।
২৭. ভুা ফরমরা, প্রযতযে উেত ফযযি, থম যাফ যনকাময যদনমক যফশ্বা কময না, আযভ তায (অযনষ্ট) থেমক
আভায ভাযরক ও থতাভামদয ভাযরমকয কামছ (আমেই) ানা থচময় যনময়যছ।
২৮. একজন থভামভন ফযযি থম যছমরা (স্বয়ং) থপযাউমনয থোমত্রযই থরাক (এফং) থম ফযযি যনমজয ঈভান (এতযদন
মণন্ত) থোন কময আযছমরা, (ফ শুমন) ফরমরা (আো), থতাভযা যক একজন থরাকমক (শুধু এ জমনযই) তযা
কযমত চাও, থম ফযযি ফমর আভায ভাযরক মেন আল্লা তায়ারা, (অেচ) থ থতাভামদয ভাযরমকয কাছ থেমক
ুস্পষ্ট দরীর প্রভার্ই থতাভামদয কামছ এমমছ; মযদ থ যভেযাফাদী য় তামর তায (এ) যভেযা থতা তায
ওযই (ফতণামফ), আয মযদ থ তযফাদী য় তামর থম (আমামফয) ফযাাময থ থতাভামদয কামছ ওয়াদা কযমছ
তায যকছু না যকছু থতা এম থতাভামদয াকড়াও কযমফ; অফযই আল্লা তায়ারা এভন থরাকমক য ক ে থদ ান
না থম ীভারং নকাযী, যভেযাফাদী।
২৯. (থ ফরমরা,) থ আভায জাযতয থরামকযা, এ মভীমন আজ থতাভযা মো ক্ষভতাফান, যকন্তু (আোভীকার)
আভামদয ওয (আমাফ) এম থেমর থক আভামদয আল্লায (া ামনা) দমমণাে থেমক াাময কযমফ; থপযাউন
ফরমরা, আযভ থতা (এ ফযাাময) থতাভামদয থ যায়ই থদমফা, থমো আযভ (য ক যমমফ) থদ মফা, আযভ থতা
থতাভামদয তয ে ছাড়া অনয যকছুই থদ ামফা না।
৩০. (থম ফযযি থোমন) ঈভান এমনযছমরা থ ফরমরা, থ আভায জাযত, আযভ থতাভামদয জমনয ুফণফতণী ভপ্রদায়
ভুময ভমতাই (আমামফয) যদমনয আংকা কযযছ,
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৩১. (থতাভামদয অফস্থা এভন থমন না য়) থমভনযে (ময়যছমরা) নুময জাযত, আ'দ, াভুদ ও তামদয ময মাযা
এমযছমরা (তামদয ফায); আল্লা তায়ারা ক মনা তাাঁয ফান্দামদয ওয মুরুভ কযমত চান না।
৩২. থ আভায জাযত, আযভ থতাভামদয জমনয প্রচন্ড াাঁক ডামকয (থকয়াভত) যদফময (আমামফয) আংকা কযয,
৩৩. থযদন থতাভযা থছন যপময ারামফ, যকন্তু আল্লা তায়ারায (াকড়াও) থেমক থতাভামদয যক্ষা কযায থকউই
োকমফ না, (আমর) আল্লা তায়ারা মামক েভ্রষ্ট কমযন তায জমনয থকামনা ে প্রদণনকাযীই োমক না।
৩৪. এয আমে থতাভামদয কামছ (নফী) ইউুপ ুস্পষ্ট যনদণন যনময় এমযছমরা, যকন্তু থ মা যকছু যফধান যনময়
থতাভামদয কামছ এমমছ থতাভযা তামত (শুধু) মন্দই থালর্ কমযমছা; এভনযক ম ন থ ভময থেমরা ত ন
থতাভযা ফরমত শুরু কযমর, আল্লা তায়ারা ক মনা আয থকামনা যুর া ামফন না; (ভুরত) আল্লা তায়ারা
এবামফই (নানা যফভ্রাযন্তমত থপমর) ীভারং নকাযী ও ংয়ফাদীমদয থোভযা কময োমকন,
৩৫. মাযা তামদয যনমজমদয কামছ আা দরীর প্রভার্ না োকা মেও আল্লা তায়ারায আয়াতভু যনময় যফতন্ডায়
যরপ্ত য়; তাযা আল্লা তায়ারা ও ঈভানদাযমদয কামছ ুফই অমন্তামলয কাযর্ ফমর যফমফযচত; আল্লা তায়ারা
এবামফই প্রযতযে অংকাযী ও স্বস্বযাচাযী ফযযিয হৃদময়য ওয থভায থভময থদন।
৩৬. থপযাউন (একযদন উমীয াভানমক) ফরমরা, থ াভান, আভায জমনয তুযভ একযে ুউচ্চ প্রাাদ যনভণার্ কমযা,
মামত কময আযভ (আকাম চড়ায) যকছু একো অফরম্বন থমত াযয,
৩৭. (আকাম চড়ায অফরম্বন এভন মফ) থমন আযভ ভুায ভাফুদমক (তা যদময় উাঁযক থভময) থদম আমত াযয,
অফয আযভ থতা তামক যভেযাফাদীই ভমন কযয; এবামফই থপযাউমনয কামছ তায এ যনকৃষ্ট কাজযে থাবনীয়
(প্রতীয়ভান) কযা মরা এফং তামক (তয ে থেমক) যনফৃি কযা মরা; (ভুরত) থপযাউমনয লড়মন্ত্র (তায যনমজয)
ধ্বং ছাড়া আয যকছু নয়।
৩৮. থম ফযযিযে ঈভান এমনযছমরা থ ফরমরা, থ আভায জাযত, থতাভযা আভায কো থামনা, আযভ থতাভামদয
(একো) য ক মেয িান যদযে,
৩৯. থ আভায ম্প্রদায়, (থতাভামদয) এ দযনয়ায জীফন (কময়কযে যদমনয) উমবামেয ফস্তু ভাত্র, স্থায়ী যনফা থতা
মে আম যাত!
৪০. থম ফযযি থকামনা ভন্দ কাজ কযমফ তামক থ যযভামর্য চাইমত থফী প্রযতপর থদয়া মফ না, ুরুল থাক
যকংফা নাযী, থম থকউই থনক কাজ কযমফ থ-ই থভামভন (যমমফ ের্য মফ াাঁ,), এভন ধযমনয থরামকযাই জান্নামত
প্রমফ কযমফ, থ ামন তামদয অযযযভত থযমমক থদয়া মফ।
৪১. থ আভায জাযত, এ যক আশ্চমণ, আযভ থতাভামদয (জাান্নাভ থেমক) ভুযিয যদমক ডাকযছ, আয থতাভযা
আভামক ডাকমছা জাান্নামভয যদমক!
৪২. থতাভযা আভামক একোয যদমক দাওয়াত যদমো থমন আযভ আল্লা তায়ারামক অস্বীকায কযয এফং তাাঁয
(ামে) অনয কাউমক যীক কযয, মায ভেণমন আভায কামছ থকামনা জ্ঞান থনই, (ক্ষান্তময) আযভ থতাভামদয
আহ্বান কযযছ থই আল্লা তায়ারায যদমক, যমযন যাক্রভারী ও ক্ষভাীর।
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৪৩. থম যফলয়যেয প্রযত থতাভযা আভামক ডাকমছা, দযনয়ামত তায যদমক ডাকা (থকামনা ভানুমলয জমনযই) থাবনীয়
নয়, (থতভযন) যকামর থতা (থভামেই) নয়, থকননা আভামদয ফাইমক থতা আল্লা তায়ারায যদমকই যপময থমমত
মফ, (যতয কো মে), মাযা ীভারং ন কময তাযা অফযই জাান্নামভয অযধফাী।
৪৪. (আজ) আযভ থতাভামদয মা যকছু ফরযছ, অযচমযই থতাভযা তা স্মযর্ কযমফ, আয আযভ থতা আভায কাজকভণ
(যফলয় আয়) আল্লা তায়ারায কামছই থাদণ কযযছ, যনমন্দম আল্লা তায়ারা তাাঁয ফান্দামদয প্রযত যফমল
নময যাম ন।
৪৫. অতয আল্লা তায়ারা তামক ওমদয মাফতীয় লড়যনের অযনষ্ট থেমক যক্ষা কযমরন (অয যদমক একো)
কয ন াযি (এম) থপযাউন ম্প্রদায়মক গ্রা কময যনমরা,
৪৬. (জাান্নামভয) আগুন, মায াভমন তামদয কার িযায় াযময কযা মফ, আয থমযদন থকয়াভত েমফ
(থযদন থপমযতামদয ফরা মফ), থপযাউমনয দরফরমক কয ন আমামফ যনমক্ষ কমযা।
৪৭. ম ন এ থরামকযা জাান্নামভ ফম যস্পয যফতমকণ যরপ্ত মফ, অতয (মাযা) দফণর (যছমরা) তাযা এভন ফ
থরাকমদয ফরমফ, মাযা যছমরা অংকাযী আভযা থতা (দযনয়ায়) থতাভামদয অনুাযী যছরাভ, (এ ন জাান্নামভয)
আগুমনয যকছু অং যক থতাভযা আভামদয কাছ থেমক যনফাযর্ কযমত াযমফ?
৪৮. অংকাযীযা (এয জফামফ) ফরমফ (যকবামফ তা ম্ভফ), আভযা ফাই থতা তায থবতমযই মড় আযছ, অফযই
আল্লা তায়ারা তাাঁয ফান্দামদয ভামঝ (চুড়ান্ত) পয়ারা কময যদময়মছন।
৪৯. (তাযয) মাযা জাান্নামভ মড় োকমফ তাযা (এ ানকায) প্রযীমদয (উমে কময) ফরমফ, থতাভযা (অন্তত
আভামদয জমনয) থতাভামদয ভাযরমকয কামছ থদায়া কমযা, যতযন থমন (থকামনা না) থকামনা একযে যদন আভামদয
ওয থেমক আমাফ কভ কময থদন।
৫০. তাযা ফরমফ, এভনযক য়যন থম, থতাভামদয কামছ থতাভামদয নফীযা ুস্পষ্ট যনদণন যনময় এমমছ, তাযা ফরমফ
যাাঁ, (এমযছমরা, যকন্তু আভযা তামদয কো শুযনযন, জাান্নামভয মাযা প্রযী) তাযা ফরমফ, (তামর থতাভামদয)
থদায়া থতাভযা যনমজযাই কমযা, (আয তয কো মে), কামপযমদয থদায়া ফযেণতা ছাড়া আয যকছুই নয়!
৫১. যনশ্চয়ই আযভ আভায নফীমদয ও (তামদয ওয) মাযা ঈভান এমনমছ তামদয এ স্বফলযয়ক দযনয়ায় (থমভন)
াাময কযয, (থতভযন থযদনও াাময কযমফা) থমযদন (তামদয মক্ষ কো ফরায জমনয) াক্ষীযা দাাঁযড়ময় মামফ,
৫২. থযদন মামরভমদয ওময আযি থকামনাই উকাময আমফ না, তামদয জমনয (শুধু োকমফ) অযবা, তামদয
জমনয আমযা োকমফ যনকৃষ্টতভ আফা।
৫৩. আযভ ভুামক অফযই েযনমদণযকা দান কমযযছরাভ এফং ফনী ইযাঈরমদযও (আভায) থকতামফয
উিযাযধকাযী ফাযনময়যছরাভ,
৫৪. (তা যছমরা) জ্ঞানফান ভানুলমদয জমনয থদায়াত ও (ুস্পষ্ট) উমদ।
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৫৫. অতয তুযভ স্বধমণ ধাযর্ কমযা, আল্লা তায়ারায প্রযতশ্রুযত অফযই তয, তুযভ (ফযং) থতাভায গুনা াতায
জমনয আল্লা তায়ারায কামছ ক্ষভা প্রােণনা কমযা এফং কার িযায় থতাভায ভাযরমকয প্রং যফত্রতা ও ভযভা
থ ালর্া কমযা।
৫৬. যনমজমদয কামছ থকামনা দরীর প্রভার্ না আা মেও মাযা আল্লা তায়ারায নাযমর কযা আয়াতভু যনময়
যফতমকণ যরপ্ত য়, তামদয অন্তময থকফর অংকাযই (থছময়) োমক, তাযা ক মনা থ (াপমরযয) জায়োয় থ াঁছুফায
(থমােয) নয়, অতএফ (থ নফী), তুযভ (এমদয অযনষ্ট থেমক) আল্লা তায়ারায কামছ ানা চাও; অফযই যতযন
ফণমরাতা, ফণদ্রষ্টা।
৫৭. যনমন্দম আভান ও মভীন ৃযষ্ট কযা ভানুলমক (যদ্বতীয় ফায) ৃযষ্ট কযা অমক্ষা থফী কয ন, যকন্তু অযধকাং
ভানুলই জামন না।
৫৮. অি ও চক্ষুষ্মান ফযযি (ক মনা) ভান য় না, (য ক থতভযন) মাযা ঈভান আমন ও থনক আভর কময, তাযা
এফং দষ্কৃযতযায়র্ ফযযি (ক মনা) ভান নয়; (আমর) থতাভামদয কভং যক থরাকই (আভায থদায়াত থেমক)
উমদ গ্রর্ কময।
৫৯. থকয়াভত অফযম্ভাফী, এমত যফন্দুভাত্রও মন্দ থনই, যকন্তু অযধকাং থরাকই তা যফশ্বা কময না।
৬০. থতাভামদয ভাযরক ফমরন, থতাভযা আভামক ডামকা, আযভ থতাভামদয ডামক াড়া থদমফা; মাযা অংকামযয
কাযমর্ আভায এফাদাত থেমক না-পযভানী কময, অযচমযই তাযা অভাযনত ও রাযিত ময় জাান্নামভ প্রমফ
কযমফ।
৬১. আল্লা তায়ারা যমযন থতাভামদয জমনয যাত ফাযনময়মছন থমন থতাভযা তামত যফরাভ যনমত ামযা এফং যদনমক
মণমফক্ষর্কাযী আমরামকাজ্জ্বর কমযমছন; যনশ্চয়ই আল্লা তায়ারা ভানুমলয প্রযত যফমল অনুগ্রীর, যকন্তু
অযধকাং ভানুলই কৃতজ্ঞতা আদায় কময না।
৬২. এ মেন আল্লা তায়ারা, যতযন থতাভামদয ভাযরক, প্রমতযকযে যজযনময একক স্রষ্টা। যতযন ফযতীত অনয
থকামনা ভাফুদ থনই (ফমরা), থতাভযা (থকাোয়) থকাোয় থ াকয ামফ!
৬৩. মাযা আল্লা তায়ারায আয়াতমক অস্বীকায কমযমছ তামদযও এবামফ (দ্বাময দ্বাময) থ াকয
ময়যছমরা!

াওয়ামনা

৬৪. আল্লা তায়ারাই থতাভামদয জমনয বূযভমক ফামামমােী (স্থান) ফাযনময় যদময়মছন, আভানমক ফাযনময়মছন
ছাদ, যতযন থতাভামদয আকৃযত ে ন কমযমছন, ুতযাং থম আকৃযত যতযন ে ন কমযমছন তা কমতা ুন্দয এফং বামরা
বামরা যজযন থেমক থতাভামদয থযমমক দান কমযমছন; থ আল্লা তায়ারাই মেন থতাভামদয ভাযরক, কমতা ভান
যফশ্ব জাামনয প্রযতারক আল্লা তায়ারা!
৬৫. যতযন যচযঞ্জীফ, যতযন ছাড়া আয থকামনা ভাফুদ থনই, অতএফ একান্ত যনষ্ঠাফান ময় থতাভযা তাাঁয এফাদাত
কমযা; ভি তাযীপ ৃযষ্টকুমরয ভাযরক আল্লা তায়ারায জমনয!
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৬৬. (থ নফী,) তুযভ (তামদয) ফমরা, আভামক যনমলধ কযা ময়মছ থমন আযভ তামদয এফাদাত না কযয, মামদয
থতাভযা আল্লা তায়ারায ফদমর ডামকা, (তা ছাড়া) ম ন আভায কামছ আভায ভাযরমকয কাছ থেমক ুস্পষ্ট
যনদণনভু এম থেমছ, আভামক আমদ থদয়া ময়মছ থমন আযভ আল্লা তায়ারায অনুেত ফান্দা ময় মাই।
৬৭. যতযনই আল্লা তায়ারা, যমযন থতাভামদয ভাযে থেমক য়দা কমযমছন, অতয শুক্রযফন্দু থেমক তাযয জভাে
যি থেমক (ফাযনময়) থতাভামদয যশু যমমফ থফয কময আমনন, তাযয থতাভযা থমম ফনপ্রাপ্ত ও, (এক ভয়
আফায) উনীত ও ফাধণমকয, থতাভামদয কাউমক আমেই ভৃতুয থদয়া মফ, (এফ প্রযক্রয়া এ জমনযই যা া ময়মছ)
থমন থতাভযা (ফাই) যনদণযষ্ট ভময় থ াঁছুমত ামযা এফং আা কযা মায়, (এয পমর) থতাভযা (য ক েনা)
ফুঝমত াযমফ।
৬৮. যতযনই আল্লা তায়ারা, যমযন থতাভামদয জীফন দান কমযন, যতযন থতাভামদয ভৃতুযও োন, যতযন ম ন থকামনা
যকছু কযা যোন্ত কমযন ত ন শুধু এেুকুই ফমরন ‘ও', অতয ‘তা ময় মায়'।
৬৯. (থ নফী,) তুযভ যক ওমদয (অফস্থায) যদমক তাযকময় থদম াযন, মাযা আল্লা তায়ারায (নাযমর কযা) আয়াত
ম্পমকণ নানা যফতমকণ যরপ্ত মে; (তুযভ যক ফরমত ামযা আমর) ওযা (তযমক থপমর) থকান যদমক ধাযফত মে?
৭০. (ওযা) থফ থরাক মাযা (এ) থকতাফ অস্বীকায কময, (অস্বীকায কময) থফ থকতাফও, মা আযভ (ইযতুমফণ)
নফীমদয কামছ ায ময়যছরাভ। অতএফ অযতীঘ্রই তাযা (যনমজমদয যযর্াভ) জানমত াযমফ;
৭১. থমযদন ওমদয েরমদম (আমামফয) থফযড় ও থকর (যযমফযষ্টত) োকমফ, (থযদন) তামদয থেমন শ্হেঁচমড় যনময়
মাওয়া মফ,
৭২. পুেন্ত াযনমত, অতয তামদয আগুমনও দগ্ধীবূত কযা মফ,
৭৩. তামদয ফরা মফ, থকাোয় (আজ) তাযা মামদয থতাভযা (আল্লা তায়ারায ামে) যীক কযমত?
৭৪. আল্লা তায়ারায ফদমর, (মামদয থতাভযা ডাকমত তাযাই ফা আজ থকাোয়?) তাযা ফরমফ, তাযা থতা (আজ
ফাই) আভামদয কাছ থেমক াযযময় থেমছ, (আমর) আভযা থতা আমে (ক মনা) এভন যকছুমক ডাযকযন; আল্লা
তায়ারা এবামফই কামপযমদয যফভ্রান্ত কমযন।
৭৫. (আজ) এ কাযমর্ই থতাভামদয (এ যযর্াভ) ময়মছ থম, থতাভযা দযনয়ামত অনযায়বামফ আনন্দ উল্লাম থভমত
োকমত এফং থতাভযা (ক্ষভাীন) অংকায কযমত,
৭৬. ুতযাং (এ ন) থতাভযা জাান্নামভয দযজাভুম (থবতময) প্রমফ কমযা, থ ামন থতাভযা যচযকার োকমফ,
কমতা যনকৃষ্ট অংকাযীমদয এ আফাস্থর!
৭৭. (থ নফী,) তুযভ স্বধমণ ধাযর্ কমযা, থতাভায ভাযরমকয ওয়াদা অফযই তয, আযভ ওমদয কামছ থম (াযিয)
ওয়াদা কমযযছ (তায) যকছু অং মযদ থতাভামক থদয ময় থদই অেফা (তায আমেই) মযদ আযভ থতাভামক ভৃতুয থদই,
(তামত দযশ্চন্তায কাযর্ থনই,) তামদয থতা অতয আভায কামছ যপময আমতই মফ।
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৭৮. (থ থভাাম্মদ,) আযভ থতাভায আমে (অমনক) নফী থপ্রযর্ কমযযছ, তামদয কামযা কামযা েনা আযভ থতাভামক
শুযনময়যছ, (আফায এভনও আমছ) তামদয কো থতাভায কামছ আযভ আশ্দৌ ফর্ণনাই কযযযন; (আমর) আল্লা
তায়ারায অনুভযত ছাড়া থকামনা যনদণন উযস্থত কযা থকামনা যুমরয কাজ নয়, আয ম ন আল্লা তায়ারায
পয়ারা এম মামফ ত ন থতা ফ যকছুয মোমে ভীভাংা ময়ই মামফ, আয (থ পয়ারায়) ক্ষযতগ্রি মফ
একভাত্র যভেযারয়ীযাই।
৭৯. আল্লা তায়ারাই থই (ভান) িা যমযন থতাভামদয জমনয চতুষ্পদ জন্তু য়দা কমযমছন, থমন থতাভযা তায
(কমতক প্রকামযয) ওয আমযার্ কযমত ামযা, আয তায (ভমধয কমতক প্রকামযয) থতাভযা থোত থ মত ামযা,
৮০. থতাভামদয জমনয তামত আমযা ফহুযফধ করযার্ যময়মছ, থতাভযা তায ওয আমযার্ কমযা, থতাভামদয
যনমজমদয ভমনয (ইো) ও প্রময়াজমনয স্থামন (তামদয যনময়) উনীত মত ামযা, (থতাভযা) তায ওয (থমভযন
আমযান কমযা থতভযন) শ্েৌকায ওযও থতাভযা আমযার্ কমযা;
৮১. আল্লা তায়ারা থতাভামদয (কুদযমতয আমযা) যনদণন থদ ামেন, তুযভ আল্লা তায়ারায থকান থকাে যনদণন
অস্বীকায কযমফ (ফমরা)!
৮২. এযা যক মভীমন চরামপযা কমযযন, (কযমর) তাযা অতয থদ মত থমতা তামদয ুফণফতণী থরাকমদয যযর্াভ
যক ময়যছমরা; তাযা ং যায় এমদয চাইমত যছমরা অমনক থফী, যি ক্ষভতা এফং মভীমন থযম মাওয়া কীযতণমতও
তাযা (যছমরা) অমনক প্রফর, যকন্তু তাযা মা যকছু কাজকভণ কমযমছ তা তামদয থকামনাই কামজ আমযন।
৮৩. ম ন তামদয নফীযা তামদয কামছ ুস্পষ্ট প্রভার্ত্র যনময় াযময মরা, ত ন তামদয কামছ জ্ঞামনয মা যকছু
যছমরা তা যনময় তাযা েফণ কযমরা এফং (থদ মত থদ মত) থ আমাফ তামদয এম য ময থপরমরা, মা যনময় তাযা
াট্টা-যফদ্রূ কযমতা।
৮৪. অতয তাযা ম ন (যতয যতযই) আভায আমাফ আমত থদ মরা ত ন ফমর উ মরা, াাঁ, আভযা এক আল্লা
তায়ারায ওয ঈভান আনরাভ, মামদয আভযা আল্লা তায়ারায ামে যীক কযতাভ তামদয আভযা প্রতযা যান
কযরাভ। ৮৫. যকন্তু তাযা ম ন আভায আমাফ থদ মরা, ত ন তামদয ঈভান তামদয থকামনা উকামযই এমরা না;
আল্লা তায়ারায এ নীযত (ামভাই) তাাঁয ফান্দামদয ভামঝ (কামণকয) ময় আমছ, আয এ ামন কামপযযা
চযভবামফ ক্ষযতগ্রি য়।
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ুরা া-মীম আ াজদা
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫৪, রুকু ৬
রমান রীম আল্লা তায়াার নামম

১. া-মীম,
২. (এ ককতাব) রমান রীম আল্লা তায়াার কাছ থেমক নাকয করা ময়মছ।
৩. (এ থকারআন এমন এক) ককতাব, যার আয়াতমু খুম খুম বর্ণনা করা ময়মছ, (তদুপকর এ) থকারআন
আরবী ভাায় এমন এককি ম্প্রদাময়র জমনে (নাকয ময়মছ) যারা এিা জামন,
৪. (এ ককতাব মে জান্নামতর) ুংবাদদাতা আর (জাান্নামমর) ভীকত প্রদলণনকারী, তারপরও (মানুমদর)
অকিকাংল (এ থেমক) মুখ কিকরময় কনময়মছ এবং তারা (এ ককতামবর কো) থলামন না।
৫. তারা বম, থয কবময়র কদমক তুকম আমামদর ডাকমছা তার জমনে আমামদর অন্তরমু আবরমর্ আোকদত ময়
আমছ, আমামদর কামনও রময়মছ বকিরতা, আমামদর ও থতামার মমিে এককি থদয়া (দাাঁকিময়) আমছ, ুতরাং তুকম
থতামার কাজ কমরা আর আমরা আমামদর কাজ ককর।
৬. (থ নবী,) তুকম বমা, আকম থতা থতামামদরই মমতা একজন মানু, ককন্তু আমার ওপর (এ মমমণ) ওী নাকয
য় থয, থতামামদর মাবুদ মেন একজন, অতএব (থ মানু), থতামরা তাাঁর এবাদামতর কদমকই থাজা ময়
দাাঁকিময় যাও এবং তাাঁর কামছ ক্ষমা প্রােণনা কমরা; আর দুমভণাগমতা থমালমরকমদর জমনে কনিণাকরত ময়ই আমছ,
৭. যারা যাকাত থদয় না এবং তারা পরকামর ওপরও ঈমান আমন না।
৮. যারা (আল্লা তায়াার ওপর) ঈমান আমন এবং থনক কাজ কমর, তামদর জমনে (আমখরামতর জীবমন)
কনরবকেন্ন পুরস্কামরর বেবস্থা রময়মছ।
৯. (থ নবী,) তুকম বমা, থতামরা কক তাাঁমক অস্বীকার করমত চাও কযকন দুকদমন পৃকেবীমক পয়দা কমরমছন এবং
থতামরা (অনে কাউমক) কক তাাঁরই মকক্ষ কমমব দাাঁি করামত চাও? (অেচ) এই মেন ৃকিকুমর মাকক,
১০. কতকনই এ (যমীমনর) মামঝ এর ওপর থেমক পাািমু থগমি কদময়মছন ও তামত বহুমুখী কোর্ থরমখ
কদময়মছন এবং তামত (বার) আামরর পকরমার্ কনিণারর্ কমরমছন, (এব কতকন ম্পন্ন কমরমছন) চার কদন মময়র
থভতর; অনুন্ধানীমদর জমনে থখামন (ব ককছু) মান মান (মজুদ রময়মছ)।
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১১. অতপর কতকন আমামনর কদমক মমনাকনমবল করমন, যা (তখন) কছমা িুম্রকুঞ্জ কবমল, এরপর কতকন তামক ও
যমীনমক আমদল করমন, থতামরা উভময়ই একগময় এমা ইোয় থাক ককংবা অকনোয়; তারা উভময়ই বমা,
আমরা অনুগত ময়ই এমকছ।
১২. (এই) একই মময় কতকন দুকদমনর থভতর এ (িুম্রকুঞ্জ)-থক াত আমামন পকরর্ত করমন এবং প্রকতকি
আকামল তার (উপমযাগী) আমদলনামা পাঠামন; পকরমলম আকম কনকিবতণী আমানমক তারকারাকজ দ্বারা াকজময়
কদাম এবং (তামক লয়তান থেমক) ংরকক্ষত কমর কদাম, এব (পকরকল্পনা) অবলেই পরাক্রমলাী ও বণজ্ঞ
আল্লা তায়াা কতৃণক (আমগ থেমকই) ুকবনেস্ত কমর রাখা ময়কছমা।
১৩. (এর পরও) যকদ এরা মুখ কিকরময় থনয় তাম তুকম বমা, আকম থতা থতামামদর এক ভয়াব আযাব থেমক
তকণ করাম মাত্র, কঠক থযরূপ ভয়াব আযাব এমকছমা আদ ও ামুমদর ওপর!
১৪. যখন তামদর কামছ ও তামদর আমগর থাকমদর কামছ আমার রুরা এম বমকছমা, থতামরা আল্লা
তায়াা ছািা অনে কামরা এবাদাত কমরা না; (জবামব) তারা বমকছমা, আমামদর মাকক যকদ চাইমতন তাম
কতকন থিমরলতামদরই (নবী কমর) পাঠামতন, থতামামদর যা ককছু কদময়ই পাঠামনা থাক না থকন, আমরা তাই
প্রতোখোন করাম।
১৫. আ'দ (জাকতর ঘিনা কছমা), তারা (আল্লা তায়াার) যমীমন অনোয়ভামব দম্ভভমর ঘুমর থবিামতা এবং
বমতা, আমামদর চাইমত লকিলাী আর থক আমছ? অেচ ওরা কক কচন্তা কমর থদমখকন, থয আল্লা তায়াা তামদর
ৃকি কমরমছন কতকন লকির কদক থেমক তামদর চাইমত অমনক থবলী প্রব; (আম) ওরা আমার আয়াতমুমকই
অস্বীকার করমতা।
১৬. অতপর আকম ককতপয় অশুভ কদমন তামদর ওপর এক প্রচন্ড তুিান থপ্ররর্ করাম, থযন আকম তামদর দুকনয়ার
জীবমনই াঞ্ছনাদায়ক এককি লাকস্তর স্বাদ উপমভাগ ককরময় কদমত পাকর, আর আমখরামতর আযাব থতা আমরা থবলী
অপমানকর; (থকদন) তামদর থকামনা রকম াাযে করা মব না।
১৭. আর ামুদ (জাকতর অবস্থা কছমা), আকম তামদরও র পে থদকখময় কদময়কছাম, ককন্তু তারা থদায়ামতর
ওপর অন্ধত্বমকই থবলী পছন্দ করমা, অতপর তামদর (অনোয়) কাজকমমণর জমনে আকম তামদর ওপর
অপমানজনক লাকস্তর কাঘাত ানাম
১৮. এবং (এ প্রয়ংকরী) লাকস্তর (কাঘাত) থেমক আকম তামদরই শুিু উদ্ধার করাম, যারা ঈমান এমনমছ এবং
(অপরাি থেমক) ববেঁনে থেমকমছ।
১৯. (থ কদনকির কো স্মরর্ কমরা,) থয কদন আল্লা তায়াার দুলমনমদর জাান্নামমর কদমক (কনময় যাওয়ার জমনে)
জমিা করা মব, (থকদন) তারা কবকভন্ন দম (উপদম) কবনেস্ত মব।
২০. থযমত থযমত তারা যখন তার (কবচামরর পাল্লার) কামছ থপ াঁছুমব, তখন তামদর কান, থচাখ ও চামিা তামদর
(যাবতীয়) কামজর ওপর াক্ষে থদমব।
২১. (তখন) তারা তামদর চামিাগুমামক বমব, থতামরা (আজ) আমামদর কবরুমদ্ধ াক্ষে কদম থকন? (উত্তমর)
তারা বমব, আল্লা তায়াা কযকন ব ককছুমক কো বার লকি কদময়মছন, কতকন (আজ) আমামদরও কো বার
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লকি কদময়মছন, কতকনই (থযমতু) থতামামদর প্রেমবার ৃকি কমরকছমন, তাই থতামামদর তাাঁর কামছই কিমর থযমত
মব।
২২. (আল্লা তায়াা বমবন,) থতামরা (দুকনয়ামত) থকামনা ককছুই (থতা এমদর কাছ থেমক) থগাপন (করার থচিা)
করমত না, (এিা ভাবমতও পামরাকন) থতামামদর কান, থতামামদর থচাখ ও থতামামদর চামিা (কখমনা) থতামামদর
কবরুমদ্ধ াক্ষে থদমব, বরং থতামরা থতা মমন করমত, থতামরা যা ককছু করকছম তার অমনক ককছু (স্বয়ং) আল্লা
তায়াাও (বুকঝ) জামনন না।
২৩. থতামামদর িারর্া যা থতামরা থতামামদর মাকক ম্পমকণ থপার্ করমত, (মুত) তাই থতামামদর (এ) ভরাডুকব
ঘকিময়মছ, িম থতামরা (মারাত্মক) ক্ষকতগ্রস্ত ময় থগমছা।
২৪. (আজ) যকদ ওরা ধিযণ িারর্ কমর তামতও (তামদর থকামনা উপকার মব না), জাান্নামই মব তামদর কঠকানা,
আল্লা তায়াার কামছ অনুগ্র চাইমও (থকামনা াভ মব না, থকননা আজ) তারা থকামনা অবস্থায়ই অনুগ্র প্রাপ্ত
মব না।
২৫. আকম (দুকনয়ার জীবমন) তামদর ওপর এমন ককছু ংগী (ােী) বকময় কদময়কছাম, যারা তামদর ামমনর ও
থপছমনর কাজগুমা (তামদর ামমন) থলাভনীয় (এবং থাভনীয়) কমর থরমখকছমা, পকরমলম কিন ও মানুমদর থ
দমর ামে তামদর বোপামরও আল্লা তায়াার কদ্ধান্ত মতে পকরর্ত মা, যারা তামদর আমগ অকতবাকত ময়
থগমছ, অবলে এরা বাই কছমা কনদারুর্ভামব ক্ষকতগ্রস্ত।
২৬. যারা কুিরী (পন্থা) অবম্বন কমরমছ তারা (একজন আমরকজনমক) বম, থতামরা কখমনা এ থকারআন
থলানমব না, (থতাওয়ামতর ময়) তার মামঝ থলারমগা কমরা, য়মতা (এ বকৌল দ্বারা) থতামরা জয়ী মত
পারমব।
২৭. আকম অবলেই কামিরমদর ককঠন আযামবর স্বাদ আস্বাদন করামবা এবং কনশ্চয়ই আকম তামদর থ কামজর
প্রকতি থদমবা, থয আচরর্ তারা (আমার থকতামবর ামে) কমর এমমছ।
২৮. এ (জাান্নাম)-ই মে আল্লা তায়াার লত্রুমদর (যোেণ) পাওনা, থখামন তামদর জমনে কচরস্থায়ী (আযামবর)
ঘর োকমব; তারা থয আমার আয়াতমু অস্বীকার করমতা, এিা মে তারই প্রকতি।
২৯. কামিররা (থকদন) বমব, থ আমামদর মাকক, থযব কিন ও মানু (দুকনয়ায়) আমামদর থগামরা
কমরকছমা, আজ তুকম তামদর (এক নযর) আমামদর থদকখময় দাও, আমরা তামদর (উভয়মক) আমামদর পাময়র
নীমচ রাখমবা, যামত কমর তারা (আমরা থবলী) াকঞ্ছত য়।
৩০. (অপরকদমক) যারা বম, আল্লা তায়াাই মেন আমামদর মাকক, অতপর (এ ঈমামনর ওপর) তারা
অকবচ োমক, (মৃতুের ময় যখন) তামদর কামছ থিমরলতা নাকয মব এবং তামদর বমব (থ আল্লা তায়াার
কপ্রয় বান্দারা), থতামরা ভয় থপময়া না, কচকন্তত ময়া না; (উপরন্তু) থতামামদর কামছ থয জান্নামতর ওয়াদা করা
ময়কছমা, (আজ) থতামরা তারই ুংবাদ গ্রর্ কমরা (এবং আনকন্দত ও)।
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৩১. আমরা (থিমরলতারা) দুকনয়ার জীবমনও থতামামদর বন্ধু (কছাম), আর আমখরামতও (আমরা থতামামদর বন্ধুই
োকমবা), থখামন থতামামদর মন যা ককছুই চাইমব তাই থতামামদর জমনে মজুদ োকমব এবং যা ককছুই থতামরা
থখামন তব করমব তা থতামামদর ামমন (াকযর) োকমব;
৩২. পরম ক্ষমালী ও দয়াু আল্লা তায়াার পক্ষ থেমক (এ মে থতামামদর থকদমনর) থমমানদারী!
৩৩. তার থচময় উত্তম কো আর থকান বেকির মত পামর থয মানুমদর আল্লা তায়াার কদমক ডামক এবং থ
(কনমজও) থনক কাজ কমর এবং বম, আকম থতা মুমানমদরই একজন।
৩৪. (থ নবী,) ভামা আর মন্দ কখমনাই মান মত পামর না; তুকম ভামা (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রকতত
কমরা, তামই (তুকম থদখমত পামব) থতামার এবং যার ামে থতামার লত্রুতা কছমা, তার মামঝ এমন (অবস্থা ৃকি)
ময় যামব, থযন থ (থতামার) অন্তরংগ বন্ধু।
৩৫. আর এ (কবয়)-কি শুিু তামদর (ভামগেই থখা) োমক যারা ধিযণ িারর্ কমর এবং এ (ক) থাক শুিু
তারাই য় যারা থ ভামগের অকিকারী।
৩৬. যকদ কখমনা লয়তামনর কুমন্ত্রণা থতামামক প্রমরাকচত কমর তাম তুকম আল্লা তায়াার কামছ আশ্রয় চাও;
অবলেই কতকন বণমশ্রাতা, বণজ্ঞ।
৩৭. (থ মানু,) আল্লা তায়াার কনদলণনমুমর মমিে রাত কদন, ুযণ ও চন্দ্র (মে কময়ককি কনদলণন মাত্র);
অতএব থতামরা ুযণমক াজদা কমরা না চাাঁদমকও নয়, বরং থতামরা াজদা কমরা (থই) আল্লা তায়াামক, কযকন
এর ব কয়কিমক ৃকি কমরমছন, যকদ থতামরা একান্তভামব তাাঁরই এবাদাত করমত চাও (তাম এিাই মব
একমাত্র করর্ীয়)।
৩৮. অতপর (থ নবী), এরা যকদ অংকার কমর (তাম তুকম থভমবা না), যারা থতামার মাকমকর াকন্নমিে রময়মছ
তারা থতা রাত কদন তাাঁরই পকবত্রতা ও মকমা থঘার্া কমর যামে, তারা (কবন্দুমাত্রও এমত) ক্লান্ত য় না।
৩৯. তাাঁর (কুদরমতর) আমরককি কনদলণন মে, তুকম যমীনমক থদখমত পামো শুষ্ক (ও অনুবণর ময় পমি আমছ,)
অতপর তার ওপর আকম যখন পাকন বণর্ ককর তখন াই তা লে লোম ময় স্ফীত ময় ওমঠ, অবলেই থয
(আল্লা তায়াা) এ (মৃত যমীন)-থক জীবন দান কমরন কতকন মৃত (মানু)-থকও জীকবত করমবন; কনমন্দম কতকন
বণকবময়র ওপর একক লকিমান।
৪০. যারা আমার আয়াতমু কবকৃত কমর তারা ককন্তু থকউই আমার (দৃকির) অমগাচমর নয়; তুকমই বমা, থয বেকি
জাান্নামম কনক্ষকপ্ত মব থ ভামা না থয বেকি থকয়ামমতর কদন লাকন্ত ও কনরাপত্তার ামে (আমার ামমন) াকযর
মব থ ভামা? (এরপরও ধচতমনোদয় না ম থতামরা যা ইো তাই কমরা, তমব মমন থরমখা), থতামরা যাই কমরা
আল্লা তায়াা তা অবমাকন করমছন।
৪১. যারা (থকারআমনর মমতা এককি) স্মরকর্কা (গ্রন্থ) তামদর কামছ আার পর তামক অস্বীকার কমর (তারা
অকচমরই তামদর পকরর্াম থির পামব), মুত থকি মে এক ম্মাকনত গ্রন্থ,
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৪২. এমত বাকত ককছু (অনুপ্রমবমলর আলংকা) থনই তার ামমনর কদক থেমকও নয়, তার থপছমনর কদক থেমকও
নয়; (থকননা) এিা কবজ্ঞ, কুলী, প্রলংকত ত্তার কাছ থেমক নাকয করা ময়মছ।
৪৩. (থ নবী,) থতামার ম্পমকণ (আজ) থব ককছুই বা মে যা থতামার আমগ (অনোনে) নবীমদর বোপামরও
বা ময়কছমা; কনমন্দম থতামার মাকক (থযমকন) পরম ক্ষমালী, (থতমকন) কতকন কমঠার লাকস্তদাতা (-ও বমি)।
৪৪. আকম যকদ এ থকারআন (আরবী ভাার বদম) আজমী (অনারব ভাায়) বানাতাম, তাম এরা বমতা, থকন
এর আয়াতগুমা (আমামদর ভাায়) পকরষ্কার কমর বর্ণনা করা মা না (তারা বমতা, এ কক আজব বোপার); এিা
(নাকয করা ময়মছ) আজমী (ভাায়), অেচ এর বাক মে আরবী; (থ রু,) তুকম বমা, তা (থগািা
থকারআন) মে (মুত) ঈমানদারমদর জমনে থদায়াত (গ্রন্থ) ও (মানুমর যাবতীয় থরাগ বোকির) কনরাময়; ককন্তু
যারা (এর ওপর) ঈমান আমন না তামদর কামন (বকিরতার) কছকপ আাঁিা আমছ, (তাই) থকারআন তামদর ওপর
(থযন) এককি অন্ধকার (পদণা, এ কারমর্ই তে কো থলানা মেও তারা এর ামে এমন আচরর্ কমর); থযন
তামদর অমনক দুর থেমক ডাকা মে (তাই ককছুই বুঝমত পামে না)।
৪৫. (থ নবী, থতামার আমগ) আকম মুামকও এককি থকতাব দান কমরকছাম, তামত (বহু) মতকবমরাি ঘিামনা
ময়কছমা; অতপর থতামার মাকমকর পক্ষ থেমক (থকয়ামত ংক্রান্ত) থঘার্া যকদ না োকমতা, তাম কমবই
(আযাব এম) এমদর মামঝ (চুিান্ত একিা) িয়াা ময় থযমতা, এরা (আম) এ (থকারআন) ম্পমকণ এক
কবভ্রাকন্তকর মন্দম (কনমকিত) আমছ।
৪৬. থয থকামনা বেকিই থনক কাজ করমব (মুত) থ (তা) করমব (একান্ত) তার কনমজর (কোমর্র) জমনে, আর
থয বেকি থকামনা মন্দ কাজ করমব (তার অশুভ ি একান্ত) তার ওপরই কগময় পিমব; থতামার মাকক তাাঁর
বান্দামদর বোপামর কখমনা যামম নন।
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৪৭. থকয়ামত (ংক্রান্ত) জ্ঞান একমাত্র আল্লা তায়াার কদমকই িাকবত য়, থকামনা এককি িও
কনমজর থখাা থছমি বাইমর থবমরায় না, থকামনা এককি নারীও কনমজর গমভণ ন্তান িারর্ কমর না না
থ ন্তান প্রব কমর, যার পূর্ণ জ্ঞান আল্লা তায়াার কামছ (মজুদ) োমক না; থযকদন আল্লা
তায়াা ওমদর থডমক বমবন, থকাোয় (আজ) আমার অংলীদাররা, তারা বমব (থ মাকক),
আমরা থতামার কামছ এ কনমবদন করকছ, (আজ) আমামদর মামঝ াক্ষে থদয়ার জমনে থকউই মজুদ
থনই,
৪৮. এরা আমগ যামদর ডাকমতা তারা (আজ) াকরময় যামব, এরা বুঝমত পারমব, তামদর জমনে আর
উদ্ধামরর থকামনা জায়গাই অবলকি থনই।
৪৯. মানু কখমনা (ধবকয়ক) কোর্ ামভর জমনে থদায়া (করা) থেমক ক্লাকন্ত থবাি কমর না, অবলে
যখন থকামনা দুুঃখ ধদনে তামক স্পলণ কমর তখন থ ম্পূর্ণরূমপ কনরাল ময় পমি।
৫০. যকদ দুুঃখ কি স্পলণ করার পর আকম তামক অনুগ্রমর (স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন আবার থ
বম, এ থতা আমার (প্রাপে) কছমা, আকম এিাও মমন ককর না, (কতে কতেই) থকয়ামত অনুকিত
মব, (তাছািা) যকদ আমামক (এককদন) মাকমকর কামছ থিরত পাঠামনাই য়, তাম আমার জমনে
তাাঁর কামছ শুিু কোর্ই োকমব, আকম (থকদন) কামিরমদর অবলেই বম থদমবা, (দুকনয়ার জীবমন)
তারা কক কক করমতা, অতপর (থ অনুযায়ী) আকম তামদর কমঠার আযাব আস্বাদন করামবা।
৫১. আকম যখন মানুমর ওপর থকামনা অনুগ্র ককর তখন থ মুখ কিকরময় থনয় এবং উমটা কদমক
কিমর যায়, আবার যখন তামক থকামনা অকনি এম স্পলণ কমর তখন থ দীঘণ থদায়া কনময় (আমার
ামমন) াকযর য়।
৫২. (থ নবী, মানুমদর) বমা, থতামরা কখমনা (একো) থভমব থদমখমছা কক, যকদ এ থকারআন
(কতেই) আল্লা তায়াার কাছ থেমক এম োমক (এবং এ মেও) থতামরা এমক প্রতোখোন কমরা,
তাম তার চাইমত থবলী থগামরা আর থক মব থয বেকি (এর) মারাত্মক কবরুদ্ধাচরমর্ কপ্ত আমছ।
৫৩. অকচমরই আকম আমার (কুদরমতর) কনদলণনমু কদগন্ত বময় প্রদলণন করমবা এবং তামদর
কনমজমদর মমিেও (তা আকম থদকখময় থদমবা), যমতাক্ষর্ পযণন্ত তামদর ওপর এিা পকরষ্কার ময় যায়
থয, এ (থকারআনই মুত) তে; (থ নবী, থতামার জমনে) একো কক যেমি নয়, থতামার মাকক
(থতামার) বককছু ম্পমকণ অবকত।
৫৪. থজমন থরমখা, এরা ককন্তু এমদর মাকমকর ামে সাৎকারক্ষানরর বোপামরই কন্দান; আমরা
থজমন থরমখা, (এমদর) বককছুই আল্লা তায়াা পকরবমিন কমর আমছন।
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ুযা আ শুযা
ভক্কা অফতীর্ণ আাত ৫৩, রুকু ৫
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ

১. া-ভীভ,
২. আঈন ী-ন-কা-প।
৩. (হ নফী,) এবামফই আল্লা তাারা হতাভায ওয (এ ুযাগুমরা) নাযমর কযমেন, হতাভায ুফণফতণী (নফী)-হেয
কামেও (যতযন তা এবামফ নাযমর কমযমেন), আল্লা তাারা যাক্রভারী, প্রজ্ঞাভ।
৪. আভানভুম মা যকেু আমে মা যকেু আমে মভীমন, ফযকেুই তাাঁয; যতযন ভুন্নত, (যতযন) ভান।
৫. (আল্লা তাারায বম) আভানভু তামেয উযযবাগ হেমক হপমে ড়ায উক্রভ মযেমরা, (এ ভ)
হপমযতাযা তামেয ভান ভাযরমকয যফত্রতা ও ভযভা হঘালর্া কযমত োমক, তাযা দুযনাফাীমেয জমনেও
(তখন) আল্লা তাারায কামে ক্ষভা প্রােণনা কযমত শুরু কময; হতাভযা হজমন হযমখা, আল্লা তাারা মেন
ক্ষভাীর, যভ োরু।
৬. (হ নফী,) মাযা আল্লা তাারামক ফাে যেম অনেমেয অযববাফক ফাযনম যনমমে, আল্লা তাারা তামেয
ওয নময যাখমেন, তুযভ (হতা) এমেয ওয তত্ত্বাফধাক নও।
৭. এবামফই (হ নফী, এ) আযফী হকাযআন আযভ হতাভায ওয নাযমর কমযযে, মামত কময তুযভ (এয দ্বাযা)
ভক্কাফাীমেয ও তায আমাম মাযা ফফা কময তামেয (জাান্নামভয আমাফ ম্পমকণ) তকণ কময যেমত ামযা,
(যফমল কময) তামেয তুযভ (হকাভমতয) ভাভামফময যেন ম্পমকণও হুযায কযমত ামযা; হম যেমনয
(ফোাময) হকামনা যকভ মে হনই, আয (আল্লা তাারায যফচাময হযেন) একের হরাক জান্নামত আমযক ের
হরাক জাান্নামভ (প্রমফ কযমফ)।
৮. আল্লা তাারা চাইমর ভগ্র ভানফ ন্তানমক একযে (অখন্ড) জাযতমত যযর্ত কযমত াযমতন, (যকন্তু) যতযন
মামক ইো কমযন তামক যনজ অনুগ্রম প্রমফ কযান; আয মাযা মামরভ তামেয (ফোাময আল্লা তাারায যদ্ধান্ত
মে), তামেয হকাোও হকামনা অযববাফক োকমফ না, োকমফ না হকামনা াামেকাযীও।
৯. এযা যক আল্লা তাারামক ফাে যেম (অনেমেয) অযববাফক ফাযনম যনমমে, (অেচ) অযববাফক হতা হকফর
আল্লা তাারাই, যতযন ভৃতমক জীযফত কমযন, যতযন ফণযফলময ওয প্রফর যিভান।
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১০. (হ ভানুল,) হতাভযা হম যফলম ভতযফমযাধ কমযা, তায পারা হতা আল্লা তাারাযই ামত; (ফমরা হ
নফী,) এ মেন আল্লা তাারা, যতযনই আভায ভাযরক, আযভ তাাঁয ওযই যনবণয কযয এফং আযভ তাাঁয যেমকই রুজু
কযয।
১১. যতযন আভানভু ও মভীমনয ৃযিকতণা; যতযন হতাভামেয যনমজমেয ভধে হেমক হতাভামেয জমনে মুগর ৃযি
কমযমেন, (যতযন) শুমেয ভামেও (তামেয) হজাড়া ৃযি কমযমেন, (এবামফই) যতযন হখামন হতাভামেয ফং
যফস্তায কমযন; (ৃযিমরামক) হকামনা যকেুই তাাঁয েৃ ন, যতযন ফণমরাতা, (যতযন) ফণদ্রিা।
১২. আভানভু ও মভীমনয ভস্ত চাযফ (-কাযি) তাাঁযই ামত, যতযন মায জমনে ইো কমযন হযমমক ফাযড়ম হেন,
আফায (মায জমনে চান) ংকুযচত কমযন; যনশ্চই যতযন প্রমতেক যফল ম্পমকণ ভেক অফগত যমমেন।
১৩. (হ ভানুল,) আল্লা তাারা হতাভামেয জমনে হ ‘দ্বীনই' যনধণাযযত কমযমেন, মায আমে যতযন যেমযেমরন
নুমক এফং মা আযভ হতাভায কামে ওী কময াযিমযে, (উযন্তু) মায আমে আযভ ইফফযাীভ, ভুা ও ঈামক
যেমযেরাভ, (এমেয ফাইমক আযভ ফমরযেরাভ), হতাভযা এ জীফন যফধান (ভামজ) প্রযতযিত কমযা এফং
(কখমনা) এমত অননকে ৃযি কমযা না; (অফে) তুযভ হম (দ্বীমনয) যেমক আহ্বান কযমো, এো হভামযকমেয কামে
একান্ত দুযফণল ভমন ; (ভুরত) আল্লা তাারা মামকই চান তামক ফাোই কময যনমজয যেমক যনম আমন এফং
হম ফেযি তাাঁয অযবভুখী  যতযন তামক (দ্বীমনয মে) যযচাযরত কমযন।
১৪. (হ নফী, ওমেয কামে যিক) জ্ঞান আায যও ওযা হকফরভাত্র যনমজমেয াযস্পযযক যফমদ্বমলয কাযমর্ই
যনমজমেয ভমধে ভতযফমযাধ ঘো; মযে এমেয একযে ুযনেণযি কার মণন্ত (অফোযত যেম যাখায) হতাভায
ভাযরমকয হঘালর্া না োকমতা, তামর কমফই (আমামফয ভাধেমভ) ওমেয ভমধে একো পারা ম হমমতা;
(আমর) মামেয আমগয হরাকমেয ময যকতামফয উত্তযাযধকাযী ফানামনা মমে, তাযা (হকাযআমনয ফোাময)
এক যফভ্রাযন্তকয মেম যনভযিত ম আমে।
১৫. অতএফ (হ নফী), তুযভ (ভানুলমেয) এ (দ্বীমনয) যেমক ডাকমত োমকা, হতাভামক হমবামফ আমে হো মমে
হবামফই তুযভ (এয উয) েৃঢ় প্রযতযিত হেমকা, ওমেয হখার খুীয অনুযর্ কমযা না, তুযভ ফমর োও, আল্লা
তাারা যকতামফয মা যকেুই অফতীর্ণ কমযন না হকন, আযভ তায ওযই ঈভান আযন, আভামক আমে হো মমে
হমন আযভ হতাভামেয ভমধে নোযফচায কযয; আল্লা তাারা আভামেয ভাযরক এফং হতাভামেযও ভাযরক; আভামেয
কাজ আভামেয জমনে এফং হতাভামেয কাজ হতাভামেয জমনে; আভামেয ও হতাভামেয ভামে হকামনা েগড়াোযে
হনই; আল্লা তাারা আভামেয করমক (এক জাগা) জমড়া কযমফন, আয (ফাইমক) তায যেমকই যপময হমমত
মফ;
১৬. মাযা আল্লা তাারায (দ্বীন) ম্পমকণ যফতকণ কময, (যফমলত আল্লা তাারা কতৃণক) তা (দ্বীন) গৃীত ওায
য এমেয যফতকণ তামেয ভাযরমকয কামে সম্পূর্ণ অায, তামেয ওয (তাাঁয) গমফ, তামেয জমনে যমমে (তাাঁয)
কযিন াযস্ত।
১৭. যতযনই আল্লা তাারা, যমযন তে (দ্বীন)- এ যকতাফ ও (ইনামপয) ভানেন্ড নাযমর কমযমেন; (হ নফী,)
তুযভ যক জামনা, ম্ভফত হকাভত একান্ত কামে (এম হগমে)!
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১৮. মাযা হ (হকাভমতয) যফলম যফশ্বা কময না, তাযা কাভনা কময তা ত্বযাযিত হাক, (অযযেমক) মাযা তা
যফশ্বা কময তাযা তায হেমক ব কময, (হকননা) তাযা জামন হ (যেন)-যে একান্ত তে; হজমন হযমখা, মাযাই
হকাভত ম্পমকণ ফাকযফতন্ডা কময তাযা ভাযাত্মক হগাভযাীমত যমমে।
১৯. আল্লা তাারা তাাঁয ফাোমেয ুক্ষ্মাযতুক্ষ যফল ম্পমকণও অফযত আমেন, যতযন মামক হযমমক যেমত চান
হেন, যতযন প্রফর যাক্রভারী।
২০. হম ফেযি যকামরয (করোমর্য) পর কাভনা কময আযভ তায জমনে তা ফাযড়ম হেই, আয হম ফেযি (শুধু)
দুযনায জীফমনয পর কাভনা কময আযভ তামক (অফে দুযনা) তায যকেু অং োন কযয, যকন্তু যকামর তায
জমনে (হ পমরয) হকামনা অংই ফাকী োমক না।
২১. এমেয যক এভন হকামনা যীক আমে, মাযা এমেয জমনে এভন হকামনা জীফন যফধান প্রর্ন কময যনমমে, মায
অনুভযত আল্লা তাারা োন কমযনযন; মযে (আমামফয ভাধেমভ) যদ্ধান্ত হনা মতা তামর কমফই তামেয ভমধে
একো পারা ম হমমতা; অফেই মামরভমেয জমনে কযিন াযস্ত যমমে।
২২. (হ নফী, হযেন) তুযভ (এ) মামরভমেয হেখমত ামফ তাযা যনমজমেয কভণকান্ড (-এয াযস্ত) হেমক বীত
ন্ত্রস্ত, হকননা তা তামেয ওয যতত মফই; (যকন্তু) মাযা (আল্লা তাারায ওয) ঈভান এমনমে এফং হনক কাজ
কমযমে, (তাযা) জান্নামতয ভমনাযভ উেোমন (অফস্থান কযমফ), তাযা (হযেন) মা যকেু চাইমফ তামেয ভাযরমকয
কাে হেমক তামেয জমনে তাই (হখামন ভজুে) োকমফ; এো মে (আল্লা তাারায) ভা অনুগ্র।
২৩. আয হো মে তাই (হনাভত) আল্লা তাারা তায হফ ফাোমেয মায ুংফাে োন কমযন, মাযা (এয
ওয) ঈভান এমনমে এফং হনক কাজ কমযমে; (হ নফী,) তুযভ ফমরা, আযভ হতাভামেয কাে হেমক এ (দ্বীন
প্রচামযয) ওয হকামনা াযযরযভক চাই না, তমফ (হতাভামেয ামে আভায) আত্মীতা (ুমত্র) হম সসৌােণ (আভায
াওনা) যমমে হো আরাো; হম ফেযিই হকামনা হনক কাজ কময তায জমনে আযভ তায (হ হনক) কামজ
অযতযযি যকেু হৌেমণ হমাগ কময হেই; অফেই আল্লা তাারা ক্ষভাীর ও গুর্গ্রাী।
২৪. (হ নফী,) তাযা যক ফমর এ ফেযি আল্লা তাারায ওয যভেো আমযা কযমে, (অেচ) আল্লা তাারা
চাইমর হতাভায যেমরয ওয হভায হভময যেমত াযমতন; আল্লা তাারা ফাযতরমক (এভযনই) যভযেম হেন এফং
তেমক তাাঁয ফার্ী দ্বাযা তে প্রভার্ কময হেযখম হেন; অফেই (ভানুমলয) অন্তময মা যকেু আমে হ ম্পমকণ যতযন
যফমল অফযত যমমেন।
২৫. যতযনই মেন আল্লা তাারা যমযন তাাঁয ফাোমেয তাওফা কফুর কমযন এফং তামেয গুনা খাতাও যতযন ক্ষভা
কময হেন, হতাভযা মা যকেু কমযা হ ম্পমকণও যতযন জামনন,
২৬. যতযন তামেয ডামক াড়া হেন মাযা (তাাঁয ওয) ঈভান আমন এফং হনক আভর কময, যতযন তামেয যনজ
অনুগ্রম তামেয (াওনায চাইমত) হফী (ওাফ) োন কমযন; (োাঁ,) মাযা (তাাঁমক) অস্বীকায কময তামেয জমনে
কমিায াযস্ত যমমে।
২৭. মযে আল্লা তাারা তাাঁয (ফ) ফাোমেয হযমমমক প্রাচুমণ যেমতন তামর তাযা যনমেম মভীমন যফমণ ৃযি
কযমতা, (তাই) যতযন যযভার্ভমতা মামক (মমতােুকু) চান তায জমনে (তমতােুকু হযমমকই) নাযমর কমযন; অফে
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যতযন যনমজয ফাোমেয (প্রমাজন) ম্পমকণ ূর্ণাংগ ওামকপার যমমেন, যতযন (তামেয প্রমাজমনয যেমকও)
নময যামখন।
২৮. যতযনই (আল্লা তাারা) তাযা মখন (ফৃযিয ফোাময) যনযা ম মড় তখন যতযন ফৃযি হপ্রযর্ কমযন এফং
(এবামফই) মভীমন যতযন তাাঁয যভত েযড়ম হেন; (ভুরত) যতযনই অযববাফক, (যতযনই) প্রংযত।
২৯. তাাঁয (কুেযমতয অনেতভ) যনেণন মে স্বং আভানভু ও মভীমনয ৃযি, এ দুময ভােখামন মমতা প্রার্ী
আমে তা যতযনই েযড়ম যেযেম হযমখমেন; যতযন মখন চাইমফন তখন এমেয ফাইমক (আফায) জভা কযমতও
ক্ষভ মফন।
৩০. (হ ভানুল,) হম যফে আেই হতাভামেয ওয আুক না হকন, তা মে হতাভামেয যনমজমেয ামতয
কাভাই, (তা মত্ত্বও) আল্লা তাারা হতাভামেয অমনক (অযাধ এভযনই) ক্ষভা কময হেন।
৩১. হতাভযা মভীমন আল্লামক ফেেণ কময যেমত াযমফ না, যতযন োড়া হতাভামেয হকামনা অযববাফক হনই, হনই
হকামনা াামেকাযীও।
৩২. আল্লা তাারায (কুেযমতয) যনেণনভুময ভমধে ভুমদ্র ফাতাময হফমগ ফম চরা াাড়ভ জাাজগুমরা
অনেতভ;
৩৩. যতযন ইো কযমর ফাতা স্তব্ধ কময যেমত ামযন, পমর এফ (হনৌমান) ভুমদ্রয ফুমক যনশ্চর ম মড়
োকমফ; যনশ্চই এ (প্রযক্রায) ভামে ধধমণীর ও কৃতজ্ঞমেয জমনে প্রচুয যনেণন যমমে,
৩৪. অেফা যতযন চাইমর (ফাতা তীব্র কময হগুমরা) তামেয কৃতকমভণয কাযমর্ ধ্বংও কময যেমত ামযন, অমনক
যকেু হেমক যতযন হতা (আফায) ক্ষভাও কময হেন,
৩৫. মাযা আভায (কুেযমতয) যনেণনভুময ফোাময (খাভাখা) যফতকণ কময তাযা হমন হজমন যামখ হম, তামেয
যকন্তু ারামনায হকামনা জাগা হনই।
৩৬. হতাভামেয মা যকেুই হো মমে তা দুযনায কযত (অস্থাী) হবামগয াভগ্রী ভাত্র, যকন্তু (ুযস্কায
যমমফ) মা আল্লা তাারায কামে আমে তা উত্তভ ও স্থাী, আয তা মে হফ হরামকয জমনে মাযা আল্লা
তাারায ওয ঈভান আমন এফং ফণাফস্থাই তাযা তামেয ভাযরমকয ওয যনবণয কময,
৩৭. মাযা ফমড়া ফমড়া গুনা ও অশ্লীর কামণকরা হেমক হফাঁমচ োমক, (যফমল কময) মখন যাগাযিত  তখন তাযা
(অনেমেয বুর) ক্ষভা কময হে,
৩৮. মাযা তামেয ভাযরমকয ডামক াড়া হে, নাভাম প্রযতিা কময, মামেয কাজকভণগুমরা (ম্পােমনয ভ)
াযস্পযযক যাভণই  তামেয (কভণ-) ন্থা, আযভ তামেয হম হযমমক োন কমযযে তা হেমক তাযা (আভাযই
মে) খযচ কময,
৩৯. মাযা (এভযন আত্মভমণাোম্পন্ন,) মখন তামেয ওয ফাড়াফাযড় কযা  তখন তাযা প্রযতমাধ গ্রর্ কময।
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৪০. ভমেয প্রযতপর অনুরূ ভেই (মফ), যকন্তু হম ক্ষভা কময হে এফং আ কময, আল্লা তাারায কামে
অফেই তায (জমনে) মোমে ুযস্কায যমমে; আল্লা তাারা কখনও মামরভমেয েে কমযন না।
৪১. হকামনা ফেযি মযে তায ামে মুরুভ (ংঘযেত) ওায য (ভযযভার্) প্রযতমাধ গ্রর্ কময, তামত তামেয
ওয হকামনা অযবমমাগ হনই;
৪২. অযবমমাগ হতা মে তামেয ওয, মাযা ভানুলমেয ওয অতোচায কময এফং ৃযেফীয ফুমক অনোবামফ
যফমদ্রাময আচযর্ কময হফড়া; এভন (ধযমনয মামরভ) হরাকমেয জমনেই যমমে কমিায আমাফ।
৪৩. হম ফেযি ধধমণ ধাযর্ কময এফং (ভানুলমেয) ক্ষভা কময হে (হ হমন হজমন যামখ), অফেই এো মে
াযকতায কাজভুময ভমধে অনেতভ।
৪৪. (হ নফী,) হম ফেযিমক আল্লা তাারা হগাভযা কময হেন, তায জমনে যতযন োড়া আয হকামনা যদ্বতী
অযববাফক োমক না; তুযভ মামরভমেয হেখমফ, মখন তাযা (আল্লা তাারায) আমাফ মণমফক্ষর্ কযমফ তখন
ফরমফ, (আজ এখান হেমক) যপময মাওায হকামনা ে আমে যক?
৪৫. তুযভ তামেয হেখমত ামফ (মখন) তামেয জাান্নামভয কামে এমন াযময কযা মফ, তখন তাযা অভামন
অফনত (ম মামফ), বম তাযা অধণ যনভণীযরত হচামখ তাযকম োকমফ; (এ অফস্থা হেমখ) মাযা ঈভান এমনযেমরা
তাযা ফরমফ, যতেকায ক্ষযতগ্রস্ত হরাক হতা তাযা মাযা (আজ) হকাভমতয যেন যনমজমেয ও যনমজমেয যযফায
যযজনমেয (এবামফ) ক্ষযত াধন কমযমে; (হ নফী,) হজমন হযমখা, যনমেম মামরভযা (হযেন) স্থাী আমামফ
োকমফ।
৪৬. (আয হ আমাফ এম হগমর) আল্লা তাারা োড়া তামেয এভন হকামনা অযববাফক োকমফ না, মাযা (তখন)
তামেয হকামনা যকভ াামে কযমত াযমফ; (যতে কো মে,) আল্লা তাারা মামক হগাভযা কমযন তায জমনে
(ফাাঁচায) হকামনাই উা হনই;
৪৭. (হ ভানুল,) হ যেনযে আায আমগই হতাভযা হতাভামেয ভাযরমকয ডামক াড়া োও, আল্লা তাারায কাে
হেমক হম যেনযেয প্রযতমযাধকাযী হকউই োকমফ না; হযেন হতাভামেয জমনে হকামনা আরস্থরও োকমফ না, আয
না হতাভামেয মক্ষ হযেন (অযাধ) অস্বীকায কযা ম্ভফ মফ!
৪৮. অতয মযে এযা (হোাত হেমক) ভুখ যপযযম হন তামর (তুযভ হজমন হযমখা), আযভ হতাভামক তামেয
ওয োমযাগা কময ািাইযন; হতাভায োযত্ব হতা মে শুধু (আল্লা তাারায ফার্ী) হৌাঁমে হো; মখন আযভ
ভানুলমেয আভায যভত (-এয স্বাে) আস্বােন কযাই তখন হ হ জমনে (বীলর্) উল্লযত , আফায মযে
তামেযই (হকামনা) কভণকামন্ডয কাযমর্ তামেয ওয হকামনা দুুঃখ কি আম, তখন (হ) ভানুল অকৃতজ্ঞ ম মড়।
৪৯. আকাভন্ডরী ও মভীমনয (ভুে) াফণমবৌভত্ব (একভাত্র) আল্লা তাারায জমনে; যতযন মা ইো তাই ৃযি
কমযন; মামক চান তামক কনো ন্তান োন কমযন, আফায মামক চান তামক ুত্র ন্তান োন কমযন,
৫০. মামক চান তামক ুত্র কনো (উবোই) োন কমযন, (আফায) মামক চান তামক যতযন ফন্ধ্ো কময হেন;
যনমেম যতযন হফী জামনন, ক্ষভতাও যতযন হফী যামখন।
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৫১. (আমর) হকামনা ভানুমলয জমনেই এো ম্ভফ ন হম, আল্লা তাারা (যাযয) তায ামে কো ফরমফন,
অফে ওী (দ্বাযা) অেফা েণায অন্তযার হেমক যকংফা ওী যনম যতযন হকামনা েূত (তায কামে) ািামফন এফং হ
(েূত) তাাঁযই অনুভযতক্রমভ যতযন (মখন) হমবামফ চাইমফন (ফাোয কামে) ওী হৌাঁমে হেমফ; যনশ্চই যতযন উচ্চ
ভমণাোীর, প্রজ্ঞাভ কুরী।
৫২. এভযনবামফই (হ নফী,) আযভ আভায আমেম (দ্বীমনয এ) ‘রূ' হতাভায কামে ওী কময াযিমযে; (নতুফা)
তুযভ হতা (আমেৌ) জানমতই না (আল্লা তাারায) যকতাফ যক, না (তুযভ জানমত) ঈভান যক যকন্তু আযভ এ (রূ)-হক
একযে ‘নূময' যযর্ত কময যেমযে, মায দ্বাযা আযভ আভায ফাোমেয মামক চাই তামক (দ্বীমনয) ে হেখাই (এফং
আভায আমেক্রমভ) তুযভও (ভানুলমেয) যিক ে হেযখম মামো,
৫৩. (হ ে) আল্লা তাারাযই ে, আভানভুম ও মভীমন মা যকেু আমে ফ যকেু আল্লা তাারায জমনে;
শুমন হযমখা, (যযমমল) ফ যকেু আল্লা তাারায যেমকই ধাযফত ।
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ুযা আম যমাখরুপ
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৮৯, রুকু ৭
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ
১. া-ভীভ,
২. ুস্পষ্ট যকতামফয থ,
৩. আমভ এমক আযফী (বালায) যকাযআন ফামনময়মি, মামত কময যতাভযা (এটা) অনুধাফন কযমত ামযা,
৪. এ (ভা) গ্রন্থ (যকাযআন) আভায কামি ভুন্নত ও আর অফস্থায় ভজুদ যময়মি;
৫. (য নফী তুমভ ফমরা,) আমভ মক (ংমাধমনয কভণুচী যথমক) ম্পকণীন ময় যতাভামদয উমদ যদয়ায কাজ
(শুধু এ কাযমর্ই) যিমে যদমফা যম, যতাভযা একমট ীভারংঘনকাযী ম্প্রদায়!
৬. আমগয যরাকমদয ভামে আমভ কমতা নফীই না ামিময়মি!
৭. (তামদয অফস্থা মিমরা,) যম নফীই তামদয কামি আমতা ওযা তায ামথই িাট্টা-মফদ্রূ কযমতা।
৮. তামদয ভমধে মাযা মি াভমথণ প্রফর মিমরা আমভ তামদয ফাইমক ধ্বং কময মদময়মি, এ ধযমনয অমনক
উদাযর্ আমগ যতা অমতফামত ময় যগমি।
৯. তুমভ মমদ ওমদয মজমে কমযা, আভানভু ও মভীন যক ৃমষ্ট কমযমিন, তমফ তাযা অফেই ফরমফ, এগুমরা
যতা ফই যাক্রভারী ও ফণে আল্লা তায়ারাই য়দা কমযমিন।
১০. মমমন যতাভামদয জমনে ৃমথফীমক মফিানা (দৃ) কমযমিন, তামত থঘাট ফামনময়মিন মামত কময যতাভযা
(গন্তফেস্থমর) য ৌঁিুমত ামযা,
১১. মতমন আভান যথমক মযভার্ভমতা ামন ফলণর্ কমযমিন এফং (তা মদময়) ভৃত বূখন্ডমক জীফন দান কমযমিন,
(একইবামফ) যতাভযাও (একমদন) ুনরুমিত মফ।
১২. মতমন ফ মকিুই যজাোয় যজাোয় য়দা কমযমিন, মতমন যতাভামদয জমনে যন কা ও চতুষ্পদ জন্তু ফামনময়মিন,
যমন যতাভযা তায ওয আমযার্ কমযা,
১৩. মামত কময যতাভযা তামদয মমি মস্থয ময় ফমত ামযা, যগুমরায ওয ুমস্থয ময় ফায য যতাভযা
যতাভামদয ভামরমকয অনুগ্রময কথা স্মযর্ কমযা এফং ফমরা, মফত্র ও ভান মতমন, মমমন আভামদয জমনে এমক
ফীবূত কময মদময়মিন, অনেথায় আভযা যতা তা ফীবূত কযায কামজ াভথণফান মিরাভ না,
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১৪. আয মনমেম আভযা আভামদয ভামরমকয মদমকই মপময মামফা।
১৫. (এ মেও) এযা আল্লা তায়ারায ফাোমদয ভধে যথমক কায জমনে (নামক) তায (াফণমব ভমেয) মকিু অং
দান কময, ভানুল স্পষ্টতই ফমো অকৃতে;
১৬. আল্লা তায়ারা মক তাৌঁয মনজস্ব ৃমষ্ট যথমক কনো ন্তানই ফািাই কমযমিন, আয যতাভামদয জমনে ভমনানীত
কমযমিন ুত্র ন্তান!
১৭. (অথচ) মখন এমদয কাউমক য (কনো ন্তামনয) ুংফাদ যদয়া য়, মায ফর্ণনা ওযা দয়াভয় আল্লা
তায়ারায জমনে মদময় যযমখমি তখন তায (মনমজয) যচাযাই কামরা ময় মায় এফং য ভনস্তানিষ্ট য় মে।
১৮. এমক (আশ্চমণ, কনো ন্তান)! মাযা (াজ) অরংকাময রামরত ামরত য়, মাযা (মনমজমদয ভথণমন) মুমি
তমকণয যফরায়ও অগ্রর্ী মত াময না (তামদযই তাযা আল্লা তায়ারায জমনে যাখমরা?)
১৯. (শুধু তাই নয়,) এযা (আল্লা তায়ারায) যপমযতামদযও মাযা দয়াভয় আল্লা তায়ারায ফাো ভাত্র, নাযী
(ফমর) মস্থয কময মনমরা; যপমযতামদয ৃমষ্টয ভয় এযা মক যখামন ভজুদ মিমরা (যম, তাযা জামন এযা নয না
নাযী), তামদয এ দাফীগুমরা (বামরা কময) মরমখ যাখা মফ এফং (যকয়াভমতয মদন) তামদয (এ ফোাময) মজমে
কযা মফ।
২০. এযা (আমযা) ফমর, দয়াভয় আল্লা তায়ারা ইচ্ছা না কযমর আভযা কখমনা এ (যপমযতা)-যদয এফাদাত
কযতাভ না; এমদয কামি (আমর) এ ফোাময যকামনা োনই যনই, এযা শুধু অনুভামনয ওযই (বয কময) চমর;
২১. আমভ মক এয আমগ তামদয (অনে) যকামনা মকতাফ মদময়মিরাভ মা ওযা (আজ) আৌঁকমে ধময আমি!
২২. (যকামনা যকতামফয ফদমর) তাযা ফযং ফমর, আভযা আভামদয ফা দাদামদয এ ভতাদমণয অনুাযী (মমমফ)
যময়মি এফং আভযা তামদযই দাংক অনুাযী ভাত্র।
২৩. (য নফী,) আমভ যতাভায আমগ মখমন যকামনা জনমদ এবামফ তকণকাযী (নফী) ামিময়মি, তখমন তামদয
মফত্তারীযা ফমরমি, আভযা আভামদয ফা-দাদামদয এ ভতাদমণয অনুাযী (মমমফ) যময়মি এফং আভযা
তামদযই দাংক অনুাযী।
২৪. (য নফী,) তুমভ ফমরা, মমদ আমভ তায চাইমত উৎকৃষ্ট থমনমদণ যতাভামদয কামি মনময় আম, মায ওয
যতাভযা যতাভামদয ফা-দাদামদয যময়মিা (তাযযও যতাভযা তামদয অনুযর্ কযমফ?) তাযা ফরমরা, যম (দ্বীন)
মদময় যতাভামক ািামনা ময়মি আভযা তা প্রতোখোন কযমি।
২৫. অতএফ আমভ তামদয কাি যথমক (মফমরাময) প্রমতমাধ মনময়মি, তুমভ যদমখ নাও মভথোফাদীমদয মক (ফীবৎস)
মযর্াভ ময়মিমরা!
২৬. মখন ইফযাীভ তায মতা ও তায জামতমক ফরমরা, আমভ অফেই তামদয যথমক ম্পূর্ণ ভুি মামদয যতাভযা
ূজা কমযা,
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২৭. (োৌঁ, আমভ এফাদাত শুধু তাৌঁযই কময) মমমন আভামক য়দা কমযমিন, মনমেম মতমন আভামক ৎমথ
মযচামরত কযমফন।
২৮. য এ কথা তায যফতণী ফংধযমদয কামি (তাওীমদয) একমট স্থায়ী যঘালর্া (মমমফ) যযমখ যগমরা, মামত
কময তাযা (তায ফংময যরামকযা এমদমক) প্রতোফতণন কযমত াময।
২৯. (এ মেও আমভ তামদয ধ্বং কমযমন,) ফযং আমভ তামদয ও তামদয ফা-দাদামদয (ামথণফ) ম্পদ দান
(কযা) অফোত যযমখমি, মমতাক্ষর্ না তামদয কামি তে (দ্বীন) ও মযষ্কায যঘালর্া মনময় (আমযকজন) নফী এম
ামময ময়মি।
৩০. মকন্তু মখন তামদয কামি তে (দ্বীন) এম যগমরা তখন তাযা ফরমত রাগমরা, এ যতা মচ্ছ মাদু, আভযা যতা
(মকিুমতই) তা যভমন মনমত াময না।
৩১. তাযা (এও) ফরমরা, এ যকাযআন যকন দুমটা জনমদয যকামনা প্রবাফারী ফেমিয ওয নামমর মরা না?
৩২. (য নফী,) তাযা মক যতাভায ভামরমকয যভত ফণ্টন কযমি, (অথচ) আমভই তামদয দুমনয়ায জীফমন তামদয
ভমধে তামদয জীমফকা ফন্টন কমযমি, আমভ তামদয একজমনয ওয আমযকজমনয (বফলময়ক) ভমণাদা ভুন্নত
কমযমি, মামত কময তাযা একজন অযজনমক যফক মমমফ গ্রর্ কযমত াময; মকন্তু যতাভায ভামরমকয যভত
অমনক উৎকৃষ্ট (তাযা যমফ ম্পদ জভা কময তায যচময় ফমো)।
৩৩. মমদ (এ কথায) আংকা না থাকমতা যম, (দুমনয়ায) ফ কয়মট ভানুল একই মথয অনুাযী ময় মামফ,
তামর দয়াভয় আল্লা তায়ারায অস্বীকাযকাযী কামপযমদয ঘমযয জমনে আমভ যয ে মনমভণত িাদ ও মৌঁমে ফামনময়
মদতাভ, মায ওয মদময় তাযা উিমতা (নাভমতা),
৩৪. তামদয ঘমযয জমনে (ামজময় মদতাভ) যয ে মনমভণত দযজা ও ারংক, মায ওয তাযা যরান মদময় ফমতা,
৩৫. (প্রময়াজমন তা) স্বর্ণ মনমভণতও (কময মদমত াযতাভ, আমর), এয ফ কয়মট মজমনই যতা মচ্ছ ামথণফ
জীফমনয ধন-ম্পদ; আয (য নফী,) আমখযাত (ও তায ম্পদ) যতাভায ভামরমকয কামি (একান্তবামফ, তামদয
জমনে) মাযা (আল্লা তায়ারামক) বয় কময।
৩৬. যম ফেমি দয়াভয় আল্লা তায়ারায স্মযর্ যথমক ভুখ মপমযময় যনয়, আমভ তায জমনে একমট য়তান মনময়ামজত
কময যদই, অতয য-ই (ফণক্ষর্) তায াথী ময় থামক।
৩৭. তাযাই অতয তামদয (আল্লা তায়ারায) থ যথমক দূময মযময় যামখ, অথচ তাযা মনমজযা ভমন কময তাযা
ফুমে মিক মথয ওযই যময়মি।
৩৮. (এ) ফেমি মখন (যকয়াভমতয মদন) আভায াভমন ামময মফ, তখন (তায য়তান াথীমক যদমখ) য
ফরমফ, ায় (কমতা বামরা মতা) মমদ (আজ) আভায ও যতাভায ভামে দুই উদয়াচমরয ফেফধান থাকমতা, (তুমভ)
কমতা মনকৃষ্ট াথী (মিমর আভায)!
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৩৯. (ফরা মফ,) মখন যতাভযা (য়তানমক াথীরূম গ্রর্ কময মনমজমদয ওয) মুরুভ কমযমিমর, তখন
(আজও) যতাভযা (এই) আমামফ একজন আমযকজমনয অংীদায ময় থামকা। (য নফী), তুমভ ফমরা, আজ এগুমরা
যতাভামদয যকামনা যকভ উকাযই যদমফ না।

৪০. (য নফী), তুমভ মক ফমধযমক (মকিু) যানামত াযমফ, অথফা াযমফ মক থ যদখামত য অন্ধমক যম ুস্পষ্ট
যগাভযাীমত মনভমিত?
৪১. অতয আমভ যতাভামক (দুমনয়া যথমক) উমিময় মনময় যগমরও আমভ এমদয কাি যথমক অফেই (মফমরাময)
প্রমতমাধ যনমফা,
৪২. অথফা যতাভায (জীফদ্দায়) যতাভামক য (ামস্তয) মফলয় যদমখময় যদই মায ওয়াদা আমভ তামদয মদময়মি
(তামতও এই প্রমতমাধ যকউ যিকামত াযমফ না), আমভ অফেই তামদয ওয প্রফর ক্ষভতায় ক্ষভতাফান।
৪৩. অতএফ এ গ্রন্থ, মা যতাভায ওয ওী কময ািামনা ময়মি তা িবামফ আৌঁকমে ধমযা, তুমভ অফেই মিক
মথয ওয যময়মিা।
৪৪. মনমেম এ (যকাযআন)-টা যতাভায ও যতাভায জামতয জমনে উমদ, অমচমযই যতাভামদয (এ উমদ
ম্পমকণ) মজোাফাদ কযা মফ।
৪৫. (য নফী,) যতাভায আমগ আমভ যমফ যুর ামিময়মিরাভ, তুমভ তামদয মজমে কময যদমখা, আমভ মক
(কখমনা তামদয জমনে) দয়াভয় আল্লা তায়ারা িাো অনে যকামনা ভাফুদ মিক কময মদময়মিরাভ মায (আমরই)
যকামনা এফাদাত কযা যমমতা!
৪৬. আমভ ভুামকও আভায মনদণনভু মদময় যপযাউন ও তায ামযলদমদয কামি ামিময়মিরাভ, অতয য
(তামদয কামি মগময়) ফরমরা, আমভ মচ্ছ ৃমষ্টকুমরয ভামরমকয যুর।
৪৭. মখন য (মতে মতেই) আভায মনদণনভু মনময় তামদয কামি এমরা, তখন ামথ ামথ তাযা তামক মনময়
াম-িাট্টা কযমত রাগমরা।
৪৮. আমভ তামদয যম মনদণনই যদখাতাভ তা মতা আমগযটায চাইমত ফমো, (ফই মখন ফেথণ মরা তখন) আমভ
তামদয আমাফ মদময় াকোও কযরাভ, মামত কময তাযা (আভায মদমক) মপময আম।
৪৯. (আমাফ যদখমরই তাযা ভুামক ফরমতা,) য মাদুকয, যতাভায ভামরক যতাভায ামথ যম ওয়াদা কমযমিন তায
মবমত্তমত তায কামি আভামদয জমনে যদায়া কমযা, (মনষ্কৃমত যমর) আভযা মিক মথ চরমফা।
৫০. অতয আমভ মখন তামদয ওয যথমক আমাফ মযময় মনরাভ, তখনই তাযা (ভুামক যদয়া) অংগীকায বঙ্গ
কময ফমরা।
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৫১. (একমদন) যপযাউন তায জামতমক ডাকমরা এফং ফরমরা, য আভায জামত (যতাভযা মক ফমরা), মভমযয
যাজে মক আভায জমনে নয়? এ নদীগুমরা মক আভায (প্রাামদয) নীমচ মদময় প্রফামত মচ্ছ না? যতাভযা মক
(মকিুই) যদখমত ামচ্ছা না?
৫২. আমভ মক য ফেমি যথমক যেষ্ঠ নই যম (খুফ) নীচু (জামতয যরাক) এফং য যতা (মনমজয) কথাগুমরা মণন্ত
স্পষ্ট কময ফরমত াময না।
৫৩. (তািাো নফী মর) তামক যানায কংকর্ যামনা মরা না যকন, মকংফা তায ামথ দর যফৌঁমধ (আভামনয)
যপমযতাযাই ফা যকন এমরা না?
৫৪. (এফ ফমর) য তায জামতমক যফকুফ ফামনময় মদমরা, (এক মণাময়) তাযা তায কথা যভমনও মনমরা; মনমেম
ওযা মিমরা এক নাপযভান ম্প্রদাময়য যরাক!
৫৫. মখন তাযা আভামক দারুর্বামফ যক্রাধামিত কযমরা তখন আমভও তামদয কাি যথমক প্রমতমাধ মনরাভ এফং
তামদয ফাইমক (ামনমত) ডুমফময় মদরাভ।
৫৬. আমভ যফতণী ফংধযমদয জমনে তামদয ইমতাময (উল্লেখযমাগে) ঘটনা ও (মক্ষর্ীয়) দৃষ্টান্ত কময যাখরাভ।
৫৭. (য নফী, তামদয কামি) মখনই ভাযইয়াভ ুমত্রয উদাযর্ য কযা য়, তখন ামথ ামথ যতাভায
ম্প্রদাময়য যরামকযা য কাযমর্ (খুীমত) চীৎকায জুমে যদয়।
৫৮. তাযা ফরমত থামক, আভামদয ভাফুদযা বামরা না য (ভাযইয়াভ ুত্র ঈা বামরা, আমর); এযা যকফর
মফতমকণয উমদ্দমই এফ কথা উস্থান কময; ফযং এযা যতা করযায়র্ জামতই ফমট।
৫৯. (ভুরত) য মিমরা আভাযই একজন ফাো, মায ওয আমভ অনুগ্র কমযমিরাভ, তামক ফনী ইযাঈরমদয
জমনে আমভ (আভায কুদযমতয) একটা অনুকযর্ীয় আদণ ফামনময়মিরাভ;
৬০. আমভ চাইমর যতাভামদয ফদমর আমভ যপমযতামদয ািাতাভ, (য অফস্থায়) তাযাই (দুমনয়ায় আভায)
প্রমতমনমধে কযমতা!
৬১. য (ভাযইয়াভ ুত্র ঈা) মফ (ভুরত) যকয়াভমতয একমট মনদণন (য নফী, তুমভ ফমরা), যতাভযা য
(যকয়াভমতয) ফোাময কখমনা মে যালর্ কমযা না, যতাভযা আভায আনুগতে কমযা; (যকননা) এটাই
(যতাভামদয জমনে) জ যর থ।
৬২. য়তান যমন যকামনা অফস্থায়ই (এ থ যথমক) যতাভামদয মফচুেত কযমত না াময (যমদমক যখয়ার যযমখা),
মনমেম য মচ্ছ যতাভামদয প্রকাে দুভন!
৬৩. ঈা মখন স্পষ্ট দরীর প্রভার্ মনময় এমরা তখন য (তায যরাকমদয) ফরমরা, আমভ যতাভামদয কামি প্রো
মনময় এমমি এফং যতাভযা (যম আভায অফস্থান ম্পমকণ ) নানা ভতমফমযাধ কযমিা তা আমভ যতাভামদয স্পষ্ট কময
ফমর যদমফা, অতএফ যতাভযা (আল্লা তায়ারায আমাফমক) বয় কমযা এফং আভায আনুগতে কমযা।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 5

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

৬৪. অফেই আল্লা তায়ারা মচ্ছন আভায ভামরক, যতাভামদযও ভামরক, অতএফ যতাভযা তাৌঁযই এফাদাত কমযা;
এটাই মচ্ছ যর থ।
৬৫. (এ মেও) তামদয মফমবন্ন দর (তামক মনময়) মনমজমদয ভমধে (নানা) ভতাননকে ৃমষ্ট কযমরা, অতয দুমবণাগ
ও কমিন মদমনয আমাফ তামদয জমনেই মাযা (অমথা) ফাোফামে কযমরা।
৬৬. তাযা মক (এ পয়ারায জমনে) যকয়াভত (-এয ক্ষর্মট) আায অমক্ষা কযমি, তা (মকন্তু একমদন)
আকমস্মকবামফই তামদয ওয এম েমফ এফং তাযা যটযও ামফ না।
৬৭. যমদন (দুমনয়ায) ফন্ধুযা ফাই এমক অমযয দুভন ময় মামফ, অফে মাযা আল্লা তায়ারামক বয় কমযমি
তামদয কথা আরাদা।
৬৮. (যমদন আমভ যমমগায ফাোমদয ফরমফা,) য আভায ফাোযা, আজ যতাভামদয যকামনা ডয-বয় যনই, না
যতাভযা আজ দুমশ্চন্তাগ্রস্ত মফ,
৬৯. এযা মচ্ছ যফ যরাক, মাযা (দুমনয়ামত) আভায আয়াতভুময ওয ঈভান এমনমি, (ভুরত) তাযা মিমরা
(আভায) অনুগত ফাো।
৭০. (আমভ আমযা ফরমফা,) যতাভযা এফং যতাভামদয ংগী ংমগনীযা জান্নামত প্রমফ কমযা, যখামন যতাভামদয
(ম্মানজনক) যভভানদাযী কযা মফ!
৭১. যখামন তামদয ওয যানায থারা ও ানামত্রয প্রচুয আনামগানা চরমফ, মা মকিুই (তামদয) ভন চাইমফ
এফং মা মকিুই তামদয (দৃমষ্টমত) বামরা রাগমফ তা ফই (যখামন ভজুদ) থাকমফ (উযন্তু তামদয ফরা মফ),
যতাভযা এখামন মচযমদন থাকমফ,
৭২. আয এটা মচ্ছ যই (মচযস্থায়ী) জান্নাত, মায (আজ) যতাভযা উত্তযামধকাযী মর, এটা মচ্ছ যতাভামদয য
(যনক) আভমরয মফমনভয় মা যতাভযা (দুমনয়ায জীফমন) কময এমমিা।
৭৩. (এখামন) যতাভামদয জমনে প্রচুয মযভার্ পর-াকো (ভজুদ) থাকমফ, মা যথমক যতাভযা (প্রার্বময) যখমত
াযমফ,
৭৪. (অয মদমক) অযাধীযা থাকমফ মনমশ্চত জাান্নামভ, যখামন তাযা থাকমফ মচযমদন,
৭৫. (ভুূমতণয জমনেও ামস্ত) তামদয যথমক রঘু কযা মফ না এফং (একান্ত) তা ময়ই তাযা যখামন মে
থাকমফ,
৭৬. (এ আমাফ মদময় মকন্তু) আমভ তামদয ওয যভামটই মুরুভ কমযমন, ফযং তাযা (মফমরা কময) মনমজযাই
মনমজমদয ওয মুরুভ কমযমি।
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৭৭. ওযা (জাান্নামভয প্রযীমক) যডমক ফরমফ, ওম প্রযী, (আজ) যতাভায প্রমতারক (মমদ ভৃতুেয ভাধেমভ)
আভামদয ফোাযটা যল কময মদমতন (তামরই বামরা মতা); য (প্রযী) ফরমফ, (না, তা মকিুমতই ফায নয়,
এবামফই) যতাভামদয (এখামন) মচযকার মে থাকমত মফ।
৭৮. (নফী ফরমফ,) আমভ অফেই যতাভামদয কামি তে (দ্বীন) মনময় এমমিরাভ, মকন্তু যতাভামদয অমধকাং
যরাকই (এ যথমক) অনীা প্রকা কমযমিমরা।
৭৯. তাযা মক (নফীমক কষ্ট যদয়ায) মযকল্পনা গ্রর্ কমযই যপমরমি (তামর তাযা শুনুক), আমভও (তামক কষ্ট
যথমক ফাৌঁচামনায) আভায মযকল্পনা চূোন্ত কময যযমখমি,
৮০. তাযা মক ধময মনময়মি, আমভ তামদয যগান কথা ও রাযাভণভু শুনমত াই না; অফেই (আমভ তা
শুনমত াই), তািাো আভায ািামনা (যপমযতা) মাযা তামদয (ঘামেয) াম (ফম) আমি, তাযাও (যতা) ফ
মরমখ যাখমি।
৮১. (য নফী,) তুমভ (এমদয) ফমরা, মমদ দয়াভয় আল্লা তায়ারায যকামনা ন্তান থাকমতা, তামর আমভই তায
প্রথভ এফাদাতমগামাযমদয ভমধে অগ্রর্ী তাভ!
৮২. আল্লা তায়ারা অমনক মফত্র, মতমন আভানভু ও মভীমনয ভামরক, ভান আযময মতমন অমধমত, এযা মা
মকিু তাৌঁয ম্পমকণ ফমর মতমন তা যথমক মফত্র।
৮৩. অতএফ (য নফী), তুমভ এমদয (যমদন মণন্ত) অথণীন কথাফাতণা ও যখরাধুরায় (ভত্ত) থাকমত দাও, মখন
তাযা য (কমিন) মদনমটয ম্মুখীন মফ, মায ওয়াদা (ফায ফায) তামদয কামি কযা ময়মি।
৮৪. মতমন মচ্ছন আভামন ভাফুদ, মভীমনও ভাফুদ; মতমন মফে, কুরী, ফণে।
৮৫. (প্রবূত) ফযকতভয় মতমন, আভানভু, মভীন ও এ উবময়য ভধেফতণী স্থামন (যমখামন) মা মকিু আমি, (এ
ফ মকিুয একক) াফণমব ভে তাৌঁয জমনেই, যকয়াভমতয মিক খফয তাৌঁয কামিই যময়মি, মযমমল যতাভামদয
ফাইমক তাৌঁয কামিই মপময যমমত মফ।
৮৬. তাৌঁমক ফাদ মদময় এযা অনে যমফ (ভাফুদ)-যক ডামক, তাযা যতা (আল্লা তায়ারায কামি) ুামযময
(যকামনা) ক্ষভতাই যামখ না, তমফ মাযা মতেয মক্ষ াক্ষে যদমফ এফং (তেমক) জানমফ (তামদয কথা আরাদা)।
৮৭. (য নফী, তুমভ) মমদ তামদয মজমে কমযা, যক তামদয য়দা কমযমিন, তাযা ফরমফ, অফেই আল্লা
তায়ারা, (তামর ফমরা) যতাভযা (তাৌঁমক ফাদ মদময়) যকাথায় যকাথায় যিাকয খামচ্ছা?
৮৮. (আল্লা তায়ারা) তাৌঁয (যুমরয) এ ফিফে (ম্পমকণও জামনন), য আভায ভামরক, এযা মচ্ছ এভন যরাক
মাযা কখমনাই ঈভান আনমফ না।
৮৯. (য যুর,) অতয তুমভ এমদয যথমক মফভুখ থামকা, (এমদয ফোায) ক্ষভাুেয দৃমষ্টমত যদমখা এফং (তামদয
উমদ্দম) ফমরা ারাভ; (যকননা) অমচমযই ওযা তে মভথো জানমত াযমফ।
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ুযা আদ দদাখান
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৫৯, রুকু ৩
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. া-ভীভ,
২. ুস্পষ্ট ককতামফয থ,
৩. আকভ এমক এককি ভমণাদাূর্ণ যামত নাকমর কমযকি, অফযই আকভ কি (জাান্নাভ দথমক) তকণকাযী!
৪. তায ভমধয প্রমতযককি গুরুত্বূর্ণ কামজয পয়ারা (কিযীকৃত) য়,
৫. (তা কিযীকৃত য়) আভাযই আমদক্রমভ, (কাজ ম্পাদমনয জমনয) আকভ কনমেম (আভায) দূত াকিময়
থাকক,
৬. (এিা ম্পন্ন য়) দতাভায ভাকরমকয একান্ত অনুগ্রম; অফযই কতকন (ফককিু) দামনন, (ফককিু) জামনন। ৭.
কতকন আভানভু, মভীন এফং এমদয উবময়য ভাঝখামন মা ককিু আমি তায ফ ককিুয ভাকরক। মকদ দতাভযা
ঈভানদায ও (তামর দতাভযা অমথা কফতমকণ করপ্ত ময়া না)
৮. কতকন িাড়া আয দকামনাই ভাফুদ দনই, কতকন জীফন দান কমযন, কতকনই ভৃতুয ঘিান; কতকন দতাভামদয ভাকরক এফং
দতাভামদয ূফণফতণী ফা দাদামদযও ভাকরক।
৯. (এ মেও) তাযা মেময ফফতণী ময় (এয ামথ) দখর তাভাা কময চমরমি।
১০. অতএফ (দ নফী), তুকভ দকদমনয অমক্ষা কমযা দমকদন আকা (তায) স্পষ্ট ধ াোঁয়া (নীমচয কদমক) দিমড়
দদমফ,
১১. তা (অল্প ভময়য ভমধয দগািা) ভানুলমদয গ্রা কময দপরমফ; এিা মফ এক ককিন াকি।
১২. (তখন তাযা ফরমফ,) দ আভামদয ভাকরক, আভামদয কাি দথমক এ আমাফ কযময় নাও, আভযা (এক্ষুকর্)
ঈভান আনকি।
১৩. (ককন্তু এখন) আয তামদয উমদ গ্রর্ কযায ুমমাগ দকাথায়, তামদয কামি ুস্পষ্ট (ভমণাদাফান) যুর দতা
এমই দগমি,
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১৪. (তা মেও) তাযা তায দথমক ভুখ কপকযময় কনময়মি, তাযা ফমরমি, (এগুমরা মি) াগর ফযকিয দখামনা
ককতয় ফুকর ভাত্র!
১৫. আকভ (মকদ) ককিু ভময়য জমনয আমাফ কযময়ও দদই (তামত কক রাব?) দতাভযা দতা কনমেম আফায তাই
কযমফ।
১৬. এককদন আকভ কমিাযবামফ এমদয াকড়াও কযমফা (এফং এমদয কাি দথমক) আকভ (ুমযাুকয) প্রকতমাধ
দনমফা।
১৭. এমদয আমগ আকভ দপযাউমনয জাকতয (দরাকমদযও) যীক্ষা কমযকি, তামদয কামিও আভায একজন ম্মাকনত
যুর (ভুা) এমকিমরা,
১৮. (ভুা দপযাউনমক ফরমরা,) আল্লা তায়ারায এই ফাোমদয দতাভযা আভায কামি কদময় দাও; (দকননা) আকভ
দতাভামদয কামি একজন কফশ্বি নফী (ময় এমকি),
১৯. (দ ফরমরা,) দতাভযা আল্লা তায়ারায ামথ কফমরা কমযা না, আকভ দতা (নফুওমতয) এক ুস্পষ্ট প্রভার্
দতাভামদয কামি এমকি; ২০. দতাভযা মামত আভামক াথয দভময তযা কযমত না ামযা, দ জমনয আকভ আভায
ভাকরক ও দতাভামদয ভাকরমকয কামি (আমগই) ানা দচময় কনময়কি,
২১. মকদ দতাভযা আভায ওয ঈভান না আমনা তামর দতাভযা আভায কাি দথমক দূময থামকা।
২২. অতয দ (এমদয নাপযভানী দদমখ) তায ভাকরমকয কামি দদায়া কযমরা (দ আভায ভাকরক), এযা মি
এককি না-পযভান জাকত (তুকভ আভামক এমদয কাি দথমক ভুকি দাও)।
২৩. (আকভ ফররাভ,) তুকভ আভায ফাোমদয ামথ কময যামত যামতই (এ জনদ দথমক) দফকযময় মড়া, (াফধান
দথমকা, দপযাউমনয ক্ষ দথমক ককন্তু) দতাভামদয শ্চাদ্ধাফন কযা মফ,
২৪. ভুরমক ান্ত দযমখ তুকভ (ায ময়) দমও; কনমেম তাযা (ভুমর) কনভকিত মফ।
২৫. (মাফায ভয়) ওযা কনমজমদয দিমন কমতা উদযান, কমতা ঝর্ণা দপমর দগমি,
২৬. (দপমর দগমি) কমতা দক্ষমতয পর, কমতা ুযভয প্রাাদ,
২৭. কমতা (কফরা) াভগ্রী, মামত ওযা কনভগ্ন থাকমতা,
২৮. এবামফই আকভ আমযক জাকতমক এফ ককিুয উত্তযাকধকাযী ফাকনময় কদরাভ।
২৯. (এ ঘিনায পমর) ওমদয ওয না আভান দকামনা যকভ অশ্রুাত কযমরা না মভীন (ওমদয এ কযর্ামভ
একিু) কাাঁদমরা, (আমাফ আায য) তামদয আয দকামনা অফকাই দদয়া মরা না।
৩০. আকভ অফযই ফনী ইযাঈরমদয অভানজনক াকি দথমক উদ্ধায কমযকি
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৩১. দপযাউন (ও তায দগারাভীয ৃংখর) দথমক (তামদয আকভ নাজাত কদময়কি), অফযই দ কিমরা
ীভারংঘনকাযী (না-পযভান)-দদয ভমধয ীলণিানীয় ফযকি।
৩২. আকভ তামদয (জাকত ফনী ইযাঈরমদয) দুকনয়ায ওয জ্ঞামন দেষ্ঠত্ব দান কমযকি,
৩৩. আকভ তামদয (এভন ককতয়) কনদণন কদময়কি, মামত (তামদয জমনয) ুস্পষ্ট যীক্ষা (কনকত) কিমরা।
৩৪. এ (ভুখণ) দরামকযা (ভুরভানমদয) ফরমতা
৩৫. এিা মি আভামদয প্রথভ ভৃতুয, আভযা (আয) কখমনা ুনরুকিত মফা না।
৩৬. দতাভযা মকদ (দকয়াভত ও ুনরুিান ম্পমকণ ) তযফাদী ও তামর আভামদয ফা-দাদামদয (কফয দথমক)
কনময় এমা!
৩৭. (কি াভমথণয কদক দথমক) কক তাযা ফমড়া, না ‘তুব্বা' জাকত ও তামদয আমগ মাযা কিমরা তাযা (ফমড়া); আকভ
তামদয (ভমতা কিারীমদযও) ধ্বং কময কদময়কি, অফযই তাযা কিমরা (জঘনয) না-পযভান জাকত। ৩৮. আকভ
আভানভু, মভীন এফং এমদয উবময়য ভাঝখামন মা ককিু আমি তায দকামনািাই দখর তাভাায িমর য়দা
ককযকন।
৩৯. এগুমরা আকভ মথামথ উমেয িাড়াও ৃকষ্ট ককযকন, ককন্তু অকধকাং ভানুল (ৃকষ্টয এ উমেয ম্পমকণ ) ককিুই
জামন না।
৪০. অতয এমদয (ফায জমনযই ুনরুিান ও) কফচায পয়ারায কদনক্ষর্ কনধণাকযত যময়মি।
৪১. দকদন এক ফন্ধু আমযক ফন্ধুয দকামনাই কামজ আমফ না, না তামদয (দকদন দকামনা যকভ) াাময কযা
মফ!
৪২. অফয মায ওয আল্লা তায়ারা দয়া কযমফন (তায কথা স্বতন্ত্র); কনমেম আল্লা তায়ারা
ভাযাক্রভারী ও দয়ারু।
৪৩. অফযই (জাান্নামভ) মাক্কুভ (নামভয এককি) গাি থাকমফ,
৪৪. (তা মফ) গুনাগাযমদয (জমনয দখানকায) খাদয,
৪৫. গকরত তাভায ভমতা তা দমিয দবতয পুিমত থাকমফ,
৪৬. পুিন্ত গযভ াকনয ভমতা!
৪৭. (দপমযতামদয প্রকত আমদ মফ,) ধমযা এমক অতয ধহোঁচমড় জাান্নামভয ভধযিমরয কদমক কনময় মাও, ৪৮.
তাযয তায ভাথায ওয পুিন্ত াকনয আমাফ দেমর দাও;
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৪৯. (তামক ফরা মফ, আমামফয) স্বাদ আস্বাদন কমযা, তুকভ (না কিমর দুকনয়ায ফুমক) একজন কিারী ও
অকবজাত ভানুল!
৫০. (আয) এ াকি ম্পমকণ দতাভযা (অকবজাত দরাকগুমরাই) কিমর (দফী) কোন!
৫১. (অযকদমক) যমমগায দরামকযা কনযাদ (ও অনাকফর) াকন্তয জায়গায় থাকমফ,
৫২. (ভমনাযভ) উদযামন ও (অকভয়) ঝর্ণাধাযায়,
৫৩. কভক ও ুরু দযভী ফস্ত্র কযধান কময এযা (এমক অমযয) াভনাাভকন ময় ফমফ,
৫৪. এভনই মফ (তামদয ুযস্কায, উযন্তু) তামদয আকভ দদমফা আয়তমরাচনা (যভা ুেযী) হুয;
৫৫. তাযা দখামন প্রান্ত ভমন ফ ধযমনয পর পরাকদয অর্ণায কদমত থাকমফ,
৫৬. প্রথভ ভৃতুয িাড়া (মা দুকনয়ামতই এম দগমি), দখামন (তামদয আয) ভৃতুযয স্বাদ দবাগ কযমত মফ না,
(তামদয ভাকরক) তামদয জাান্নামভয আমাফ দথমক ফাাঁকচময় দদমফন,
৫৭. (দ নফী, এ মি দভামভনমদয প্রকত) দতাভায ভাকরমকয ক্ষ দথমক দয়া ও অনুগ্র : (কতযকায অমথণ) এিাই
মি (দকদমনয) ভাাপরয।
৫৮. অতএফ (দ নফী), আকভ এ (দকাযআন)-দক দতাভাযই (ভাতৃ)-বালায় জ কময কদময়কি, মামত কময তাযা
(এয দথমক) উমদ গ্রর্ কযমত াময।
৫৯. ুতযাং তুকভ (এমদয কযর্াভ দদখায জমনয) অমক্ষা কযমত থামকা, আয ওযা দতা প্রতীক্ষা কমযই মামি!
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ুযা আর জাছিয়া
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৩৭, রুকু ৪
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. া-ভীভ,
২. যাক্রভারী প্রজ্ঞাভয় আল্লা তায়ারায কাি থেমকই (এ) ছকতামফয অফতযর্।
৩. ছনমেম আকাভারা ও মভীমন ঈভানদাযমদয জমনে (আল্লা তায়ারামক জানায অগছর্ত) ছনদণন যময়মি;
৪. (ছনদণন যময়মি স্বয়ং) থতাভামদয ৃছিয ভামে এফং জীফজন্তুয (ফং ছফস্তামযয) ভামেও, মামদয ছতছন মভীমনয
ফণত্র িছিময় থযমখমিন, এয ফণত্রই (তাাঁয কুদযমতয অংখে) ছনদণন (ভজুদ) যময়মি তামদয জমনে, মাযা (আল্লা
তায়ারামক) ছফশ্বা কময।
৫. (একইবামফ ছনদণন যময়মি) যাত ছদমনয ছযফতণমনয ভামে, থম থযমমক (ছফছবন্নবামফ) আল্লা তায়ারা আভান
থেমক াঠান, মা ছদময় ছতছন মভীনমক তায ভৃতুেয য ুনযায় জীছফত কময থতামরন (তায ভামেও! এ) ফায়ুয
ছযফতণমনও (তাাঁয কুদযমতয ফহু) ছনদণন িছিময় যময়মি তামদয জমনে, মাযা ছিন্তা (গমফলর্া) কময।
৬. এ মে আল্লা তায়ারায আয়াতভু, মা আছভ মোমেবামফ থতাভায কামি মি থানাছে, অতয (তুছভ ছক
ফরমত ামযা) আল্লা তায়ারা ও তাাঁয এ ছনদণমনয য আয ছকময ওয তাযা ঈভান আনমফ?
৭. দুমবণাগ প্রছতছি ছভেোফাদী াািাযীয জমনে,
৮. আল্লা তায়ারায আয়াত মখন তায ওয থতরাওয়াত কযা য় তখন থ (তা) থামন, (ছকন্তু) একিু মযই থ
অংকাযী ময় এভনবামফ থজদ ধময থমন থ তা শুনমতই ায়ছন, ুতযাং (থম এভন ধযমর্য আিযর্ কময) তুছভ
তামক এক কছঠন আমামফয ুংফাদ দাও!
৯. মখন থ আভায আয়াতভুময থকামনা ছফলয় ম্পমকণ জানমত াময, তখন থ এমক ছযাময ছফলয় ছমমফ
গ্রর্ কময; এভন ধযমনয থরাকমদয জমনে অভানজনক আমাফ যময়মি;
১০. তামদয াভমন যময়মি জাান্নাভ এফং থফ ছজছন মা তাযা (দুছনয়া থেমক) কাভাই কময এমনমি (আজ তা)
তামদয থকামনা কামজই এমরা না, না থফ (ভাফুদ তামদয থকামনা কামজ এমরা) মামদয তাযা আল্লা তায়ারামক
ফাদ ছদময় (ছনমজমদয) অছববাফক ফাছনময় থযমখছিমরা, তামদয ফায জমনে যময়মি (জাান্নামভয) কমঠায াছস্ত;
১১. এ (থকাযআন) মে (ম্পূর্ণ) থদায়াত, (তা মেও) মাযা তামদয ভাছরমকয আয়াতভুমক অস্বীকায কময
তামদয জমনে অছতয় ছনকৃি ও কমঠাযতয আমাফ যময়মি।
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১২. আল্লা তায়ারাই থই ভান ত্তা, ছমছন ভুদ্রমক থতাভামদয অধীন কময থযমখমিন, মামত কময থতাভযা তাাঁযই
আমদক্রমভ থনৌমানভুম তামত িরমত ামযা, এয দ্বাযা থতাভযা তাাঁয অনুগ্র (থযমমক) ন্ধান কযমত ামযা এফং
থাকয আদায় কযমত ামযা,
১৩. (একইবামফ) তাাঁয (অনুগ্র) থেমক ছতছন আকাভন্ডরী ও ৃছেফীয ফ ছকিু থতাভামদয অধীন কময ছদময়মিন,
অফেই এয ভমধে ছিন্তাীর ম্প্রদাময়য জমনে (অমনক) ছনদণন যময়মি।
১৪. (থ নফী,) ঈভানদাযমদয তুছভ ফমরা, মাযা আল্লা তায়ারায (অমভাঘ ছফিামযয) ছদনগুমরা থেমক ছকিু আা
কময না, তাযা থমন তামদয ক্ষভা কময থদয়, মামত কময আল্লা তায়ারা এ (ছফমল) দরমক তামদয কৃতকমভণয
জমনে (যকামর) ুমযাুছয ছফছনভয় ছদমত ামযন।
১৫. (থতাভামদয ভামে) মছদ থকউ থকামনা থনক কাজ কময, তা (ছকন্তু) থ তায ছনমজয বামরায জমনেই (কময,
আফায) থম থকউই থকামনা ভে কাজ কময, (তায প্রছতপর) (ছকন্তু) অতয তায ওযই (িমফ, ছযমমল)
থতাভামদয ফাইমক স্বীয় ভাছরমকয কামিই ছপময থমমত মফ।
১৬. আছভ ফনী ইযাঈরমদয ছকতাফ, যাষ্ট্র ক্ষভতা ও নফুওত দান কমযছিরাভ, আছভ তামদয উৎকৃি থযমমক
ছদময়ছিরাভ, (উযন্তু) আছভ (এফ ছকিুয ভাধেমভ) তামদয ৃছিকুমরয ওয থেষ্ঠত্বও দান কমযছিরাভ,
১৭. দ্বীন ংক্রান্ত ছফলয়গুমরা আছভ তামদয কামি ছফদবামফ ফর্ণনা কময ছদময়ছি, অতয থম ভতছফমযাধ তাযা
ছনমজমদয ভমধে ৃছি কমযমি তা (ছকন্তু তামদয অজ্ঞতায কাযমর্ নয়; ফযং তা) ছিমরা তামদয াযস্পছযক থজমদয
কাযমর্; (থ নফী,) থকয়াভমতয ছদন থতাভায ভাছরক তামদয ভমধে থ ভস্ত (ছফলময়য) পয়ারা কময থদমফন থম
ফোাময তাযা (দুছনয়ায়) ভতছফমযাধ কমযমি।
১৮. অতয (থ নফী,) আছভ থতাভামক দ্বীমনয এক (ছফমল) দ্ধছতয ওয এমন স্থান কমযছি, অতএফ তুছভ শুধু
তাযই অনুযর্ কমযা, (যীয়মতয ফোাময) থফ থরাকমদয ইো আকাংখায অনুযর্ কমযা না মাযা (আমখযাত
ম্পমকণ) ছকিুই জামন না।
১৯. আল্লা তায়ারায থভাকামফরায় এযা থতাভায থকামনাই কামজ আমফ না; মামরভযা অফেই একজন
আমযকজমনয ফন্ধু, আয যমমগায থরাকমদয (আর) ফন্ধু মেন আল্লা তায়ারা (স্বয়ং)।
২০. এ (থকাযআন) মে ভানুমলয জমনে ুস্পি দরীর, (মফণাছয) ছফশ্বাীমদয জমনে তা মে জ্ঞামনয কো,
েছনমদণ ও অনুগ্র।
২১. মাযা অকভণ কময তাযা ছক ভমন কময ছনময়মি, আছভ তামদয থ থরাকমদয ভমতা কময থদমফা মাযা ঈভান
এমনমি এফং (থ অনুমায়ী) থনক আভর কমযমি, তামদয জীফন ও তামদয ভযর্ ছক (ঈভান গ্রর্কাযীমদয ভমতা)
একই ধযমনয মফ? কমতা নছিভামনয ধাযর্া থালর্ কযমি এযা (আল্লা তায়ারা ম্পমকণ)!
২২. আল্লা তায়ারা আভানভু ও মভীনমক মোমেবামফই ৃছি কমযমিন, মামত কময (এ দু'থয়য ভামে
ফফাযত) প্রছতছি ফাছোমদয তায কমভণয ছঠক ছঠক ছফছনভয় থদয়া থমমত াময, (থকয়াভমতয ছদন) তামদয কামযা
প্রছত ছফেুভাত্র মুরুভ কযা মফ না।
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২৩. (থ নফী,) তুছভ ছক থ ফেছিছিয প্রছত রক্ষে কমযমিা থম ফেছি ছনমজয থখয়ার খুীমক ছনমজয ভাফুদ ফাছনময়
ছনময়মি এফং (মণাপ্ত ছযভার্) জ্ঞান োকা মেও আল্লা তায়ারা তামক থগাভযা কময ছদময়মিন, তায কান ও তায
অন্তময ছতছন থভায থভময ছদময়মিন, তায থিামখ ছতছন দণা এাঁমি ছদময়মিন; এভন ফেছিমক আল্লা তায়ারায য
থক েছনমদণ থদমফ? তাযযও ছক থতাভযা থকামনা উমদ গ্রর্ কযমফ না?
২৪. এ (ভুখণ) থরামকযা এও ফমর, আভামদয এ াছেণফ দুছনয়া িািা আয থকামনা জীফনই থনই, আভযা (এখামনই)
ভছয ফাাঁছি, কামরয আফতণন িািা অনে ছকিু আভামদয ধ্বংও কমযনা। (ভুরত) এমদয এ ফোাময থকামনাই জ্ঞান
থনই, এযা শুধু আোম অনুভামনয ছবছত্তমতই কো ফমর।
২৫. মখন এমদয কামি আভায (ছকতামফয) ুস্পি আয়াতগুমরা িা য় তখন এমদয কামি এ িািা আয থকামনা
মুছিই োমক না থম, তাযা ফমর, থতাভযা মছদ (থকয়াভমতয দাফীমত) তেফাদী ও তামর আভামদয ফা-দাদামদয
(কফয থেমক) ছনময় এমা।
২৬. (থ নফী,) তুছভ (এমদয) ফমরা, আল্লা তায়ারাই থতাভামদয জীফন দান কমযন, ছতছনই থতাভামদয ভৃতুে থদন,
ছতছনই (আফায) থকয়াভমতয ছদন থতাভামদয ুনযায় একছত্রত কযমফন, এিা (ংঘছিত) ফায ফোাময থকামনাই
মে থনই, ছকন্তু (তাযযও) অছধকাং ভানুল (এ ম্পমকণ ছকিুই) জামন না।
২৭. আকাভন্ডরী ও মভীমনয মাফতীয় াফণমবৌভত্ব আল্লা তায়ারায জমনেই, থমছদন থকয়াভত ংঘছিত মফ
থছদন এই ফাছতরন্থীযা বীলর্বামফ ক্ষছতগ্রস্ত মফ।
২৮. (থ নফী, থছদন) তুছভ প্রমতেক ম্প্রদায়মক থদখমফ (ভাছফিাযমকয াভমন) বময় আতংমক নতজানু ময় মি
োকমফ। প্রমতেক জাছতমকই তামদয আভরনাভায ছদমক ডাক থদয়া মফ; (তামদয ফরা মফ, দুছনয়ায়) থতাভযা মা
ছকিু কযমত আজ থতাভামদয তায (মোমে) প্রছতপর থদয়া মফ।
২৯. এ মে আভায (ংযছক্ষত) নছেত্র, মা থতাভামদয (কভণকামন্ডয) ওয ছঠক ছঠক ফর্ণনাই থ কযমফ; থতাভযা
মখন মা কযমত আছভ তা (এখামন থবামফই) ছরমখ থযমখছি।
৩০. মাযা ঈভান এমনমি এফং থনক কাজ কমযমি, (আজ) তামদয ভাছরক তামদয তাাঁয অনুগ্রম (জান্নামত) দাছখর
কযামফন; আয এিাই মফ ুস্পি াপরে।
৩১. অযছদমক মাযা কুপযী অফরম্বন কমযমি (আছভ তামদয ফরমফা), থতাভামদয াভমন ছক আভায আয়াতভু
(ফায ফায) মি থানামনা মতা না? অতয (এ মত্বও) থতাভযা ঔদ্ধতে প্রকা কমযছিমর, (ভুরত) থতাভযা ছিমর
নাপযভান জাছত!
৩২. মখন (থতাভামদয) ফরা মতা, আল্লা তায়ারায ওয়াদা তে এফং থকয়াভত (ংঘছিত) ওয়ায ভমধে থকামনা
যকভ মে থনই, তখন থতাভযা (অংকায কময) ফরমত, আভযা জাছন না থকয়াভত (আফায) ছক, আভযা (এ
ফোাময াভানে) ছকিু ধাযর্াই কযমত াছয ভাত্র, ছকন্তু আভযা থতা তামত ছফশ্বাীও নই!
৩৩. (থছদন) তামদয ভে কাজগুমরা তামদয কামি স্পি প্রকা ময় িমফ এফং থ ছফলয়ছিই তামদয ছযফমিন
কময থনমফ থম ফোাময তাযা াছ ঠাট্টা কময থফিামতা।
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৩৪. (ওমদয তখন) ফরা মফ, আজ আছভ থতাভামদয (থজমন শুমনই) বুমর মামফা, ছঠক থমবামফ থতাভযা (দুছনয়ায়
োকমত) এ ছদমনয াক্ষাতমক বুমর ছগময়ছিমর, (আজ) থতাভামদয ছঠকানা মফ (জাান্নামভয) আগুন, (থ আগুন
থেমক ফাাঁিায জমনে এখামন) থতাভযা থকামনাই াামেকাযী ামফ না।
৩৫. এিা এ কাযমর্ থম, থতাভযা আল্লা তায়ারায আয়াতভু ছনময় াছ তাভাা কযমত এফং (থতাভামদয) াছেণফ
জীফন দারুর্বামফ থতাভামদয প্রতাছযত কময থযমখছিমরা, (ুতযাং) আজ তামদয থখান থেমক থফয কযা মফ না না
(আল্লা তায়ারায দযফাময) তামদয থকামনা যকভ অজুাত থ কযায ুমমাগ থদয়া মফ।
৩৬. অতএফ, ভস্ত প্রংা আল্লা তায়ারায জমনে, ছমছন আভানভুময ভাছরক, ছতছন মভীমনয ভাছরক, ছতছন
ভাছরক থগািা ৃছিকুমরয!
৩৭. আকাভন্ডরী এফং মভীমনয ভস্ত থমগৌযফ ও ভাাত্ম্ে তাাঁয জমনেই (ছনমফছদত), ছতছন ভাযাক্রভারী ও
প্রজ্ঞাভয়।
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পারা ২৬
ূযা আর আকাপ
ভক্কা অফতীর্ণ, আাত ৩৫, রুকু ৪
যভান যীভ আল্লা তাারায নামভ
১. া, ভীভ,
২. আল্লা তাারায কাছ থেমকই (এ) থকতাফ (আর থকাযআন)-এয অফতযর্, (যমযন) ভাযাক্রভারী ও প্রফর
প্রজ্ঞাভ।
৩. আকাভন্ডরী ও মভীন এফং তামেয উবময ভামঝ মা যকছু যমমছ এগুমরামক আযভ মোমে (রক্ষ্য) ছাড়া ৃযি
কযযযন এফং (এগুমরা) এক ুযনযেণি ভময জমনয (ো কমযযছ), (যকন্তু এ ভামতযয) অস্বীকাযকাযী ফযযিযা
থম থম যজযন যেম তামেয তকণ কযা মযছমরা তায থেমকই ভুখ যপযযম থন।
৪. (থ নফী,) তুযভ (তামেয) ফমরা, থতাভযা কখমনা যক (থবমফ) থেমখমছা, (আজ) মামেয থতাভযা আল্লায
যযফমতণ ডাকমছা আভামক একটু থেখাও থতা, তাযা এ মভীমনয থকামনা অংও যক যনমজযা ফাযনমমছ, অেফা এ
আকাভন্ডরী ফানামনায কামজ তামেয যক থকামনা বূযভকা আমছ? এয আমগয থকতাফত্র যকংফা থ ূত্র ধময চমর
আা জ্ঞামনয (অনয) থকামনা অফযি প্রভার্ মযে থতাভামেয ামত ভজুে োমক, তামর তাও এমন আভায কামছ
াযময কমযা মযে থতাভযা তযফােী ও!
৫. তায চাইমত থফী যফভ্রান্ত ফযযি থক মত াময, থম আল্লা তাারামক ফাে যেম এভন কাউমক ডামক, থম
থকাভত মণন্ত (ডাকমরও) তায ডামক াড়া যেমত াযমফ না, তাযা থতা তামেয (বিমেয) ডাক থেমক ম্পূর্ণ
থফখফয।
৬. মখন থগাটা ভানফ জাযতমক জমড়া কযা মফ, তখন এযা তামেয দুভমন যযর্ত ম মামফ এফং এযা তামেয
এফাোতও ম্পূর্ণ অস্বীকায কযমফ।
৭. মখন এমেয কামছ আভায ুস্পি আাতভু মড় থানামনা  তখন কামপযযা থ তয ম্পমকণ ফমর, মা
তখন তামেয াভমন এম থগমছ এটা মে ুস্পি মাদু!
৮. তাযা যক একো ফরমত চা, থ (যুর) যনমজই তা ফাযনম যনমমছ; তুযভ তামেয ফমরা, (যাাঁ) যতযই মযে
এভন যকছু আযভ (আল্লায নামভ) ফাযনম থ কযয, তামর আল্লায (থক্রাধ) থেমক আভায (ফাাঁচামনায) জমনয
থতাভযা থতা থকামনা ক্ষ্ভতাই যামখা না; আল্লা তাারা বামরা কমযই জামনন থতাভযা তায ভমধয যক যক কো
যনমজযা ফাযনম ফাযনম ফরমছা এফং থতাভামেয ও আভায ভামঝ (থক কো ফানামে; এ কোয) াক্ষ্য থোয জমনয
আল্লা তাারাই মথেি; আল্লা তাারা একান্ত ক্ষ্ভাীর ও যভ োরু।
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৯. তুযভ ফমরা, যুরমেয ভামঝ আযভ থতা নতুন নই, আযভ এও জাযন না, আভায ামে যক (ধযমনয আচযর্) কযা
মফ এফং থতাভামেয ামেই ফা কী (ফযফায কযা) মফ; আযভ শুধু থটুকুযই অনুযর্ কযয থমটুকু আভায কামছ
ওী কময াঠামনা , আয আযভ থতাভামেয জমনয ুস্পি তকণকাযী বফ যকছুই নই।
১০. তুযভ (আমযা) ফমরা, থতাভযা যক কখমনা এ কো থবমফ থেমখমছা, এ (ভাগ্রন্থ)-টা মযে আল্লায কাছ থেমক
(নাযমর) ম োমক এফং থতাভযা তা অস্বীকায কমযা (তামর এয যযর্াভ যক মফ) এফং এয ওয ফনী
ইযাঈমরয একজন াক্ষ্ী থমখামন াক্ষ্য প্রোন কময তায ওয ঈভান এমনমছ, (তাযযও) থতাভযা অংকায
কযমর, (থজমন থযমখা) আল্লা তাারা কখমনা ীভারংঘনকাযীমেয যঠক মে যযচাযরত কমযন না।
১১. মাযা অস্বীকায কমযমছ তাযা ঈভানোযমেয ম্পমকণ ফমর, মযে (ঈভান আনায ভামঝ) যতযই থকামনা করযার্
োকমতা তামর (কযত াধাযর্ ভানুল) আভামেয আমগ তায যেমক এযগম থমমতা না, থমমতু এযা যনমজযা
কখমনা মেয থকামনা যো াযন, তাই অযচমযই তাযা ফরমত শুরু কযমফ, এ থতা মে একযট ুযমনা (ও যভেযা)
অফাে!
১২. এয আমগ (ভানুলমেয) েপ্রেণক ও (আল্লায) যভত যমমফ ভুায থকতাফ (তামেয কামছ ভজুে) যছমরা;
আয এ থকতাফ থতা ূফণফতণী থকতামফয তযতা স্বীকায কময, (এটা এমমছ) আযফী বালা, থমন তা
ীভারংঘনকাযীমেয াফধান কময যেমত এফং নযাযার্ ফযযিমেয জমনয তা মত াময ুংফাে।
১৩. থমফ ভানুল (একো) ফমর, আল্লা তাারাই মেন আভামেয একভাত্র ভাযরক, অতয তাযা (এয ওয)
অযফচর ম োাঁযড়ম োমক, তামেয জমনয যনিঃমেম থকামনা ব ংকা থনই এফং তামেয (কখমনা) উযিগ্নও মত
মফ না,
১৪. তাযাই মফ জান্নামতয অযধকাযী, থখামন তাযা যচযযেন োকমফ, এ মে তামেয থই কামজয ুযস্কায মা
তাযা (দুযনা) কময এমমছ।
১৫. আযভ ভানুলমক আমে যেমযছ থ থমন যনমজয যতাভাতায ামে বামরা ফযফায কময; (থকননা) তায ভা
তামক অতযন্ত কি কময থমট ধাযর্ কমযমছ এফং অযত কমি তামক প্রফ কমযমছ এফং (এবামফ) তায
গবণধাযর্কামর ও (জমেয য) তামক দুধ ান কযামনায (েীঘণ) যতযযযট ভা ভ; অতয থ তায ূর্ণ যি
(অজণমনয ফম) মণন্ত থ াঁছু এফং (একযেন) থ চযল্ল ফছময এম উনীত , তখন থ ফমর, থ আভায
ভাযরক, এফায তুযভ আভামক াভেণয োও তুযভ আভায ওয (শুরু থেমক) থমফ অনুগ্র কময এমমছা এফং আভায
যতা ভাতায ওয থম অনুগ্র তুযভ কমযমছা, আযভ থমন এয কৃতজ্ঞতা আো কযমত াযয, (মফণাযয) আযভ থমন
(এভন ফ) বামরা কাজ কযমত াযয মায পমর তুযভ আভায ওয ন্তুি মফ, আভায ন্তান-ন্তযতমেয ভামঝও
তুযভ ংমাধন এমন োও; অফযই আযভ থতাভায যেমক যপময আযছ, আযভ থতা থতাভায অনুগত ফাোমেযই
একজন।
১৬. (ভূরত) এযাই মে থফ ভানুল, মাযা (দুযনা) থমফ বামরা কাজ কময তা আযভ (মোমেবামফ) গ্রর্
কযয, আয তামেয ভে কাজগুমরা আযভ উমক্ষ্া কযয, এযাই মফ (থযেন) জান্নাতফাীমেয অন্তবুণি, এমেয কামছ
প্রেত্ত (আল্লায) ওাো, মা তয প্রভাযর্ত মফ।
১৭. (তমফ থ ফযযিয কো আরাো,) থম ফযযি (যনজ) যতা ভাতামক ফমর, থতাভামেয যধক, থতাভযা (উবম যক)
আভামক (এই ফমর) প্রযতশ্রুযত যেমো থম, আভামক (কফয থেমক) থফয কময আনা মফ, অেচ আভায আমগ ফহু
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ম্প্রো গত ম থগমছ, (মামেয একজনমকও কফয থেমক থফয কময আনা যন, এ কো শুমন) যতা ভাতা
উবমই আল্লায াাময প্রােণনা কময এফং (ন্তানমক) ফমর, ওম, থতাভায দুমবণাগ থাক! (এখনও ভ আমছ)
আল্লা তাারায ওয ঈভান আমনা, আল্লায ওাো অফযই তয (প্রভাযর্ত মফ, তাযযও) থ তবাগা ফমর,
(যাাঁ, থতাভামেয) এফ কো থতা অতীতকামরয যকছু উাখযান ছাড়া আয যকছুই ন!
১৮. এযাই মে থফ থরাক মামেয ওয ভানুল ও যিনমেয ূফণতণী েমরয ভমতা আল্লায াযিয যফধান
অফধাযযত ম থগমছ, এযা ফাই তামেয একই েমর াযভর ম মামফ, আয এযা মে বীলর্বামফ ক্ষ্যতগ্রি।
১৯. (এ উব েমরয) প্রমতযমকয জমনযই তামেয যনজ যনজ কভণ অনুমাী (ভান ও) ভমণাো যমমছ, এবামফই আল্লা
তাারা তামেয কামজয মোেণ যফযনভ থেমফন, আয তামেয ওয (থকামনা যকভ) অযফচায কযা মফ না।
২০. থমযেন কামপযমেয (জাান্নামভয িরন্ত) আগুমনয াভমন এমন োাঁড় কযামনা মফ (তখন তামেয ফরা মফ);
থতাভযা থতা থতাভামেয (বামগয) মাফতী থনাভত (দুযনামতই) যফনি কময এমমছা এফং থতাভামেয াযেণফ
জীফমন তা যেম (প্রচুয যযভার্) পাোও থতাভযা াযর কময যনমমছা, আজ থতাভামেয থো মফ এক চযভ
অভানকয আমাফ, আয তা মে (আল্লায) মভীমন অনযাবামফ ঔদ্ধতয প্রকা এফং আল্লায ামে থতাভামেয
যফমরাভুরক কামজয াযি।
২১. থ নফী, (এমেয) তুযভ আ'ে ম্প্রোময (এক) বাই (হুে নফী)-য কাযনী থানাও; থম আকাপ' উতযকা
যনজ ম্প্রোময থরাকমেয (আল্লায আমামফয) ব থেখাযেমরা, তায আমগ মযও আমযা ফহু তকণকাযী (নফী)
এমযছমরা, (তামেয ভমতা) থও ফমরযছমরা (থ ভানুল), থতাভযা এক আল্লা তাারা ছাড়া আয কামযা ফমেগী
কমযা না; আযভ থতাভামেয ওয একযট বাফ যেমনয আমামফয আংকা কযযছ।
২২.(একো শুমন) তাযা ফরমরা, আভামেয ভাফুেমেয ফমেগী থেমক আভামেয যবন্ন মে চাযরত কযায জমনযই যক
তুযভ আভামেয কামছ এমমছা? মাও, মযে তুযভ তযফােী ম োমকা তামর থই আমাফ যনম এমা মায
প্রযতশ্রুযত তুযভ আভামেয যেমো।
২৩. থ ফরমরা, (থ) জ্ঞান থতা একান্তবামফ আল্লা তাারাযই যমমছ, আযভ থতা শুধু থ কোটুকুই থতাভামেয
কামছ থ াঁমছ যেমত চাই (যঠক) থমটুকু যেম আভামক াঠামনা মমছ, যকন্তু আযভ থেখমত াযে, থতাভযা োরুর্
অজ্ঞানতায ভামঝ যনভযিত একযট (থগাভযা) জাযত।
২৪. অতয (একযেন) মখন তাযা থেখমত থমরা, (ফমড়া) একযট থভঘখন্ড তামেয জনমেয যেমক এযগম
আমছ, তখন তাযা (ভস্বময) ফমর ওঠমরা, এ থতা এক খন্ড থভঘ ভাত্র! (ম্ভফত) আভামেয ওয তা ফৃযি ফলণর্
কযমফ; (হুে ফরমরা,) না, এযট থকামনা ফৃযিয থভঘ ন এ মে থ (আমামফয) যফল, মা থতাভযা ত্বযাযিত কযমত
থচমযছমর, (ভূরত) এ মে এক (প্ররংকযী) ঝড়, মায ভামঝ যমমছ বাফ আমাফ।
২৫. আল্লায যনমেণম এ (ঝড়) ফ যকছুই ধ্বং কময থেমফ, তাযয তামেয অফস্থা (যতযই) এভন মরা থম,
তামেয ফতফাড়ী (ও তায ধ্বংরীরা) ছাড়া আয যকছুই থেখা থগমরা না; আযভ এবামফই অযাধী জাযতভুমক
(তামেয কৃতকমভণয) প্রযতপর যেম োযক।
২৬. (এ মভীমন প্রযতষ্ঠা রামবয জমনয) তামেয মা মা আযভ যেমযছরাভ তা (অমনক যকছুই) থতাভামেয থেইযন;
(থানায জমনয) আযভ তামেয কান, (থেখায জমনয) থচাখ ও (অনুধাফমনয জনয) হৃে যেম থযমখযছরাভ, যকন্তু
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তামেয থ কান, থচাখ ও হৃে তামেয থকামনাই কামজ আমযন, কাযর্ তাযা আল্লায আাতভূমক অস্বীকায
কযমতই োকমরা, থম (আমামফয) যফল যনম তাযা ায তাভাা কযমতা, একযেন যতয যতযই তা তামেয ওয
এম ড়মরা।
২৭. থতাভামেয চাযাময আমযা অমনকগুমরা জনেমক আযভ (এ একই কাযমর্) ধ্বং কময যেমযছ, আযভ (ফায
ফায ওমেয কামছ) আভায যনেণনভূ ফর্ণনা কমযযছ, থমন তাযা (আভায যেমক) যপময আম।
২৮. তাযা থকন (থযেন) তামেয াাময কযমত াযমরা না, মামেয তাযা আল্লামক ফাে যেম বনকটয াযমরয
জমনয ভাফূে' ফাযনম যনমযছমরা; ফযং (আমাফ থেমখ) তাযাও তামেয থছমড় উধাও ম থগমরা, (ভূরত ) এ মে
তামেয (আল্লা তাারা ম্পমকণ ) যভেযা ও মাফতী অরীক ধাযর্া মা তাযা থালর্ কযমতা!
২৯. (একফায) মখন একের যিনমক আযভ থতাভায কামছ াযঠমযছরাভ, তাযা (থতাভায) থকাযআন (াঠ)
থানযছমরা, মখন তাযা থ স্থামন উনীত মরা, তখন তাযা ফরমত রাগমরা, ফাই চু ম মাও, অতিঃয মখন
(থকাযআন ামঠয) কাজ থল ম থগমরা তখন তাযা যনমজয ম্প্রোময কামছ (আল্লায আমাফ থেমক)
তকণকাযী যমমফই যপময থগমরা।
৩০. তাযা ফরমরা, থ আভামেয জাযত, আজ আভযা এভন এক গ্রন্থ (ও তায থতরাওাত) শুমন এমযছ, মা ভুায
ময নাযমর কযা মমছ, (এ গ্রন্থ) আমগয াঠামনা ফ গ্রমন্থয তযতা স্বীকায কময, এ (গ্রন্থ)-যট (ফাইমক) তয
অযফচর ও যঠক মেয যেমক যযচাযরত কময।
৩১. থ আভামেয জাযত, থতাভযা ফাই যভমর আল্লায মে আফানকাযীয ডামক াড়া োও এফং তাাঁয (যুমরয)
ওয ঈভান আমনা, (তামর) আল্লা তাারা থতাভামেয গুনা খাতা ক্ষ্ভা কময থেমফন এফং থতাভামেয কযঠন
আমাফ থেমক ভুযি থেমফন।
৩২. আয থতাভামেয ভামঝ মযে থকউ আল্লায মেয এ আহ্বানকাযীয ডামক াড়া না থে (তমফ তায জানা
উযচত), এ মভীমন (আল্লামক) ফযেণ কময থোয থকামনা যকভ ক্ষ্ভতাই থ যামখ না, (ফযং এ আচযমর্য জমনয) থ
আল্লায কামছ তায থকামনাই াামযকাযী ামফ না; এ ধযমনয থরামকযা থতা ুস্পি থগাভযাীমত যনভযিত।
৩৩. এ থরাকগুমরা যক এটা ফুঝমত াময না, থম ভান আল্লা তাারা আভানভু ও মভীন ফাযনমমছন এফং এ
ফ যকছুয ৃযি মাাঁমক াভানযতভ ক্লান্তও কযমত ামযযন, যতযন যক একফায ভময থগমর ভানুলমক ুনযা জীফন োন
কযমত ম্পূর্ণ ক্ষ্ভ নন? যাাঁ, অফযই যতযন ফ যকছুয ওয ক্ষ্ভতাফান!
৩৪. থফ কামপযমেয মখন (িরন্ত) আগুমনয াভমন োাঁড় কযামনা মফ (তখন তামেয ফরা মফ); আভায এ
প্রযতশ্রুযত যক তয (যছমরা?) তাযা ফরমফ, যাাঁ আভামেয ভাযরমকয ে (এটা অফযই তয); অতয তামেয ফরা
মফ, এফায (থতাভযা) াযি উমবাগ কমযা, (এফং এ মে থ আমাফ) মা থতাভযা অস্বীকায কযমত!
৩৫. (থ নফী,) তুযভ বধমণয ধাযর্ কমযা (যঠক) থমভন কময বধমণয ধাযর্ কমযযছমরা আভায (েৃঢ়প্রযতষ্ঠ) াী
নফীযা, এ (যনমফণাধ) ফযযিমেয ফযাাময তুযভ কখমনা তাড়াহুমড়া কমযা না; থমযেন যতযই তাযা থই আমাফ
(যনমজমেয) াভমন থেখমত ামফ মায ওাো তামেয কামছ কযা মযছমরা, তখন তামেয অফস্থা মফ এভন, থমন
দুযনা তাযা যেমনয াভানয এক ভুূতণ ভ অযতফাযত কময এমমছ; (ভূরত এযট ) একযট থঘালর্াভাত্র, (এ
থঘালর্া) মাযা প্রতযাখযান কমযমছ তামেয ছাড়া আয কাউমক থযেন ধ্বং কযা মফ না।
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ূযা মভাাম্মদ
ভদীনায় ফতীর্ণ, অয়াত ৩৮, রুকু ৪
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. মাযা (অল্লা তায়ারামক) স্বীকায কমযমে এফং (নয ভানুলমদয) অল্লায থ মথমক দূময রযময় মযমেমে,
অল্লা তায়ারা তামদয (ভগ্র) কভণআ রফনষ্ট কময রদময়মেন।
২. মাযা অল্লায ওয ইভান এমনমে এফং বামরা কাজ কমযমে, মভাাম্মদ-এয ওয অল্লায তযপ মথমক মা
রকেু নারমর কযা ময়মে তায ওযও ইভান এমনমে মা একান্তবামফ তামদয ভাররমকয ক্ষ মথমক অা তয,
অল্লা তায়ারা তামদয জীফমনয ফ গুনা োতা ভাপ কময মদমফন এফং তামদয ফস্থা শুধময মদমফন।
৩. এ (ফ রকেু) এ জমনয মফ, মাযা (অল্লামক) স্বীকায কময তাযা ভূরত রভথযাযআ নুযর্ কময, (য
রদমক) মাযা ইভান অমন তাযা তামদয ভাররমকয কাে মথমক াওয়া তয রফলময়য নুযর্ কময; অয এবামফআ
অল্লা তায়ারা (এমদয) জমনয তামদয দৃষ্টান্ত স্থান কমযন।
৪. তএফ (মুমেয ভয়দামন) মেন মতাভযা কামপযমদয ম্মুেীন মফ, তেন মতাভযা তামদয গদণামন অঘাত কমযা,
তয (এবামফ) তামদয মেন মতাভযা তযা কযমফ তেন (ফন্দীমদয) মতাভযা ক্ত কময মফেঁমধ যামো, এযয
ফন্দীমদয ভুক্ত কময মদমফ রকংফা তামদয কাে মথমক ভুরক্তর্ অদায় কময মেমে মদমফ (এটা একান্তআ মতাভামদয
ফযাায), তমফ মমতাক্ষর্ মুে তায (মেয) মফাঝা মপমর না মদমফ (তমতাক্ষর্ মণন্ত মতাভযাও ে ংফযর্ কমযা
না), থচ অল্লা তায়ারা এটা চাআমর (মুে োোআ) তামদয যাজময়য ারি রদমত াযমতন, রতরন একদরমক
রদময় অমযক দমরয যীক্ষা রনমত চাআমরন; মাযা অল্লায মথ জীফন রদময়মে অল্লা তায়ারা তামদয কভণ কেমনা
রফনষ্ট মত মদমফন না।
৫. রতরন (ফযআ) তামদয রিক মথ রযচাররত কমযন এফং তামদয (ারফণক) ফস্থাও রতরন শুধময মদমফন,
৬.(এয রফরনভময়) রতরন তামদয জান্নামত প্রমফ করযময় মদমফন, মায রযচয় রতরন তামদয কামে (অমগআ) করযময়
মযমেমেন।
৭. ওম (ভানুল), মাযা (অল্লায ওয) ইভান এমনমো, মতাভযা মরদ (দ্বীন প্ররতষ্ঠায কামজ) অল্লামক াাময
কমযা, তামর রতরনও মতাভামদয (দুরনয়া অমেযামত) াাময কযমফন এফং (রভথযায মভাকামফরায় এ মভীমনয
ফুমক) রতরন মতাভামদয া ভুমক ভমফুত যােমফন।
৮. মাযা অল্লামক স্বীকায কমযমে, তামদয জমনয (যময়মে) রনরিত ধ্বং, অল্লা তায়ারা তামদয মাফতীয় কভণআ
রফনষ্ট কময মদমফন।
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৯. এয কাযর্ মে, অল্লা তায়ারা (তামদয জমনয) মা রকেু ারিময়মেন তাযা তা েন্দ কমযমে, পমর অল্লা
তায়ারাও তামদয মাফতীয় কভণ রফনষ্ট কময রদময়মেন।
১০. এ মরাকগুমরা রক অল্লায মভীমন রযভ্রভর্ কময মদেমত াময না, (রফমরাময রযর্ামভ) তামদয ূফণফতণী
মরাকমদয রক ফস্থা ময়রেমরা; অল্লা তায়ারা তামদয ওয ধ্বং (কয অমাফ) ারিময়মেন, মাযা অল্লামক
স্বীকায কমযমে তামদয জমনযও মআ একআ ধযমনয (অমাফ) যময়মে।
১১. এয কাযর্ মে, মাযা (অল্লামত) রফশ্বা কময অল্লাআ ন তামদয (একভাত্র) যক্ষক, (প্রকাযান্তময) মাযা
তােঁমক রফশ্বা কময তামদয (মকাথাও) মকামনা াামযকাযী থামক না।
১২. মাযা অল্লায ওয ইভান এমনমে এফং বামরা কাজ কমযমে, অল্লা তায়ারা ফযআ মফ মরাকমদয এভন
এক (ুযভয) জান্নামত প্রমফ কযামফন মায তরমদ রদময় ঝর্ণাধাযা প্রফারত মত থাকমফ; কামপযযা জীফমনয
মবাগরফরাম ভত্ত, জন্তু জামনায়াযমদয ভমতা তাযা রনমজমদয ঈদয ুরতণ কময, (এ কাযমর্) জাান্নাভআ মফ তামদয
জমনয মল রনফা!
১৩. (ম নফী,) মতাভায (এআ) জনদ মাযা (এক ভয়) মতাভামক মফয কময রদময়রেমরা, তায চাআমত মনক
রক্তারী ফহু জনদ রেমরা, মগুমরামকও অরভ ধ্বং কময রদময়রে, (মরদন) তামদয মকামনা াামযকাযীআ
রেমরা না।
১৪. মম ফযরক্ত তায ভাররমকয কাে মথমক অা ুস্পষ্ট ভুজ্জ্বর রনদণমনয ওয যময়মে, তায ামথ এভন ফযরক্তয
তুরনা রক বামফ মফ মায (মচামেয াভমন তায) ভন্দ কাজগুমরা মাবনীয় কময যাো ময়মে এফং তাযা রনমজমদয
মেয়ার েুীয নুযর্ কময।
১৫. অল্লা তায়ারামক মাযা বয় কময তামদয মম জান্নামতয ওয়াদা কযা ময়মে; মোমন রনভণর ারনয মপায়াযা
যময়মে, যময়মে দুমধয এভন রকেু ঝর্ণাধাযা, মায স্বাদ কেমনা রযফরতণত য় না, যময়মে ানকাযীমদয জমনয ুধায
(ুময়) নযভু, যময়মে রফশুে ভধুয ঝর্ণাধাযা, (অমযা) যময়মে ফ ধযমনয পরভুর (রদময় াজামনা ুযভয
ফারগচা, মফণারয), মোমন যময়মে তামদয ভাররমকয কাে মথমক (াওয়া) ক্ষভা; এ ফযরক্ত রক তায ভমতা মম ফযরক্ত
নন্তকার ধময জ্বরন্ত অগুমন ুেমত থাকমফ এফং মোমন তামদয এভন ধযমনয পুটন্ত ারন ান কযামনা মফ, মা
তামদয মমটয নারেবুেঁরে মকমট (রেন্ন রফরেন্ন কময) মদমফ।
১৬. তামদয ভমধয এভন রকেু মরাকও অমে মাযা মতাভায কথা মামন, রকন্তু মেন মতাভায কাে মথমক ফাআময মায়
তেন মামদয অল্লায ক্ষ মথমক জ্ঞান দান কযা ময়মে তাযা এভন ফ মরাকমদয কামে এম ফমর এ ভাত্র রক
(মমন) ফরমরা মরাকরট?' (ভূরত ) এযাআ মে মফ মরাক, অল্লা তায়ারা মামদয ন্তময মভায মভময রদময়মেন
এফং (এ কাযমর্আ) এযা রনমজমদয মেয়ার েুীয নুযর্ কময চমর।
১৭. মাযা ত্মথ চরমফ, অল্লা তায়ারা তামদয এ (ত্মথ) চরা অমযা ফারেময় মদন এফং তামদয (ন্তময)
রতরন তােঁয বয় দান কমযন।
১৮. িাত্ কময মকয়াভমতয ক্ষর্রট তামদয ওয এম েুক তাযা রক ম মক্ষায় রদন গুনমে? থচ মকয়াভমতয
রক্ষর্ভু মতা এমআ মেমে, অয একফায মেন মকয়াভত এমআ েমফ তেন তাযা রকবামফ তামদয ঈমদ
গ্রর্ কযমফ!
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১৯. (ম নফী,) মজমন মযমো, অল্লা তায়ারা োো রদ্বতীয় মকামনা ভাফুদ মনআ, তএফ তােঁয কামেআ রনমজয গুনা
োতায জমনয ক্ষভা প্রাথণনা কমযা, (ক্ষভা প্রাথণনা কমযা মতাভায াথী) মভামভন ুরুল ও মভামভন নাযীমদয জমনয;
অল্লা তায়ারা (মমভন) মতাভামদয গরতরফরধয েফয যামেন, (মতভরন রতরন) মতাভামদয রনফা ম্পমকণও ূর্ণ
ওয়ামকপার যময়মেন!
২০. মাযা ইভান এমনমে তাযা (তযন্ত ঈত্াময ামথ) ফমর, কমতা বামরা মতা মরদ (অভামদয প্ররত মজামদয
অমদ ম্বররত) মকামনা ূযা নারমর কযা মতা! তয মেন মআ (ইরিত) ূযারট নারমর কযা ময়মে, মামত
(তামদয প্ররত) মজামদয অমদ মদয়া মরা, তেন মামদয ন্তময (মভানামপকীয) ফযারধ যময়মে (তাযা এটা শুমন)
মতাভায রদমক ভৃৃ্তযু য বয় ও ন্ত্রি দৃরষ্টমত তাকামত থাকমরা, তয তামদয জমনযআ যময়মে মাচনীয় রযর্াভ।
২১. (থচ অমদময) অনুগতয কযা এফং ুন্দয কথা ফরাআ রেমরা (তামদয জমনয) ঈত্তভ। মেন (মজামদয)
রোন্ত ময়আ মগমে তেন তামদয জমনয অল্লায ামথ ম্পারদত ংগীকায ূযর্ কযাআ রেমরা বামরা।
২২. তএফ, মতাভামদয কাে মথমক এয চাআমত মফী রক প্রতযাা কযা মামফ মম, মতাভযা (একফায) মরদ এ
মভীমনয ান ক্ষভতায় ফমত ামযা তামর অল্লায মভীমন রফমণয় ৃরষ্ট কযমফ এফং মাফতীয় অত্মীয়তায ফন্ধন
রেন্ন কময মপরমফ।
২৩. (ভূরত) এযা মে ম ফ ভানুল, মামদয ওয অল্লা তায়ারা রবম্পাত কমযন, রতরন তামদয মফাফা কময
রদময়মেন (তাআ তাযা তয কথা ফরমত াময না) এফং তামদয রতরন ন্ধ কময রদময়মেন (তাআ তাযা তয রক তা
মদেমতও ায় না)।
২৪. তমফ রক এযা মকাযঅন ম্পমকণ (মকামনাযকভ রচন্তা) গমফলর্া কময না! না রক এমদয ন্তযভুময ওয তায
তারা ঝুমর অমে।
২৫. মামদয কামে মদায়ামতয থ রযষ্কায ময় মাওয়ায যও তাযা তা মথমক ভুে রপরযময় মনয়, য়তান এমদয
ভন্দ কাজগুমরা (বামরা মরফা রদময়) মাবনীয় কময যামে এফং তামদয জমনয নানা রভথযা প্রমরাবন রদময় যামে।
২৬. এভনরট এ জমনযআ (ময়মে), (ভানুমলয জমনয) অল্লা তায়ারা মা রকেু নারমর কমযমেন তা মাযা েন্দ কময
না এযা তামদয ফমর, অভযা (ইভানদাযমদয দমর থাকমরও) রকেু রকেু ফযাাময মতাভামদয কথাভমতাআ চরমফা,
অল্লা তায়ারা এমদয মগান রবরন্ধ ম্পমকণ েফয যামেন।
২৭. (মরদন)তামদয (ফস্থা) মকভন মফ মমরদন অল্লায মপমযতাযা তামদয ভুেভন্ডর ও ৃষ্ঠমদম (প্রচন্ড)
অঘাত কযমত কযমত তামদয ভৃতুয ঘটামফ।
২৮. এটা এ জমনয, তাযা এভন ফ মথয নুযর্ কমযমে মায ওয অল্লা তায়ারা ন্তুষ্ট, অল্লায ন্তুরষ্ট
তাযা কেমনা েন্দ কমযরন, (এ কাযমর্আ) অল্লা তায়ারা এমদয মাফতীয় কভণ রনষ্ফর কময রদময়মেন।
২৯. মমফ ভানুমলয ভমন (মভানামপকীয) ফযারধ যময়মে তাযা রক এ কথা ফুমঝ রনময়মে, অল্লা তায়ারা তামদয এ
রফমদ্বলজরনত অচযর্ (নযমদয াভমন) প্রকা কময মদমফন না!
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৩০. অরভ মতা আো কযমর মতাভামক তামদয মদরেময় রদমত ারয, তঃয তামদয মচাযা মদমেআ তুরভ তামদয
রচমন রনমত াযমফ, তুরভ তামদয কথাফাতণায ধযন মদমে তামদয ফযআ রচমন রনমত াযমফ (মম, এযাআ মে অর
মভানামপক); রনঃমন্দম অল্লা তায়ারা মতাভামদয মাফতীয় কামমণয ফযাাময ভযক ওয়ামকপার যময়মেন।
৩১. অরভ ফযআ মতাভামদয যীক্ষা কযমফা মমতাক্ষর্ না অরভ একথা মজমন মনমফা, মক মতাভামদয ভামঝ
(রতযকাযবামফ) অল্লায মথয মভাজামদ অয মক মতাভামদয ভমধয (মজামদয ভয়দামন) ধধমণয ধাযর্কাযী
(রফচর), মমতাক্ষর্ মণন্ত অরভ মতাভামদয মোেঁজ েফয (বামরা কময) মাচাআ ফাোআ কময না মনমফা (তমতাক্ষর্
মণন্ত অভায এ যীক্ষা চরমত থাকমফ)।
৩২. মাযা কুপযী কময এফং (নয ভানুলমদয) অল্লায মথ অা মথমক রফযত যামে এফং তামদয কামে
মদায়ামতয থ রযষ্কায ময় মাওয়ায যও মাযা অল্লায যুমরয রফমযারধতা কময, তাযা কেমনা অল্লা
তায়ারায রকেুভাত্র ক্ষরত াধন কযমত ক্ষভ মফ না; (ফযং এ কাযমর্) রচমযআ অল্লা তায়ারা তামদয মাফতীয়
কভণ রনষ্ফর কময মদমফন।
৩৩. ম (ভানুল), মাযা ইভান এমনমো, মতাভযা (ফণাফস্থায়) অল্লায অনুগতয কমযা, (তণীন) অনুগতয কমযা
(তােঁয) যুমরয, (রফমরা কময) কেমনা মতাভযা রনমজমদয কাজকভণ রফপমর মমমত রদময়া না।
৩৪. মাযা (রনমজযা) অল্লা তায়ারামক স্বীকায কময এফং (নয ভানুলমদযও) মাযা অল্লায মথ অা মথমক
রপরযময় যামে, তয এ কামপয ফস্থায়আ তাযা ভময মায়, অল্লা তায়ারা এফ মরাকমদয কেমনা ক্ষভা কযমফন
না।
৩৫. তএফ মতাভযা কেমনা মতাদযভ ময় মো না এফং (কামপযমদয) রন্ধয রদমক মেমকা না, (মকননা) রফজয়ী
মতা মো মতাভযাআ, অল্লা তায়ারা মতাভামদয ামথআ যময়মেন, রতরন কেমনা মতাভামদয কভণপর রফনষ্ট কযমফন
না।
৩৬. ফযআ এ ধফলরয়ক দুরনয়ায জীফন মে মেরাধুরা ও ার তাভাাভাত্র, (এমত ভত্ত না ময়) মতাভযা মরদ
অল্লায ওয ইভান অমনা এফং (ফণাফস্থায়আ) অল্লামক বয় কময চমরা, তামর রতরন ফযআ মতাভামদয এ
কামজয (মথাথণ) রফরনভয় প্রদান কযমফন এফং (এয ফদমর) রতরন মতাভামদয কাে মথমক (মকামনা) ধন ম্পদ
চাআমফন না।
৩৭. মরদ (কেমনা) রতরন (মতাভামদয করযামর্য জমনয) মতাভামদয ধন-ম্পদ (-এয রকেু ং) দাফী কমযন,
তয এয জমনয রতরন মরদ মতাভামদয ওয প্রফর চাও প্রদান কমযন, তামরও মতাভযা তা রদমত রগময় কাণর্য
কযমফ, (পমর) মতাভামদয রফমদ্বল (-জরনত অচযর্)-গুমরা রতরন মফয কময মদমফন।
৩৮. যােঁ, এ মো মতাভযা! মতাভামদযআ মতা োকা মে অল্লায মথ ম্পদ েযচ কযায জমনয, (তয)
মতাভামদয একদর মরাক কাণর্য কযমত শুরু কযমরা, থচ মাযা কাণর্য কময তাযা (প্রকাযান্তময) রনমজমদয
ামথআ কাণর্য কময; কাযর্ অল্লা তায়ারা মতা (এভরনআ মাফতীয়) প্রময়াজনভুক্ত এফং মতাভযাআ মো বাফগ্রি,
(তা মেও) মরদ মতাভযা (অল্লায মথ) রপময না অমা, তামর রতরন মতাভামদয জায়গায় নয (মকামনা) এক
জারতয ঈত্থান ঘটামফন, তয তাযা (কেমনা) মতাভামদয ভমতা মফ না।
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ূরা আ ফাত
মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ২৯, রুকু ৪
রমান রীম আল্লা তায়াার নামম

১. (হ নবী,) ননিঃমেম আনম হতামামক এক ুস্পষ্ট নবজয় দান কমরনি,
২. যামত কমর (এর দ্বারা) আল্লা তায়াা হতামার আমগ পমরর যাবতীয় ত্রুনি নবচ্ুুনত ক্ষমা কমর
নদমত পামরন, হতামার ওপর প্রদত্ত তাাঁর যাবতীয় অনুদানমুও নতনন পুরর্ কমর নদমত পামরন এবং
হতামামক র ও অনবচ্ পমে পনরচ্ানত করমত পামরন,
৩. আর (এ ঘিনার মাধ্ুমম) আল্লা তায়াা হতামামক বম া রকমমর একিা াাযুও করমবন।
৪. নতননই হই মান ত্তা, নযনন ঈমানদারমদর মমন গভীর প্রলানি দান কমরমিন, যামত কমর
তামদর (বাইমরর) ঈমান তামদর (হভতমরর) ঈমামনর ামে নমম আরও বৃনি পায়; (তারা হযন
হজমন ননমত পামর,) আমান যমীমনর মুদয় সনু ামি হতা একািভামব আল্লা তায়াার
জমনুই; আর আল্লা তায়াাই মেন বণজ্ঞ এবং বণনবময় ওয়ামকফা,
৫. (এর মাধ্ুমম) নতনন হমামমন পুরু ও হমামমন নারীমদর এমন এক (স্থায়ী) জান্নামত প্রমবল
করামবন, যার তমদল নদময় ঝর্ণাধ্ারা প্রবানত রময়মি, হখামন তারা মব নচ্রিন, নতনন তামদর
গুনামু মাফ কমর হদমবন; আর (নতুকার অমেণ) আল্লা তায়াার কামি (হমামমনমদর) এিা
মে মাাফু,
৬. (এর দ্বারা) নতনন হমানামফক পুরু ও হমানামফক নারী, আল্লার ামে লরীক কমর এমন পুরু ও
নারী এবং আমরা যারা আল্লা তায়াা ম্পমকণ নানানবধ্ খারাপ ধ্ারর্া হপার্ কমর তামদর বাইমক
লানি প্রদান করমবন; (আম) খারাপ পনরর্াম হতা ওমদর চ্ারনদক হেমক নঘমরই আমি, আল্লা
তায়াা তামদর ওপর গযব পানিময়মিন, তামদর নতনন অনভলাপ নদময়মিন, অতিঃপর তামদর জমনু
নতনন জাান্নাম সতরী কমর হরমখমিন; আর জাান্নাম (হতা মে অতুি) ননকৃষ্ট নিকানা!
৭. আমানমু ও যমীমনর মুদয় বাননী আল্লা তায়াার জমনুই এবং নতননই মেন
পরাক্রমলাী ও প্রব প্রজ্ঞাময়।
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৮.(হ নবী,) অবলুই আনম হতামামক (মানুমর কামি) মতুর াক্ষী এবং (জান্নামতর) ুংবাদ
বনকারী ও (জাান্নামমর) তকণকারীরূমপ পানিময়নি,
৯. যামত কমর হতামরা (একমাত্র) আল্লার ওপর এবং তাাঁর নবীর ওপর (বণমতাভামব) ঈমান আমনা,
(দ্বীন প্রনতষ্ঠার কামজ) তাাঁমক াাযু কমরা, (আল্লার নবী নমমব) তাাঁমক ম্মান কমরা; (মবণাপনর)
কা ন্ধ্ুা আল্লার মাাত্ম্ু হঘার্া কমরা।
১০. ননিঃমেম আজ যারা হতামার কামি বায়াত করমি, তারা হতা প্রকারািমর আল্লার কামিই
বায়াত করমা; (হকননা) আল্লার াত নিমা তামদর ামতর ওপর, তামদর হকউ যনদ এ বায়াত
ভংগ কমর তাম এর (ভয়াব) পনরর্াম তার ননমজর ওপরই এম প মব, আর আল্লা তায়াা
তার ওপর হয প্রনতশ্রুনত নদময়মিন তা হয পূর্ণ কমর, নতনন অনচ্মরই তামক মাপুরস্কার দান করমবন।
১১. (আরব) হবদুইনমদর যারা (হতামার ামে হযাগ না নদময়) হপিমন পম হেমকমি, তারা অনচ্মরই
হতামার কামি এম বমব (হ নবী), আমামদর মা ম্পদ ও পনরবার পনরজন আমামদর বুি কমর
হরমখনিমা, অতএব তুনম আমামদর জমনু আল্লার কামি ক্ষমা প্রােণনা কমরা (হ হমাাম্মদ, তুনম
এমদর কোয় প্রতানরত ময়া না), এরা মুমখ এমন ব কো বম যার নকিুই তামদর অিমর হনই;
বরং তুনম (এমদর) বম দাও, আল্লা তায়াা যনদ হতামামদর হকামনা ক্ষনত নকংবা হকামনা উপকার
করমত চ্ান, তাম হক হতামামদর বুাপামর তাাঁর ইো হেমক তাাঁমক নফনরময় রাখমত পারমব; হতামরা
যা যা করমিা আল্লা তায়াা নকন্তু হ ম্পমকণ মুক ওয়ামকফা রময়মিন।
১২. হতামরা বাই মমন কমরনিম, রু ও (তাাঁর ােী) হমামমনরা হকামনা নদনই (এ অনভযান
হেমক) ননমজমদর পনরবার পনরজমনর কামি (জীনবত) নফমর আমত পারমব না, আর এ ধ্ারর্া
হতামামদর কামি খুবই ুখকর হমগনিমা এবং হতামরা তামদর ম্পমকণ খুবই খারাপ ধ্ারর্া কমর
হরমখনিম, (আম) হতামরা মো একনি নননিত ধ্বংমান্মুখ জানত!
১৩. আল্লা তায়াা ও তাাঁর রুমর ওপর যারা কখমনা নবশ্বা কমরনন, আনম (হ) অনবশ্বাীমদর
জমনু জ্বি আগুন প্রস্তুত কমর হরমখনি।
১৪. আকালমন্ডী ও পৃনেবীর (যাবতীয়) াবণমমভেৌমত্ব হতা (এককভামব) তাাঁরই জমনু (নননদণষ্ট,
অতএব); নতনন যামক ইো তামক ক্ষমা কমরন আবার যামক ইো তামক লানি প্রদান কমরন; আল্লা
তায়াা একাি ক্ষমালী ও পরম দয়াু।
১৫. (অতপর) যখন হতামরা যুিব্ধ ম্পদ ান করমত যামব তখন হপিমন পম োকা এ
হাকগুমা এম অবলুই হতামামক বমব, আমামদরও হতামামদর ামে হযমত দাও, (এভামব) তারা
আল্লার ফরমানই বদম নদমত চ্ায়; তুনম বম দাও, হতামরা নকিুমতই (এখন) আমামদর ামে
চ্মত পারমব না, আল্লা তায়াা হতা আমগই হতামামদর (বুাপামর এমন) হঘার্া নদময় হরমখমিন,
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(একো শুমন) তারা ামে ামে বম উিমব, হতামরা আমামদর প্রনত নবমদ্ব হপার্ করমিা, নকন্তু এ
হাকগুমা (আম) বুমঝই ননতাি কম।
১৬. হপিমন পম োকা (আরব) হবদুইনমদর তুনম (আমরা) বমা, অনচ্মরই হতামামদর একনি
লনিলাী জানতর ামে যুি করার জমনু ডাক হদয়া মব, হতামরা তামদর ামে যুি করমব অেবা
তারা আত্ম্মপণর্ করমব, (হতামরা যনদ) এ ননমদণল হমমন চ্মা তাম আল্লা তায়াা হতামামদর
উত্তম পুরস্কার দান করমবন, আর হতামরা যনদ তখনও আমগর মমতা পৃষ্ঠ প্রদলণন কমরা (এবং ময়দান
হেমক পানময় যাও), তাম হজমন হরমখা, নতনন হতামামদর কমিার দণ্ড হদমবন।
১৭. তমব হকামনা অন্ধ্ ও পংগু নকংবা রুগ্ন বুনি (হজামদর ময়দামন না এম তার) জমনু হকামনা
গুনা হনই এবং হয হকামনা বুনি আল্লা তায়াা ও তাাঁর রুমর আনুগতু করমব, নতনন তামক
এমন এক জান্নামত প্রমবল করামবন যার তমদমল ঝর্ণাধ্ারা প্রবামান োকমব, আবার হয বুনি
আল্লার আনুগতু হেমক মুখ নফনরময় হনমব নতনন তামক মমণন্তুদ লানি হদমবন।
১৮. ঈমানদার বুনিরা যখন গামির নীমচ্ বম হতামার ামত (আনুগমতুর) বায়াত করনিমা,
(তখন) আল্লা তায়াা (তামদর ওপর খুবই) ন্তুষ্ট ময়মিন, তামদর মমনর (উমদ্বগজননত) অবস্থার
কো আল্লা তায়াা ভামা কমরই জানমতন, তাই নতনন (তা দূর করার জমনু) তামদর ওপর
মাননক প্রলানি নানয করমন এবং আন্ন নবজয় নদময় তামদর নতনন পুরস্কৃত করমন,
১৯. (তািা া রময়মি) নবপু পনরমার্ যুিব্ধ ম্পদ,যা তারা াভ করমব; আল্লা তায়াা অমনক
লনিলাী ও প্রজ্ঞাময়।
২০. আল্লা তায়াা হতামামদর (আমরা) প্রনতশ্রুনত নদময়মিন, (আগামীমতও) হতামরা নবপু পনরমার্
যুিব্ধ ম্পমদর অনধ্কার করমব; এরপমর আল্লা তায়াা এ (নবজয়)-হক হতামামদর জমনু
ত্বরানিত কমরমিন এবং অনুমদর াত হেমক হতামামদর রক্ষা কমরমিন যামত কমর এিা হমামমনমদর
জমনু আল্লা তায়াার একিা ননদলণন মত পামর এবং এর দ্বারা নতনন হতামামদর নিক পমে
পনরচ্ানত করমত পামরন,
২১. এিা াও অমনক (ম্পদ) রময়মি, যার ওপর এখনও হতামামদর হকামনা অনধ্কার প্রনতনষ্ঠত
য়নন; আমান যমীমনর মুদয় ম্পদ, তা হতা আল্লা তায়াা ননমজই পনরবমষ্টন কমর আমিন;
আর আল্লা তায়াা ব নকিুর ওপর একক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।
২২.(হনদন যনদ কামফররা হতামামদর ামে ম্মুখমমর এনগময় আমতা, তাম তারা পৃষ্ঠ প্রদলণন
কমর (ময়দান হেমক) পানময় হযমতা, অতপর তারা হকামনা াাযুকারী ও বন্ধ্ু হপমতা না।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 3

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

২৩. এ মে) আল্লা তায়াার (নচ্রিন) ননয়ম, যা আমগ হেমক (একই ধ্ারায়) চ্ম আমি, তুনম
(হকাোও) আল্লা তায়াার এ ননয়মমর হকামনা রদবদ (হদখমত) পামব না।
২৪. (নতননই মান আল্লা,) নযনন মক্কা নগরীর অদূমর তামদর ওপর হতামামদর নননিত নবজয়দামনর
পর তামদর াত হতামামদর হেমক এবং হতামামদর াত তামদর হেমক ননবৃত্ত কমরমিন; আর হতামরা
যা করনিম আল্লা তায়াা তার ব নকিুই হদখনিমন।
২৫. তারা হতা হব (অপরাধ্ী) মানু, যারা আল্লা তায়াা ও তাাঁর রুমক অস্বীকার কমরমি
এবং হতামামদর আল্লার ঘর (তাওয়াফ করা) হেমক বাধ্া নদময়মি এবং হকারবানীর (উমেমল
আনীত) পশুগুমামক তামদর ননধ্ণানরত স্থান পযণি হপেৌাঁিুমত বাধ্া নদময়মি; যনদ (হনদন মক্কা
নগরীমত) এমন ব হমামমন পুরু ও নারী অবস্থান না করমতা যামদর অমনকমকই হতামরা জানমত
না, (তািা া যনদ এ আলংকাও না োকমতা হয, একাি অজামি) হতামরা তামদর পদদনত কমর
হদমব এবং এ জমনু হতামরা (পমর য়মতা) অনুতপ্তও মব (তাম এ যুি বন্ধ্ করা মতা না যুি
হতা এ কারমর্ই বন্ধ্ করা ময়নিমা হয), এর দ্বারা আল্লা তায়াা যামক চ্ান তামক ননমজর
রমমতর আওতায় ননময় আমন, যনদ (হনদন) তারা (কামফরমদর হেমক) পৃেক ময় হযমতা তাম
(মক্কায় অবনলষ্ট) যারা কামফর নিমা আনম কনিন ও মমণানিক লানি নদতাম।
২৬. যখন এ কামফররা ননমজমদর মমন জামনয়ামতর ঔিতু জনমময় ননময়নিমা, তখন (তামদর
হমাকামবায়) আল্লা তায়াা তাাঁর রুমর ওপর ও (তাাঁর ােী) হমামমনমদর ওপর এক মাননক
প্রলানি নানয কমর নদমন এবং (এ অবস্থায়ও) নতনন তামদর আল্লামক ভয় কমর চ্ার (নীনতর)
ওপর কাময়ম রাখমন, (মূত ) তারাই নিমা (আল্লার পক্ষ হেমক প্রলানি পাওয়ার) অনধ্কতর
হযাগু ও কদার বুনি; আল্লা তায়াা ব নকিুর বুাপামরই যোেণ জ্ঞান রামখন।
২৭. অবলুই আল্লা তায়াা তাাঁর রুমর স্বপ্ন মতু পনরর্ত কমর হদনখময়মিন, (রু স্বমপ্ন
হদমখনিমা, একনদন) অবলুই হতামরা আল্লা তায়াার ইোয় ননরাপমদ মানজদু ারামম' প্রমবল
করমব, হতামামদর হকউ (তখন) োকমব মাো মুণ্ডন করা অবস্থায় আবার হকউ োকমব মাোর চ্ু
কািা অবস্থায়, হতামামদর (মমন) তখন আর হকামনারকম ভয়ভীনত োকমব না; (স্বমপ্নর) এ কো
আল্লা তায়াা ভামা কমরই জানমতন, যার নকিুই হতামামদর জানা নিমা না, অতপর (পরবতণী
নবজময়র) বুাপারনি আার আমগই আল্লা তায়াা হতামামদর জমনু এ আশু নবজয় দান কমরমিন।
২৮. নতননই মেন হই মান ত্তা, নযনন তাাঁর রুমক (যোেণ) পেননমদণল ও নিক জীবন নবধ্ান
নদময় পানিময়মিন, যামত কমর আল্লার রু (দুননয়ার) অনু ব নবধ্ামনর ওপর এমক নবজয়ী কমর
নদমত পামর, (মতুর পমক্ষ) াক্ষু হদয়ার জমনু আল্লা তায়াাই যেমষ্ট।
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২৯. হমাাম্মদ আল্লা তায়াার রু; অনু হযব হাক তার ামে আমি তারা (নীনতর প্রমে)
কামফরমদর প্রনত অতুি কমিার, (আবার তারা) ননমজমদর মমধ্ু একাি ানুভূনতলী, তুনম
(যখনই) তামদর হদখমব, (হদখমব) তারা রুকু ও াজদাবনত অবস্থায় রময়মি, আল্লার অনুগ্র ও
তাাঁর ন্তুনষ্ট কামনা করমি, তামদর (বানুক) হচ্ারায়ও (এ আনুগতু ও) াজদার নচ্হ্ন রময়মি;
তামদর উদারর্ হযমন (বনর্ণত রময়মি) তাওরামত, (হতমনন) তামদর উদারর্ রময়মি ইনিমও,
(আর তা মে) হযমন একনি বীজ যা হেমক হবনরময় আম একনি (হিাট্ট) নকলয়, অতপর তা লি
ও হমািা তাজা য় এবং (পমর) স্বীয় কামন্ডর ওপর তা দৃঢ়ভামব দাাঁন ময় যায়, (চ্ারা গািনির এ
অবস্থা তখন) চ্াীর মনমক খুলীমত উত্ফুল্ল কমর হতাম, (এভামব একনি হমামমন ম্প্রদাময়র
পনরলীমনর ঘিনা দ্বারা) আল্লা তায়াা কামফরমদর মমন (নংা ও) জ্বাা ৃনষ্ট কমরন; (আবার)
এমদর মামঝ যারা (আল্লা তায়াা ও তাাঁর রুমর ওপর) ঈমান আমন এবং হনক আম কমর,
আল্লা তায়াা তামদর জমনু তাাঁর ক্ষমা ও মাপুরস্কামরর প্রনতশ্রুনত নদময়মিন।
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ূযা আর হুজুযাত
ভদীনায় অফতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকু ২
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১. হ (ভানুল), হতাভযা মাযা ঈভান এমনম া, আল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয াভমন (কখমনা) অগ্রর্ী ময়া না
এফং (ফণদা) আল্লামক বয় কময চমরা; আল্লা তায়ারা ননিঃমেম (ফ নক )ু হামনন এফং হদমখন।
২. হ ঈভানদায ফযনিযা, কখমনা ননমজমদয আওয়াজ নফীয আওয়ামময ওয উাঁচু কমযা না এফং ননমজযা হমবামফ
এমক অমযয ামে উাঁচু (গরায়) আওয়াজ কমযা নফীয াভমন কখমনা হ ধযমনয উাঁচু আওয়াজ এ কো ফমরা না,
এভন হমন কখমনা না য় হম, হতাভামদয ফ কাজকভণ (এ কাযমর্ই) ফযফাদ ময় মামফ এফং হতাভযা তা জানমতও
াযমফ না।
৩. মাযা আল্লায যুমরয াভমন ননমজমদয গরায আওয়াজ ননম্নগাভী কময যামখ, তাযা মে হফ ভানুল মামদয
ভন (ভগজ)-হক আল্লা তায়ারা তাকওয়ায জমনয মাচাই ফা াই কময ননময়ম ন; এভন ধযমনয হরাকমদয জমনযই
যময়ম আল্লায ক্ষভা ও অীভ ুযস্কায।
৪.(হ নফী,) মাযা হতাভামক (ভয় অভয়) হতাভায কমক্ষয ফাইময হেমক ডামক, তামদয অনধকাংই ননমফণাধ
হরাক।
৫. মমতাক্ষর্ তুনভ তামদয কাম হফয ময় না আমা, তমতাক্ষর্ মণন্ত তাযা মনদ ধধমণয ধময অমক্ষা কযমতা,
তামর এটা তামদয জমনয মতা খুফই উত্তভ; আল্লা তায়ারা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
৬. হ ঈভানদায ফযনিযা, মনদ হকামনা দুষ্ট (প্রকৃনতয) হরাক হতাভামদয কাম হকামনা তেয ননময় আম, তমফ
হতাভযা (তায তযতা) যখ কময হদখমফ (কখমনা হমন আফায এভন না য়), না হজমন হতাভযা হকামনা একনট
ম্প্রদাময়য ক্ষনত কময হপরমর এফং অতয ননমজমদয কৃতকমভণয ফযাাময হতাভামদযই অনুতপ্ত মত মরা!
৭. হতাভযা হজমন যামখা, (নদ্ধান্ত হদয়ায জমনয) হতাভামদয ভামে (এখমনা) আল্লায যুর ভজুদ যময়ম ; (আয)
আল্লায যুর মনদ অনধকাং ফযাাময হতাভামদয ভমতযই অনুযর্ কময চমর, তামর হতাভযা (এয পমর)
ংকমট মে মামফ; নকন্তু আল্লা তায়ারা (তা চাননন ফমরই) হতাভামদয কাম নতনন ঈভানমক নপ্রয় ফস্তু ফাননময়
নদময়ম ন, হতাভামদয অন্তময হ ঈভানমক (আকলণর্ীয় ও) হাবনীয় নফলয় কময হযমখ নদময়ম ন, আফায হতাভামদয
কাম কুপযী, তযনফভুখতা ও গুনাময কাজমক অনপ্রয় অনাকাংনখত নফলয় কময নদময়ম ন; এযাই মে নিক
মেয অনুাযী,
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৮.(আমর এ মে) আল্লা তায়ারায এক ভা অনুগ্র ও হনয়াভত, আল্লা তায়ারা ফণজ্ঞ ও প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
৯. হভামভনমদয দুমটা দর মনদ ননমজমদয ভমধয মুদ্ধ ফানধময় ফম, তখন হতাভযা উবময়য ভমধয ভীভাংা কময হদমফ,
অতয তামদয এক দর মনদ আমযক দমরয ওয মুরুভ কময, তামর হম দরনট মুরুভ কযম তায নফরুমদ্ধই
হতাভযা রোই কমযা মমতাক্ষর্ মণন্ত হ দরনট (ম্পূর্ণত) আল্লায হুকুমভয নদমক নপময না আম, (যাাঁ, একফায)
মনদ হ দরনট (আল্লায হুকুমভয নদমক) নপময আম তখন হতাভযা দুমটা দমরয ভামে নযায় ও ইনামপয ামে
ভীভাংা কময হদমফ এফং হতাভযা নযায়নফচায কযমফ; অফযই আল্লা তায়ারা নযায়নফচাযকমদয বামরাফামন।
১০. হভামভনযা হতা (এমক অমযয) বাই হফযাদয, অতএফ (নফমযাধ হদখা নদমর) হতাভামদয বাইমদয ভামে
ভীভাংা কময দাও, আল্লা তায়ারামক বয় কমযা, আা কযা মায় হতাভামদয ওয দয়া ও অনুগ্র কযা মফ।
১১. ওম ভানুল! হতাভযা মাযা ঈভান এমনম া, হতাভামদয হকামনা ম্প্রদায় হমন অয ম্প্রদায়মক (ননময়) হকামনা
উা না কময, (হকননা) এভনও হতা মত াময, (মামদয আজ উা কযা মে) তাযা উাকাযীমদয
চাইমত উত্তভ, আফায নাযীযাও হমন অনয নাযীমদয উা না কময, কাযর্, মামদয উা কযা য়, মত াময
তাযা উাকানযর্ীমদয চাইমত অমনক বামরা। (আমযা ভমন যাখমফ), একজন আমযকজনমক (অমো) হদালামযা
কযমফ না, আফায একজন আমযকজনমক খাযা নাভ ধমযও ডাকমফ না, (কাযর্) ঈভান আনায য কাউমক খাযা
নামভ ডাকা একটা ফমো ধযমনয অযাধ, মাযা এ আচযর্ হেমক নপময না আমফ তাযা মফ (নতযকায) মামরভ।
১২. হ ঈভানদায ফযনিযা, হতাভযা হফী হফী অনুভান কযা হেমক হফাঁমচ োমকা, (হকননা) নক ু নক ু (হক্ষমে)
অনুভান (আমরই) অযাধ এফং এমক অমযয (হদাল হখাাঁজায জমনয তায) হ মন হগাময়োনগযী কমযা না,
একজন আমযকজমনয গীফত কমযা না; হতাভামদয হকউ নক তায ভৃত বাইময়য হগাত হখমত  ে কযমফ আয
(অফযই) হতাভযা এটা অতযন্ত ঘৃর্া কমযা; (এফ ফযাাময) আল্লামক বয় কমযা; ননশ্চয়ই আল্লা তায়ারা তাওফা
কফুর কময এফং নতনন একান্ত দয়ারু।
১৩. হ ভানফ ম্প্রদায়, আনভ হতাভামদয একনট ুরুল ও একনট নাযী হেমক ৃনষ্ট কমযন , তাযয আনভ হতাভামদয
জমনয জানত ও হগাে ফাননময়ন , মামত কময (এয ভাধযমভ) হতাভযা এমক অমযয ামে নযনচত মত ামযা, নকন্তু
আল্লায কাম হতাভামদয ভামে ফণানধক ভমণাদাম্পন্ন ফযনি মে হ, হম (আল্লা তায়ারামক) হফী বয় কময,
অফযই আল্লা তায়ারা ফ নক ু জামনন এফং ফ নক ুয (ুংখানুুংখ) খফয যামখন।
১৪. এ (আযফ) হফদুইনযা ফমর, আভযা হতা ঈভান এমনন ; তুনভ ফমরা, না, হতাভযা (নিক অমেণ এখনও) ঈভান
আমনানন, হতাভযা (ফযং) ফমরা, আভযা (হতাভামদয যাজনননতক) ফযতাই স্বীকায কমযন ভাে, (কাযর্, মোেণ)
ঈভান হতা এখমনা হতাভামদয অন্তময প্রমফই কমযনন; মনদ হতাভযা নতযই আল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয
আনুগতয কমযা, তামর আল্লা তায়ারা হতাভামদয কভণপমরয াভানয নযভার্ও রাঘফ কযমফন না; আল্লা তায়ারা
ননিঃমেম যভ ক্ষভাীর ও একান্ত দয়ারু।
১৫. নতযকায ঈভানদায ফযনি মে তাযা, মাযা আল্লা তায়ারা ও তাাঁয যুমরয ওয ঈভান আমন, অতয
(আল্লা তায়ারায নফধামন) াভানযতভ মেও তাযা হালর্ কময না এফং জীফন ও ম্পদ নদময় আল্লায মে
হজাদ কময; এযাই মে তযননষ্ঠ।

QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 2

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

১৬. (মাযা হতাভায কাম এমম তামদয) তুনভ ফমরা, হতাভযা নক হতাভামদয দ্বীন' ম্পমকণ আল্লা তায়ারামক
অফনত কযমত চাও; অেচ এই আকাভন্ডরী এফং এ মভীমন মা নক ু আম তায ফ নক ুই আল্লা তায়ারা
জামনন; আল্লা তায়ারা ফণনফলময় ভযক অফগত যময়ম ন।
১৭. এযা হতাভায কাম প্রনতদান চায় এ জমনয, তাযা (হতাভায) ফযতা স্বীকায কমযম ; তুনভ (তামদয) ফমরা,
হতাভামদয এ ফযতা স্বীকায কযায প্রনতদান চাইমত আভায কাম এমা না, ফযং মনদ হতাভযা মোেণ তযননষ্ঠ ময়
োমকা তামর (হজমন হযমখা), আল্লা তায়ারাই হতাভামদয ঈভামনয মে নযচানরত (কময হতাভামদয ধনয)
কমযম ন।
১৮. ননশ্চয়ই আল্লা তায়ারা এ আকাভন্ডরী ও ৃনেফীয মাফতীয় অদৃয নফলয় ম্পমকণ অফগত আম ন, এ মভীমন
হতাভযা মা কময হফোও তায ফ নক ুই আল্লা তায়ারা মণমফক্ষর্ কমযন।
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ূযা ক্বাপ
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ৪৫, রুকু ৩
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. ক্বাপ, ভমণাদাম্পন্ন ককাযঅমনয থ (ফযআ অমভ কতাভামক যুর কময ামিময়মি),
২.(এ কথা নুধাফন না কময) ফযং তাযা মফস্ময়মফাধ কময, তামদয মনমেমদয ভাঝ কথমক (মক কময) একেন
তকণকাযী (নফী) তামদয কামি এমরা, তয মফশ্বাীযা (এও) ফমর, এ কতা (অমরআ) একটা অশ্চমণেনক
ফযাায,
৩. এটা মক এভন কম, অভযা মখন ভময মামফা এফং অভযা মখন ভামট ময় মামফা (তখন ুনযায় অভামদয েীফন
দান কযা মফ), এ কতা মতযআ এক ুদূযযাত ফযাায!
৪. অমভ কতা এও োমন, (ভৃতুযয য) তামদয (কদ) কথমক কমতাটুকু ং মভীন মফনষ্ট কময, অয অভায কামি
একমট গ্রন্থ অমি (কমখামন এ ফ মফফযর্) ংযমিত যময়মি।
৫. উযন্তু এমদয কামি মখমন তয এম ামময ময়মি, তখমন তাযা তা প্রতযাখযান কমযমি, তয তাযা ংময়
কদাদুরযাভান (থামক)।
৬. এ করাকগুমরা মক কখমনা তামদয ওময (বাভান) অকাময মদমক তামকময় কদমখমন, মকবামফ তা অমভ ফামনময়
কযমখমি এফং মক (রূ) ামে অমভ তা ামেময় কযমখমি, কআ, এয ককাথাও ককামনা (িুদ্রতভ) পাটরও কতা
কনআ!
৭. অমভ মভীনমক মফমিময় মদময়মি, (নড়াচড়া কথমক যিা কযায েমনয) অমভ তায ভমধয স্থান কমযমি ভমফুত (ও
নড়) াাড়ভু , অফায এ মভীমন অমভ উদগত কমযমি ফ ধযমনয কচাখ েুড়ামনা উমিদ,
৮. (ভূরত)প্রমতমট ভানুল কম অনুগমতযয মদমক মপময অমত চায়, (এয প্রমতমট মেমনআ) তায কচাখ খুমর কদমফ
এফং তামক (অল্লায মিমেয) াি ভমন কমযময় কদমফ।
৯. অকা কথমক অমভ ফযকতূর্ণ ামন ফতীর্ণ কমযমি এফং তা মদময় উদযানভারা ও এভন যযামে য়দা
কমযমি, মা (ককমট ককমট) অযর্ কযা য়;
১০(অমযা য়দা কমযমি) উঁচু উঁচু কখেুয ফৃি, মায গাময় গুচ্ছ গুচ্ছ কখেুয (াোমনা) যময়মি,
১১. (এগুমরা অমভ) ফান্দামদয েীমফকা (মমমফ) দান কমযমি এফং অমভ তা মদময় ভৃত বূমভমক েীফন দান কময;
এভমনআ (ভৃত ভানুলমদয কফয কথমক) কফমযময় অায ঘটনামট (ংঘমটত মফ।
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১২. এয অমগও নূময োমত, যা-এয মধফাী ও াভুদ োমতয করামকযা (তামদয নফীমদয) স্বীকায কমযমি,
১৩.(স্বীকায কমযমি) অ'দ, কপযাউন ও রূমতয ম্প্রদায়ও,
১৪. ফমনয মধফাী এফং তুব্বা ম্প্রদাময়য করামকযাও (তাআ কমযমি); এযা ফাআ অল্লায যুরমদয মভথযাফাদী
ফমরমি, তয তামদয ওয (অভায) প্রমতশ্রুত অমাফ অমতত ময়মি।
১৫. অমভ মক ভানুলমদয প্রথভফায ৃমষ্ট কযমত মগময় (এমতাআ) ক্লান্ত ময় মড়মি কম, (এযা) অভায নতুন ৃমষ্ট
কযায কামে মন্দ কালর্ কযমি!
১৬. মনঃমন্দম অমভ ভানুলমদয ৃমষ্ট কমযমি, তায ভমনয ককামর্ কম খাযা মচন্তা উদয় য় ক ম্পমকণও অমভ
জ্ঞাত অমি, (কাযর্) অমভ তায ঘামড়য যগ কথমকও তায মনক কামি (ফস্থান কময)।
১৭.(এআ যাময জ্ঞান িাড়াও) কখামন অমযা দু'েন (কপমযতা) একেন তায ডামন অমযকেন তায ফামভ ফম
(তায প্রমতমট তত্যতা ংযির্ কযায কামে মনময়ামেত) অমি।
১৮. (িুদ্র) একমট ব্দও ক উচ্চাযর্ কময না, মা ংযির্ কযায েমনয একেন দা তকণ প্রযী তায াম
মনময়ামেত থামক না!
১৯. ভৃতুয মন্ত্রর্ায ভুূতণমট মতযআ এম ামময মফ (তখন তামক ফরা মফ, ওম মনমফণাধ), এ মচ্ছ ক (ভুূত)ণ -টা,
মা কথমক তুমভ ামরময় কফড়ামত!
২০. তয (ফাআমক একমিত কযায েমনয) মঙ্গায় পুঁ কদয়া মফ (তখন তামদয ফরা মফ), এ মচ্ছ কআ ামিয
মদন (মায কথা কতাভামদয ফরা ময়মিমরা)!
২১. (কমদন) প্রমতমট ভানুল (অল্লায অদারমত এভনবামফ) ামময মফ কম, তামক াঁ মকময় মনময় মাফায েমনয
ামথ একেন (কপমযতা) থাকমফ, যেন মফ (তায মাফতীয় কভণকামেয প্রতযি) ািী।
২২. (একেন ফরমফ, এ মচ্ছ ক মদন,) কম (মদন) ম্পমকণ তুমভ উদাীন মিমর, এখন অভযা কতাভায (কচামখয
াভমন) কথমক কতাভায ক দণা মযময় মদময়মি, তএফ, (অে) কতাভায দৃমষ্টমি মফ তযন্ত প্রখয (ফ মকিুআ
এখন তুমভ কদখমত ামফ)।
২৩. তায (য) াথী (কপমযতা) ফরমফ (ক ভামরক), এ মচ্ছ (কতাভায অাভী, অয এ মচ্ছ) অভায কামি
যমিত (তায েীফমনয) নমথি;
২৪.(তয উবয় কপমযতামক ফরা মফ,) কতাভযা দু'েন মভমর এমক এফং (এয ামথ) প্রমতমট ঔদ্ধতয
প্রদণনকাযী কামপযমক োান্নামভ মনমি কমযা,
২৫. ককননা) এযা বামরা কামে ফাধা মদমতা, (মিতি) ীভারংঘন কযমতা, (স্বয়ং অল্লায ফযাাময) এযা মন্দ
কালর্ কযমতা,
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২৬. কম ফযমি অল্লা তায়ারায ামথ নয মকিুমক ভাফূদ ফামনময় মনমতা, তামকও (অে) োান্নামভয কমিন
অমামফ মনমি কমযা।
২৭.(এ ভয়) তায চয (য়তান) ফমর উিমফ, ক অভামদয ভামরক, অমভ (মকন্তু) এ ফযমিমটমক (কতাভায)
মফমদ্রাী ফানাআমন, (ফস্তুত) ক মনমেআ (কঘায) মফভ্রামন্তমত মনভমিত মিমরা।
২৮. অল্লা তায়ারা ফরমফন, এখন কতাভযা অভায াভমন ফাকমফতো কমযা না, অমভ কতা অমগআ কতাভামদয
(অেমকয অমাফ ম্পমকণ ) তকণ কময মদময়মিরাভ।
২৯. অভায এখামন ককামনা কথাযআ যদফদর য় না, অমভ ফান্দামদয ফযাাময মফচাযকও নআ (কম, তকণ না
কমযআ তামদয অমাফ কদমফা)!
৩০. কমদন অমভ োান্নাভমক (রিয কময ফরমফা, তুমভ মক মতয মতযআ ূর্ণ ময় কগমিা? োান্নাভ ফরমফ, (ক
ভামরক, এখামন অায ভমতা) অমযা ককউ অমি মক?
৩১. (যমদমক) োন্নাতমক যমমগায করাকমদয কামি মনময় অা মফ, (কমদন তামদয েমনয তা) কভামটআ
দূময (-য ফস্তু) মফ না।
৩২. (োন্নাতমক কদমখময় ফরা মফ,) এ মচ্ছ কআ োয়গা, মায প্রমতশ্রুমত কতাভামদয কদয়া ময়মিমরা, (এ স্থান)
ক ধযমনয প্রমতমট ভানুমলয েমনয (মনমদণষ্ট), কম (অল্লায মথ) মপময অম এফং (তা) কপামত কময।
৩৩. (এ ফযফস্থা তায েমনয,) কম না কদমখ যভ দয়ারু অল্লামক বয় কমযমি এফং মফনয় মচমে অল্লা তায়ারায
কামি ামময ময়মি,
৩৪. (কমদন তামদয ফরা মফ, যাঁ, অে) কতাভযা একান্ত প্রামন্তয ামথ এমত দামখর ময় মাও; এ মচ্ছ
(কতাভামদয) নন্ত মািায (প্রথভ) মদন।
৩৫. কখামন তাযা মা মা কমত চাআমফ তায ফ কতা ামফআ, (এয ামথ) অভায কামি তামদয েমনয অমযা
থাকমফ (প্রতযামত ুযস্কায)।
৩৬. অমভ তামদয অমগও মনক ভানফমগাষ্ঠীমক ধ্বং কময মদময়মি, মাযা মিমরা মি াভমথণ এমদয চাআমত
মনক কফী ফমড়া, (দুমনয়ায) য ফন্দযগুমরা তাযা চমল কফমড়ময়মি; মকন্তু (অল্লায অমাফ কথমক তামদয)
ককামনা রায়মনয োয়গা মক মিমরা?
৩৭. এয ভামঝ ক ফযমিয েমনয (প্রচুয) মির্ীয় মফলয় যময়মি, মায (কামি একমট েীফন্ত) ভন যময়মি, থফা কম
ফযমি একাগ্রমচমে (ক মির্ীয় মফলয়ভু ) শুনমত চায়।
৩৮. অমভ অকাভারা, ৃমথফী ও উবময়য ভধযফতণী মা মকিু অমি তায ফ মকিু িয় মদমন ৃমষ্ট কমযমি, ককামনা
ধযমর্য ক্লামন্তআ অভামক স্পণ কমযমন।
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৩৯. তএফ (ক নফী, ৃমষ্ট ংক্রান্ত ফযাাময) এযা মা ফমর তামত তুমভ ধধমণয ধাযর্ কমযা, তুমভ (মথামথ) প্রংায
ামথ কতাভায ভামরমকয মফিতা ও ভাাত্ম্য কঘালর্া কমযা ূমণ উদময়য অমগ এফং ূমণ ি মাফায অমগ,
৪০. যামতয একাংমও তাঁয মফিতা (ও ভমভা) কঘালর্া কমযা এফং ােদা অদাময়য কাে কল কময (ুনযায়)
তাঁয তাফী াি কমযা।
৪১. কান কমত কামনা, (কমদন দূময নয়) কমমদন একেন অহ্বানকাযী একান্ত কামি কথমক (ফাআমক) ডাকমত
থাকমফ,
৪২. কমদন তাযা ককয়াভমতয ভাগেণন মিকভমতাআ শুনমত ামফ; ক মদনমটআ (মফ কফয কথমক) উমিত ফায
মদন।
৪৩.(তয কথা মচ্ছ,) অমভআ েীফন দান কময, অমভআ ভৃতুয ঘটাআ এফং (ফাআমক অফায) অভায কামিআ মপময
অমত মফ।
৪৪. কমদন তামদয ওয কথমক (কফমযয) ভামট কপমট মামফ, মখন তাযা (দ্রুত ামযয ভামিয মদমক) কমদেৌড়ামত
থাকমফ; (ফরা মফ,) এ মচ্ছ ামযয মদন, (ভূরত ) অভায েমনয এমট একমট ে কাে।
৪৫. (ক নফী,) এযা মা কথাফাতণা ফমর তায ফ মকিুআ অমভ োমন, তুমভ কতা তামদয ওয কোয েফযদমি কযায
ককউ নও। তয এ ককাযঅন মদময় তুমভ ক ফযমিমক দুমদ দাও, কম অভায ামিমক বয় কময।
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ূযা আম মারযয়াত
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৬০, রুকু ৩
যভান যীভ আল্লা তায়ারায নামভ

১.(ঝঞ্ঝারফক্ষুব্ধ) ফাতাময থ, মা ধুরাফারর উরিময় রনময় মায়,
২. অতয (মভঘভারায) থ মা ারনয মফাঝা ফময় চমর,
৩.(জরমানভুময) থ মা ধীময ধীময এরগময় চমর,
৪. অতয তামদয (মপমযতামদয) থ, মাযা (আল্লায) আমদ মভাতামফক প্রমতেক ফস্তু ফন্টন কময,
৫.(মকয়াভমতয) মম রদমনয ওয়াদা মতাভামদয ামথ কযা মে তা (অফেম্ভাফী) তে,
৬. রফচায আচামযয একটা রদন অফেই আমফ;
৭. ফহু কক্ষ রফরষ্ট আকাময থ,
৮. মতাভযাও (মকয়াভমতয ফোাময) নানা কথাফাতণায ভমধে (রনভরিত) যময়ম া;
৯.(ভূরত)মম ফেরি তেভ্রষ্ট ম ফেরিই (মকাযআনমক) রযতোগ কমযম ;
১০. ধ্বং মাক, মাযা শুধু অনুভামনয ওয রবরি কময (কথা ফমর),
১১.(মফণারয) মাযা জামররয়ামত (রনভরিত ময়) ভূর তে মথমক উদাীন ময় মিম ,
১২. এযা (তাভাায মর) রজমে কময, রফচামযয রদনরট কমফ আমফ?
১৩.(এমদয তুরভ ফমরা,) মমরদন তামদয আগুমন দগ্ধ কযা মফ (মরদন মকয়াভত মফ।
১৪. (মরদন তামদয ফরা মফ, এফায) মতাভযা মতাভামদয ারি মবাগ কযমত থামকা; এ মে (মরদন) মম জমনে
মতাভযা খুফ তািাহুমিা কযর মর!
১৫. মাযা (আল্লা তায়ারামক) বয় কময, তাযা (আল্লা তায়ারায) জান্নামত ও ঝর্ণাধাযায় (রচয ারিমত) থাকমফ,
১৬. মরদন আল্লা তায়ারা তামদয মা (মা ুযস্কায) মদমফন, তা ফই তাযা (ানন্দ রচমি) গ্রর্ কযমত থাকমফ;
রনিঃমন্দম এযা আমগ ত্কভণীর র মরা;
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১৭. তাযা যামতয াভানে অং ঘুরভময় কাটামতা।
১৮. যামতয মল প্রময তাযা আল্লায কাম ক্ষভা প্রাথণনা কযমতা।
১৯.(এযা রফশ্বা কযমতা,) তামদয ধন ম্পমদ প্রাথণী ও ফরিত মরাকমদয অরধকায যময়ম ।
২০. মাযা (রনরিতবামফ) রফশ্বা কযমতা, তামদয জমনে ৃরথফীয ভামঝ (আল্লামক মচনা জানায) অংখে রনদণন
( রিময়) যময়ম ।
২১. মতাভামদয রনমজমদয (এ মদময) ভমধেও মতা (আল্লামক মচনায অংখে রনদণন) যময়ম ; মতাভযা রক মদখমত
াও না?
২২. আকাময ভামঝ যময়ম মতাভামদয মযমমক, মতাভামদয মদয়া মাফতীয় প্ররতশ্রুরত।
২৩. অতএফ এ আভান মভীমনয ভাররমকয থ, এ (গ্রন্থ)-টা রনবূণর, রিক মমভরন মতাভযা (এখন) এমক অমযয
ামথ কথাফাতণা ফরম া।
২৪.(ম নফী,) মতাভায কাম ইফযাীমভয মই ম্মারনত মভভানমদয কারনী ম ৌঁম ম রক?
২৫. মখন তাযা তায ঘময প্রমফ কযমরা, তখন তাযা (তামক) ারাভ' ম কযমরা; (মও উিময) ফরমরা
ারাভ, (রকন্তু তায কাম এমদয একরট) অরযরচত দর ফমর ভমন মরা,
২৬. এযয (চুম চুম) ম রনজ ঘমযয মরাকমদয কাম চমর মগমরা, রক ুক্ষর্ য ম একরট (বুনা কযা) মভাটা
তাজা ফা ুয (রপময) এমরা,
২৭. অতয ম তা তামদয াভমন ম কযমরা এফং ফরমরা, রক ফোায, মতাভযা খামো না মম,
২৮.(তামদয মখমত না মদমখ) ম ভমন ভমন তামদয ফোাময বয় মমরা, (তায বয় মদমখ) তাযা ফরমরা, তুরভ বয়
কমযা না; তায ামথ তাযা তামক গুর্ধয একরট ুত্র িামনয ুংফাদ রদমরা।
২৯. এটা শুমন তায স্ত্রী চীত্কায কযমত কযমত াভমন এমরা এফং (খুীমত) রনমজয ভাথায় াত ভাযমত ভাযমত
ফরমরা (রক বামফ তা ম্ভফ), আরভ মতা ফৃদ্ধা এফং ফন্ধ্ো।
৩০. (তাযা ফরমরা,) োৌঁ মতাভায ফোাযরট এবামফই মফ, মতাভায ভাররক ফমরম ন; রতরন প্রফর প্রোভয়, রতরন
ফ রক ু জামনন (এটা তাৌঁয জমনে অম্ভফ রক ু নয়।
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পারা ২৭
৩১. ম ফরমরা, ম (আল্লা তায়ারায) মপ্ররযত (মভভান)-যা, (এফায) ফমরা, মতাভামদয (এখামন আায ম মন
আর) ফোাযটা রক?
৩২. তাযা ফরমরা, আভামদয (আল্লায ক্ষ মথমক) একরট অযাধী জারতয কাম (তামদয াময়িা কযায জমনে)
ািামনা ময়ম ,
৩৩.(আভামদয ফরা ময়ম ,) আভযা মমন ভারটয (ি) াথয তামদয ওয ফলণর্ করয,
৩৪. মামত (তামদয নাভ ধাভ) মতাভায ভাররমকয কা মথমক রচরিত কময মদয়া ময়ম , এটা মে ীভারংঘনকাযী
মামরভমদয জমনে।
৩৫. অতিঃয আরভ মই (জনদ) মথমক এভন প্ররতরট ভানুলমক মফয কময এমনর , মাযা ঈভানদায র মরা,
৩৬.(আমর)মখামন ভুরভানমদয একরট ঘয ািা (উদ্ধায কযায ভমতা রিতীয়) মকামনা ঘযই আরভ াইরন,
৩৭.(তামদয ধ্বং কময) আরভ যফতণী এভন ফ ভানুলমদয জমনে একরট রনদণন মখামন মযমখ এমর , মাযা
আভায করিন আমাফমক বয় কময;
৩৮.(আমযা রনদণন মযমখর ) ভুায (কারনীয) ভামঝও, মখন আরভ তামক একরট ুস্পষ্ট প্রভার্ মপযাউমনয
কাম ারিময়র রাভ।
৩৯. ম তায াংগাংগ (মদায়াত মথমক) ভুখ রপরযময় রনমরা এফং ম ফরমরা, (এ মতা মে) মাদুকয রকংফা
(আি) াগর।
৪০. অতিঃয আরভ তামক এফং তায রয় রকযমদয (এ রফমরাময জমনে) চযভবামফ াকিাও কযরাভ এফং
তামদয ফাইমক ভুমর রনমক্ষ কযরাভ, (আমরই) ম র মরা এক (দন্ডমমাগে) অযাধী ফেরি।
৪১. আ'দ জারতয ঘটনায ভামঝও (রক্ষর্ীয় উমদ) যময়ম , মখন আরভ তামদয ওয এক ফণরফধ্বংী (ঝি)
ফাতা ারিময়র রাভ।
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৪২. এ (রফধ্বংী) ফাতা মা রক ুয ওয রদময় (মধময়) এমম , তামকই ৌঁচা ামিয ভমতা চূর্ণ রফচূর্ণ কময রদময়
মগম ;
৪৩.(রনদণন যময়ম ) াভূদ জারতয (কারনীয) ভামঝও, মখন তামদয ফরা ময়র মরা, একরট রনরদণষ্ট ভয় মণি
মতাভযা (মনয়াভত) মবাগ কযমত থামকা।
৪৪.(রকন্তু) তাযা তামদয ভাররমকয কথায নাপযভানী কযমরা, অতিঃয এক প্রচন্ড ফজ্রাঘাত তামদয ওয এম
িমরা এফং তাযা মচময়ই থাকমরা।
৪৫.(আমামফয াভমন) তাযা (একটুখারন) দাৌঁিাফায রিও মমরা না এফং এ আমাফ মথমক রনমজমদয তাযা
ফাৌঁচামতও াযমরা না,
৪৬. এয আমগও (রফমরাময জমনে আরভ) নুময জারতমক (ধ্বং কমযর রাভ); রনিঃমন্দম তাযাও র মরা একরট
াী ম্প্রদায়।
৪৭. আরভ (আভায) াত রদময়ই আভান ফারনময়র , (রনিঃমন্দম) আরভ ভান ক্ষভতাারী।
৪৮. আরভ এ মভীনমকও (মতাভামদয জমনে) রফর ময় রদময়র , (মতাভামদয ুরফধায জমনে) আরভ এমক কমতা ুন্দয
কমযই না (ভতর) কময মযমখর !
৪৯.(ৃরষ্ট জগমতয) প্রমতেকরট ফস্তু আরভ মজািায় মজািায় য়দা কমযর , মামত কময (এ রনময়) মতাভযা রচিা
গমফলর্া কযমত ামযা।
৫০. অতএফ মতাভযা (এ মফয আর স্রষ্টা) আল্লা তায়ারায রদমকই ধারফত ও; আরভ মতা তাৌঁয ক্ষ মথমক
(আগত) মতাভামদয জমনে ুস্পষ্ট তকণকাযী ভাত্র,
৫১. মতাভযা আল্লা তায়ারায ামথ অনে কাউমক ভাফূদ ফারনময় রনময়া না; আরভ মতা মতাভামদয জমনে তাৌঁয (ক্ষ)
মথমক একজন ুস্পষ্ট াফধানকাযী ভাত্র,
৫২.(যাূরমদয ফোাযরট) এভনরটই (ময় এমম ), এয আমগয ভানুলমদয কাম এভন মকামনা যাূর আমরন,
মামদয এযা মাদুকয রকংফা াগর ফমররন,
৫৩. (এরক ফোায!) এযা রক এমক অযমক এই একই যাভণ রদময় এমম (মম, ফংানুক্রমভ ফাই একই কথা
ফরম ,) না, (আমরই) এযা র মরা ীভারংঘনকাযী জারত,
৫৪. অতএফ (ম নফী), তুরভ এমদয উমক্ষা কমযা, অতিঃয (এ জমনে) তুরভ (মকামনাক্রমভই) অরবমুি মফ না,
৫৫. তুরভ (ভানুলমদয আল্লা তায়ারায মথ) উমদ রদমত থামকা, অফেই উমদ ঈভানদাযমদয উকাময
আম।
৫৬. আরভ ভানুল এফং রিন জারতমক আভায এফাদাত কযা ািা অনে মকামনা উমেম ৃরষ্ট করযরন।
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৫৭. আরভ মতা তামদয কা মথমক মকামনা যকভ জীরফকা দাফী করয না, তামদয কা মথমক আরভ এও চাই না, তাযা
আভামক খাফায মমাগামফ।
৫৮. রনিঃমন্দম আল্লা তায়ারাই জীরফকা যফযাকাযী, রতরন ভাযাক্রভারী, প্রফর ক্ষভতায অরধকাযী।
৫৯. অতএফ মাযা ীভারংঘনকাযী মামরভ তামদয জমনে প্রাে আমামফয অং তমতাটুকুই রনরদণষ্ট থাকমফ মমতাটুকু
তামদয ূফণফতণী (মামরভ) মরামকযা মবাগ কমযম , অতিঃয (আমামফয ফোাময) তাযা মমন খুফ তািাহুমিা না
কময।
৬০. দুমবণাগ (ও মবাগারি) মতা তামদয জমনেই মাযা মল রফচামযয রদনমক অস্বীকায কমযম , মায প্ররতশ্রুরত তামদয
(ফায ফায) মদয়া ময়ম ।
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ূযা অত তূয
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ৪৯, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. থ তূয (াাড়)-এয,
২. থ (াাড়ী ঈতযকায় ফতীর্ণ) লরলিত গ্রমেয,
৩.(মা যলিত অমে) ঈন্মুক্ত মে।
৪. থ ফায়তুর ভাভুয'-এয,
৫. থ ভুন্নত োদ (অকা)-এয,
৬.(অমযা) থ ঈমেলরত ভুমেয,
৭. ততাভায ভালরমকয অমাফ ফযআ ংঘলিত মফ,
৮. তা প্রলতমযাধ কযায তকঈআ থাকমফ না,
৯. তমলদন অভান বীলর্বামফ অমদালরত মত থাকমফ,
১০. াাড়ভূ দ্রুত গলতমত চরমত থাকমফ;
১১.(তলদন) দুমবণাগ মফ (এমক) লভথযা প্রলতন্নকাযীমদয,
১২. মাযা তাভাাচ্ছমর থণীন তিরাধূরা কযলেমরা।
১৩. তমলদন তামদয ধাক্কা ভাযমত ভাযমত জাান্নামভয অগুমনয লদমক লনময় মাওয়া মফ;
১৪. (তামদয ফরা মফ,) এ মচ্ছ তআ (তদামমিয) অগুন, মামক ততাভযা স্বীকায কযমত!
১৫. এিামক লক (ততাভামদয তচামি) মাদু (ভমন য়)? না ততাভযা অজ তদিমত ামচ্ছা না?
১৬. (মাও, ততাভযা এমত জ্বরমত থামকা,) তঃয (এিামন ফম) ততাভযা ধধমণয ধাযর্ কমযা লকংফা না কমযা,
কামণত তা ততাভামদয জমনয ভান কথা; ততাভামদয (লিক) ত (ধযমনয) লফলনভয়আ অজ প্রদান কযা মফ, তম
(ধযমনয) কাজ ততাভযা কযমত।
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১৭.(যলদমক) মাযা অল্লামক বয় কমযমে, তাযা ফযআ (অজ) জান্নামতয (ুযভয) ঈদযামন ও (পুযন্ত)
তনয়াভমত ফস্থান কযমফ,
১৮. তামদয ভালরক তামদয মা তদমফন তামতআ তাযা ন্তুষ্ট মফ, তামদয ভালরক তামদয জাান্নামভয কমিায অমাফ
তথমক ফাাঁলচময় তদমফন।
১৯.(তামদয অমযা ফরা মফ, দুলনয়ায়) ততাভযা তমভন অভর কযমত তায লফলনভময় (লযতৃলিয ামথ অজ
এিামন) ানাায কযমত থামকা,
২০. তাযা ালযফদ্ধবামফ াতা অমন তরান তদয়া ফস্থায় ভাীন মফ, অয অলভ ুদয ুদয তচািলফলষ্ট
ুদয হুমযয ামথ তামদয লভরন ঘলিময় তদমফা।
২১. তম ফ ভানুল লনমজযা অল্লায ওয ইভান এমনমে এফং তামদয ন্তানযাও এ ইভামনয ফযাাময তামদয
নুফতণন কমযমে, অলভ (তলদন জান্নামত) তামদয ন্তান ন্তলতমদয তামদয (লনজ লনজ লতা ভাতায) ামথ
লভলরময় তদমফা, অয এ জমনয অলভ তামদয (লতা ভাতায) াওনায লকেুআ হ্রা কযমফা না, (ফস্তুত) প্রমতযক
ফযলক্তআ লনজ লনজ কভণপমরয ামত ফদী ময় অমে।
২২.(জান্নামত) অলভ তামদয এভন (ফ ধযমনয) পরভূর ও তগাত (লদময় অামণ) লযমফন কযমফা মা তাযা
তমত চাআমফ।
২৩. তিামন তাযা এমক মযয কাে তথমক তয়ারা বময বময ানীয় লনমত থাকমফ, তিামন তকামনা থণীন
কথা (ও কাজকভণ) থাকমফ না এফং তকামনা যকভ যাধও থাকমফ না।
২৪. তামদয চাযাম তামদয (তফায) জমনয লনময়ালজত থাকমফ লকমায দর, মাযা এক একজন মফ তমন রুলকময়
যািা ভুক্তা।
২৫. তাযা একজন অমযকজমনয লদমক তচময় (তামদয দুলনয়ায জীফমনয) কথাফাতণা লজমে কযমত থাকমফ।
২৬. তাযা (তিন) ফরমফ হ্াাঁ, অভযা ততা অমগ অভামদয লযফামযয ভামে (ফ ভয় জাান্নামভয) বময় জীফন
কািাতাভ।
২৭.(অয এ কাযমর্আ অজ) অল্লা তায়ারা অভামদয ওয (এ ফ তনয়াভত লদময়) নুগ্র কমযমেন, (মফণালয)
লতলন অভামদয (জাান্নামভয) গযভ অগুমনয ালি তথমকও যিা কমযমেন।
২৮. অভযা অমগও অল্লা তায়ারামক ডাকতাভ, (অভযা জানতাভ) লতলন নুগ্রীর ও দয়ারু।
২৯. তএফ (ত নফী, ভানুলমদয) তুলভ (এ লদমনয কথা) স্মযর্ কযামত থামকা, অল্লা তায়ারায নুগ্রম তুলভ
তকামনা গর্ক নও, অফায তুলভ তকামনা াগরও নও (তুলভ মচ্ছা তাাঁয ফার্ী ফনকাযী একজন যাূর);
৩০. তাযা লক ফরমত চায়, এ ফযলক্ত একজন কলফ এফং ত তকামনা ধদফ দুঘণিনায় লতত তাক অভযা ত মিাআ
কযলে।'
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৩১. তুলভ (তামদয ) ফমরা, যাাঁ, ততাভযাও মিা কমযা, অলভও ততাভামদয ামথ মিা কযমফা;
৩২. ওমদয োন ফুলদ্ধআ লক ওমদয এফ ফরমত ফমর, না (অমর) ওযা (একলি) ীভারংঘনকাযী ম্প্রদায়!
৩৩.(থফা) এযা লক ফরমত চায়, ত (যাূর) লনমজআ (তকাযঅমনয) এ কথাগুমরা যচনা কময লনময়মে, (তয কথা
মচ্ছ) এযা ইভান অমন না,
৩৪. তাযা (লনমজমদয কথায়) মলদ তযফাদী য় তমফ তাযাও এ (তকাযঅমন)-য ভমতা লকেু একিা (যচনা কময)
লনময় অুক না!
৩৫. তাযা লক তকামনা স্রষ্টা োড়া এভলন এভলনআ ৃলষ্ট ময় তগমে, না তাযা (ফমর তম, তাযা) লনমজযাআ (লনমজমদয)
স্রষ্টা;
৩৬. না তাযা লনমজযা এ অকাভন্ডর ও বূভন্ডর ৃলষ্ট কমযমে?(অর কথা মচ্ছ,) এযা (অল্লা তায়ারায এ ৃলষ্ট
তমকেৌমর) লফশ্বাআ কময না;
৩৭. তামদয কামে লক ততাভায ভালরমকয (ম্পমদয) বান্ডায মড় অমে, না তাযা লনমজযা (ত ম্পমদয)
াাযাদায (তমজ ফমমে);
৩৮. থফা তামদয কামে (অভামন ঈিায ভমতা) তকামনা লাঁলড় অমে, মামত অমযার্ কময তাযা (অভামনয
লধফাীমদয) কথা শুমন অম? তামর তাযা (অভান তথমক) তানা লফলময়য ওয ুস্পষ্ট তকামনা প্রভার্ এমন
ালময করুক;
৩৯. থফা (ততাভযা লক অমরআ ভমন কমযা তম,) ফ কনযা ন্তানগুমরা অল্লা তায়ারায জমনয অয ততাভামদয
বামগ থাকমফ শুধু তেমরগুমরা!
৪০. লকংফা তুলভ লক (অল্লায লফধানভূ তেৌাঁোমনায লফলনভময়) তামদয কাে তথমক তকামনা ালযশ্রলভক দাফী
কযমো, মা তামদয কামে (দুলফণ) জলযভানা ফমর ভমন মচ্ছ;
৪১. থফা তামদয কামে যময়মে দৃয (োমনয এভন) লকেু মা তাযা লরমি যািমে;
৪২. না (এয তকামনািাআ নয়), এযা (অমর) ততাভায লফরুমদ্ধ তকামনা লড়মন্ত্র কযায পলদ অাঁিমত চায়; (থচ)
মাযা অল্লা তায়ারামক স্বীকায কময তাযাআ (লযর্ামভ) লড়মতন্ত্রয লকাময লযর্ত য়;
৪৩. অল্লা তায়ারায ফদমর এমদয লক নয তকামনা ভাফূদ অমে? অল্লা তায়ারা ততা এমদয (মাফতীয়) তমযকী
কভণকান্ড তথমক লফে।
৪৪. মলদ (কিমনা) এযা তদিমত ায়, অভান তথমক (তভমঘয) একলি িুকমযা তবংমগ ড়মে, তামর (তামক এযা
অল্লায তকামনা লনদণন ভমন না কময) ফরমফ, এ ততা মচ্ছ ুঞ্জীবূত এক িন্ড তভঘ ভাে!
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৪৫.(ত নফী,) তুলভ এমদয তেমড় দাও এভন ভয় মণন্ত মিন তাযা ত লদনলি স্বচমি তদমি তনমফ তমলদন তাযা হু
োন ূনয ময় ড়মফ,
৪৬. তআ (ফণনাা) লদমন তামদয তকামনা লড়মন্ত্র (ও পলদ)-আ তকামনা কামজ রাগমফ না এফং তলদন তামদয
তকামনা যকভ াামযও কযা মফ না;
৪৭. মাযা মুরুভ কমযমে তামদয জমনয এ োড়াও (ালথণফ জীফমন) এক ধযমনয অমাফ যময়মে, লকন্তু তামদয
লধকাংআ জামন না।
৪৮. (ত নফী,) তুলভ ততাভায ভালরমকয লদ্ধান্ত অা মণন্ত ধধমণয ধাযর্ কমযা, তুলভ (ফযআ) অভায তচামিয
াভমন অমো, তুলভ মিন (মযা তযাগ কময) ঈমিা তিন তুলভ প্রংায ামথ ততাভায ভালরমকয ভাাত্ম্য তঘালর্া
কমযা,
৪৯. যামতয একাংমও তুলভ তাাঁয তাফী াি কমযা, অফায (যামতয তমল) তাযাগুমরা িলভত ফায যও
(তাাঁয ভাাত্ম্য তঘালর্া কমযা)।
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ূযা অন নাজভ
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ৬২, রুকু ৩
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. নক্ষমেয থ মখন তা ডুমফ মায়,
২. ততাভামদয াথী থ বুমর মায়নন, ত থভ্রষ্টও য়নন,
৩. ত কখমনা ননমজয তথমক তকামনা কথা ফমর না,
৪. ফযং তা মে ওী', মা (তায কামে) াঠামনা য়,
৫. তামক এটা ননখময় নদময়মে এভন একজন (তপমযতা), তম প্রফর নিয নধকাযী,
৬.(ত মে) জাত ফুনিভত্তায নধকাযী; তঃয ত (একনদন নতি নতিআ) ননজ অকৃনতমত (তায াভমন
এম) দাাঁড়ামরা,
৭.(এভনবামফ দাাঁড়ামরা তমন) ত ঊর্ধ্ণাকাময উনযবামগ (নধনিত);
৮. তাযয ত কামে এমরা, তঃয ত অমযা কামে এমরা,
৯. (এ ভয়) তামদয (উবময়য) ভামে ফিফধান থাকমরা (ভাে) দুআ ধনুমকয (ভান), নকংফা তায চাআমতও কভ!
১০. তঃয ত তাাঁয (অল্লায) ফান্দায কামে ওী ত াঁমে নদমরা, মা তায ত াঁোমনায (দানয়ত্ব) নেমরা;
১১.(ফাআমযয তচাখ নদময়) মা ত তদমখমে (তায তবতমযয) ন্তয তা নভথিা প্রনতন্ন কমযনন।
১২. ততাভযা নক ত নফলময় নফতমকণ নরপ্ত মত চামো মা ত ননমজয তচামখ তদমখমে!
১৩.(ত বুর কমযনন, কাযর্) ত তামক অমযকফাযও তদমখনেমরা,
১৪.(ত তামক তদমখনেমরা) তদযাতুর তভান্তাা'য কামে।
১৫. মায কামেআ যময়মে (তভামভনমদয নচযস্থায়ী) নঠকানা জান্নাত;
১৬. ত তদযানট' (তখন) এভন এক (তজিানত) নদময় অেন্ন নেমরা, মা দ্বাযা তায অেন্ন ওয়া (তাবনীয়) নেমরা,
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১৭.(তাআ এখামন তায) তকামনা দৃনষ্ট নফভ্রভ য়নন এফং তায দৃনষ্ট তকামনাযকভ ীভারংঘনও কমযনন।
১৮. ফিআ ত অল্লা তায়ারায ফমড়া ফমড়া ননদণনভূ তদমখমে।
১৯. ততাভযা নক তবমফ তদমখমো রাত' ও উমমা' ম্পমকণ?
২০. এফং তৃতীয় অমযকনট (তদফী) ভানাত' ম্পমকণ!
২১.(ততাভযা নক ভমন কময ননময়মো,) ুে ন্তান ফ ততাভামদয জমনি অয কনিা ন্তান ফ অল্লায জমনি?
২২. (তা মর ততা) এ (ফন্টন) মফ ননতান্তআ একটা ংগত ফন্টন!
২৩.( ভূরত) এগুমরা কনতয় (তদফ তদফীয) নাভ োড়া অয নকেুআ নয়, মা ততাভযা ননমজযা এফং ততাভামদয ফা
দাদাযা নঠক কময ননময়মো, অল্লা তায়ারা এ (নামভ)-য ভথণমন তকামনা যকভ দরীর প্রভার্ নানমর কমযননন; এযা
(ননমজমদয ভনগড়া) অন্দাম নুভামনযআ নুযর্ কময এফং (নধকাং তক্ষমেআ) এযা ননমজমদয প্রফৃনত্তয আো
অকাংখায ওয চমর, থচ তামদয কামে (আনতভমধিআ) তামদয ভানরমকয ক্ষ তথমক ুস্পষ্ট তদায়াত এম
তগমে।
২৪. তঃয (ততাভযাআ ফমরা, এমদয কাে তথমক) ভানুল মা তমত চায় তা নক ত কখমনা তমত াময
২৫. দুননয়া ও অমখযাত ততা অল্লা তায়ারায জমনিআ।
২৬. কমতা তপমযতাআ ততা যময়মে অভামন, (নকন্তু) তামদয তকামনা ুানযআ পরপ্রূ য় না মমতাক্ষর্ না
অল্লা তায়ারা, মামক আো এফং মামক বামরাফামন তামক নুভনত না তদন।
২৭. মাযা যকামরয ওয নফশ্বা স্থান কময না, তাযা তপমযতামদয (তদফী তথা) নাযীফাচক নামভ নবনত
কময।
২৮. থচ এ ফিাাময তামদয কামে তকামনা জ্ঞানআ তনআ; তাযা ততা তকফর অন্দাম নুভামনয ওযআ চমর, অয
মতিয তভাকামফরায় (অন্দাম) নুভান ততা তকামনা কামজআ অম না,
২৯. তএফ (ত নফী), তম ফিনি অভায (ুস্পষ্ট) স্মযর্ তথমক ময তগমে, তায ফিাাময তুনভ তকামনা মযায়া
কমযা না, (কাযর্) ত ততা ানথণফ জীফন োড়া অয নকেুআ কাভনা কময না;
৩০. তামদয (ভমতা তবাগি ফিনিমদয) জ্ঞামনয ীভামযখা ততা ওটুকুআ; (এ কথা) একভাে ততাভায ভানরকআ
বামরা জামনন তক তায থ তথমক নফচুিত ময় তগমে এফং নতননআ বামরা কময ফরমত ামযন তক নঠক মথয
ন্ধান তময়মে।
৩১. অভানভূ ও মভীমনয ফ নকেু অল্লা তায়ারায জমনি, এমত কময মাযা খাযা কাজ কময তফড়ায় নতনন
তামদয (খাযা) প্রনতপর দান কযমফন এফং মাযা বামরা কাজ কময তামদয নতনন (এ জমনি) ভাুযস্কায প্রদান
কযমফন;
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৩২. (এটা তামদয জমনি) মাযা ফমড়া ফমড়া গুনা তথমক এফং (নফমলত) শ্লীরতা তথমক তফাঁমচ থামক, তোমটাখামটা
গুনা (ংঘনটত) মরও (তাযা অল্লায ক্ষভা তথমক ফনিত মফ না, কাযর্), ততাভায ভানরমকয ক্ষভা (-য নযনধ)
মনক নফত্মৃত; নতনন ততাভামদয তখন তথমকআ বামরা কময জামনন, মখন নতনন ততাভামদয (এ) মভীন তথমক য়দা
কমযমেন, (তখনও নতনন ততাভামদয জানমতন) মখন ততাভযা নেমর ততাভামদয ভাময়য তমট (ক্ষুদ্র একনট) ভ্রুমর্য
অকাময, তএফ কখমনা ননমজমদয নফে দাফী কমযা না; অল্লা তায়ারাআ বামরা জামনন তকান ফিনি (তাাঁমক)
তফী বয় কময।
৩৩.(ত নফী,) তুনভ নক ত ফিনিনটমক তদমখানন, তম (অল্লা তায়ারায থ তথমক) ভুখ নপনযময় ননমরা,
৩৪. তম ফিনি াভানি নকেুআ দান কযমরা, তঃয ম্পূর্ণবামফ (ননমজয) াত গুনটময় ননমরা।
৩৫. তায কামে নক দৃি জগমতয তকামনা জ্ঞান নেমরা তম, তা নদময় ত (নি নকেু) তদখমত ানেমরা।
৩৬. তামক নক (একথা) জানামনা য়নন তম, ভুায (কামে াঠামনা অভায) ীপাভূত নক (কথা তরখা) অমে,
৩৭.(তামক নক) আফযাীমভয কথা জানামনা য়নন, আফযাীভ ততা (অল্লায) নফধানাফরী ুমযাুনযআ ারন কমযমে,
৩৮.(তামক নক এটা ফরা য়নন তম,) তকামনা ভানুলআ মনিয (াময) তফাো উঠামফ না,
৩৯. ভানুল তমতাটুকুআ ামফ মমতাটুকু ত তচষ্টা কযমফ,
৪০. অয তায কাজকভণ (যীক্ষা-ননযীক্ষা কযা মফ এফং নচমযআ তা) তদখা মফ,
৪১. তঃয তামক তায ুমযাুনয নফননভয় তদয়া মফ,
৪২. নযমমল (ফাআমক একনদন) ততাভায ভানরমকয কামেআ ত াঁেুমত মফ,
৪৩. নতননআ (ফাআমক) াান, নতননআ (ফাআমক) কাাঁদান,
৪৪. নতননআ (ভানুলমক) ভামযন, নতননআ (তামদয) ফাাঁচান, ৪৫. নতননআ নয নাযীয মুগর য়দা কমযমেন,
৪৬.(য়দা কমযমেন) এক নফন্দু (স্খনরত) শুক্র তথমক,
৪৭. ননশ্চয়আ ুনযায় এমদয জীফন দান কযায দানয়ত্বও (নকন্তু) তাাঁয (একায),
৪৮. নতননআ (তামক) ধনারী কমযন এফং নতননআ ুাঁনজ দান কময তা স্থায়ী যামখন,
৪৯. নতনন তযা' (নাভক) নক্ষমেযও ভানরক,
৫০. নতননআ প্রাচীন অদ ম্প্রদায়মক র্ধ্ং কময নদময়মেন,
৫১.(নতনন অমযা র্ধ্ং কমযমেন) াভূদ জানতমক (এভনবামফ), তামদয একজনমকও ফনষ্ট যামখননন,
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৫২. এয অমগ (নতনন র্ধ্ং কমযমেন) নূতয জানতমক; তকননা তাযা নেমরা বীলর্ মামরভ ও চযভ নফমদ্রাী;
৫৩. নতনন একনট জনদমক ওময উনঠময় উমটা কময তপমর নদময়মেন।
৫৪. তঃয ত জনমদয ওয নতনন তেময় নদমরন এভন এক (বয়ংকয) অমাফ, মা (তামক ুমযাুনযবামফ)
তেময় নদমরা,
৫৫. তাযযও (ত ননমফণাধ ভানুল,) তুনভ ততাভায ভানরমকয তকান তকান ননদণমন মন্দ প্রকা কমযা!
৫৬. (অমামফয) তকণকাযী (এ নফী ততা) অমগয (াঠামনা) তকণকাযীমদযআ একজন!
৫৭.(ত্বনযত অগভনকাযী তকয়াভমতয) ক্ষর্নট (অজ) অন্ন ময় তগমে,
৫৮. অল্লা তায়ারা োড়া তকউআ ত ক্ষর্নটয (নদন কার ম্পনকণত তথি) উদঘাটন কযমত াযমফ না;
৫৯. এগুমরাআ নক (তামর) তফ নফলয় মায ফিাাময ততাভযা (অজ যীনতভমতা) নফস্ময়মফাধ কযমো,
৬০.(এফ নফলয় ননময়) ততাভযা (অজ) াাান কযমো, থচ (নযর্ামভয কথা তবমফ) ততাভযা তভামটআ কাাঁদমো
না,
৬১.(ভমন মে) ততাভযা (ভূরফিাামযআ) উদাীন ময় যময়মো।
৬২. তএফ ততাভযা অল্লা তায়ারায াভমন াজদাফনত ও এফং (কাউমক যীক কযা ফিতীত) তাাঁযআ এফাদাত
কমযা।
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ূযা অর ক্বাভায
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ৫৫, রুকু ৩
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ

১. ককয়াভত ননকটফতণী ময় কগমে এফং চাাঁদ নফদীর্ণ ময় কগমে !
২. (এমদয ফস্থা মে,) এযা ককামনা ননদণন কদখমর তা কেমক ভুখ নপনযময় কনয় এফং ফমর, এটা কতা মে এক
নচযাচনযত মাদুকযী (ফযাায)।
৩.(তাযা তয) স্বীকায কময এফং ননমেমদয কখয়ার খুীয নুযর্ কময চমর, (েচ) প্রমতযক কামেয একনট
চূড়ান্ত ননস্পনিয (ভয়) যময়মে।
৪. ফযআ এ করাকমদয কামে (তীত োনতভূকয ওয অমামফয) ংফাদভূ এমমে, (এভন ংফাদ) মামত
(নফমরাময ানিয) হাঁনয়াযী যময়মে,
৫. এগুমরা মে ুমযাুনয জ্ঞানভৃদ্ধ ঘটনা, মনদও এফ তকণফার্ী তামদয ককামনাআ উকাময অম না,
৬.(ক নফী) তুনভ এমদয কেমক ভুখ নপনযময় নাও। কমনদন একেন অহ্বানকাযী এমদয একনট নপ্রয় নফলময়য নদমক
অহ্বান কযমফ।
৭.(কনদন) তাযা ফনত দৃনি ননময় (এমক এমক) কফয কেমক এভনবামফ কফনযময় অমফ, কমন আতিত নফনিপ্ত
ঙ্গামরয দর,
৮. তাযা ফাআ (তখন কআ) অহ্বানকাযীয নদমক কমদেৌড়ামত োকমফ; মাযা (এ নদনমক) স্বীকায কমযনেমরা, তাযা
ফরমফ, এ কতা (কদখনে অমরআ) এক বয়াফ নদন!
৯. এমদয অমগ নুময োনতও (এবামফ তামদয নফীমক) স্বীকায কমযনেমরা, তাযা অভায ফান্দা (নু নফী)-কক
নভেযা াফযি কমযমে, তাযা তামক াগর ফমর অখযানয়ত কমযমে, তামক (নানাবামফ) ধভক কদয়া ময়নেমরা।
১০. ফমমল ক তায ভানরকমক ডাকমরা (এফং ফরমরা ক অভায ভানরক), ফযআ অনভ ায় (ময়
মড়নে), তএফ তুনভআ (এমদয কাে কেমক) প্রনতমাধ নাও।
১১. এযয অনভ (তায ডামক াড়া নদরাভ এফং) প্রফর ফৃনিয ানন ফলণমর্য েমনয অভামনয দ্বাযভূ খুমর
নদরাভ,
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১২. বূনভয িয (নফদীর্ণ কময তামক াননয) প্রচন্ড প্রস্রফমর্ নযর্ত কযরাভ, তঃয (অভান ও মভীমনয) ানন
এক োয়গায় নভনরত মরা এভন একনট কামেয েমনয, মা অমগ কেমকআ নিক কময যাখা ময়নেমরা,
১৩. তখন অনভ তামক কাি ও কমযক (নননভণত একনট) মামন উনিময় ননরাভ,
১৪. মা অভায (প্রতযি) দৃনিয াভমন (ধীময ধীময) ফময় চরমরা, এনট নেমরা ক ফযনিয েমনয একনট নফননভয়,
মামক (ভাত্র নকেু নদন অমগও) স্বীকায কযা ময়নেমরা।
১৫. অনভ (েরমান দৃ) ক নেনননটমক (যফতণী ভানুলমদয েমনয) একনট ননদণন নমমফ কযমখ নদময়নে, কক
অমে (অে এয কেমক) নিা গ্রর্ কযায?
১৬. (যাাঁ, এভন ককউ োকমর এমা, কদমখ নাও,) ককভন (কমিায) নেমরা অভায অমাফ এফং (কমতা তয নেমরা)
অভায তকণফার্ী!
১৭. অনভ (ফযআ) উমদ গ্রর্ কযায েমনয এ ককাযঅনমক ে কময নদময়নে, কক অমে (কতাভামদয ভামে
এয কেমক) নিা গ্রর্ কযায?
১৮. অ'দ োনতয করামকযাও (অভায নফীমক) নভেযা প্রনতন্ন কমযমে, (কতাভযা কদমখ ননমত ামযা তামদয প্রনত)
অভায অমাফ ককভন (কমিায) নেমরা এফং (কমতা তয নেমরা) অভায তকণফার্ী!
১৯. এক স্থায়ী কুরিমর্য নদমন অনভ তামদয ওয প্রফর ফায়ু কপ্রযর্ কমযনেরাভ,
২০. মা ভানুলমদয এভনবামফ েুাঁমড় ভাযনেমরা, কমন তা কখেুয গামেয এক একনট উত্ানটত কান্ড!
২১. (যাাঁ, কদমখ নাও,) ককভন (কমিায) নেমরা অভায অমাফ অয (কমতা তয নেমরা) অভায তকণফার্ী!
২২. ফযআ অনভ উমদ গ্রমর্য েমনয ককাযঅনমক ে কময নদময়নে, কক অমে (তা কেমক) নিা গ্রর্
কযায?
২৩. াভূদ ম্প্রদায়ও (অমামফয) তকণকাযী (নফী ও যাূর)-কদয নভেযা প্রনতন্ন কমযনেমরা।
২৪. তাযা ফমরনেমরা, অভযা নক এভন একেন করামকয কো কভমন চরমফা, কম ফযনি একা অভামদযআ একেন,
(এবামফ) তায অনুগতয কযমর নতযআ কতা অভযা ফমড়া কগাভযাী ও াগরাভী কামে ননভনিত ময় ড়মফা।
২৫. অভামদয ভামে ক-আ নক একভাত্র ফযনি, মায ওয (অল্লায) ওী নানমর কযা ময়মে, (অমর) ক মে
একেন চযভ নভেযাফাদী ও ংকাযী ফযনি।
২৬. অগাভীকার (ভানফচামযয নদন) তাযা বামরা কমযআ এটা োনমত াযমফ, কক নেমরা তামদয ভমধয নভেযাফাদী
ও ংকাযী ফযনি!
২৭. অনভ (নচমযআ) তামদয যীিায েমনয একনট উষ্ট্রী ািামফা, তুনভ একান্ত কামে কেমক তামদয নদমক রিয
কমযা এফং (একটুখানন) ধধমণয ধমযা এফং তামদয নযর্াভটা কদমখা,
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২৮. তামদয ফমর দাও, (কুয়ায) ানন ফযআ তামদয (ও উষ্ট্রীয) ভমধয বাগ কময কদয়া ময়মে এফং তামদয ফাআ
(ারাক্রমভ) কুয়ায াম ানময মফ।
২৯. নযমমল তাযা (নফমরা কযায েমনয) তামদয (এক) ফন্ধুমক কডমক অনমরা, ক (উষ্ট্রীমক েুনয নদময়) অক্রভর্
কযমরা এফং (কনটয াময়য) ননর ককমট কপরমরা।
৩০. (যাাঁ, তঃয কতাভযাআ কদমখমো) ককভন নেমরা অভায অমাফ, (কমতা তয নেমরা) অভায তকণফার্ী!
৩১. তঃয অনভ তামদয ওয কপ্রযর্ কযরাভ ভাত্র একনট গেণন, এমতআ তাযা শুষ্ক াখাল্লফ নননভণত েন্তু
োমনায়াযমদয দনরত কখায়ামড়য ভমতা ময় কগমরা।
৩২. কফাোয েমনয অনভ ককাযঅন ে কময নানমর কমযনে, (তা কেমক) উমদ গ্রর্ কযায ভমতা ককউ অমে
নক?
৩৩. রূমতয োনতয করামকযাও তকণকাযী (নফী)-কদয নভেযাফাদী ফমরনেমরা।
৩৪. (পমর) অনভ তামদয ওয কপ্রযর্ কযরাভ ােয (ননমিকাযী এক ধযমনয) ফৃনি, রূমতয নযফায নযেন ও
তায নুফতণনকাযীমদয ফামদ; যামতয কল প্রমযআ অনভ তামদয উদ্ধায কময ননময়নেরাভ,
৩৫. এ (কাে)-টা নেমরা (তামদয প্রনত) অভায একান্ত নুগ্র; কম ফযনি অভায (নুগ্রময) কৃতজ্ঞতা অদায়
কময অনভ তামক এবামফআ ুযস্কৃত কনয।
৩৬. ক (রূত) অভায কমিায াকড়াও ম্পমকণ তামদয ফায ফায বয় কদনখময়নেমরা, নকন্তু এ তকণীকযমর্ তাযা
ফাকনফতন্ডা শুরু কময নদমরা।
৩৭. (তঃয) তাযা তায কামে এম (কুভতরমফয েমনয) তায কভভানমদয (ননময় মাফায) দাফী কযমরা, অনভ
(তখন) তামদয দৃনিনি নফরুপ্ত কময নদরাভ, (অনভ তামদয ফররাভ), এফায কতাভযা অভায অমাফ উমবাগ
কমযা এফং (অভায) তকণফার্ী (ফজ্ঞা কযায নযর্াভটা)-ও কদমখ নাও!
৩৮. প্রতূযকলআ তামদয ওয অভায এক মভাঘ অমাফ প্রচন্ড অঘাত ানমরা,
৩৯.(অনভ ফররাভ,) তঃয কতাভযা অভায এ অমাফ অস্বাদন কযমত োমকা এফং (অভায) তকণকাযীমদয
উমিা কযায (নযর্াভটাও একফায) কদমখ নাও।
৪০. অনভ এ ককাযঅনমক নিা গ্রর্ কযায েমনয ে (কময নানমর) কমযনে, নকন্তু ককউ অমে নক (এ কেমক)
নিা গ্রর্ কযায?
৪১. কপযাউমনয োনতয করাকমদয কামেও অভায ি কেমক তকণকাযী (মনক ননদণন) এমনেমরা,
৪২. নকন্তু তাযা অভায ভুদয় ননদণন স্বীকায কমযমে, (অয নযর্ামভ) অনভও তামদয (ি ামত) াকড়াও
কযরাভ নিক কমভনন কময ফণনিভান িা (নফমরাীমদয) াকড়াও কময োমকন।
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৪৩. (কতাভযা নক নতযআ ভমন কযমো,) কতাভামদয (ভামেয) এ কামপযযা কতাভামদয ূফণফতণী কামপযমদয চাআমত
(নি ও িভতায নদক কেমক) উত্কৃি? েফা (অভায) ককতামফয ককাোও নক কতাভামদয েমনয ফযানত (- ভূরক
নকেু নরনফদ্ধ) যময়মে?
৪৪. েফা তাযা ফরমে, অভযা নে (নতযআ) একনট যামেয় দর।
৪৫. নচমযআ এ (যামেয়) দরনট কাচনীয়বামফ যানেত ময় মামফ এফং (ম্মুখভয কেমক) ৃষ্ঠ প্রদণন কময
ারামত োকমফ।
৪৬.(নকন্তু এ ারামনাআ কতা তামদয কল নয়,) ফযং তামদয (ানিদামনয) ননধণানযত ির্ ককয়াভত কতা যময়মেআ,
অয ককয়াভত মফ তামদয েমনয ফমড়াআ কনিন ও ফমড়াআ নতি।
৪৭. ফযআ এফ যাধী (ননদারুর্) নফভ্রানন্ত ও নফকাযগ্রিতায ভামে মড় অমে।
৪৮. কমনদন তামদয উুড় কময (োান্নামভয) অগুমনয নদমক কিমর কনয়া মফ (তখন তামদয কঘায ককমট মামফ,
তঃয তামদয ফরা মফ); এফায কতাভযা োান্নামভয (অমামফয) স্বাদ উমবাগ কমযা,
৪৯. অনভ ফ কয়নট নেননমক ফযআ একনট ুনননদণি নযভার্ভমতা ৃনি কমযনে।
৫০. (অয) অভায হকুভ! ক কতা এক ননমভমল কচামখয রমকয ভমতাআ (কামণকয য়)।
৫১. কতাভামদয (ভমতা) ফহ (নফমরাী) োনতমক অনভ নফনা কময নদময়নে, তএফ অমে নক (তা কেমক) নিা
গ্রর্ কযায ভমতা ককউ?
৫২. তাযা মা নকেু কযমে (তায) ফটুকুআ (তামদয অভরনাভায়) ংযনিত অমে।
৫৩.(কখামন কমভনন যময়মে) প্রনতনট িুর নফলয়, (কতভনন) নরনফদ্ধ অমে প্রনতনট ফমড়া নফলয়ও।
৫৪.(যনদমক এ নফমরাময ে নযায কময) মাযা (অল্লামক) বয় কমযমে, তাযা নানদকার (এক ুযভয)
োন্নামত ও (প্রফাভান) ের্ণাধাযায় োকমফ,
৫৫. (তাযা ফস্থান কযমফ) মোমমাগয ম্মানেনক োয়গায়, নফার িভতায নধকাযী াফণমমবেৌভ অল্লা
তায়ারায ানন্নমধয।
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ূযা অয যাভান
ভদীনায় ফতীর্ণ, অয়াত ৭৮, রুকু ৩
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নামভ
১. যভ করুর্াভয় (অল্লা তায়ারা),
২. তততন (ততাভামদয) তকাযঅন তক্ষা তদময়মেন;
৩. তততন ভানুল ফাতনময়মেন, ৪.(বাফ প্রকাময জমনে) তততন তামক (কথা) ফরা ততিময়মেন।
৫. ুমণ ও চন্দ্র উবয়আ তনধণাতযত তাফ তভাতামফক (তফযাভ কক্ষথ ধময) চরমে,
৬.(মভীমন উত্াতদত মাফতীয়) রতাাতা ও গােগােড়া (ফ) তাাঁযআ াভমন াজদাফনত য়,
৭. অভান তামক তততন ভুন্নত কময তযমিমেন এফং (ভাূতনে তায বাযামভেয জমনে) তততন একতি ভানদন্ড
স্থান কমযমেন,
৮. মামত কময ততাভযা কিমনা (অল্লা তায়ারায তনধণাতযত এআ ভানদমন্ডয) ীভা ততক্রভ না কমযা।
৯. আনাপ তভাতামফক (ততাভযা ওমমনয) ভানদন্ড প্রততষ্ঠা কমযা এফং (ওমমন কভ তদময়) ভানদমন্ডয ক্ষতত াধন
কমযা না।
১০.(বূভন্ডরমক) তততন ৃতিযাতজয জমনে (তফতেময়) তযমিমেন,
১১. তামত যময়মে (ংিে) পরভূর, (অমযা যময়মে) তিজুয, মা (অল্লায কুদযমত) তিাায অফযমর্ (ঢাকা)
থামক,
১২.(অমযা যময়মে) বূতলমুক্ত েদানা ও ুগন্ধমুক্ত (পর),
১৩. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
১৪. তততন ভানুলমক ফাতনময়মেন তাড়াভমতা শুকমনা ঠনঠমন এক িুকমযা ভাতি তথমক,
১৫. এফং তিনমদয ফাতনময়মেন অগুন তথমক,
১৬. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
১৭.(তততন দুআ ভওুমভয) দুআ উদয়াচমরয ভাতরক এফং (অফায দুআ ভওুমভয) দুআ স্তাচমরযও ভাতরক।
১৮. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
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১৯. তততন দুতি ভুদ্রমক (ফময় চরায জমনে) তেমড় তদময় তযমিমেন তমন তা এমক মযয ামথ তভম তমমত াময,
২০.(তাযযও) তামদয উবময়য ভামে (যময় মায় এভন) একতি ন্তযার মায ীভা তাযা কিমনা ততক্রভ কযমত
াময না,
২১. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
২২. (এ) উবয় (ভুদ্র) তথমক তততন (ভাভূরেফান) প্রফার ও ভুক্তা তফয কময অমনন,
২৩. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
২৪. ভুমদ্র তফচযর্ীর াাড়ভ (ফমড়া ফমড়া) জাাজভূ ততা তাাঁযআ (ক্ষভতায প্রভার্),
২৫. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
২৬.(মভীন ও) তায ওয মা তকেু অমে তা ফআ (একতদন) তফরীন ময় মামফ,
২৭. ফাকী থাকমফ শুধু ততাভায ভাতরমকয ত্তা তমতন যাক্রভারী ও ভানুবফ,
২৮. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
২৯. এআ অকাভন্ডরী ও বূভন্ডমর মমতা তকেু অমে ফাআ তনজ তনজ প্রময়াজন তাাঁয কামেআ চায়; (অয) তততন
প্রতততদন (প্রততভুূতণ) তকামনা না তকামনা কামজ তত্য যময়মেন,
৩০. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৩১. ত ভানুল ও তিন, (এয ভামেও তকন্তু) অতভ ততাভামদয (তাফ তনয়ায) জমনে তচমযআ ভয় তফয কময তনমফা,
৩২. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৩৩. ত তিন ও ভনুলে ম্প্রদায়, মতদ অকাভন্ডর ও বূভন্ডমরয এ ীভামযিা ততক্রভ কযায ততাভামদয াধে
থামক তামর (মাও! তঃয) তা ততক্রভ কমযআ তদমিা; (তকন্তু অভায তদয়া তফমল) ক্ষভতা োড়া ততাভযা
তকেুমতআ (এ ীভা) ততক্রভ কযমত াযমফ না,
৩৪. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৩৫. ততদন ততাভামদয উবয় ম্প্রদাময়য ওয অগুমনয স্ফুতরংগ ও তধাাঁয়ায কুণ্ডরী াঠামনা মফ, ততাভযা
(তকেুমতআ তা) প্রততমযাধ কযমত াযমফ না,
৩৬. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৩৭. মিন অভান তপমি মামফ তঃয তিন তা (রার) চাভড়ায ভমতা যক্তফর্ণ ময় ড়মফ,
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৩৮. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৩৯. ততদন তকামনা ভানুল ও তিমনয (কাে তথমক তায) যাধ ম্পমকণ (তকামনা) ককতপয়ত) জানমত চাওয়া মফ
না,
৪০. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৪১. যাধীযা তামদয (যাধী) তচাযা তদময় (ততদন এভতনআ) তচতিত ময় মামফ, (যামধয নতথ তামদয
ররামিআ এাঁমি থাকমফ) এফং তামদয কামরয চুর ও া ধময ধময (াাঁতকময়) তনয়া মফ,
৪২. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৪৩.(ততদন তামদয ফরা মফ,) এ মে তআ জাান্নাভ মামক (এ) যাধী ফেতক্তযা তভথো ফরমতা,
৪৪. তাযা (ততদন) তায পুিন্ত াতন ও জাান্নামভয ভামে ঘুযমত থাকমফ,
৪৫. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনদণন স্বীকায কযমফ!
৪৬. তম ফেতক্ত তায তনমজয ভাতরমকয াভমন দাাঁড়াফায (ভয়মক) বয় কযমফ, তায জমনে থাকমফ দুমিা (ুযভে)
ফাতগচা,
৪৭. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৪৮. ত (ফাতগচা) দুমিাও (অফায) মফ ঘন ািা প্রািা তফতি,
৪৯. তঃয (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
৫০. তিামন দুমিা ের্ণাধাযা প্রফাভান থাকমফ,
৫১. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
৫২. তিামন প্রতততি পর থাকমফ (অফায) দু'প্রকামযয,
৫৩. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
৫৪.(জান্নামতয তধফাীযা তিামন) তযমভয অস্তয তদময় তভাড়ামনা ুরু পযাময ওয তরান তদময় (অময়ম)
ফমফ, (এ ভয়) উবয় উদোন (পর তামদয াভমন) েুরন্ত ফস্থায় থাকমফ,
৫৫. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
৫৬. তিানকায (গতর্ত তনয়াভমতয) ভমধে থাকমফ অয়তনয়না হুয, মামদয (জান্নামতয) এ (তধফাী)-তদয
অমগ তকামনা ভানুল তকংফা তিন কিমনা স্পণও কমযতন,
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৫৭. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৫৮. এযা তমন এক একতি প্রফার ও দ্মযাগ,
৫৯. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ?
৬০.(তুতভআ ফমরা,) উত্তভ (অনুগতে)এয তফতনভয় উত্তভ (ুযস্কায) োড়া অয তক মত াময?
৬১. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
৬২.(তনয়াভমতয) এ দুমিা (উদোন) োড়াও (তিামন) যময়মে দুমিা (তবন্ন ধযমনয) উদোন,
৬৩. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ!
৬৪. ত দুমিা (ফাতগচা মফ তচয) ফুজ ও ঘন,
৬৫. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৬৬. তিামন থাকমফ দুমিা ের্ণাধাযা, তপায়াযায ভমতা দা উের গততমত তা তফযাভ ফআমত থাকমফ,
৬৭. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৬৮. তিামন (অমযা) থাকমফ (যং তফযংময়য) পর াকড়া তিজুয ও অনায,
৬৯. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৭০. তিামন থাকমফ ত্ স্ববামফয (তনন্দ্ে) ুন্দ্যী যভর্ীযা,
৭১. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৭২. (এ) অয়তমরাচনা হুযযা (যময়মে) তাাঁফুমত (মক্ষভার্ ফস্থায়),
৭৩. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৭৪. এমদয অমগ নে তকামনা ভানুল তকংফা তিন এমদয স্পণও কমযতন,
৭৫. তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ,
৭৬.(জান্নামতয তধকাযী) এ ফেতক্তযা ুন্দ্য গাতরচায তফোনা ও ফুজ চাদমযয ওয তরান তদময় ফমফ, ৭৭.
তএফ (ত ভানুল ও তিন), ততাভযা ততাভামদয ভাতরমকয তকান তনয়াভত স্বীকায কযমফ, ৭৮. কমতা ভান
ততাভায ভাতরমকয নাভ, তততন ভাপ্রতাারী ও যভ নুগ্রীর।
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ূযা অর ওয়াকেয়া
ভক্কায় ফতীণণ, অয়াত ৯৬, রুেু ৩
যভান যীভ অল্লা তায়ারায নাকভ

১. মখন (কেয়াভকতয ফযম্ভাফী) ঘটনাটট ংঘটটত কফ,
২.(তখন) কেঈআ তায ংঘটটত ওয়ায স্বীোযোযী থােকফ না।
৩. এ (ঘটনা)-টট কফ (োকযা ভমণাদা) বূরুন্ঠনোযী, (অয োকযা ভমণাদা) ভুন্নতোযী,
৪. ৃটথফী মখন প্রফর েম্পকন েটম্পত কফ,
৫. ফণতভারা ম্পূণণরূক চুণ-ণ টফচুণণ েকয কদয়া কফ,
৬. তঃয তা টফটিপ্ত ধূরাফাটরকত টযণত কয় মাকফ,
৭. অয কতাভযা (ভানুলযা তখন) টতন বাগ কয় মাকফ;
৮.(প্রথভত কফ) ডান টদকেয দর, জাকনা এ ডান টদকেয করাে োযা?
৯.(টিতীয়ত কফ) ফাভ টদকেয দর, োযা এ ফাভ টদকেয করাে?
১০.(তৃতীয়ত কফ) গ্রফতণী (ইভান অনয়নোযী) দর, এযাআ (করা ভূরত প্রধান) গ্রগাভী দর,
১১. এযা কে (অল্লা তায়ারায) এোন্ত ঘটনষ্ঠ ফান্দা,
১২.(এযা ফস্থান েযকফ) কনয়াভকত টযূণণ জান্নাতভূক।
১৩.(একদয) ফক া ংটট (ফয কফ) অকগয করােকদয ভধয কথকে,
১৪. অয াভানয (ংআ) থােকফ যফতণী করােকদয ভাঝ কথকে;
১৫.(তাযা থােকফ) স্বণণখটচত অকনয ওয,
১৬. তায ওয তাযা (একে কযয) ভুকখাভুটখ (অকন) করান টদকয় (ফকফ)।
১৭. তাকদয চাযাক (তাকদয কফায জকনয) টচয টেকাযকদয এেটট দর ঘুযকত থােকফ,
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১৮. ানাত্র ও প্রফাভান ূযা বটতণ কয়ারা টনকয় (এযা প্রস্তুত থােকফ),
১৯. কআ (ূযা ান েযায) োযকণ তাকদয কোকনা টযঃী া কফ না, তাযা (কোকনা যেভ) কনাও েযকফ না,
২০.(কখাকন অকযা থােকফ) তাকদয টনজ টনজ ছন্দভকতা পরভূর,
২১.(থােকফ) তাকদয ভকনয চাটদা কভাতাকফে (যেভাটয) াখীয কগাত;
২২.(কফায জকনয ভজুদ থােকফ) ুন্দযী ুনয়না াথী তরুণী দর,
২৩. তাযা কমন (মকে) এে এেটট কঢকে যাখা ভুক্তা,
২৪.(এয ফ টেছুআ কে তাকদয) ক (োকজয) ুযস্কায মা তাযা (দুটনয়ায়) েকয এককছ।
২৫. কখাকন তাযা কোকনা থণীন প্ররা (ফা েথাফাতণা) শুনকত াকফ না,
২৬. (কখাকন) ফযং ফরা কফ (শুধু) াটন্ত, টনযফটেন্ন াটন্ত!
২৭.(তঃয অকফ) ডান াকয করাে, অয োযা (এ) ডান াকয করাে;
২৮.(তাযা ফস্থান েযকফ এভন এে ঈদযাকন,) কমখাকন থােকফ (শুধু) োাঁটাটফীন ফযআ গাছ,
২৯. (থােকফ) োাঁটদ োাঁটদ েরা,
৩০.(াটন্তদাটয়নী) ছায়া দূয-দূযান্ত মণন্ত ম্প্রাটযত কফ,
৩১. অয থােকফ প্রফাভান (ঝণণাধাযায) াটন,
৩২. মণাপ্ত (টযভাণ) পরভূর,
৩৩.(এভন ফ পর) মায যফযা েখকনা কল কফ না এফং (মায ফযফায েখকনা)নেনিদ্ধও েযা কফ না,
৩৪. অয থােকফ ঈাঁচু ঈাঁচু টফছানা;
৩৫. অটভ তাকদয (াথী হুযকদয) ফাটনকয়টছ ফানাকনায ভকতা (েকযআ),
৩৬.(তাকদয বফটষ্ট্য কে,) অটভ তাকদয টচয েুভাযী েকয কযকখটছ,
৩৭. তাকদয অকযেটট বফটষ্ট্য কে) তাযা (কফ) ভফয়কয কপ্রভ কাাটগনী,
৩৮.(এগুকরা কে প্রথভ দকরয ফ) ডান াকয করােকদয জকনয;
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৩৯.(এ ডান াকয করােকদয) এে টফযাট ংআ কফ অকগয করােকদয ভাঝ কথকে,
৪০.(অফায) কনকে কফ যফতণী করােকদয ভাঝ কথকেও;
৪১. মাযা ফাভ াকয করাে, তুটভ টে জাকনা এ ফাভ াকয করাে োযা;
৪২.(মাকদয ফস্থান কফ জাান্নাকভয) ঈত্তপ্ত ও পুটন্ত াটনকত,
৪৩. এফং (ঘন) োকরা যকঙয কধাাঁয়ায ছায়ায়,
৪৪.(ক ছায়া কমভন) ীতর নয়, (কতভটন তা কোকনা যেভ) অযাভদায়েও কফ না।
৪৫. এযা (কে কফ করাে মাযা) এয অকগ (দুটনয়ায়) তযন্ত ুখ ম্পকদ োটাকতা,
৪৬. এযা ফায ফায জঘনয া োকজ টরপ্ত কয়  কতা,
৪৭. এযা ফরকতা, অভযা মখন ভকয মাকফা এফং (ভকয মাওয়ায য) অভযা মখন ভাটট ও াক য ভটষ্ট্কত টযণত
কয় মাকফা, তখনও টে অভাকদয ুনযায় জীটফত েযা কফ?
৪৮.(জীটফত েযা কফ) টে অভাকদয ফাদাদা এফং ূফণুরুলকদযও?
৪৯.(ক নফী,) তুটভ ফকরা, ফযআ অকগ কযয ফ করােকেআ
৫০. এেটট টনটদণষ্ট্ টদকন (এেটা টনটদণষ্ট্ ভকয়) জক া েযা কফ !
৫১. তঃয (োকপযকদয ফরা কফ,) ওক থভ্রষ্ট্ ও (এ টদকনয অগভনকে) টভথযা প্রটতন্নোযী ফযটক্তযা,
৫২.(দুটনয়ায় মা জণন েকযকছা তায টফটনভকয় অজ) কতাভযা বিণ েযকফ মােেুভ' (নাভে এেটট) গাকছয ং,
৫৩. তঃয তা টদকয়আ কতাভযা (কতাভাকদয) কট বযকফ,
৫৪. তায ওয কতাভযা ান েযকফ (জাান্নাকভয) পুটন্ত াটন,
৫৫. তাও অফায ান েযকত থােকফ (ভরুবূটভয) তৃষ্ঞাতণ ঈকটয ভকতা েকয;
৫৬. এ কফ (কেয়াভকত) তাকদয (মথাথণ) কভভানদাযী;
৫৭. অটভ (কম) কতাভাকদয ফাআকে য়দা েকযটছ (এ েথাটা) কতাভযা টে টফশ্বা েযকছা না?
৫৮. কতাভযা কম (ন্তান ঈত্াদকনয জকনয এে টফন্দু) ফীমণাত েকয অকা, ক ম্পকেণ (েখকনা) টে কবকফ
কদকখকছা?
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৫৯. ফকরা কতা, তাকে টে কতাভযা (ূণণাংগ) ভানুল ফাটনকয় দাও না অটভ তায স্রষ্ট্া?
৬০. কতাভাকদয ভাকঝ (ফায) ভৃতুয অটভআ টনধণাযণ েটয এফং অটভ এ ফযাাকয কভাকটআ িভ নআ কম
৬১. কতাভাকদয ভকতাআ অকযে দর ভানুল টদকয় কতাভাকদয ফদর েকয কদকফা এফং (প্রকয়াজকন) কতাভাকদযআ
(অফায) এভনবাকফ বতযী েযকফা কম, কতাভযা টেছুআ জানকত াযকফ না।
৬২. কতাভযা (মখন) কতাভাকদয প্রথভ ৃটষ্ট্য ঘটনাটা ুটনটিতবাকফ জানকত ককযকছা, (তখন টিতীয় ফায ৃটষ্ট্য
বটফলযিাণী কথকে) কেন টিা গ্রণ েযকছা না?
৬৩. কতাভযা (মভীকন) কম ফীজ ফন েকয অকা ক ম্পকেণ টে েখকনা টচন্তা েকযকছা?
৬৪.(তা কথকে) পকরয ঈত্াদন টে কতাভযা েকযা না অটভআ তায ঈত্াদে?
৬৫. থচ অটভ মটদ চাআ তাকর (ংেুটযত ফ) ফীজ খ েুটায় টযণত েকয টদকত াটয, অয (তা কদকখ)
কতাভযা তবম্ব কয়  কফ,
৬৬.(কতাভযা ফরকত থােকফ, ায়! অজ)কতা অভাকদয ফণনা কয় কগকরা,
৬৭. অভযা কতা (পর কথকে অজ) ফটিতআ কথকে কগরাভ!
৬৮. েখকনা টে কতাভযা কআ াটন ম্বকে টচন্তা েকয কদকখকছা মা কতাভযা (ফ ভয়) ান েকযা;
৬৯.(ফরকত াকযা? অোকয) কভঘভারা কথকে এ াটন টে কতাভযা টনকজযা ফলণণ েকযা না অটভ এয ফলণণোযী?
৭০. থচ অটভ চাআকর এ (ুকয়) াটন রফণাক্ত েকয টদকত াটয, (াটনয এ ুন্দয ফযফস্থানায জকনয) কতাভযা
কেন অভায েৃতজ্ঞতা অদায় েযকছা না?
৭১. অগুন মা (প্রটতটদন) কতাভযা প্রজ্বটরত েকয থাকো তা ম্পকেণ টে েখকনা কবকফ কদকখকছা?
৭২. তায (জ্বারাকনায) গাছটট টে কতাভযা ৃটষ্ট্ েকযকছা না অটভ এয স্রষ্ট্া?
৭৩.( ভূরত) অটভআ একে (বযতায) টনদণন েকয কযকখটছ এফং একে ভ্রভণোযীকদয জকনয প্রকয়াজন ূযকণয
াভান ফাটনকয় টদকয়টছ।
৭৪. তঃয (ক নফী, এফ টেছুয জকনয) তুটভ কতাভায ভান ভাটরকেয নাকভয ভাাত্ম্য কঘালণা েকযা।
৭৫. তঃয অটভ থ েযটছ তাযোগুকরায স্তাচকরয,
৭৬. টতযআ (অভায কগাটা ৃটষ্ট্ বনুকণযয অকরাকে) তা কে এে ভা থ, মটদ কতাভযা জানকত;
৭৭. ফযআ কোযঅন এে ভাভমণাদাফান গ্রন্থ।
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৭৮. এটট টরটফদ্ধ যকয়কছ এেটট (মকে) যটিত গ্রকন্থ,
৭৯. ূত টফত্র ফযটতকযকে তা কেঈ স্পণও েকয না;
৮০.(কেননা তা) নাটমর েযা কয়কছ ৃটষ্ট্েূকরয ভাটরে অল্লা তায়ারায োছ কথকে।
৮১. কতাভযা এ (গ্রকন্থয অনীত) ফাণীকে টে াধাযণ েথাআ ভকন েযকত থােকফ?
৮২. এফং টভথযা প্রটতন্ন েযাটাকেআ কতাভযা কতাভাকদয জীটফো (অযকণয কা) ফাটনকয় কনকফ?
৮৩. মখন কোকনা (ভানুকলয) প্রাণ (তায) েন্ঠনারীকত এক ক াঁকছ মায়,
৮৪. তখন (কেন) কতাভযা (াকয়য ভকতা) তাটেকয় থাকো,
৮৫.(এ ভয় কতা ফযং) কতাভাকদয চাআকত অটভআ কআ (ভুভূলুণ) ফযটক্তয কফী োকছ থাটে, (টেন্তু) কতাভযা এয
টেছুআ কদখকত াও না।
৮৬. কতাভযা মটদ এভন িভ না-আ ও,
৮৭. কতাভযা মটদ (কতাভাকদয িভতায দাফীকত) তযফাদী ও, তাকর কেন কআ (কফটযকয় মাওয়া প্রাণ)-কে
(ুনযায় তায কদক) টপটযকয় অকনা না।
৮৮.হ্াাঁ মটদ ক (ভৃত) ফযটক্তটট অল্লায বনেটযপ্রাপ্ত (প্রথভ দকরয) এেজন কয় থাকে,
৮৯. তাকর (তায জকনয) থােকফ অযাভ অকয়, ঈন্নত ভাকনয অামণ ও কনয়াভকত বযুয (এে টচযন্তন) জান্নাত।
৯০. অয মটদ ক য় ডান াকয (টিতীয় দকরয) কেঈ,
৯১. তাকর (তাকে এআ ফকর টবনন্দন জানাকনা কফ,) কতাভায জকনয যকয়কছ (অল্লায ি কথকে) াটন্ত (অয
াটন্ত, োযণ), তুটভ কতা (টছকর) ডান াকযআ (এেজন);
৯২. অয মটদ ক য় (অল্লা তায়ারাকে) স্বীোযোযী টভথযাফাদী থভ্রষ্ট্ দকরয কেঈ
৯৩. তাকর পুটন্ত াটন িাযা (তায) অযায়ন েযা কফ,
৯৪. এফং ক জাান্নাকভয (েটঠন) অগুকন ঈনীত কফ।
৯৫. টনিয়আ এ কে এে কভাঘ তয (ঘটনা)।
৯৬. তএফ (ক নফী,) তুটভ কতাভায ভান ভাটরকেয টফত্র নাকভয তাফী াঠ েকযা।
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ূরা অ াদীদ
মদীনায় বতীর্ণ, অয়াত ২৯, রুকু ৪
রমান রীম অল্লা তায়াার নামম

১. অকালমন্ডী ও পৃথিবীমত যা থকছু অমছ তার ব থকছুআ অল্লা তায়াার পথবত্রতা এবং মাাত্ম্য ঘঘার্া কমর,
থতথন মাপরাক্রমলাী ও প্রজ্ঞাময়।
২. অমানমূ ও যমীমনর াবণমম েৌমত্ব তাাঁরআ জমনয, থতথন জীবন দান কমরন, থতথনআ মৃতুয ঘটান, থতথন ব
থকছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।
৩. থতথন অথদ, থতথন ন্ত, থতথন প্রকালয, থতথন প্রকালয এবং থতথন বণথবময় মযক বথত।
৪. থতথন মেন ঘআ মান ত্তা, থযথন ছয় থদমন অমানমূ ও যমীন ৃথি কমরমছন, তঃপর থতথন তার অরমল
মাীন ন; থতথন জামনন যা থকছু এ ূথমর ঘ তমর প্রমবল কমর, (অবার) যা থকছু ূথম ঘিমক ঘবথরময় অম,
অমান ঘিমক যা বথণত য় (তা ঘযমন থতথন জামনন অবার) অমামনর থদমক যা থকছু ওমে তাও (থতথন বগত
অমছন); ঘতামরা ঘযখামনআ িামকা না ঘকন থতথন ঘতামামদর ামিআ অমছন; ঘতামরা যা থকছু করমছা অল্লা
তায়াা তার ব থকছুআ ঘদখমছন।
৫. অমানমূ ও যমীমনর াবণমম েৌমত্ব তাাঁর জমনয, প্রথতথট থবয়মক তাাঁর থদমকআ থিথরময় ঘনয়া মব।
৬. থতথন রাতমক থমথলময় ঘদন থদমনর ামি, (অবার) থদনমক থমথলময় ঘদন রামতর ামি; থতথন মমনর (ঘকামর্
ুথকময় িাকা) থবয় ম্পমকণও মযক বগত রময়মছন।
৭. (ঘ মানু,) ঘতামরা ইমান অমনা অল্লা তায়াা ও তাাঁর রাূমর ওপর, অল্লা তায়াা ঘতামামদর ঘয
ম্পমদর থিকারী বাথনময়মছন তা ঘিমক (তাাঁরআ পমি) ঘতামরা বযয় কমরা; তঃপর ঘতামামদর মমিয যারা ইমান
অনমব এবং (অল্লার থনিণাথরত পমি) িণ বযয় করমব, ঘজমন ঘরমখা, তামদর জমনয (রময়মছ) এক মাপুরস্কার।
৮. ঘতামামদর এ থক মা, ঘতামরা ঘকন অল্লার ওপর ইমান অনমছা না? (থবমল কমর) যখন (স্বয়ং অল্লার)
রাূ ঘতামামদর ডাক থদময় বমছন, ঘতামরা ঘতামামদর মাথমকর ওপর ইমান অমনা এবং থতথন ঘতা (এ মমমণ)
ঘতামামদর কাছ ঘিমক প্রথতশ্রুথতও অদায় কমর থনময়থছমন, যথদ ঘতামরা থতযআ ইমানদার ও (তাম ঘআ
প্রথতশ্রুথত পান কমরা)।
৯. থতথনআ ঘ মান ত্তা থযথন তাাঁর বান্দার ওপর ুস্পি অয়াতমূ নাথয কমরমছন, ঘযন থতথন ঘতামামদর (এর
দ্বারা জামথয়ামতর) ন্ধকার ঘিমক (ইমামনর) অমার থদমক ঘবর কমর থনমত পামরন; অল্লা তায়াা ঘতামামদর
প্রথত পরম দয়াু ও একান্ত করুর্াময়।
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১০. ঘতামামদর এ থক মা, ঘতামরা ঘকন অল্লার পমি িণ বযয় করমত চাও না, িচ অমানমূ ও যমীমনর
ব থকছুর মাথকানা ঘতা অল্লা তায়াার জমনযআ; ঘতামামদর মমিয তারা কখমনা একআ রকম (মযণাদার থিকারী)
মব না, যারা থবজয় াথিত ওয়ার অমগ (অল্লার পমি) বযয় কমরমছ এবং (ময়দামনও) ংগ্রাম কমরমছ; তামদর
মযণাদা ওমদর তুনায় মনক ঘবলী যারা থবজয় াথিত বার পর অল্লার পমি িণ বযয় কমরমছ এবং ঘজামদ
ংল গ্রর্ কমরমছ; (বলয) অল্লা তায়াা এমদর বাআমকআ ঈত্তম পুরস্কার প্রদামনর ওয়াদা থদময়মছন; ঘতামরা
যা থকছুআ কমরা অল্লা তায়াা ঘ ম্পমকণ পূর্ণাংগ ামব জ্ঞাত রময়মছন।
১১. ঘক অমছ ঘয বযথি অল্লামক ঋর্ ঘদমব (এমন) ঈত্তম ঋর্, (যার থবথনময়) অল্লা তায়াা (পরকাম) তামক
কময়কগুর্ বাথড়ময় ঘদমবন এবং তার জমনয (িাকমব অমরা) বমড়া িরমনর পুরস্কার,
১২. ঘযথদন তুথম ইমানদার পুরু ও ইমানদার মথামদর এথগময় ঘযমত ঘদখমত পামব (ঘদখমব) তামদর ামমন
থদময় এবং তামদর ডান পাল থদময় নুমরর এক ঘজযাথতও এথগময় চমমছ, (এ ময় তামদর ঈমেমল বা মব), অজ
ুংবাদ ঘতামামদর জমনয (অর ঘ ুংবাদথট মে) জান্নামতর, যার পাদমদল থদময় (ুমপয়) ঝর্ণািারা বআমত
িাকমব, ঘখামন (ঘতামরা) বস্থান করমব নন্তকা িমর; অর এটা মে চরম ািয,
১৩. ঘথদন ঘমানামিক পুরু ও ঘমানামিক নারীরা ইমানদারমদর বমব, ঘতামরা অমামদর থদমক একটু তাকাও,
যামত কমর অমরা ঘতামামদর নুর ঘিমক থকছুটা মও অমা গ্রর্ করমত পাথর, তামদর বা মব, ঘতামরা (অজ)
ঘপছমন থিমর যাও এবং (পারম ঘখামন থগময়) অমার ন্ধান কমরা; তঃপর এমদর (ঈ ময়র) মাঝখামন একথট
প্রাচীর দাাঁড় কথরময় ঘদয়া মব, এমত একথট দরজাও িাকমব; যার ঘ তমরর থদমক িাকমব (অল্লার) রমত, অর
তার বাআমরর থদমক িাকমব ( য়াব) অযাব;
১৪. তখন ঘমানামিক দ ইমানদারমদর ঘডমক বমব, অমরা থক (দুথনয়ার জীবমন) ঘতামামদর ািী থছাম না;
তারা বমব, যাাঁ (বলযআ থছম), তমব ঘতামরা থনমজরাআ থনমজমদর (ঘগামরাীর থবপমদ) থবপদগ্রস্ত কমর
থদময়থছম, ঘতামরা (ব ময় ুমযামগর) মপক্ষায় িাকমত, (নানা রকমমর) মন্দ ঘপার্ করমত, (অম
দুথনয়ার) ঘমা ঘতামামদর ব ময়আ প্রতাথরত কমর রাখথছমা, অর এ ামব একথদন (ঘতামামদর বযাপামর)
অল্লার (পক্ষ ঘিমক মৃতুযর) িয়াা এম াথযর মা এবং ঘ (প্রতারক লয়তান) ঘতামামদর অল্লা তায়াা
ম্পমকণও ঘিাাঁকায় ঘিম ঘরমখথছমা।
১৫. তঃপর অজ (অযাব ঘিমক বাাঁচামনার জমনয) ঘতামামদর কাছ ঘিমক ঘকামনা রকম মুথিপর্ গ্রর্ করা মব
না, অর না তামদর কাছ ঘিমক ঘকামনা রকম মুথিপর্ গ্রর্ করা মব যারা অল্লা তায়াামক স্বীকার কমরমছ;
(অজ) ঘতামামদর (ঈ ময়র) থেকানা মব (জাান্নামমর) অগুন; (অর এ) অগুনআ মব (এখামন) ঘতামামদর
(একমাত্র) ািী; কমতা থনকৃি ঘতামামদর (এ) পথরর্াম!
১৬. ইমানদারমদর জমনয এখমনা থক ঘ ক্ষর্থট এম ঘপেৌাঁছুয়থন ঘয, অল্লার (অযামবর) স্মরমর্, অল্লা তায়াা ঘয
থেক (ঘকতাব) নাথয কমরমছন তার স্মরমর্ তামদর ন্তরমূ থবগথত ময় যামব এবং ঘ (কখমনাআ) তামদর
মমতা মব না, যামদর কামছ এর অমগ অল্লার ঘকতাব নাথয করা ময়থছমা, তঃপর তামদর ওপর এক
দীঘণকা থতবাথত ময় ঘগমা, যার িম তামদর মনও কথেন ময় ঘগমা; এমদর মমিয এক থবরাট ংলআ নািরমান (ঘিমক ঘগমা)।
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১৭. ঘতামরা ঘজমন ঘরমখা, অল্লা তায়াাআ এ ূথমমক তার মৃতুযর পর পুনরায় জীবন দান কমরন; বলযআ অথম
(অমার) যাবতীয় থনদণলন ঘতামামদর জমনয খুম খুম বর্ণনা কমরথছ, যামত ঘতামরা নুিাবন করমত পামরা।
১৮. ঘযব পুরু ও নারী (কাতমর অল্লার পমি) দান কমর এবং অল্লামক ঈত্তম ঋর্ প্রদান কমর, তামদর (ঘ
ঋর্) অল্লা তায়াার পক্ষ ঘিমক) বহু গুর্ বাথড়ময় ঘদয়া মব, (ঈপরন্তু) তামদর জমনয (িাকমব অমরা)
ম্মানজনক পুরস্কার।
১৯. অর যারা অল্লার ওপর ইমান এমনমছ, ইমান এমনমছ তাাঁর রুমর ওপর, তারাআ মে যিািণ তযবাদী,
যারা তামদর মাথমকর ামমন মতযর পমক্ষ াক্ষয দান করমব, তামদর বার জমনয (রময়মছ) তামদর (মাথমকর
পক্ষ ঘিমক) পুরস্কার এবং তামদর থনমজমদর নুর (-ও, যা তামদর ািমযর প্রমার্ বন করমব, পরথদমক), যারা
অমামক স্বীকার কমরমছ এবং অমার থনদলণনমূ থমিযা াবযস্ত কমরমছ তারা মব জাান্নামমর বাথন্দা।
২০. ঘতামরা ঘজমন রামখা, এ পাথিণব জীবন ঘখািূা, (াথ) তামালা জাাঁকজমক (প্রদলণন), পরস্পর ংকার
প্রদলণমনর প্রথতমযাথগতা, িন ম্পদ ও ন্তান ন্তথত বাড়ামনার ঘচিা ািনা ছাড়া অর থকছুআ নয়; (মগ্র থবয়টা)
ঘযন অকাল ঘিমক বথণত (এক পলা) বৃথি, যার (ঈত্পাথদত) িমর মাার কৃমকর মনমক খুলীমত মর ঘদয়,
তঃপর (একথদন) তা শুথকময় যায় এবং অঘস্ত অঘস্ত তুথম ঘদখমত পাও, তা ুদ রং িারর্ করমত শুরু কমরমছ,
তারপর তা (িণীন) খড়কুটায় পথরর্ত ময় যায়, (কামিরমদর জমনয পাথিণব জীবমনর ঘচিা ািনা এমথন এক
িণীন কাজ ছাড়া অর থকছুআ নয়); অর পরকামর জীবমন (তামদর জমনয িাকমব) কমোর অযাব এবং
(ইমানদারমদর জমনয িাকমব) অল্লার পক্ষ ঘিমক (তাাঁর) ক্ষমা ও ন্তুথি; (থতয কিা মে,) দুথনয়ার এ জীবন
কথতপয় ঘিাকা প্রতারর্ার ামগ্রী বব থকছুআ নয়।
২১. (তএব, এ ব িণীন প্রথতমযাথগতা বাদ থদময়) ঘতামরা ঘতামামদর মাথমকর পক্ষ ঘিমক ঘআ (প্রথতশ্রুত)
ক্ষমা ও থচরন্তন জান্নাত পাওয়ার জমনয এথগময় যাও, (এমন জান্নাত) যার অয়তন অমান যমীমনর মান প্রলস্ত,
তা প্রস্তুত কমর রাখা ময়মছ ঘব মানুমদর জমনয, যারা অল্লা তায়াা ও তাাঁর (পাোমনা) রুমর ওপর ইমান
এমনমছ;( মূত) এ মে অল্লা তায়াার এক নুগ্র, যামক থতথন চান তামকআ থতথন এ নুগ্র প্রদান কমরন;
অর অল্লা তায়াা মেন মা নুগ্রলী।
২২. (ামথগ্রক ামব ঘগাটা) দুথনয়ার ওপর থকংবা (বযথিগত ামব) ঘতামামদর ওপর যখথন ঘকামনা থবপযণয় অম,
তামক থস্তত্ব দান করার (বহু) অমগআ (তার থববরর্ একথট গ্রমে ঘখা িামক, অর অল্লা তায়াার জমনয এ কাজ
তযন্ত জ,
২৩. (অমগআ থমখ রাখার এ বযবস্থাথট এ জমনযআ রাখা ময়মছ) যামত কমর ঘতামামদর কাছ ঘিমক যা থকছু (ুমযাগ
ুথবিা) াথরময় ঘগমছ তার জমনয ঘতামরা অিমা না কমরা এবং অল্লা তায়াা ঘতামামদর যা থকছু থদময়মছন
তামতও ঘযন ঘতামরা ঘবলী মণাত্িুল্ল না ও; অল্লা তায়াা এমন ব ঘাকমদর ামাবামন না যারা ঔদ্ধতয ও
ংকার প্রদলণন কমর,
২৪. (অল্লা তায়াা তামদরও ামাবামন না) যারা থনমজরা কাপণর্য কমর, অবার নযমদরও কাপণর্য করার
অমদল ঘদয়; ঘয বযথি (ঘজমন বুমঝ অল্লার হুকুম ঘিমক) মুখ থিথরময় ঘনয় (তার জানা ঈথচত), অল্লা তায়াা
কামরাআ মুখামপক্ষী নন এবং থতথন মান প্রলংায় প্রলংথত।
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২৫. অথম বলযআ অমার রাূমদর কথতপয় ুস্পি থনদলণন (মানুমদর কামছ) পাথেময়থছ এবং অথম তামদর
ামি ঘকতাব পাথেময়থছ, অমরা পাথেময়থছ (অমার পক্ষ ঘিমক এক) নযায়দন্ড, যামত কমর মানু (এর মািযমম)
আনামির ওপর কাময়ম িাকমত পামর, তামদর জমনয অথম ঘাা নাথয কমরথছ, যার মমিয (একথদমক ঘযমন
রময়মছ) থবপু লথি, (নয থদমক রময়মছ) মানুমর বহুথবি ঈপকার, এর মািযমম ( মূত) অল্লা তায়াা ঘজমন
থনমত চান ঘক অল্লা তায়াা ও তাাঁর রাূমদর না ঘদমখও াাযয করমত এথগময় অম; অল্লা তায়াা প্রচন্ড
লথিমান ও মাপরাক্রমলাী।
২৬. অথম নু ও আবরাীমমক অমার রাূ থমমব ঘপ্ররর্ কমরথছ এবং তামদর ঈ ময়র বংলিরমদর মামঝ অথম
নবুওত ও ঘকতাব (ঘপ্ররমর্র বযবস্থা কমর) ঘরমখথছ, তঃপর তামদর মামঝ থকছু থকছু ঘাক থেক পি বম্বন
কমরমছ, (বলয) তামদর থিকাংল ঘাকআ থছমা না-িরমান।
২৭. তারপর (তামদর বংমল) এমকর পর এক অথম মনক রাূআ ঘপ্ররর্ কমরথছ, তামদর পমর (এক পযণাময়)
অথম মারআয়াম পুত্র ইামক (রাূ বাথনময়) পাথেময়থছ এবং তামক অথম (ঘদায়ামতর গ্রে) আথি দান কমরথছ,
(এর প্রথতষ্ঠায়) যারা তার অনুগতয কমরমছ তামদর মমন (তার প্রথত) দয়া ও করুর্া দান কমরথছ; (তার
নুারীমদর নুৃত ) ন্নযাবাদ! (অম) তারা থনমজরাআ এর ঈদ্ভব ঘথটময়মছ, অথম কখমনা এটা তামদর জমনয
থনিণারর্ কথরথন, (অথম তামদর শুিু বমথছাম) অল্লার ন্তুথি জণন করমত, তঃপর তারা এর যিাযি ক
অদায় কমরথন, তারপর তামদর মমিয যারা ইমান এমনমছ তামদর অথম (যিািণ) পুরস্কার থদময়থছ, থকন্তু তামদর
থিকাংল ঘাকআ থছমা না-িরমান।
২৮. ঘ ইমানদার বান্দারা, ঘতামরা অল্লা তায়াামক য় কমরা এবং তাাঁর ঘপ্রথরত রুমর ওপর ইমান অমনা,
এর িম অল্লা তায়াা ঘতামামদর থদ্বগুর্ নুগ্রম ূথত করমবন, থতথন ঘতামামদর জমনয স্থাপন করমবন ঘআ
অমা, যার াামযয ঘতামরা পি চমত ক্ষম মব, (ঈপরন্তু) থতথন ঘতামামদর (যাবতীয় গুনা খাতা) মাি কমর
ঘদমবন; অল্লা তায়াা ক্ষমালী ও পরম দয়াু,
২৯. অম ঘকতাবরা ঘযন একিাটা ( ামা কমর) ঘজমন থনমত পামর, অল্লা তায়াার ামানযতম নুগ্রমর
ওপরও তামদর ঘকামনা থিকার ঘনআ, যাবতীয় নুগ্র! ঘ ঘতা ম্পূর্ণ অল্লা তায়াারআ ামত, থতথন যামক আো
তামকআ এ নুগ্র দান কমরন; ( মূত) অল্লা তায়াা ুমান নুগ্রলী।
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ুযা আর মভাজাদারা
ভদীনায় অফতীর্ণ আয়াত ২২, রুকু ৩
যভান যীভ আল্লা তা’আরা য নামভ

১. (ম যূর,) তায কথা আল্লা তা’আরা (মথাথণই) শুমনমেন, মম (ভহরা) তায স্বাভীয ফযাাময
মতাভায ামথ ফাদানুফাদ কযহেমরা এফং (হনমজয অুহফধায জমনয) আল্লায কামেই পহযয়াদ কময
মাহিমরা, (আমর) আল্লা তা’আরা মতাভামদয উবময়য কথাফাতণাই শুনমেন; হনিঃমেম আল্লা
তা’আরা ফ হকেু মামনন এফং ফ হকেু মদমেন।
২. মতাভামদয ভমধয মাযা (তামদয ভাময়মদয যীমযয মকামনা অংময ামথ তুরনা কময) হনজ
স্ত্রীমদয ামথ মমায' কময (তামদয মজমন যাো উহিত), তামদয স্ত্রীযা হকন্তু কেমনা তামদয ভা নয়; ভা
মতা মি তাযা, মাযা তামদয জন্ম হদময়মে; (এ কাজ কময) তাযা ভূরত) অনযায় ও হভথযা কথাই
ফমর; (তাযযও) আল্লা তা’আরা মিন (ভানুমলয) গুনা মভািনকাযী ও যভ ক্ষভাীর।
৩.মাযা (এবামফ) তামদয স্ত্রীমদয ামথ মমায' কময, অতিঃয (অনুতপ্ত ময়) মা হকেু ফমর মপমরমে
তা মথমক হপময আমত িায় (তামদয জমনয হফধান মি), তামদয এমক অযমক স্পণ কযায ুমফণ
একহি দাময ভুহি দান কযা; এ (হফধামন)-য ভাধযমভ আল্লা তা’আরা মতাভামদয কযর্ীয় হক তা
ফমর হদমিন, (মকননা) মতাভযা মা কমযা আল্লা তা’আরা ম ম্পমকণ বামরাবামফই অফগত
যময়মেন।
৪. মম ফযহি (ভুহিদামনয জমনয মকামনা দা) ামফ না (তায হফধান মি), তামদয এমক অযমক
স্পণ কযায আমগ একাধাময দু'ভাময মযামা ারন (কযা, স্বাস্থ্যগত কাযমর্) মম ফযহি (মযামা
যাোয) াভথণ যােমফ না (তায হফধান মি), লাি জন মভকীনমক (মি বময) োওয়ামনা; এ হফধান
এ জমনযই (মতাভামদয মদয়া মি) মমন মতাভযা আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূমরয ওয ঈভান
আমনা; (ভমন যােমফ, মমামযয' ফযাাময) এ মি আল্লায হনধণাহযত ীভামযো, মাযা (এ ীভা)
অস্বীকায কময তামদয জমনয যময়মে ভভণন্তুদ াহি।
৫. মাযা আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূমরয হফরুদ্ধািযর্ কময তামদয মতভহনবামফ অদস্থ্ কযা মফ,
মমভহন কময তামদয আমগ (হফমরাী) মরাকমদয অদস্থ্ কযা ময়হেমরা, আহভ মতা আভায ুস্পষ্ট
আয়াত নাহমর কময হদময়হে; মাযা (এফ আয়াত) অস্বীকায কময তামদয জমনয অফযই অভানকয
াহি থাকমফ,
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৬. মমহদন আল্লা তা’আরা এমদয ফাইমক ুনযায় জীফন দান কযমফন তেন তামদয ফাইমক
হতহন ফমর মদমফন তাযা হক কময এমমে; আল্লা তা’আরা ম কভণকামেয ুংোনুুংে হাফ
মযমেমেন, অথি তাযা হনমজযা ম কথা বুমর মগমে; (মহদন) আল্লা তা’আরা হনমজই তামদয ফ
কয়হি কামজয াক্ষয প্রদান কযমফন।
৭. তুহভ হক কেমনা এিা অনুধাফন কমযা না মম, আভানভু ও মভীমন মা হকেু আমে আল্লা
তা’আরা তা ফই জামনন; কেমনা এভন য় না মম, হতন ফযহিয ভমধয মকামনা মগান রাযাভণ
য় এফং (মোমন) িতুথ'ণ হমমফ আল্লা তা’আরা উহস্থ্ত থামকন না এফং াাঁি জমনয ভমধয
(মকামনা মগান যাভণ য় না, মমোমন) লষ্ঠ' হমমফ হতহন থামকন না, (এ রা যাভণকাযীমদয
ংেযা) তায িাইমত কভ মাক হকংফা মফী, তাযা মমোমনই থাক না মকন, আল্লা তা’আরা ফ
ভয়ই তামদয ামথ আমেন, অতিঃয মকয়াভমতয হদন আল্লা তা’আরা তামদয (ফাইমক) ফমর
মদমফন তাযা হক কাজ কময এমমে; আল্লা তা’আরা ফণহফলময় ভযক অফগত যময়মেন।
৮. তুহভ হক তামদয রক্ষয কমযা না, মামদয (আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূর ম্পমকণ মকামনা) মগান
কানাঘুলা কযমত হনমলধ কযা ময়হেমরা; (হকন্তু) তাযা (হিক) তাযই ুনযাফৃহি কযমরা মা কযমত
তামদয ফাযর্ কযা ময়হেমরা, তাযা এমক অমযয ামথ ুস্পষ্ট গুনাময কাজ, ভাত্রাহতহযি
ফাড়াফাহড় ও যূমরয নাপযভানীয ফযাাময কানাঘুলা কযমত রাগমরা, (অথি) এযা মেন মতাভায
াভমন আম তেন মতাভামক এভনবামফ অহবফাদন জানায়, মা হদময় আল্লা তা’আরা ও মতাভামক
অহবফাদন জানান না, (আয এ ফ প্রতাযর্ায ভয়) ওযা ভমন ভমন ফমর, আভযা মা ফরহে তায
জমনয আল্লা তা’আরা আভামদয মকামনা প্রকায াহি হদমিন না মকন?(তুহভ তামদয ফমরা,)
জাান্নাভ তামদয (াহিয) জমনয মথমষ্ট, তায আগুমন (ুমড়) তাযাই দগ্ধ মফ, কমতা হনকৃষ্ট (মফ
মই) ফাস্থ্ান।
৯. ম ঈভানদায ফযহিযা, মতাভযা মেন এমক অমযয ামথ মগামন মকামনা কথা ফমরা, তেন
কেমনা মকামনা াািায, ীভারংঘন ও যূমরয হফমযাহধতা ম্পহকণত কথা ফমরা না; ফযং মগামন
হকেু ফরমত মর (মোমন) এমক অযমক বামরা কাজ ও (আল্লামক) বয় কযায কথাই ফমরা;
(মফণাহয) ম ফণভয় ক্ষভতায ভাহরক আল্লামক বয় কমযা, মাাঁয াভমন (একহদন) মতাভামদয
(ফাইমক) ভমফত কযা মফ।
১০. (আমর এমদয) মগান রাযাভণ মতা মি একিা য়তানী প্রমযািনা, মায (একভাত্র)
উমেয মি ঈভানদায মরাকমদয কষ্ট মদয়া (অথি এযা জামন না), আল্লা তা’আরা য ইিা
ফযহতমযমক তাযা ঈভানদাযমদয হফেুভাত্রও মকামনা ক্ষহত াধন কযমত াযমফ না; (তাই)
ঈভানদাযমদয উহিত (ামভা) আল্লায ওযই হনবণয কযা।
১১. ম ঈভানদায ফযহিযা, মেন ভজহরভুম (একিু নমড়িমড়) জায়গা প্রি কময হদমত
মতাভামদয ফরা য়, তেন মতাভযা জায়গা প্রি কময হদও, (তামর) আল্লা তা’আরা ও মতাভামদয
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জমনয (জান্নামত) এবামফ জায়গা প্রি কময মদমফন, (আফায) কেমনা মহদ (জায়গা মেমড়) ওমি
দাাঁড়ামত ফরা য়, তামর ওমি দাাঁহড়ময় মমও, মতাভামদয ভমধয মাযা ঈভান এমনমে এফং মামদয
আল্লায ক্ষ মথমক জ্ঞান মদয়া ময়মে, আল্লা তা’আরা অফযই মকয়াভমতয হদন তামদয
ভাভমণাদা দান কযমফন; মতাভযা মা হকেু কমযা আল্লা তা’আরা ম ফযাাময ূর্ণ েফয যামেন।
১২. ম ঈভানদায ফযহিযা, মতাভযা মহদ কেমনা যূমরয ামথ একাকী মকামনা কথা ফরমত িাও,
তামর (অপ্রময়াজনীয় কথাফাতণা হনয়ন্ত্রমনয মমকেৌর হমমফ) মতাভযা হকেু দান (াদাকা) আদায়
কময মনমফ; এিা মতাভামদয (ফায) জমনয ভংগরজনক ও (যূমরয ভজহরময হযমফ হনয়ন্ত্রমন
যাোয একহি) হফত্রতভ ন্থা, অফয াদাকা আদায় কযায ভমতা মতাভযা মহদ হকেু না াও তামর
(দুহিন্তা কমযা না, মকননা,) আল্লা তা’আরা ক্ষভাীর ও যভ দয়ারু।
১৩. মতাভযা হক মতাভামদয একাকী কথা ফরায আমগ াদাকা আদায় কযায আমদম বয় মময়
মগমর? মহদ মতাভযা তা কযমত না ামযা এফং আল্লা তা’আরা স্বীয় করুর্া দ্বাযা মতাভামদয ক্ষভা
কময মদন, তমফ মতাভযা নাভাম প্রহতষ্ঠা কযমত থামকা, মাকাত আদায় কযমত থামকা এফং (ফণকামজ
ফণহফলময়) আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূমরয আনুগতয কযমত থামকা; মতাভযা মা কযমো আল্লা
তা’আরা অফযই ম ম্পমকণ ূর্ণ ওয়ামকপার যময়মেন।
১৪. (ম নফী,) তুহভ হক ম ম্প্রদাময়য অফস্থ্া কেমনা রক্ষয কমযাহন, মাযা এভন জাহতয ামথ ফন্ধুত্ব
াতায় মামদয ওয আল্লা তা’আরা অহবা হদময়মেন; এ (ুমমাগন্ধানী) মরামকযা মমভন
মতাভামদয আন নয়, (মতভহন) তাযাও ওমদয আন নয়, এযা মজমন শুমন আল্লায ওয হভথযা
থ কময।
১৫. আল্লা তা’আরা তামদয জমনয (জাান্নামভয) কমিায আমাফ প্রস্তুত কময মযমেমেন; তাযা মম
কাজ কযমে তা হতযই এক (জঘনয) অযামধয কাজ ।
১৬. তাযা তামদয (হভথযা) থগুমরামক (হনমজমদয স্বাথণ যক্ষায়) ঢার ফাহনময় হনমতা, অতিঃয তাযা
ভানুলমদয আল্লায থ মথমক হপহযময় যােমতা, অতএফ তামদয জমনয (যময়মে) এক রাঞ্ছনাদায়ক
াহি।
১৭. আল্লা তা’আরা য (াহিয) কাে মথমক (তামদয ফাাঁিামনায জমনয) মহদন তামদয ধন ম্পদ,
ন্তান ন্তহত মকামনািাই মকামনা কামজ আমফ না; তাযা মতা মদামমেযই ফাহো, মোমন তাযা
হিযকার অফস্থ্ান কযমফ।
১৮. মমহদন আল্লা তা’আরা তামদয ফাইমক ুনরুজ্জীহফত কযমফন (আিমণ! মহদনও) তাযা তাাঁয
াভমন (এ হভথযা) থ (কময দাহয়ত্বভুহিয মিষ্টা ) কযমফ, মমভহন কময তাযা (আজ স্বাথণহহদ্ধয
জমনয) মতাভামদয ামথ হভথযা থ কযমে, তাযা বাফমফ, (দুহনয়ায ভমতা মোমনও ফুহি এয
QuranerAlo.com

পৃষ্ঠাঃ 3

কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ভাধযমভ) হকেু উকায াওয়া মামফ; (ম যূর,) তুহভ (এমদয মথমক) াফধান মথমকা, এযা হকন্তু
হভথযািাযী।
১৯. (আমর) য়তান এমদয ওয ুমযাুহয প্রবাফ হফিায কময হনময়মে, য়তান এমদয আল্লায
স্মযর্ (ম্পূর্ণ) বুহরময় হদময়মে; এযা মি য়তামনয দর; (ম যূর,) তুহভ মজমন যামো,
য়তামনয দমরয ধ্বং অহনফামণ।
২০. মাযা আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূমরয হফরুদ্ধািযর্ কময, তাযা অফযই মহদন িযভ
রাহঞ্ছতমদয অন্তবুণি মফ।
২১. আল্লা তা’আরা মতা (এ) হদ্ধান্ত (জাহনময়ই) হদময়মেন মম, আহভ এফং আভায যূর অফযই
জয়ী মফা,' হনিঃমেম আল্লা তা’আরা হিভান ও যাক্রভারী।
২২. (ম যূর,) আল্লা তা’আরা ও যকামরয ওয ঈভান এমনমে এভন মকামনা ম্প্রদায়মক তুহভ
কেমনা ামফ না মম, তাযা এভন মরাকমদয বামরাফাম মাযা আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূমরয
হফরুদ্ধািযর্ কময, মহদ ম (আল্লাহফমযাধী) মরামকযা তামদয হতা, মেমর, বাই হকংফা হনমজমদয
জাহত মগামত্রয মরাকও য় (তফুও নয়); এ (আীন) ফযহিযাই মি মফ মরাক, মামদয অন্তময
আল্লা তা’আরা ঈভান (এয পয়ারা) এাঁমক হদময়মেন এফং হনজস্ব গায়ফী ভদদ হদময় হতহন (এ
দুহনয়ায়) তামদয হি ফৃহদ্ধ কমযমেন; মকয়াভমতয হদন হতহন তামদয এভন এক জান্নামত প্রমফ
কযামফন মায তরমদ হদময় ির্ণাধাযা প্রফাহত মফ, তাযা মোমন হিযকার থাকমফ; (মফণাহয)
আল্লা তা’আরা তামদয ওয প্রন্ন মফন এফং তাযাও (মহদন) তাাঁয ওয ন্তুষ্ট মফ; এযাই
মি আল্লা তা’আরা য হনজস্ব ফাহনী, আয যাাঁ, আল্লায ফাহনীই (মলতক) কাহভয়াফ য়।
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ুযা আর ায
ভদীনায় অফতীর্ণ, আয়াত ২৪, রুকু ৩
যভান যীভ আল্লা তা’আরা য নামভ

১. আভানভু  মভীমন মা ককছু আমছ তাযা ফাই আল্লা তা’আরা য (কফত্রতা ) ভাাত্ম্য
ঘঘালর্া কযমছ, আল্লা তা’আরা ভাযাক্রভারী  প্রজ্ঞাভয়।
২. কতকন মেন ঘই ভান ত্তা, কমকন আমর ঘকতাফমদয ভামঝ মাযা আল্লামক অস্বীকায কমযমছ
তামদয প্রথভ কনফণামনয কদমনই তামদয কনজ ফাকিঘয ঘথমক ঘফয কময কদময়কছমরন; (অথচ) ঘতাভযা
ঘতা (কখমনা) কল্পনা কমযাকন ঘম, যা (ঘকামনাকদন এ য ঘথমক) ঘফকযময় মামফ (তাযা কনমজযা
কচন্তা কমযকন), তাযা (ঘতা ফযং) ঘবমফকছমরা, তামদয দুমবণদয দূগণগুমরা তামদয আল্লা তা’আরা (-য
ফাকনী) ঘথমক ফাাঁকচময় ঘদমফ, ককন্তু এভন এক কদক ঘথমক আল্লায াকিা এম তামদয ধময
ঘপরমরা, মা কছমরা তামদয কল্পনায ফাইময, আল্লায ঘ াকিা তামদয অন্তময প্রচন্ড বীকতয
ঞ্চায কযমরা, পমর তাযা কনমজমদয াত কদময়ই এফং (ককছু ককছু ঘেমত্র) ঘভামভনমদয াত কদময়
কনমজমদয ফাকিঘয ধ্বং কময কদমরা, অতএফ ঘ চেুষ্মান ফযকিযা, (এফ ঘটনা ঘথমক) ঘতাভযা
কো গ্রর্ কমযা।
৩. মকদ আল্লা তা’আরা মদয য কনফণাকত কযায কদ্ধান্ত ফকময় না কদমতন, তামর (আমগয
জাকতভুময ভমতা) কতকন তামদয এ দুকনয়ায় (ঘযমখ)-ই কম ায াকি কদমত াযমতন; (অফয)
তামদয জমনয যকামর জাান্নামভয আগুন ঘতা (প্রস্তুত) যময়মছই।
৪. (টা) এজমনযই (যাখা ময়মছ) ঘম, তাযা আল্লা তা’আরা  তাাঁয যূমরয (ুস্পষ্ট) কফরুদ্ধাচযর্
কমযকছমরা, আয ঘম ঘকউই আল্লায কফমযাকধতা কময (তায জানা উকচত), আল্লা তা’আর
াকিদামনয ফযাাময অতযন্ত কম ায।
৫. (এ ভয়) ঘতাভযা ঘমফ ঘখজুয গাছ ঘকমট ঘপমরমছা এফং ঘমগুমরা (না ঘকমট) তায ভূঘরয য
দাাঁকিময় থাকমত কদময়মছা (তা অংগত কছমরা না, ফযং); তা কছমরা ভূর্ণ আল্লা তা’আরায
অনুভকতক্রমভই, (আয আল্লা তা’আরা অনুভকত এ কাযমর্ই কদময়মছন), ঘমন কতকন এ দ্বাযা নাপযভানমদয অভাকনত কযমত ামযন।
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৬. (এ ঘটনায পমর) আল্লা তা’আরা ঘমফ ধন ম্পদ তামদয কাছ ঘথমক কনময় তাাঁয যূরমক
কদময়মছন (তা কছমরা তাাঁযই একান্ত অনুগ্র), ঘতাভযা ঘতা এ (গুমরা ায়া)-য জমনয ঘকামনা ঘঘািায়
ককংফা উমে আমযার্ (কময মুদ্ধ) কমযাকন, (আমর) আল্লা তা’আরা মায য চান তায যই
তাাঁয যূরমক কতৃত্ব
ণ প্রদান কময থামকন; আয আল্লা তা’আরা ফণকফলময়য যই কিভান।
৭. আল্লা তা’আরা (ধন ম্পমদয) মা ককছু (ঘই) জনমদয ভানুলমদয কাছ ঘথমক কনময় তাাঁয
যূরমক কদময়মছন, তা মে আল্লায জমনয, যূমরয জমনয, (যূমরয) আত্ম্ীয় স্বজন, এতীভ
ঘভকীন  থচাযীমদয জমনয, (ম্পদ ঘতাভযা এভনবামফ ফন্টন কযমফ) ঘমন তা (ঘকফর)
ঘতাভামদয (ভামজয) কফত্তারী ঘরাকমদয ভামঝই আফকতণত না য় এফং (আল্লায) যূর ঘতাভামদয
মা ককছু (অনুভকত) ঘদয় তা ঘতাভযা গ্রর্ কমযা এফং ঘ মা ককছু কনমলধ কময তা ঘথমক কফযত থামকা,
আল্লা তা’আরা ঘকই বয় কমযা; অফযই আল্লা তা’আরা কম ায াকিদাতা।
৮. (এ ম্পদ) ঘফ অবাফগ্রি ঘভাামজযমদয জমনয, মামদয (আল্লায য ঈভামনয কাযমর্ই)
কনমজমদয কবমটভাকট  ায় ম্পদ ঘথমক উমেদ কময ঘদয়া ময়মছ, অথচ এ ঘরাকগুমরা আল্লায
অনুগ্র  তাাঁয ন্তুকষ্টই াকর কযমত চায়, আল্লা তা’আরা  তাাঁয যূমরয াাময মমাকগতায়
তত্য থামক; (ভূরত) এ ঘরাকগুমরাই মে তযাশ্রয়ী,
৯. (এ ম্পমদ তামদয অং যময়মছ) মাযা ঘভাামজযমদয আগভমনয আগ ঘথমকই এ (জনদ)-ঘক
(কনমজমদয) কনফা ফাকনময়কছমরা এফং মাযা (এমদয আায) আমগই ঈভান এমনকছমরা, তাযা মদয
অতযন্ত বামরাফাম মাযা কজযত কমযমছ, (যূমরয ে ঘথমক) তামদয (ঘভাামজয াথীমদয) মা
ককছু ঘদয়া ময়মছ ঘ ফযাাময তাযা কনমজমদয অন্তময তায ঘকামনা যকমভয প্রময়াজন অনুবফ কময
না, (শুধু তাই নয়), তাযা তামদয (ঘভাামজয াথীমদয) প্রময়াজনমক ফণদাই কনমজমদয
(প্রময়াজমনয) য অগ্রাকধকায ঘদয়, মকদ তামদয কনমজমদয (অমনক) অবাফগ্রিতা যময়মছ,
(আমর) মামদয ভমনয কাণর্য ( ংকীর্ণতা) ঘথমক ফাাঁকচময় যাখা ময়মছ, তাযাই মে পরকাভ,
১০. (ঘ ম্পদ তামদয জমনয,) মাযা তামদয (ঘভাামজয  আনাযমদয) ময এমমছ, এযা (ফ
ভয়ই) ফমর, ঘ আভামদয ভাকরক, তুকভ আভামদয ভাপ কময দা, আভামদয আমগ আভামদয ঘম
বাইময়যা ঈভান এমনমছ তুকভ তামদয ভাপ কময দা এফং আভামদয ভমধয মাযা ঈভান এমনমছ,
তামদয ফযাাময আভামদয ভমন ঘকামনা যকভ কংা কফমদ্বল ঘযমখা না, ঘ আভামদয ভাকরক, তুকভ
অমনক ঘভমযফান  যভ দয়ারু।
১১. (ঘ যূর,) তুকভ কক ঘফ ঘভানামপকমদয (আচযর্) রেয কমযাকন, মাযা তামদয কামপয
আমর ঘকতাফ' বাইমদয ফমর, মকদ ঘতাভামদয (কখমনা এ জনদ ঘথমক) ঘফয কময ঘদয়া য়, তমফ
আভযা ঘতাভামদয ামথ (একাত্ম্তা ঘদকখময় এখান ঘথমক) ঘফকযময় মামফা এফং ঘতাভামদয (স্বামথণয)
ঘফরায় আভযা কখমনা অনয কামযা আনুগতয কযমফা না, আয ঘতাভামদয ামথ মকদ মুদ্ধ ফাকধময় ঘদয়া
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য় তামর আভযা অফযই ঘতাভামদয াাময কযমফা; ককন্তু আল্লা তা’আরা(কনমজই) ােয
কদমেন, এযা কনিঃমেম কট কভথযাফাদী।
১২. (তয কথা মে,) মকদ তামদয ঘফয কমযই ঘদয়া য়, তামর এযা (কখমনা) তামদয ামথ ঘফয
মফ না; আফায (মুমদ্ধ) আক্রান্ত মর এযা তামদয (ঘকামনা প্রকায) াাময কযমফ না, মকদ এযা
তামদয াাময কময, তফু (কনিঃমেম) এযা ৃষ্ঠ প্রদণন কযমফ। অতিঃয এ ঘরাকমদয আয
(ঘকামনা উাময়ই) ঘকামনা াাময কযা মফ না।
১৩.(আমর) এমদয অন্তময আল্লায চাইমত ঘতাভামদয বয় ঘফী ফমিা ময় ফম আমছ; (এয
কাযর্ মে,) এযা এভন এককট জাকত, মাযা (আর কথাই) ফুঝমত াময না।
১৪. এযা কখমনা ঐকযফদ্ধ ময় ঘতাভামদয ামথ রিাই কযমত আমফ না, (মকদ কময তা কযমফ)
অফয ঘকামনা ুযকেত জনমদয ঘবতয ফম, অথফা (কনযাদ) াকচমরয আিামর ঘথমক;
(আমর) তামদয কনমজমদয াযস্পকযক ত্রুতা খুফই ভাযাত্ম্ক; তুকভ ঘতা এমদয ভমন কমযা এযা
ফুকঝ ঐকযফদ্ধ, ককন্তু (ঘভামটই তা নয়,) এমদয অন্তয মে তধা কফকেন্ন, ঘকননা এযা মে কনমফণাধ
ম্প্রদায়,
১৫. এমদয অফস্থা ঘই আমগয ঘরাকমদয ভমতা; মাযা ভাত্র ককছু কদন আমগ কনমজমদয কৃতকমভণয
কযর্াভ (কমমফ কফতাকিত ফায) াকি ঘবাগ কমযমছ, (তাছািা যকামর) এমদয জমনয কক ন
আমাফ যময়মছ,
১৬. এমদয (আমযককট) তুরনা মে য়তামনয ভমতা, য়তান এম মখন ভানুলমদয ফমর, (প্রথমভ)
আল্লামক অস্বীকায কমযা, অতিঃয (কতযই) মখন ঘ (আল্লামক) অস্বীকায কময তখন (ভুমূ তণই)
ঘ (ঘফার ামে ঘপমর এফং) ফমর, আভায ামথ ঘতাভায ঘকামনা ম্পকণ ঘনই, আকভ (কনমজ)
ৃকষ্টমরামকয ভাকরক আল্লা তা’আরা ঘক বয় ককয।
১৭. অতিঃয (য়তান  তায অনুাযী) এ দু'জমনয কযর্াভ মফ জাান্নাভ, ঘখামন তাযা কচযকদন
থাকমফ; আয এটাই মে মামরভমদয াকি!
১৮. (ঘ ভানুল), ঘতাভযা মাযা ঈভান এমনমছা, আল্লা তা’আরা ঘক বয় কমযা, (ঘতাভামদয)
প্রমতযমকযই উকচত (একথাকট) রেয কযা ঘম, আগাভীকার (আল্লায াভমন ঘ কযায) জমনয ঘ
কক (আভরনাভা) ঘ কযমত মামে, ঘতাভযা আল্লামক বয় কযমত থামকা; অফযই ঘতাভযা মা ককছু
কযমছা, আল্লা তা’আরা তায ূর্াণ ংগ খফয যামখন।
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১৯. ঘতাভযা তামদয ভমতা ময়া না মাযা (দুকনয়ায পাাঁঘদ মি) আল্লামক বুমর ঘগমছ এফং এয পমর
আল্লা তা’আরা  তামদয (কনজ কনজ অফস্থা) বুকরময় কদময়মছন; (আমর) এযা মে (আল্লায)
না-পযভান।
২০. জাান্নামভয অকধফাী  জান্নামতয অকধফাীযা কখমনা এক মত াময না; (ঘকননা)
জান্নাতফাীযাই পরকাভ।
২১. আকভ মকদ এ ঘকাযআনমক ঘকামনা াামিয য নাকমর কযতাভ তামর তুকভ (অফযই) তামক
ঘদখমত, ককবামফ তা কফনীত ময় আল্লায বময় কফদীর্ণ ময় িমছ। আকভ এফ উদাযর্ ভানুমলয
জমনয এ কাযমর্ই ফর্ণনা কযকছ, ঘমন তাযা (ঘকাযআমনয ভমণাদা ম্পমকণ) কচন্তা বাফনা কযমত াময।
২২. কতকনই আল্লা তা’আরা , কতকন ছািা ঘকামনা ভাফুদ ঘনই, ঘদখা-অমদখা ফ ককছুই তাাঁয জানা,
কতকন দয়াভয়, কতকন করুর্াভয়।
২৩. কতকনই আল্লা তা’আরা , কতকন ছািা ঘকামনা ভাফুদ ঘনই, কতকন যাজাকধযাজ, কতকন ুত কফত্র,
কতকন াকন্ত (দাতা), কতকন কফধায়ক, কতকন যেক, কতকন যাক্রভারী, কতকন প্রফর, কতকন ভাামত্ম্যয
একক অকধকাযী; তাযা ঘমফ (ফযাাময আল্লায ামথ) ঘমযক কযমছ, আল্লা তা’আরা ঘফ
ককছু ঘথমক অমনক কফত্র।
২৪. কতকন আল্লা তা’আরা , কতকন ৃকষ্টকতণা, কতকন ৃকষ্টয উদ্ভাফক, ফ ককছুয রূকায কতকন, তাাঁয
জমনযই (কনমফকদত) কর উত্তভ নাভ; আকাভন্ডরী  ৃকথফীমত (ঘমখামন) মা ককছু আমছ তায ফ
ককছু তাাঁযই কফত্রতা  ভকভা ঘঘালর্া কযমছ, কতকন যাক্রভারী, কতকন প্রফর প্রজ্ঞাভয়।
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ুযা অর মভাভতাহনা
ভদীনায় ফতীর্ণ অয়াত ১৩, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরা য নাহভ

১. ম ইভানদায ফযক্তিযা, মতাভযা (কখহনা) অভায ও মতাভাহদয দুভনহদয ক্তনহেহদয ফন্ধু ক্তহহফ
গ্রর্ কহযা না। (এটা মকভন কথা মম) মতাভযা তাহদয প্রক্তত ফন্ধুত্ব মদখাহছা, (থচ) মতাভাহদয
কাহে মম তয (দ্বীন) এহহে তাযা তা স্বীকায কযহে, তাযা অল্লায যূর এফং মতাভাহদয
(মতাভাহদয েন্মবূক্তভ মথহক) মফয কহয ক্তদহছ শুধু এ কাযহর্, মতাভযা মতাভাহদয ভাক্তরক অল্লায
ওয ইভান এহনহো; মক্তদ মতাভযা (ক্ততযআ) অভায হথ মোদ ও অভায ন্তুক্তি েণহনয রহযয
(ঘযফাক্তি মথহক) মফক্তযহয় থাহকা, তাহর ক্তকবাহফ মতাভযা চুহ চুহ তাহদয াহথ (অফায) ফন্ধুত্ব
াতাহত াহযা! মতাভযা মম কাে মগাহন কহযা অয মম কাে প্রকাহয কহযা অক্তভ তা ভযক
ফগত অক্তে; মতাভাহদয ভহধয মক্তদ মকঈ (দুভনহদয াহথ মগাহন ফন্ধুত্ব গিায) এ কােক্তট কহয,
তাহর (ফুঝহত হফ) ম (দ্বীহনয) যর থ মথহক ক্তফচুযত হয় মগহে।
২. থচ এযা মক্তদ মতাভাহদয কাফু কযহত াহয, তাহর এযা মতাভাহদয ত্রুহত ক্তযর্ত হফ (শুধু
তাআ নয়), এযা ক্তনহেহদয াত ও কথা ক্তদহয় মতাভাহদয ক্তনি াধন কযহফ, (অহর) এযা মতা
এটাআ চায় মম, মতাভযাও তাহদয ভহতা কাহপয হয় মাও;
৩. মকয়াভহতয ক্তদন মতাভাহদয অত্মীয় স্বেন ও ন্তান ন্তক্তত মতাভাহদয মকাহনাআ ঈকাহয অহফ
না, মক্তদন অল্লা তা’অরা মতাভাহদয ভাহঝ ক্তফচায পয়ারা কহয মদহফন; মতাভযা মা কহযা
অল্লা তা’অরা তায ফ ক্তকেুআ মদহখন।
৪. মতাভাহদয েহনয আফযাীভ ও তায নুাযীহদয (ঘটনায) ভাহঝ যহয়হে (নুকযর্হমাগয) অদণ,
মখন তাযা তাহদয োক্ততহক ফহরক্তেহরা, মতাভাহদয াহথ এফং মতাভযা মাহদয অল্লায ফদহর
ঈানা কহযা তাহদয াহথ অভাহদয মকাহনাআ ম্পকণ মনআ, অভযা মতাভাহদয এ ফ মদফতাহদয
স্বীকায কক্তয। (একাযহর্) অভাহদয ও মতাভাহদয ভাহঝ ক্তচযক্তদহনয েহনয এক ত্রুতা ও ক্তফহদ্বল শুরু
হয় মগহরা মহতাক্তদন মতাভযা একভাত্র অল্লা তা’অরা মক ভাফুদ (ফহর) স্বীকায না কযহফ, ক্তকন্তু (এ
ফযাাহয) আফযাীহভয ক্ততায ঈহেহ ফরা এ কথাক্তট (ফযক্ততক্রভ, মখন ম ফহরক্তেহরা), অক্তভ
মতাভায েহনয (অল্লায দযফাহয) ফযআ যভা প্রাথণনা কযহফা, ফয অল্লায কাহে মথহক (যভা
অদায় কযায) অভায মকাহনাআ এখক্ততয়ায মনআ; (আফযাীভ ও তায নুাযীযা ফরহরা,) ম
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অভাহদয ভাক্তরক, অভযা মতা মকফর মতাভায ওয বযা কহযক্তে এফং অভযা মতাভায ক্তদহকআ
ক্তপহয এহক্তে এফং (অভাহদয) মতা মতাভায ক্তদহকআ ক্তপহয মমহত হফ।
৫. ম অভাহদয ভাক্তরক, তুক্তভ অভাহদয (েীফনহক) কাহপযহদয ক্তনীিহনয ক্তনানা ফাক্তনহয়া না, ম
অভাহদয ভাক্তরক, তুক্তভ অভাহদয গুনা খাতা যভা কহয দাও, ফযআ তুক্তভ যাক্রভারী ও যভ
কুরী।
৬. তাহদয (েীফন চক্তযহত্রয) ভাহঝ ফযআ মতাভাহদয েহনয এফং ম মরাহকয েহনয
(নুকযর্হমাগয) অদণ যহয়হে, মম ফযক্তি অল্লা তা’অরা এফং মল ক্তফচাহযয ক্তদহন ক্তকেু াফায
অা কহয; অয মক্তদ মকঈ অল্লা তা’অরা মথহক ভুখ ক্তপক্তযহয় মনয় (ম মমন মেহন যাহখ), অল্লা
তা’অরা কাহযা ভুখাহযী নন এফং ক্ততক্তন কর প্রংায ভাক্তরক।
৭. এটা ম্ভফ ক্তকেু নয়, অল্লা তা’অরা মতাভাহদয এফং মাহদয াহথ অে মতাভাহদয ত্রুতা
ৃক্তি হয়হে তাহদয ভাহঝ (একক্তদন) ফন্ধুত্ব ৃক্তি কহয মদহফন; অল্লা তা’অরা মতা (ফআ) কযহত
াহযন; অল্লা তা’অরা যভাীর ও যভ দয়ারু।
৮. মাযা দ্বীহনয ফযাাহয মতাভাহদয ক্তফরুহে মুে কহযক্তন এফং কখহনা মতাভাহদয ক্তনহেহদয ফাক্তিঘয
মথহকও মফয কহয মদয়ক্তন, তাহদয প্রক্তত দয়া মদখাহত ও তাহদয াহথ নযায় অচযর্ কযহত অল্লা
তা’অরা কখহনা ক্তনহলধ কহযন না; ফযআ অল্লা তা’অরা নযায়যায়র্হদয বাহরাফাহন।
৯. অল্লা তা’অরা মকফর তাহদয াহথআ ফন্ধুত্ব কযহত ক্তনহলধ কহযন মাযা দ্বীহনয ফযাাহয
মতাভাহদয াহথ মুে কহযহে এফং (একআ কাযহর্) মতাভাহদয তাযা ক্তবহটভাক্তট মথহক ঈহছদ কহয
ক্তদহয়হে এফং মতাভাহদয ঈহছদ কযায ফযাাহয এহক নযহক াাময-হমাক্তগতা কহযহে, (এয
যও) মাযা তাহদয াহথ ফন্ধুত্ব কযহফ তাযা ফযআ মাহরভ।
১০. ম ইভানদায ফযক্তিযা, মখন মকাহনা ইভানদায নাযী ক্তেযত কহয মতাভাহদয কাহে অহ, তখন
মতাভযা তাহদয (ইভাহনয ফযাাযটা বাহরা কহয) যখ কহয ক্তনহয়া; (মক্তদও) তাহদয ইভাহনয
ক্তফলয়টা অল্লা তা’অরা আ বাহরা োহনন, তঃয একফায মক্তদ মতাভযা োনহত াহযা তাযা
(অহরআ) ইভানদায, তাহর মকাহনা ফস্থায়আ তাহদয মতাভযা কাহপযহদয কাহে মপযত াঠাহফ
না; কাযর্ (মাযা ইভানদায নাযী) তাযা তাহদয (কাহপয স্বাভীহদয) েহনয (অয মকাহনা ফস্থায়আ)
ারার' নয় এফং (মাযা কাহপয) তাযাও তাহদয (ইভানদায স্ত্রীহদয) েহনয ারার নয়; (তহফ এভন
হর) মতাভযা তাহদয (অহগয স্বাভীহদয মদয়া) মভাযানায ং মপযত ক্তদহয় ক্তদহয়া; তঃয
মতাভযা (মকঈ) মক্তদ তাহদয ক্তফহয় কহযা, তাহর এহত মতাভাহদয মকাহনা গুনা হফ না, ফয
মতাভাহদয (এ েহনয) তাহদয মভায অদায় কহয ক্তদহত হফ; (একআবাহফ) মতাভযাও কাহপয
নাযীহদয াহথ (দাম্পতয) ম্পকণ ফোয় মযহখা না, (এ মযহত্র) মতাভযা তাহদয মম মভায ক্তদহয়হো
তা তাহদয মথহক মচহয় নাও, একআ ক্তনয়হভ (মাযা কাহপয স্বাভী) তাযা তাহদয (ভুরভান স্ত্রীহদয) মম
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মভায ক্তদহয়হে তাও মপযত মচহয় মনহফ; এটাআ হছ অল্লায ক্তফধান; এবাহফআ ক্ততক্তন মতাভাহদয
ভাহঝ (এ ক্তফলয়ক্তটয) পয়ারা কহয ক্তদহয়হেন; অয অল্লা তা’অরা ভাজ্ঞানী ও যভ কুরী।
১১. মতাভাহদয স্ত্রীহদয ভহধয মকঈ মক্তদ মতাভাহদয াতোিা হয় কাহপযহদয কাহে চহর মায় (হয
মখন ুহমাগ অহফ), তখন মাযা তাহদয াতোিা হয় মগহে তাহদয তাযা মম ক্তযভার্ মভায
ক্তদহয়হে মতাভযাও তায ভক্তযভার্ মভায অদায় কহয মদহফ; মতাভযা ম অল্লা তা’অরা মক বয়
কহযা, মাাঁয ওয মতাভযা ইভান এহনহো।
১২. ম নফী, মখন মকাহনা ইভানদায নাযী মতাভায কাহে অহফ এফং এআ ফহর মতাভায কাহে
অনুগহতযয থ কযহফ, তাযা অল্লায াহথ কাঈহক যীক কযহফ না, চুক্তয কযহফ না, ফযক্তবচায
কযহফ না, ক্তনহেহদয ন্তানহদয তযা কযহফ না, ক্তনে াত ও ক্তনে াহয়য ভাঝখান ংক্রান্ত (ক্তফলয়
তথা হনযয ঔযোত ন্তানহক ক্তনহেয স্বাভীয ফহর দাফী কযায) ভাযাত্মক ক্তবহমাহগ ক্তবমুি
হয় অহফ না এফং মকাহনা ত্কাহে মতাভায না-পযভানী কযহফ না, তাহর তুক্তভ তাহদয অনুগতয
গ্রর্ কহযা এফং তাহদয (অহগয কামণকরাহয) েহনয অল্লায কাহে যভা প্রাথণনা কহযা; অল্লা
তা’অরা ফযআ যভাীর ও যভ দয়ারু ।
১৩. ম ইভানদায ফযক্তিযা, অল্লা তা’অরা মম োক্ততয ওয গমফ ক্তদহয়হেন তাহদয াহথ ফন্ধুত্ব
কহযা না, তাযা মতা মল ক্তফচাহযয ক্তদন ম্পহকণ মবাহফআ ক্তনযা হয় হিহে, মমভক্তনবাহফ
কাহপযযা (তাহদয) কফহযয াথীহদয ফযাাহয তা হয় মগহে।
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ুযা অ াপ
ভদীনা ফতীর্ণ অাত ১৪, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরা য নামভ

১. অভানভু ও মভীমন মা ককছু অমছ তা ফআ অল্লায (কফত্রতা ও) ভাাত্ম্য ঘঘালর্া কময, কতকন
ভাযাক্রভারী ও প্রফর প্রজ্ঞাভ।
২. ঘ ইভানদায ফযকিযা, ঘতাভযা এভন ফ কথা ফমরা ঘকন মা ঘতাভযা (কনমজযা) কমযা না।
৩. অল্লায কামছ এটা তযন্ত ছন্দনী কাজ ঘম, ঘতাভযা এভন ফ কথা ফমর ঘফড়ামফ মা ঘতাভযা কযমফ না!
৪. অল্লা তা’অরা তামদয (ঘফী) ছন্দ কমযন মাযা তাাঁয মথ এভনবামফ াকযফদ্ধ ম রড়াআ কময, ঘমন তাযা
এক কাঢারা ুদৃঢ় প্রাচীয।
৫. (ভুায ঘটনা স্মযর্ কমযা,) মখন ভুা কনমজয জাকতমক ফমরকছমরা, ঘ অভায জাকত, ঘতাভযা ঘকন অভামক কষ্ট
কদমছা, থচ ঘতাভযা এ কথা জামনা, অকভ ঘতাভামদয কামছ অল্লায ক্ষ ঘথমক াঠামনা একজন যূর; তঃয
ঘরামকযা মখন ফাাঁকা মথ চরমত অযম্ভ কযমরা, তখন অল্লা তা’অরা ও তামদয ভন ফাাঁকা কময কদমরন; অল্লা
তা’অরা কখমনা না-পযভান ঘরাকমদয কঠক মথয কদা ঘদন না।
৬. (স্মযর্ কমযা,) মখন ভাযআাভ ুত্র ইা তামদয ফরমরা, ঘ ফনী আযাইমরয ঘরামকযা, অকভ ঘতাভামদয কামছ
াঠামনা অল্লায এক যাুর, অভায অমগয তাওযাত ঘকতামফ মা ককছু অমছ অকভ তায তযতা স্বীকায ককয এফং
ঘতাভামদয জমনয অকভ কছ একজন ুংফাদাতা, (তায এককট ুংফাদ মছ), অভায য এক যূর অমফ,
তায নাভ অভদ; তঃয (অজ) মখন ঘ (অভদ তয কতযআ) তামদয কামছ স্পষ্ট প্রভার্ কনম াকময মরা
তখন তাযা ফরমরা, এ মছ এক ুস্পষ্ট মাদু!
৭. তায চাআমত ফমড়া মামরভ অয ঘক অমছ ঘম অল্লায ওয কভথযা ফাদ অমযা কময, (থচ) তামক
আরামভয কদমকআ দাওাত ঘদা মছ; (ভূরত) অল্লা তা’অরা কখমনা ীভারংঘনকাযীমদয কঠক মথ
কযচাকরত কমযন না।
৮. এ ঘরামকযা ভুমখয পুত্কামযআ অল্লায নূযমক কনকবম কদমত চা; থচ কতকন তায এ নূয কযূর্ণ কময কদমত
চান; তা কামপযমদয কামছ মমতাআ ছন্দনী ঘাক না ঘকন।
৯. কতকন তাাঁয যূরমক এককট স্পষ্ট থকনমদণ ও কঠক জীফন কফধান কদম ঘপ্রযর্ কমযমছন, ঘমন ঘ (যূর) এমক
দুকনায (প্রচকরত) ফ ককট জীফন ফযফস্থায ওয কফজী কময কদমত াময, তা ঘভামযকমদয কামছ মমতাআ
ছন্দনী ঘাক না ঘকন!
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১০. ঘ ইভানদায ফযকিযা, অকভ কক ঘতাভামদয এভন এককট (রাবজনক) ফযফায ন্ধান ঘদমফা মা ঘতাভামদয
(ভাকফচামযয কদমন) কমঠায অমাফ ঘথমক ফাাঁকচম ঘদমফ!
১১. (যাাঁ, ঘ ফযফাকট মছ,) ঘতাভযা অল্লা তা’অরা ও তাাঁয যূমরয ওয ইভান অনমফ এফং অল্লায (দ্বীন
প্রকতষ্ঠায) মথ ঘতাভামদয জান ও ভার কদম ঘজাদ কযমফ; এটাআ ঘতাভামদয জমনয বামরা, মকদ ঘতাভযা (কথাটা)
ফুঝমত াযমত,
১২. (কঠকভমতা একাজগুমরা কযমত াযমর) অল্লা তা’অরা ঘতাভামদয গুনাভু ভাপ কময ঘদমফন এফং (ঘল
কফচামযয কদন) ঘতাভামদয কতকন প্রমফ কযামফন এভন এক (ুযভয) জান্নামত, মায তরমদ কদম ঝর্ণাধাযা প্রফাকত
থাকমফ, (মফণাকয) কতকন ঘতাভামদয অমযা প্রমফ কযামফন জান্নামতয স্থাী কনফাস্থমরয ুন্দয ঘযভুম; অয
এটাআ মছ ফচাআমত ফমড়া াপরয,
১৩. অমযা এককট (ফমড়া ধযমনয) নুগ্র (যমমছ) মা মফ ঘতাভামদয একান্ত কাভয (এফং তা মছ), অল্লায
কাছ ঘথমক াাময ও (ভদামনয) অন্ন কফজ; (মাও, ঘতাভযা ঘভামভন ফান্দামদয) এ ুংফাদ দাও।
১৪. ঘ ইভানদায ফযকিযা, ঘতাভযা ফাআ অল্লায (দ্বীমনয) াামযকাযী ম মাও, ঘমভকন কময ভাযআাভ ুত্র
ইা (তায) ংগী াথীমদয ফমরকছমরা, ঘক অমছা ঘতাভযা অল্লায (দ্বীমনয) মথ অভায াামযকাযী? তাযা
ফমরকছমরা, যাাঁ, অভযা অকছ অল্লায (মথয) াামযকাযী, তঃয ফনী আযাইমরয এককট দর (াামমযয
প্রকতশ্রুকত কদম তায ওয) ইভান অনমরা, অমযক দর (তা ম্পূর্ণ) স্বীকায কযমরা, তঃয অকভ
(স্বীকাযকাযী) দুভনমদয ওয ইভানদাযমদয াাময কযরাভ, পমর (মাযা ইভানদায) তাযাআ কফজী মরা।
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ুরা অ জুমুয়া
মদীনায় বতীর্ণ অয়াত ১১, রুকু ২
রমান রীম অল্লা তা’অা র নামম

১. অমানমু ও যমীমন যা ককছু অমছ তা বআ অল্লা তা’অার মাাত্ম্য ঘঘার্া করমছ, কতকন রাজাকিরাজ,
কতকন পূত পকবত্র, কতকন মাপরাক্রমলাী, কতকন প্রব প্রজ্ঞাময়।
২. কতকনআ ঘআ মান ত্তা, কযকন (এককি) ািারর্ জনমগাষ্ঠীর (কনরক্ষর ঘাকমদর) মামঝ ঘেমক তামদরআ
একজনমক রূ কমর পাকিময়মছন, ঘয তামদর অল্লার অয়াতমু পমে ঘলানামব, তামদর জীবনমক পকবত্র করমব,
তামদর (অমানী) ঘকতামবর (কো ও ঘ নুযায়ী দুকনয়ায় চার) ঘকৌল কলক্ষা ঘদমব, েচ এ ঘাকগুমাআ
(রূ অার) অমগ (পযণন্ত) এক ুস্পষ্ট ঘগামরাীমত কনমকিত কছমা,
৩. তামদর মিযকার ঘব বযকিও (ঘগামরাীমত কনমকিত), যারা এখমনা (এম) এমদর ামে কমকত য়কন;
কতকন মাপরাক্রমলাী ও পরম কুলী।
৪.(রূ পািামনা) এিা (মানুমদর ওপর) অল্লা তা’অার কবরাি নুগ্র, যামক আচ্ছা তামক কতকন এিা দান
কমরন; অল্লা তা’অা মা নুগ্রলী।
৫. যামদর (অল্লার ঘকতাব) তাওরাত বন করার দাকয়ত্ব ঘদয়া ময়কছমা, ককন্তু তারা কখমনা এিা বন কমরকন,
তামদর ঈদারর্ মচ্ছ ঘআ গািার মমতা, ঘয (ঘকতামবর) ঘবাঝাআ শুিু বন করমা (এর ককছুআ বুঝমত পারমা
না); তার চাআমতও কনকৃষ্ট ঈদারর্ ঘ জাকতর, যারা অল্লার অয়াতমক স্বীকার করমা; অল্লা তা’অা (এ
িরমনর) যামম জাকতমক ঘদায়াত কমরন না।
৬. (ঘ রূ,) তুকম বমা, ঘ আহুদীরা, যকদ ঘতামরা মমন কমর োমকা, নয ব ঘাক বামদ ঘকব ঘতামরাআ
মচ্ছা অল্লার বন্ধু, তাম (অল্লার পুরস্কার পাওয়ার জমনয) ঘতামরা মৃতুয কামনা কমরা যকদ ঘতামরা তযবাদী
ও!
৭. ককন্তু (ারা জীবন) এরা কনমজমদর াত কদময় যা কমরমছ (তার পকরর্াম কচন্তা কমর) এরা কখমনা মৃতুয কামনা
করমব না; অল্লা তা’অা এ যামমমদর কাযণকাপ ম্পমকণ মযক বগত।
৮. (ঘ নবী,) তুকম এমদর বমা, ঘয মৃতুযর কাছ ঘেমক ঘতামরা অজ পাকময় ঘবোমচ্ছা, এককদন ককন্তু ঘতামামদর
ঘ মৃতুযর ামনা ামকন মতআ মব, তারপর ঘতামামদর ঘ মান অল্লার দরবামর াকযর করা মব, কযকন
মানুমর ঘদখা মদখা যাবতীয় ককছু ম্পমকণআ জ্ঞান রামখন, তঃপর কতকন ঘকদন ঘতামামদর বাআমক বম
ঘদমবন ঘতামরা দুকনয়ার জীবমন কক কমর এমমছা।
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৯. ঘ ইমানদার বযকিরা, জুমুয়ার কদমন যখন ঘতামামদর নামামযর জমনয ডাক ঘদয়া মব তখন ঘতামরা (নামামযর
মািযমম) অল্লার স্মরমর্র কদমক দ্রুত গকতমত একগময় যাও এবং (ঘ মময়র জমনয) ঘকনামবচা ঘছমে দাও, এিাআ
ঘতামামদর জমনয ঈত্তম, যকদ ঘতামরা তা ঈপকি কমরা!
১০. তঃপর যখন (জুমুয়ার) নামায ঘল ময় যামব তখন ঘতামরা (কামজকমমণ) পৃকেবীমত ছকেময় পমো এবং
অল্লার নুগ্র তাাল কমরা, অর অল্লামক ঘবলী ঘবলী স্মরর্ কমরা, অলা করা যায় ঘতামরা াফয াভ
করমত পারমব।
১১. (অল্লা তা’অা র এব কনমদণল মেও) এরা যখন ঘকামনা বযবাকয়ক কাজকমণ ককংবা ক্রীোমমকৌতুক
ঘদখমত পায়, তখন ঘকদমক দ্রুত গকতমত ঘদৌৌঁোয় এবং ঘতামামক (নামাময) একা দাৌঁোমনা বস্থায় ঘফম যায়;
তুকম বমা, অল্লা তা’অা র কামছ যা ককছু রময়মছ তা বলযআ ঘখািুা ও ঘবচামকনার চাআমত (বহুগুমর্)
ঈত্কৃষ্ট, (মূত) অল্লা তা’অা আ মচ্ছন (তাৌঁর ৃকষ্টর) মবণাত্তম ঘরমযকদাতা।
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ুযা আর মভানাফপকুন
ভদীনায় অফতীর্ণ, আয়াত ১১, রুকু ২
যভান যীভ আল্লা তা’আরা য নাফভ

১. মখন মভানাফপকযা মতাভায কাফে আফ, (তখন) তাযা ফফর (ম মভাাম্মদ), আভযা াক্ষ্য দদদি, তুদভ দনশ্চয়ই
আল্লায যূর। (যাাঁ,) আল্লা তা’আরা জাফনন তুদভ দনিঃফেফ তাাঁয যূর; (দকন্তু) আল্লা তা’আরা াক্ষ্য
দদফিন, মভানাফপকযা অফযই দভথ্যাফাদী,
২. এযা তাফদয এ থ্ফক (স্বাথ্ণ উদ্ধাফযয একটা) ঢার ফাদনফয় মযফখফে এফং তাযা (এবাফফই ভানুলফদয) আল্লায
থ্ মথ্ফক দপদযফয় যাফখ; কফতা দনকৃষ্ট ধযফনয কামণকরা মা এযা কফয মাফি!
৩. এটা এ কাযফর্ই, এযা ঈভান আনায য কুপযী অফরম্বন কফযফে, পফর ফদয ভফনয য দর মভফয মদয়া
ফয়ফে, যা (আফর) দকেুই ফুঝফত াযফে না।
৪. তুদভ মখন তাফদয দদফক তাকাফফ, তখন তাফদয (ফাইফযয) মদাফয়ফ মতাভাফক খুী কফয মদফফ; আফায মখন
তাযা মতাভায াফথ্ কথ্া ফরফফ তখন তুদভ (আগ্রবফয) তাফদয কথ্া মানফফ; দকন্তু (তাযা  তাফদয মই মদফয
উদাযর্ ফি) মমভন মদয়াফর মেকাফনা কদতয় (দনষ্প্রার্) কাফেয টুকফযা; (শুধু তাই নয়, তাযা এফতা বীত ন্ত্রস্ত
থ্াফক মম,) প্রদতদট (ফফ া) আয়ামফকই তাযা ভফন কফয তাফদয য ফুদঝ এটা (ফফ া) দফদ; এযাই ফি
(মতাভাফদয আর) দুভন, এফদয মথ্ফক মতাভযা হুদয়ায মথ্ফকা; আল্লায ভায মতা তাফদয জফনযই, (ফরফত
াফযা?) মকাথ্ায় মকাথ্ায় এযা দফভ্রান্ত ফয় ঘুযফে?
৫. এফদয মখন ফরা য়, মতাভযা আফা (আল্লায যূফরয কাফে), তাফর আল্লায যূর মতাভাফদয জফনয
(আল্লায কাফে) ক্ষ্ভা প্রাথ্ণনা কযফফন, তখন এযা (অফজ্ঞাবফয) ভাথ্া ঘুদযফয় মনয় এফং তুদভ (এ) মদখফত াফফ,
তাযা অংকাফযয াফথ্ মতাভাফক এদ ফয় চফর।
৬. (আফর) তুদভ এফদয জফনয ক্ষ্ভা প্রাথ্ণনা কফযা দকংফা না কফযা, (এ দুফটাই) তাফদয জফনয ভান; (কাযর্)
আল্লা তা’আরা কখফনাই তাফদয ক্ষ্ভা কযফফন না; আল্লা তা’আরা কখফনা মকাফনা না-পযভান জাদতফক মদায়াত
দান কফযন না।
৭. এযা ফি মফ মরাক, মাযা (আনাযফদয) ফফর, যূফরয (মভাাফজয) াথ্ীফদয জফনয মতাভযা (মকাফনা
যকভ) অথ্ণ ফযয় কফযা না, (তাফর আদথ্ণক ংকফটয কাযফর্) এযা (যূফরয কাে মথ্ফক) ফয  ফফ; অথ্চ (এযা
জাফন না,) আভানভু  মভীফনয ভুদয় ধনবান্ডায মতা আল্লা তা’আরাযই, দকন্তু মভানাফপকযা দকেুই ফুঝফত
াফয না।
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৮. তাযা ফফর, আভযা ভদীনায় দপফয মগফর মখানকায ফর দরদট (ভুরভানফদয) দূফণর দরদটফক ম য মথ্ফক
অফযই মফয কফয মদফফ; (আফর) মাফতীয় দি ম্মান মতা আল্লা তা’আরা , তাাঁয যূর  তাাঁয অনুাযী
মভাফভনফদয জফনয, দকন্তু মভানাফপকযা এ কথ্াটা জাফন না!
৯. ম ঈভানদায ফযদিযা, মতাভাফদয ঐশ্বমণ  ন্তানাদদ মমন কখফনা মতাভাফদয আল্লায স্মযর্ মথ্ফক উদাীন না
কফয মদয়, (মকননা) মাযা এ কাজ কযফফ তাযা চযভ ক্ষ্দতগ্রস্ত ফফ।
১০. আদভ মতাভাফদয মা দকেু অথ্ণ ম্পদ দদফয়দে তা মথ্ফক মতাভযা (আল্লায ফথ্) ফযয় কফযা মতাভাফদয কাফযা
ভৃতুয আায আফগই, (মকননা াভফন ভৃতুয এফ দাাঁ াফর ম ফরফফ), ম আভায ভাদরক, তুদভ মদদ আভাফক আফযা
দকেু কাফরয অফকা দদফত তাফর আদভ মতাভায ফথ্ দান কযতাভ এফং (এবাফফই) আদভ মতাভায মনক ফাোফদয
দফর াদভর ফয় মমতাভ!
১১. দকন্তু কাফযা আল্লা দনধণাদযত ভয়' মখন এফ মাফফ, তখন আল্লা তা’আরা আয তাফক (এক ভুূতণ)
অফকা মদফফন না; মতাভযা (দুদনয়ায জীফফন) মা দকেু কযফো, আল্লা তা’আরা ম ম্পফকণ ুফযাুদয অফদত
যফয়ফেন।
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ুযা অত তাগাফুন
ভদীনায় ফতীর্ণ, অয়াত ১৮, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরা য নামভ

১. অভানভু ও মভীমন মা ককছু অমছ তা ফআ অল্লা তা’অরায কফত্রতা ঘ ালর্া কযমছ, (মাফতীয়)
াফণমমবেৌভত্ব (ঘমভন) তাাঁয জমনে, (ঘতভকন মাফতীয়) প্রংাও তাাঁয জমনে, কতকন কর ককছুয ওয প্রফর
ক্ষভতাফান।
২. কতকনআ ঘতাভামদয ফাআমক ৃকি কমযমছন, (এয য) ঘতাভামদয ককছু ঘরাক ঘভামভন মরা অফায ককছু ঘরাক
কামপয ঘেমক ঘগমরা; (অমর) ঘতাভযা মা ককছু কমযা অল্লা তা’অরা ফ ককছুআ ঘদমেন।
৩. কতকন অকাভন্ডরী ও ৃকেফীমক কিকবামফ ৃকি কমযমছন, তঃয ঘতাভামদয কতকন (ভানুমলয) অকৃকত
কদময়মছন, তাও অফায কত ুন্দয কময কতকন ঘতাভামদয অকৃকত কদময়মছন, তাাঁয কামছআ (ঘতাভামদয অফায) কপময
ঘমমত মফ।
৪. অকাভন্ডরী ও ৃকেফীমত মা ককছু অমছ তা কতকন জামনন, কতকন জামনন ঘতাভযা মা ককছু ঘগান কমযা অয মা
ককছু প্রকা কমযা; অল্লা তা’অরা ঘতাভামদয ভমনয কোও জামনন।
৫. ঘতাভামদয কামছ কক ঘফ ঘরামকয ঘোাঁজ েফয ককছুআ ঘেৌাঁমছকন মাযা এয অমগ (কফকবন্ন নফীয ভময়) কুপযী
কমযকছমরা, তঃয তাযা (দুকনয়ামতআ) কনমজমদয কভণপর ঘবাগ কময কনময়মছ, (যকামরও) তামদয জমনে কমিায
মন্ত্রর্াদায়ক অমাফ যময়মছ।
৬.(এটা) এ কাযমর্ ঘম, তামদয কামছ ুস্পি দরীর প্রভার্ কনময় মেকন অল্লায ঘকামনা যূর অমতা তেকন তাযা
ফরমতা, (ককতয়) ভানুলআ কক অভামদয মেয ন্ধান ঘদমফ? তএফ তাযা তে প্রতোেোন কযমরা এফং
(ইভামনয ে ঘেমক) ভুে কপকযময় কনমরা, ফে অল্লা তা’অরা য (তামদয কাছ ঘেমক) ককছুআ াওয়ায কছমরা
না, অল্লা তা’অরা কামযাআ ভুোমক্ষী নন, কতকন কিয প্রংকত।
৭. কামপযযা ধাযর্া কময কনময়মছ, একফায ভময ঘগমর কেমনা তামদয ুনরুকিত কযা মফ না; তুকভ ফমরা, না তা
কেমনা নয়; অভায ভাকরমকয ে, ফেআ ভৃতুেয য ঘতাভামদয ফাআমক অফায (কফয ঘেমক) ওিামনা মফ
এফং ঘতাভামদয (এক এক কময) ফমর ঘদয়া মফ ঘতাভযা কক কাজ কময এমমছা; অয অল্লা তা’অরা য মক্ষ
এটা তেন্ত জ কাজ।
৮. তএফ ঘতাভযা অল্লা তা’অরা , তাাঁয যূর এফং অকভ ঘম অমরা ঘতাভামদয কদময়কছ তায (ফান
ঘকাযঅমনয) ওয ইভান অমনা; ঘতাভযা মা ককছুআ কমযা অল্লা তা’অরা তা বামরা কমযআ জামনন।
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৯. ঘমকদন ঘতাভামদয (অমগ মযয ভস্ত ভানুল ও কিনমক) একত্র কযা মফ, (একত্র কযা মফ ঘ) ভাভামফময
কদনকটয জমনে (ঘমকদন ফরা মফ, ঘ ভানুল ও কিন), অজমকয কদনকটআ মে (ঘতাভামদয অর) রাব ঘরাকামনয
কদন; (রামবয কদন তায জমনে) ঘম ফেকি অল্লায ওয ইভান এমনমছ এফং ঘনক কাজ কমযমছ, কতকন (অজ) তায
গুনা ঘভািন কময ঘদমফন এফং তামক কতকন এভন এক (ুযভে) জান্নামত প্রমফ কযামফন, মায তরমদ কদময়
ঝর্ণাধাযা প্রফাকত মফ, তাযা ঘোমন নন্তকার ফস্থান কযমফ; (অয) এটাআ মে যভ াপরে।
১০. (এটা ঘরাকামনয কদন তামদয জমনে,) মাযা (অল্লা তা’অরা ঘক ) স্বীকায কমযমছ এফং অভায
অয়াতভুমক কভেো প্রকতন্ন কমযমছ (এমদয ফোাময অল্লায কদ্ধান্ত মে), এযা ফাআ জাান্নামভয কধফাী
(মফ), ঘোমন তাযা কিযকার ফস্থান কযমফ; কমতা কনকৃি ঘ অফাস্থর!
১১. অল্লা তা’অরা য নুভকত ফেতীত (ঘকামনা) কফদআ অম না; ঘম ফেকি অল্লা তা’অরা য ওয কফশ্বা
স্থান কময অল্লা তা’অরা তায ন্তযমক ুমে কযিাকরত কমযন; অয অল্লা তা’অরা ফ কফলময়আ ভেক
ফগত যময়মছন।
১২. ঘতাভযা অল্লায অনুগতে কমযা, অনুগতে কমযা (তাাঁয) যূমরয, ঘতাভযা মকদ (এ ঘেমক) ভুে কপকযময় নাও
তামর (ঘজমন ঘযমো), অভায যূমরয দাকয়ত্ব (মে অভায কোগুমরা) ুস্পিবামফ ঘেৌাঁমছ ঘদয়া।
১৩. অল্লা তা’অরা (ভান ত্তা), কতকন ছাড়া ঘকামনাআ ভাফুদ ঘনআ, তএফ প্রকতকট ইভানদায ফান্দায ঈকিত
ফণকফলময় তাাঁয ওযআ কনবণয কযা।
১৪. ঘ ইভানদায ঘরামকযা, ফেআ ঘতাভামদয স্ত্রী ও ন্তান ন্তকতমদয ভামঝ ঘতাভামদয (ককছু) দুভন যময়মছ,
তএফ তামদয ফোাময ঘতাভযা তকণ ঘেমকা, ফে ঘতাভযা মকদ (তামদয) যাধ ক্ষভা কময দাও, তামদয
ঘদালত্রুকট ঈমক্ষা কমযা এফং তামদয ভাপ কযায নীকত ফরম্বন কমযা, তমফ অল্লা তা’অরা যভ ক্ষভাীর ও
দয়ারু।
১৫. ঘতাভামদয ধন ম্পদ ও ন্তান ন্তকত মে (ঘতাভামদয জমনে) যীক্ষা ভাত্র; (অয এ যীক্ষায় কাকভয়াফ
মত াযমর) ফেআ অল্লা তা’অরা য কামছ ভাুযস্কায যময়মছ।
১৬. তএফ ঘতাভযা াধে ঘভাতামফক অল্লা তা’অরা ঘক বয় কমযা, ঘতাভযা (যূমরয অমদ) ঘামনা এফং
(তাাঁয) কোভমতা িমরা, অল্লায ঘদয়া ধন ম্পদ ঘেমক (তাাঁযআ ঈমেম) েযি কমযা, এমত ঘতাভামদয কনমজমদয
জমনেআ করোর্ যময়মছ; ঘম ফেকিমক তায ভমনয ঘরাব রারা ঘেমক ঘযাআ ঘদয়া ময়মছ (ঘ এফং তায ভমতা)
ঘরামকযাআ মে পরকাভ।
১৭. মকদ ঘতাভযা অল্লা তা’অরা ঘক ঋর্ দাও ঈত্তভ ঋর্, তামর (দুকনয়া ও অমেযামত) কতকন তা ফহুগুর্ ফাকড়ময়
ঘদমফন এফং কতকন ঘতাভামদয (গুনা োতা) ভাপ কময ঘদমফন; অল্লা তা’অরা ফমড়াআ গুর্গ্রাী ও যভ ধধমণীর,
১৮. ঘদো-মদো (ফ ককছুআ) কতকন জামনন, কতকন যাক্রভারী, প্রজ্ঞাভয়।
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ুযা অত তারাক্ব
ভদীনায় ফতীর্ণ অয়াত ১২, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরা য নামভ

১. হ নফী (হতাভায াথীমদয ফমরা), মখন হতাভযা হতাভামদয স্ত্রীমদয তারাক দাও (ফা দদমত আচ্ছা কমযা), তখন
তামদয আদ্দমতয (মক্ষায ভয়টুকুয) প্রদত (রক্ষয হযমখ) তারাক দদময়া, আদ্দমতয মথাথণ দাফ হযমখা এফং (এ
ফযাাময) অল্লা তা’অরা হক বয় কমযা, দমদন হতাভামদয ভাদরক প্রবু, আদ্দমতয ভয় (হকামনা ফস্থায়আ) তামদয
দনমেমদয ফতফাদি হথমক হফয কময দদময়া না, (এ ভয়) তাযা দনমেযাও হমন তামদয ঘয হথমক হফয ময় না
মায়, তমফ মদদ তাযা হকামনা েঘনয শ্লীরতা (-োতীয় যাদ) দনময় অম (তামর তা দবন্ন কথা, আদ্দমতয
ফযাাময) এগুমরাআ মচ্ছ অল্লায ীভামযখা; হম ফযদি অল্লায এ ীভামযখা দতক্রভ কময, হ (ভূরত এটা
দ্বাযা) দনমেয ওযআ দনমে মুরুভ কযমরা; তুদভ হতা োমনা না এয য অল্লা তা’অরা য়মতা (ুনযায়
হতাভামদয ভামে হৃদয়তায হকামনা) একটা থ হফয কময হদমফন।
২. তঃয মখন তাযা তামদয (আদ্দমতয) হআ দনধণাদযত ভময় (-য হমল) ঈনীত য়, তখন তামদয য়
ম্মানেনক ন্থায় (দফময় ফন্ধমন) হযমখ হদমফ, না য় ম্মামনয ামথ তামদয অরাদা কময হদমফ এফং (ঈবয়
ফস্থায়আ) হতাভামদয ভধয হথমক দুেন নযায়যায়র্ হরাকমক হতাভযা াক্ষী ফাদনময় যাখমফ, (াক্ষীমদযও ফমরা),
হতাভযা শুধু অল্লায েমনযআ (এ) াক্ষয দান কযমফ; মাযা অল্লা তা’অরা ও হল দফচায দদমনয ওয ইভান
অমন, তামদয ফাআমক এয দ্বাযা ঈমদ হদয়া মচ্ছ। হম ফযদি অল্লা তা’অরা হক বয় কময, অল্লা তা’অরা
তায েমনয (ংকট হথমক হফয ময় অায) একটা থ ততযী কময হদন,
৩. এফং দতদন তামক এভন হযমমক দান কমযন মায (ঈত্) ম্পমকণ তায হকামনা ধাযর্াআ হনআ; হম ফযদি অল্লায
ওয বযা কময, তায েমনয অল্লা তা’অরা আ মহথষ্ট; (হকননা) অল্লা তা’অরা তাাঁয দনমেয কােদট ূর্ণ
কমযআ হনন; অল্লা তা’অরা প্রদতদট দেদনময েমনযআ একদট দযভার্ দিক কময হযমখমেন।
৪. হতাভামদয স্ত্রীমদয ভামে মাযা ঋতুফতী ওয়ায ফযাাময দনযা ময় হগমে, তামদয (আদ্দমতয) ফযাাময
হতাভামদয হকামনা মে থাকমর (হতাভযা) হেমন হযমখা, তামদয আদ্দমতয ভয় মচ্ছ দতন ভা, (এ দতন ভাময
দফধান) তামদয েমনযও, মামদয এখনও ঋতুকার শুরুআ য়দন; গবণফতী নাযীয েমনয আদ্দতকার মচ্ছ তায ন্তান
প্রফ ওয়া মণন্ত; (ফন্তুত) হকঈ মদদ অল্লামকআ বয় কময, তামর অল্লা তা’অরা ও (দফদবন্ন ধযমনয ুদফধা
দদময়) তায েমনয তায প্রমতযক ফযাায ে কময হদন।
৫. (তারাক ও আদ্দমতয ফযাাময) এ মচ্ছ অল্লা তা’অরা য অমদ, মা দতদন (হভমন চরায েমনযআ) হতাভামদয
কামে াদিময়মেন; তঃয হম ফযদি অল্লামক বয় কময চমর, দতদন তায গুনাখাতামক (তায দাফ হথমক) ভুমে
হদমফন এফং দতদন তায ুযস্কাযমকও ফমিা কময হদমফন।
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৬. (আদ্দমতয এ ভময়) হতাভযা দনমেমদয াভথণ নুমায়ী তামদয হ ধযমনয ফাদিমত থাকমত দদময়া, হম ধযমনয
ফাদিমত হতাভযা দনমেযা থামকা, হকামনা ফস্থায়আ তামদয ওয ংকট ৃদষ্ট কযায ভতরমফ তামদয কষ্ট দদময়া না;
অয মদদ তাযা ন্তানম্ভফা য়, তামর (আদ্দমতয দনয়ভ নুমায়ী) তাযা ন্তান প্রফ না কযা মণন্ত তামদয
হখাযমাল দদমত থামকা, (ন্তান েন্মদামনয য) মদদ তাযা হতাভামদয ন্তানমদয (দনমেমদয) ফুমকয দুধ খাওয়ায়,
তামর হতাভযা তামদয াদযশ্রদভক অদায় কময হদমফ এফং (এ াদযশ্রদভমকয ংক ও ন্তামনয করযামর্য
ফযাাযটা) বামরাবামফ দনমেমদয ভমধয নযায়ংগত ন্থায় ভাধান কময হনমফ, মদদ হতাভযা এমক মনযয ামথ
হেদ কমযা, তামর নয হকামনা ভদরা এ ন্তানমক দুধ খাওয়ামফ;
৭. দফত্তারী ফযদি তায ংগদত নুমায়ী (স্ত্রীমদয) হখাযমাল হদমফ; অফায হম ফযদিয থণননদতক ংগদত ীদভত
কময যাখা ময়মে হ ফযদি তমতাটুকু দযভার্আ হখাযমাল হদমফ মমতাটুকু অল্লা তা’অরা তামক দান কমযমেন;
অল্লা তা’অরা মামক হম দযভার্ াভথণয দান কমযমেন তায ফাআময কখমনা (হকামনা) হফাো তায ওয দতদন
চাান না; (অল্লায ওয দনবণয কযমর) অল্লা তা’অরা (তামক) দচমযআ বাফ নটমনয য চ্ছরতা দান
কযমফন।
৮. কমতা েনমদয ভানুলযাআ হতা দনমেমদয ভাদরক ও তাাঁয যূমরয দনমদণময দফরুমে দফমরা কমযদেমরা,
তঃয অদভ তামদয কাে হথমক (হ েমনয) কদিন দাফ অদায় কময দনময়দে এফং অদভ ওমদয কমিায াদি
দদময়দে।
৯. এযয তাযা বামরা কমযআ তামদয কৃতকমভণয াদি হবাগ কযমরা, ভূরত তামদয কামেয দযর্াভ পর (দেমরা)
চযভ ক্ষদত।
১০. অল্লা তা’অরা (যকামর) তামদয েমনয এক কদিন অমাফ প্রস্তুত কময হযমখমেন, তএফ (হ ভানুল),
হতাভযা মাযা জ্ঞানম্পন্ন, হতাভযা মাযা অল্লা তা’অরা য ওয ইভান এমনমো, হতাভযা অল্লামক বয় কমযা,
অল্লা তা’অরা হতাভামদয কামে তাাঁয ঈমদফার্ী নাদমর কমযমেন,
১১. (দতদন অমযা াদিময়মেন) তাাঁয যূর, হম হতাভামদয অল্লায ুস্পষ্ট অয়াতভু মি হানায়, মামত কময
হ (যূর) হতাভামদয হফ হরাকমদয মাযা ইভান এমনমে এফং বামরা কাে কমযমে, তামদয (োমদরয়ামতয)
ন্ধকায হথমক (হদায়ামতয) অমরামত দনময় অমত াময; হতাভামদয হম হকঈআ অল্লায ওয ইভান অমন এফং
বামরা কাে কময, অল্লা তা’অরা তামকআ োন্নামত প্রমফ কযামফন (এভন এক োন্নামত), মায তরমদ দদময়
ের্ণাধাযা প্রফাদত মফ। হখামন তাযা নন্তকার ধময ফস্থান কযমফ; এভন হরামকয েমনয ফযআ অল্লা
তা’অরা ঈত্তভ হযমমমকয ফযফস্থা কময হযমখমেন।
১২. অল্লা তা’অরা দমদন এ াত অভান ও তামদয নুরূ ংখযক মভীন ৃদষ্ট কমযমেন; (অফায) ঈবময়য
ভােখামন (মা দকেু অমে তামদয েমনয) তাাঁয দনমদণ োদয য়, মামত কময হতাভযা একথা নুধাফন কযমত ামযা,
(অকা াতামরয) কর দকেুয ওয দতদনআ (একক) ক্ষভতাফান এফং তাাঁয জ্ঞান (এ ৃদষ্টমরামকয) প্রদতদট
ফস্তুহকআ দযফমষ্টন কময হযমখমে।
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ুরা অত তারীম
মদীনায় বতীর্ণ অয়াত ১২, রুকু ২
রমান রীম অল্লা তা’অা র নামম

১. হ নবী, অল্লা তা’অা হতামার জমনে যা াা কমরমেন তা তুমম (কম কমর) মনমজর ওপর হকন ারাম
করমো, তুমম মক (এর মাধ্েমম) হতামার স্ত্রীমদর খুলী কামনা করমত চাও? (হতমন মকেু ম অল্লার কামেআ ক্ষমা
প্রার্ণনা কমরা, কারর্) অল্লা তা’অা ক্ষমার অধ্ার ও পরম দয়াু।
২. অল্লা তা’অা হতা হতামামদর লপর্ হর্মক হরাআ পাবার জমনে (কাফফারার) একটা পর্ মনধ্ণারর্ কমর
মদময়মেন, (মূত) অল্লা তা’অা আ মেন হতামামদর একমাত্র ায়, মতমনআ বণজ্ঞ, মতমনআ প্রজ্ঞাময়।
৩. যখন (অল্লার) নবী তার স্ত্রীমদর একজনমক (একান্ত) চুমপামর মকেু একটা কর্া বমা এবং হ (তা
নেমদর কামে) প্রকাল কমর মদমা, অল্লা তা’অা তার এ মবয়টা নবীমক (ওীর মাধ্েমম) জামনময় মদমন,
(তখন) রূ মকেু কর্া (হগাপনীয়তা প্রকালকারী স্ত্রীমক) জামনময় মদমা, (অবার) মকেু কর্া এমিময়ও হগমা।
তঃপর নবী যখন তার হ স্ত্রীর কাে হর্মক (মগ্র মবয়টা) জানমত চাআমা, তখন হ বমা, অপনামক এ
খবরটা হক জানামা; নবী বমা, অমামক জামনময়মেন (হআ মান অল্লা তা’অা ), মযমন বণজ্ঞ ও মেক
জ্ঞাত।
৪. (হয দু'জন স্ত্রী এর ামর্ জমিত, নবী তামদর ঈভয়মক হেমক বমা,) হতামরা দু'জন যমদ অল্লার কামে
তাওবা কমর নাও হকননা হতামামদর ঈভময়র মন নোয় ও বাাঁকা পমর্র মদমক (মকেুটা) ঝুাঁমক পমিমেমা (তাম
বলেআ অল্লা তা’অা হতামামদর ক্ষমা কমর হদমবন), অর যমদ হতামরা ঈভময় তার মবরুমে এমক পমরর
পৃষ্ঠমপাকতা কমরা (তাম হজমন রামখা), অল্লা তা’অা আ তাাঁর (নবীর) ায়, তাোিাও তাাঁর ামর্ রময়মে
মজবরাই (হফমরলতা) ও হনককার মুমামনর দ, এরপরও অল্লার মগ্র হফমরলতাকু তার াাযে করমত
এমগময় অমব।
৫. (অজ) নবী যমদ হতামামদর তাাক মদময় হদয়, তাম তার মামক হতামামদর বদম এমন ব স্ত্রী তামক মদমত
পামরন, যারা হতামামদর চাআমত মব ঈত্তম, যারা মব অত্মমপণর্কারী, মবশ্বস্ত, মবনয়াবনতা, নুমলাচনাকারী,
নুগত, হরাযাদার, (মত পামর তারা) কুমারী, (মত পামর) কুমারী।
৬. হ ইমানদার হামকরা, হতামরা মনমজমদর ও মনমজমদর পমরবার পমরজনমদর (জাান্নামমর হআ কমিন) অগুন
হর্মক বাাঁচাও, তার জ্বাামন মব মানু অর পার্র, (হ) জাান্নামমর (প্ররা যামদর) ওপর (মপণত), হব
হফমরলতা বাআ মে মনমণম ও কমিার, তারা (দন্ডামদল জামর করার বোপামর) অল্লার হকামনা অমদলআ মানে
করমব না, তারা তাআ করমব যা তামদর করার জমনে অমদল করা মব।
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৭. (হমদন স্বীকারকারীমদর তারা বমব,) হ কামফররা, অজ হতামরা (হদা োিামনার জমনে) হকামনা রকম
জুাত তাাল কমরা না; (অজ) হতামামদর হ মবমনময়আ হদয়া মব যা হতামরা দুমনয়ায় কমর এমমো।
৮. হ ইমানদার বেমিরা, হতামরা (মনমজমদর গুনা খাতার জমনে) অল্লার দরবামর তাওবা কমরা একান্ত খাাঁমট
তাওবা; অলা করা যায় (এর ফম) হতামামদর মামক (অল্লা তা’অা ) হতামামদর গুনামু ক্ষমা কমর
হদমবন এবং এর মবমনমময় (পরকাম) মতমন হতামামদর প্রমবল করামবন এমন (ুরমে) জান্নামত, যার তমদল মদময়
প্রবামত মব (ুমপয়) ঝর্ণাধ্ারা, হমদন অল্লা তা’অা (তাাঁর) নবী এবং তার ার্ী ইমানদারমদর পমামনত
করমবন না, (হমদন) তামদর (ইমামনর) হজোমত তামদর ামমন ও তামদর োন পাল মদময় (মবেুমরত ময়
এমনভামব) ধ্াবমান মব (হয, বণমদক হর্মকআ তামদর এ অমা পযণমবক্ষর্ করা যামব), তারা বমব, হ অমামদর
মামক, অমামদর জমনে অমামদর (ইমামনর) হজোমতমক (জান্নামতর হজোমত মদময় অজ তুমম) পূর্ণ কমর দাও, তুমম
অমামদর ক্ষমা কমর দাও, বলেআ তুমম ব মকেুর ওপর একক ক্ষমতাবান।
৯. হ নবী, তুমম কামফর ও হমানামফকমদর মবরুমে হজাদ কমরা এবং তামদর বোপামর কমিারতা বম্বন কমরা;
(হকননা) তামদর মিকানা মে জাান্নাম; অর তা (মে) এক মনকৃষ্ট মিকানা।
১০. অল্লা তা’অা কামফরমদর জমনে নু ও ুমতর স্ত্রীমদর ঈদারর্ হপল করমেন; তারা দুজনআ মেমা অমার
দু'জন হনক বান্দার স্ত্রী, মকন্তু তারা ঈভময়আ হ দু'জন বান্দার ামর্ মবশ্বাঘাতকতা কমরমে, তএব অল্লার
(অযাব) হর্মক তারা হকামনাক্রমমআ এমদর বাাঁচামত পারমা না, বরং (তামদর বোপামর অল্লার) হুকুম (হঘামত)
মা, হতামরা (অজ) প্রমবল কমরা জাান্নামমর অগুমন, যারা এখামন প্রমবল কমরমে তামদর বার ামর্।
১১. (একআভামব) অল্লা তা’অা হমামমনমদর জমনে হফরাঈমনর স্ত্রীমক (নুকরর্মযাগে) এক ঈদারর্ মমমব
হপল কমরন, (হ প্রার্ণনা কমরমেমা) হ মামক, জান্নামত হতামার পামল তুমম অমার জমনে একখানা ঘর বামনময়
মদময়া, অর (দুমনয়ার এ ঘমরও) তুমম অমামক হফরাঈন ও তার (যাবতীয়) কমণকান্ড হর্মক বাাঁমচময় হরমখা, তুমম
অমামক ঈোর কমরা এ যামম ম্প্রদায় (-এর যাবতীয় নাচার) হর্মক।
১২. (অল্লা তা’অা হমামমনমদর জমনে অমরা দৃষ্টান্ত হপল করমেন) এমরামনর হমময় মারআয়ামমর, হয (অজীবন)
তার তীত্ব রক্ষা কমরমে, তঃপর (একমদন) অমম অমার (ৃষ্ট) রূগুমা হর্মক একমট (রূ) তার মমধ্ে ফুাঁমক
মদাম, হ তার মামমকর কর্া ও তাাঁর (হপ্রমরত) হকতাবমুমর ওপর পুমরাপুমরআ মবশ্বা স্থাপন কমরমে; (মতেআ)
হ মেমা অমার একান্ত নুগত বান্দামদরআ একজন!
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পারা ২৯
ূযা অর ভুরক
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৩০, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরা য নামভ

১.(কমতা) ভান সআ ুর্যভয় ত্তা, মাাঁয ামত (যময়মে অভান মভীমনয মাফতীয়) াফণমমবেৌভত্ব, (এ ৃষ্টি
জগমতয) ফ ষ্টকেুয ওয ষ্টতষ্টন একক ক্ষভতাফান,
২. ষ্টমষ্টন জন্ম ও ভৃতুয ৃষ্টি কমযমেন, মামত কময এয দ্বাযা ষ্টতষ্টন সতাভামদয মাচাআ কময ষ্টনমত ামযন, কভণমক্ষমে সক
(এখামন) সতাভামদয ভমধয সফী বামরা। ষ্টতষ্টন ফণষ্টিভান, ষ্টতষ্টন ীভ ক্ষভাীর,
৩. ষ্টতষ্টনআ াত (ভমফুত) অভান ফাষ্টনময়মেন, মণায়ক্রমভ একটায ওয অমযকটা (স্থান কমযমেন); ীভ
দয়ারু অল্লা তা’অরায এ (ষ্টনুর্) ৃষ্টিয সকাথাও সকামনা খুাঁত তুষ্টভ সদখমত ামফ না; অফায (তাষ্টকময়) সদমখা
সতা, সকাথাও ষ্টক তুষ্টভ সকামনা যকভ পাটর সদখমত াও ?
৪. তঃয (সতাভায) দৃষ্টি সপযাও (নমবাভন্ডমরয প্রষ্টত), সদমখা, অমযকফাযও সতাভায দৃষ্টি সপযাও (সদখমফ,
সতাভায) দৃষ্টি ফযথণ ও ক্লান্ত ময় সতাভায ষ্টদমকআ ষ্টপময অমফ।
৫. ষ্টনকটফতণী অকাষ্টটমক (তুষ্টভ সদমখা, তামক ষ্টকবামফ) প্রদীভারা ষ্টদময় অষ্টভ াষ্টজময় সযমখষ্টে, (উর্ধ্ণমরামকয
ষ্টদমক গভনকাযী) য়তানমদয তাষ্টিময় সফিামনায জমনয এ (প্রদীগুমরা)-সক অষ্টভ (সক্ষর্াস্ত্র ষ্টমমফ) ংস্থান
কময সযমখষ্টে, (চূিান্ত ষ্টফচামযয ষ্টদন) এমদয জমনয জ্বরন্ত ষ্টিকুন্ডরীয বয়াফ াষ্টিয ফযফস্থাও অষ্টভ
(মথামথবামফ) প্রস্তুত কময সযমখষ্টে।
৬. (এমতা ফ ষ্টনদণন মেও) মাযা তামদয স্রিামক স্বীকায কমযমে, তামদয জমনয যময়মে জাান্নামভয
(কম াযতভ) াষ্টি; জাান্নাভ কমতাআ না ষ্টনকৃিতভ স্থান!
৭. এয ভমধয মখন তামদয েুসাঁ ি সপরা মফ তখন (ষ্টনষ্টক্ষপ্ত ফায অমগআ) তাযা শুনমত ামফ, তা ষ্টক্ষপ্ত ময় ষ্টফকট
গজণন কযমে,
৮. (ভমন মফ) তা সমন প্রচন্ড সক্রামধয কাযমর্ সপমট দীর্ণ ষ্টফদীর্ণ ময় মামে; মখনআ একদর (নতুন াী)-সক
সখামন ষ্টনমক্ষ কযা মফ তখনআ তায প্রযীযা তামদয ষ্টজমে কযমফ, (এ জায়গায কথা ফরায জমনয) সতাভামদয
কামে সকামনা াফধানকাযী ষ্টক অমষ্টন?
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৯. তাযা ফরমফ, যাাঁ, অভামদয কামে (অল্লায) াফধানকাযী (নফী যূর) এমষ্টেমরা, ষ্টকন্তু অভযা তামদয
স্বীকাযআ কমযষ্টে, অভযা তামদয ফমরষ্টে, (এ ষ্টদন ংক্রান্ত) সকামনা ষ্টকেুআ অল্লা তা’অরা নাষ্টমর কমযনষ্টন;
ফযং সতাভযা ষ্টনমজযাআ চযভ ষ্টফভ্রাষ্টন্তমত ডুমফ অমো।
১০. তাযা ফরমফ, কমতা বামরা মতা (মষ্টদ সষ্টদন) অভযা (নফী যূরমদয কথা) শুনতাভ এফং (তা) নুধাফন
কযতাভ, (তামর অজ) অভযা জ্বরন্ত অগুমনয ফাষ্টন্দামদয ভমধয গর্য তাভ না।
১১. তঃয তাযা ষ্টনমজযাআ ষ্টনমজমদয (মাফতীয়) যাধ স্বীকায কময সনমফ, ষ্টধক্কায জাান্নামভয ষ্টধফাীমদয
ওয!
১২. (য ষ্টদমক) সফ (সেৌবাগযফান) ভানুল, মাযা ষ্টনমজযা(সচামখ) না সদমখও তামদয ৃষ্টিকতণামক বয় কমযমে,
ষ্টনঃমন্দম তামদয জমনয যময়মে (অল্লা তা’অরায ক্ষ সথমক) ক্ষভা ও ভাুযস্কায।
১৩. সতাভযা সতাভামদয কথাফাতণাগুমরা রুষ্টকময় যামখা ষ্টকংফা(তা) প্রকা কমযা (অল্লায কামে এয ঈবয়টাআ
ভান); কাযর্ ষ্টতষ্টন ভমনয সবতয রুষ্টকময় যাখা ষ্টফলয় ম্পমকণও ভযক ওয়ামকপার।
১৪. ষ্টতষ্টন কী (ৃষ্টি ম্পষ্টকত
ণ মাফতীয় ষ্টফলময়) জানমফন না, ষ্টমষ্টন (এয ফষ্টকেু) ফাষ্টনময়মেন, (ফস্তুত) অল্লা
তা’অরা তযন্ত ূক্ষ্মদণী এফং ফণষ্টফলময় ভযক োত।
১৫. ষ্টতষ্টনআ সআ ভান ত্তা ষ্টমষ্টন বূষ্টভমক সতাভামদয ধীন কময ফাষ্টনময়মেন, সতাভযা (মখন সমবামফ চাও) এয
ষ্টরগষ্টরয ভধয ষ্টদময় চরাচর কমযা এফং এয সথমক (ঈৎগত) সযমমক সতাভযা ঈমবাগ কমযা; (ভমন সযমখা,)
একষ্টদন (সতাভামদয ফাআমক) তাাঁয কামেআ ষ্টপময সমমত মফ।
১৬. সতাভযা ষ্টক ষ্টনমজমদয ষ্টনযাদ বাফমো (ভাষ্টিধয) অকাময ভাষ্টরক অল্লা তা’অরা ষ্টক সতাভামদয 
বূভন্ডরমক সগমি সদমফন না?(এভষ্টন ফস্থা মখন সদখা সদমফ) তখন তা (বীলর্বামফ) কম্পভান মফ,
১৭. থফা সতাভযা ষ্টক ষ্টনষ্টিত, অকাময (ষ্টধষ্টত) অল্লা তা’অরা সতাভামদয ওয (প্রিয ষ্টনমক্ষকাযী) এক
প্রচন্ড ফায়ু প্রফাষ্টত কযমফন না? (এভন ষ্টদন অমফ এফং) সতাভযা সষ্টদন ফযআ জানমত াযমফ, সকভন (বয়াফ
মত াময) অভায াফধানফার্ী (ঈমক্ষা কযা)!
১৮. তামদয অমগও মাযা (অভায াফধানফার্ী) ষ্টভথযা প্রষ্টতন্ন কমযমে, সদমখা, সকভন (ষ্টেমরা তামদয প্রষ্টত)
অভায অচযর্!
১৯. এ ফ সরামকযা ষ্টক তামদয ভাথায ওয (ষ্টদময় ঈমি মাওয়া) াখীগুমরামক সদমখ না? (ষ্টকবামফ এযা)
ষ্টনমজমদয াখা সভমর যামখ, (অফায) এক ভয় (তা) গুষ্টটময়ও সনয়। (তখন) যভ দয়ারু অল্লা তা’অরা আ
এমদয (ভাূমনয) ষ্টস্থয কময যামখন (যাাঁ একভাে অল্লা তা’অরা আ); ষ্টতষ্টন (তাাঁয ৃষ্টিয সোমটা ফমিা) ফ ষ্টকেুআ
সদমখন।
২০. ফমরা সতা, সতাভামদয ভমধয এভন সক অমে মায কামে (এভন) একষ্টট ষ্টফার সনযফাষ্টনী অমে, (মা ষ্টদময়)
তাযা ীভ দয়ারু অল্লায ষ্টফরুমে সতাভামদয াাময কযমফ? (অমর)এ স্বীকাযকাযী ফযষ্টিযা
(ামভাআ)ষ্টফভ্রাষ্টন্তমত ষ্টনভষ্টিত থামক,
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২১. মষ্টদ ষ্টতষ্টন সতাভামদয জীষ্টফকা (-য ঈকযর্) যফযা ফন্ধ কময সদন, তামর (এখামন) এভন (ষ্টদ্বতীয়) অয
সক অমে সম সতাভামদয (ুনযায়) সযমমক যফযা কযমত াযমফ? এযা সতা ফযং (ভমন য় অল্লা তা’অরা য)
ষ্টফমরা এফং সগাাঁিাষ্টভমতআ (ষ্টফচর ময়) যময়মে।
২২. সম ফযষ্টি মভীমনয (ওয ষ্টদময়) ঈুি ময় ভুমখ বয ষ্টদময় চমর স ফযষ্টি ষ্টধক ষ্টযভামর্ সদায়াতপ্রাপ্ত, না
সম (ফযষ্টি মভীমন স্বাবাষ্টফকবামফ) ষ্ট ক থ ধময চমর স (সফী সদায়াতপ্রাপ্ত)?
২৩. (স নফী,) তুষ্টভ (এমদয) ফমর দাও (যাাঁ), ষ্টতষ্টনআ সতাভামদয য়দা কমযমেন, ষ্টতষ্টন সতাভামদয (সানায ও
সদখায জমনয) কান এফং সচাখ ষ্টদময়মেন, অমযা ষ্টদময়মেন (ষ্টচন্তা কযায ভমতা) একষ্টট ন্তয; ষ্টকন্তু সতাভযা খুফ
কভআ (এফ দামনয) কৃতেতা অদায় কমযা।
২৪.(এমদয অমযা) ফমরা, ষ্টতষ্টনআ এ বূখমন্ড সতাভামদয (ফণে) েষ্টিময় সযমখমেন, অফায (একষ্টদন চাযষ্টদক সথমক)
তাাঁয আ ম্মুমখ সতাভামদয ফাআমক জমিা কযা মফ।
২৫. তাযা ফমর, সতাভযা মষ্টদ তযফাদী ময় থামকা, তামর (ফমরা) কমফ এটা (ংঘষ্টটত) মফ?
২৬. তুষ্টভ এমদয ফমরা, (এ) তথয সতা একভাে অল্লা তা’অরায কামেআ যময়মে, অষ্টভ সতা একজন ুস্পি
াফধানকাযী ভাে!
২৭. মখন (ষ্টতয ষ্টতযআ) এ (প্রষ্টতশ্রুষ্টত)-ষ্টট তাযা (ংঘষ্টটত মত) সদখমফ, মাযা (দুষ্টনয়ায জীফমন) স্বীকায
কমযষ্টেমরা, তখন তামদয ফায ভুখভন্ডর ষ্টফকৃত ময় মামফ এফং (তামদয তখন) ফরা মফ, এ মে সআ
(ভার্ধ্ং), মামক সতাভযা চযামরঞ্জ কযমত!
২৮. তুষ্টভ ফমরা, সতাভযা ষ্টক এ কথা সবমফ সদমখমো, অল্লা তা’অরা মষ্টদ অভামক এফং অভায ংগী াথীমদয
র্ধ্ং কময সদন, ষ্টকংফা (র্ধ্ং না কময) ষ্টতষ্টন মষ্টদ অভামদয ওয দয়া প্রদণন কমযন (ফআ মফ তাাঁয
আোধীন), ষ্টকন্তু (অল্লা তা’অরা সক) মাযা স্বীকায কমযমে তামদয (সকয়াভমতয ষ্টদন) এ বয়াফ অমাফ সথমক
সক ফাাঁচামফ?
২৯. তুষ্টভ এমদয ফমরা (যাাঁ, সষ্টদন ফাাঁচামত ামযন একভাে) দয়াভয় অল্লা তা’অরা আ , তাাঁয ওয অভযা
ইভান এমনষ্টে এফং অভযা তাাঁয ওযআ ষ্টনবণয কমযষ্টে (যাাঁ), ষ্টচমযআ সতাভযা জানমত াযমফ (অভামদয ভমধয)
সক ুস্পি সগাভযাীয ভামে ষ্টনভষ্টিত ষ্টেমরা?
৩০. (স নফী,) তুষ্টভ (এমদয) ষ্টজমে কমযা, সতাভযা ষ্টক সবমফ সদমখমো, সতাভামদয (মভীমনয ফুমক ফষ্টস্থত)
াষ্টন মষ্টদ কখমনা ঈধাও ময় মায়, তামর সক সতাভামদয জমনয এ (াষ্টনয) প্রফাধাযা ুনযায় সফয কময অনমফ?
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ূযা আর ক্বারাভ
ভক্কায় অফতীর্ণআয়াত ৫২, রুকু ২
যভান যীভ আল্লা তা’আরায নামভ

১. নূ-ন-, থ (লরখায ভাধযভ) করমভয, (আমযা থ এ করভ দদময়) তাযা মা দরমখ যাখমে তায,
২. লতাভায ভাদরমকয (অীভ) দয়ায় তুদভ াগর নও,
৩. লতাভায জমনয অফযই এভন এক ুযস্কায যময়মে মা লকামনাদদনই দনমল মফ না,
৪. দনিঃমেম তুদভ ভান চদযমেয ওয (প্রদতদিত) যময়মো।
৫.(লদদন খুফ দূময নয় মখন) তুদভ ও (লতাভামক মাযা াগর ফমর) তাযা ফাই লদখমত ামফ লম,
৬. লতাভামদয ভমধয (আমর) লক দফকাযগ্রস্ত (াগর) দেমরা!
৭. লতাভায ভাদরক বামরা কমযই জামনন (লতাভামদয ভমধয) লকান ফযদি থভ্রষ্ট ময় লগমে, (আফায) মাযা দিক
মথয ওয যময়মে আল্লা তা’আরা তামদয ম্পমকণও ভযক ওয়ামকপার যময়মেন।
৮. অতএফ তুদভ এ দভথযা প্রদতন্নকাযীমদয অনুযর্ কমযা না।
৯. তাযা (লতা লতাভায এ নভনীয়তাটুকুই) চায় লম, তুদভ (তামদয দকেু) গ্রর্ কমযা! অতিঃয তাযাও (লতাভায
দকেু) গ্রর্ কযমফ।
১০. মাযা লফী লফী কভ কময (মদ মদ) রাদিত য়, এভন লরাকমদয তুদভ কখমনা অনুযর্ কমযা না,
১১. লম (লফহুদা) গারভে কময, (খাভাখা ভানুলমদয) অদবা লদয় এফং লচাগরমখাযী কময লফড়ায়,
১২. লম বামরা কামজ ফাধা ৃদষ্ট কময, (অনযায়বামফ) ীভারংঘন কময, (মফণাদয) লম াদি,
১৩. লম কমিায স্ববামফয অদধকাযী, এযয লম (জন্ম দযচময়য দদক লথমকও) জাযজ,
১৪. লমমতু ল (দফুর) ধনযাদ ও (অমনকগুমরা) ন্তান ন্তদতয অদধকাযী;
১৫. এ লরাকমক মখন আভায আয়াতভূ' মড় লানামনা য় তখন ল ফমর, এগুমরা লতা মে আমগয দদমনয
গল্প কাদনী ভাে!
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১৬.(এ অংকাযী ফযদিদটমক তুদভ জাদনময় যামখা,) অদচমযই আদভ তায শুমড় দাগ দদময় (তামক দচদিত কময)
লদমফা।
১৭. অফযই আদভ এ (জনমদয) ভানুলমদয যীক্ষা কমযদে, লমভদন (অতীমত) আদভ একদট পমরয ফাগামনয
কদতয় ভাদরকমক যীক্ষা কমযদেরাভ, (ল যীক্ষাটা দেমরা, এভন লম, একদদন) তাযা ফাই (একমমামগ) থ
কময ফমরদেমরা, অফযই তাযা কার লফরায় দগময় (ফাগামনয) পর াড়মফ,
১৮.(এ ভয়) তাযা (আল্লা তা’আরায ইো ও অদবপ্রায় ম্বদরত) দকেুই (এয ামথ) লমাগ কমযদন।
১৯. তখন (লবায মত না মতই) লতাভায ভাদরমকয ক্ষ লথমক তায ওয এক দফমণয় এম ড়মরা, (তখমনা)
তাযা দেমরা গবীয ঘুমভ (দফমবায)।
২০. অতিঃয কার লফরায় তা ভধযযামতয কৃষ্ণ ফমর্ণয ভমতা কামরা ময় লগমরা।
২১. (এদদমক) কার মতই তাযা (এই ফমর) এমক অযমক ডাকাডাদক কযমত রাগমরা,
২২. লতাভযা মদদ (দতযই) পর আযর্ কযমত চাও তামর কার কার দনমজমদয ফাগামনয দদমক চমরা।
২৩. (অতিঃয) তাযা লদদমক যওনা দদমরা, (মথয ভমধয) দপদপ কময দনমজমদয ভমধয ফরাফদর কযমত
রাগমরা,
২৪. লকামনা অফস্থায়ই লমন আজ লকামনা (দুস্থ ও) লভকীন ফযদি লতাভামদয ওয (লটক্কা) দদময় ফাগামন এম
প্রমফ কযমত না াময,
২৫. তাযা কার লফরায় ংকল্পফদ্ধ ময় এম াদময মরা, (লমন) তাযা দনমজযাই (আজ ফ পর তুরমত)
ক্ষভ য়।
২৬. অতিঃয মখন তাযা ল (ফাগামনয) দদমক তাদকময় লদখমরা, তখন (তবম্ব ময়) ফরমত রাগমরা (এদক! এটা
লতা আভামদয ফাগান নয়), আভযা দনশ্চয়ই থভ্রষ্ট (ময় মড়দে),
২৭. (না, আমরই) আভযা (আজ) ভারূভ ময় লগদে!
২৮. (এ ভুূমতণ) তামদয ভধযকায একজন বামরা ভানুল (তামদয) ফরমরা, আদভ দক লতাভামদয ফদরদন (ফ কামজয
ফযাাময আল্লায ওযই বযা কযমফ), কমতা বামরা মতা মদদ লতাভযা (আমগই আল্লা তা’আরায ভান নামভয)
তাফী' মড় দনমত!
২৯. (এফায দনমজমদয বুর ফুঝমত লময) তাযা ফরমরা, (দতযই) আভামদয ভাদরক আল্লা তা’আরা অমনক ভান,
অমনক দফে, (তাাঁয নাভ না দনময়)আভযা(আমরই)মামরভ ময় মড়দেরাভ।
৩০. (এবামফ) তাযা যস্পয যস্পযমক দতযস্কায কময এমক অমযয ওয লদালামযা কযমত রাগমরা।
৩১. তাযা (আমযা) ফরমরা, দুবণাগয আভামদয, (ভূরত) আভযা লতা ীভারংঘনকাযী (ময় মড়দে)।
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৩২. আা কযা মায় আভামদয ভাদরক (াদথণফ দজদনময) ফদমর (আমখযামত) এয চাইমত উত্কৃষ্ট (দকেু আভামদয)
দান কযমফন, আভযা আভামদয ভাদরমকয দদমকই দপময মাদে।
৩৩. আমাফ এবামফই (নাদমর) য়, আয যকামরয আমাফ,তা লতা অমনক গুরুতয। কমতা বামরা মতা মদদ তাযা
তা জানমত লমতা!
৩৪.(অযদদমক) মাযা আল্লা তা’আরা লক বয় কময চমর তামদয জমনয অফযই তামদয ভাদরমকয কামে
(অপুযন্ত) লনয়াভমত বযুয জান্নাত যময়মে।
৩৫. মাযা আভায আনুগতয কময তামদয ামথ আদভ দক অযাধীমদয ভমতা (একই ধযমনয) আচযর্ কযমফা?
৩৬. এ দক মরা লতাভামদয। (আভায ইনাপ ম্পমকণ) এ দক দদ্ধান্ত লতাভযা কযমো?
৩৭. লতাভামদয কামে দক এভন লকামনা আভানী লকতাফ আমে মামত লতাভযা (এ কথাটা) মড়মো লম,
৩৮. লখামন লতাভামদয জমনয ল ধযমনয ফ দকেুই যফযা কযা মফ, মা লতাভযা লতাভামদয জমনয েে
কযমফ,
৩৯. না আদভ লতাভামদয ামথ লকামনা চুদিমত স্বাক্ষয কমযদে এভন চুদি, মা লকয়াভত মণন্ত ভানা ফাধযতাভূরক
মফ, এয ভাধযমভ লতাভযা মা দকেু দাফী কমযা তাই লতাভযা ামফ,
৪০. তুদভ এমদয দজমে কমযা, লতাভামদয ভমধয লক এ দাদয়ত্ব দনমত াময,
৪১.(দনমজযা না াযমর) তামদয দক (অনয লকামনা) অংীদায আমে? মদদ তাযা তযফাদী য় তামর তাযা তামদয
অংীদাযমদয ফাইমক দনময় আুক!
৪২. (স্মযর্ কমযা,) লমদদন (মাফতীয়) যয উদঘাাঁদটত ময় ড়মফ, তখন তামদয াজদাফনত ওয়ায আহ্বান
জানামনা মফ, এফ (তবাগয) ফযদি (দকন্তু লদদন াজদা কযমত) ক্ষভ মফ না,
৪৩. দৃদষ্ট তামদয দনম্নগাভী মফ, অভান তামদয বাযাক্রান্ত কময যাখমফ; (দুদনয়ায় এভদন কময) মখন তামদয
আল্লায ম্মুমখ াজদা কযমত ডাকা ময়দেমরা, (তখন) তাযা ুস্থ (ও ক্ষভ) দেমরা।
৪৪. (ল নফী,) অতিঃয তুদভ আভামক লেমড় দাও, লম আভায এ লকতাফ অস্বীকায কময (তায লথমক আদভ
প্রদতমাধ লনমফা), আদভ ধীময ধীময এমদয (এভন ধ্বংময) দদমক লিমর দনময় মামফা লম, এযা তায দকেুই লটয
ামফ না,
৪৫. আদভ এমদয অফকা দদময় যাদখ, (অযাধীমদয ধযায) আভায এ লমকেৌর অতযন্ত কামণকয।
৪৬. তুদভ দক এমদয কামে লকামনা াদযশ্রদভক দাফী কযমো লম, এযা তায দন্ডবাময এমকফাময অচর ময় মড়মে?
৪৭. না তামদয কামে অজানা জগমতয লকামনা খফয যময়মে মা তাযা দরমখ যামখ!
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৪৮. (ল নফী,) তুদভ (ফযং) লতাভায ভাদরমকয কাে লথমক দদ্ধান্ত আায জমনয ধধমণ ধাযর্ কমযা এফং (এ
ফযাাময) ভামেয ঘটনায াথী (নফী ইউনু)-এয ভমতা ময়া না। মখন ল দুিঃমখ বাযাক্রান্ত ময় আল্লা
তা’আরামক লডমকদেমরা;
৪৯. তখন মদদ তায ভাদরমকয অনুগ্র তায ওয না থাকমতা, তামর ল উন্মুি াগমযয তীময মড় থাকমতা
এফং (এজমনয) ল দনমজই দায়ী মতা।
৫০. অতিঃয তায ভাদরক তামক ফাোই কযমরন এফং দতদন তামক (তাাঁয ) লনক ফাোমদয (কাতাময) াদভর কময
দনমরন।
৫১. কামপযযা মখন আল্লায লকতাফ লামন তখন এভনবামফ তাকায় লম, এক্ষুদর্ ফুদঝ এযা দনমজমদয দৃদষ্ট দদময়
লতাভামক আেমড় ঘাময়র কময লদমফ, তাযা একথাও ফমর, ল (লকতামফয ফাক) একজন াগর।
৫২. অথচ (এযা জামন না,) এ লকতাফ লতা ভানফভন্ডরীয জমনয একদট উমদ ধফ দকেুই নয়!
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ূযা অর াক্কা
ভক্কায় ফতীর্ণঅয়াত ৫২, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. একটি টনফামণ তয (ঘিনা)!
২. টক সআ টনফামণ তয (ঘিনা)?
৩. তুটভ টক জামনা সআ টনফামণ তয ঘিনািা অমরআ টক?
৪. অ'দ  াভূদ জাটতয সরামকযা ভাপ্ররয় (ংক্রান্ত এভটন একটি তয ঘিনা)-সক টভথ্যা প্রটতন্ন কমযটিমরা।
৫.(টযর্ামভ দাটিক) াভূদ স ামেয সরাকমদয এক প্ররয়ংকযী টফমণয় দ্বাযা ধ্বং কময সদয়া ময়মি।
৬. অয (টিারী স াে) অ'দমক ধ্বং কযা ময়মি প্রচন্ড এক ঝঞ্ঝাফায়ুয অঘামত,
৭. একিানা াত যাত  অি টদন ধময টতটন তামদয য টদময় এ প্রচন্ড ফায়ু প্রফাটত কময সযমেটিমরন,
(তাকামর) তুটভ (স) জাটতমক সদেমত সমত, তাযা সমন ভৃত সেজুয ামিয কটতয় ন্তাযূনয কামন্ডয ভমতা
উুড় ময় মড় অমি!
৮. তুটভ টক সদেমত ামছা তামদয একজন টক এ মফ সথ্মক যমে সময়মি?
৯.(দাটিক) সপযাউন, তায অম য টকিু সরাক এফং উমড় সপরা জনমদয টধফাীযা (একআ) যাধ টনময়
(ধ্বংময ভুমোভুটে) এমটিমরা,
১০. এযা ফাআ (টনজ টনজ মুম ) তামদয ভাটরমকয ে সথ্মক মাযা যূর ময় এমমি তামদয ফাধযতা কমযমি,
পমর অল্লা তা’অরা (এ টফমরাময জমনয) তামদয কম াযবামফ াাঁকড়া কযমরন।
১১.(নফী নূময ভয়) মেন াটন (তায টনটদণষ্ট) ীভা টতক্রভ কযমরা, তেন অটভ সতাভামদয (ফাাঁচামনায জমনয)
সনৌকায় উট ময় টনময়টিরাভ,
১২. সমন সতাভামদয জমনয অটভ তামক একটি টোভূরক ঘিনা ফাটনময় যােমত াটয, তািাড়া উত্াী কানগুমরা
সমন এ (টফলয়)-িা (যফতণী ভানুলমদয জমনয) স্মযর্ যােমত াময।
১৩. তঃয মেন টং ায় পুাঁ সদয়া মফ (তা মফ প্রথ্ভফামযয)একটি ভাে পুাঁ,
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১৪. অয (তেন) বূভন্ডর  াাড় ফণত (স্বস্থান সথ্মক) উট ময় সনয়া মফ, তঃয উবয়িামক একফামযআ
(একিা অমযকিায য সপমর) চূর্টণ ফচূর্ণ কময (রন্ডবন্ড কময) সদয়া মফ,
১৫.(ট ক) সটদনআ (স) ভাঘিনাটি ংঘটিত মফ,
১৬. এফং অকা সপমি ড়মফ, তঃয সটদন তা টফটেপ্ত ময় মামফ,
১৭. সপমযতাযা (অল্লায অমদ ারন কযায জমনয) অকাময প্রাসন্ত ফস্থান কযমফ; অয (তামদযআ) অি জন
সপমযতা সতাভায ভাটরমকয অয' তামদয য ফন কময যােমফ;
১৮. সটদন (অল্লা তা’অরয াভমন) সতাভামদয স কযা মফ, সতাভামদয সকামনা টকিুআ (সটদন) স ান
থ্াকমফ না।
১৯. সটদন মায অভরনাভা তায ডান ামত সদয়া মফ স (েুীমত সরাকজনমক সডমক) ফরমফ, সতাভযা (সক
সকাথ্ায় অমিা এমা) এফং অভায (অভরনাভায) ুস্তকটি মড় সদমো।
২০. যাাঁ,অটভ জানতাভ অভামক একটদন এভটন টাফ টনকাময াভনাাভটন মত মফ,
২১. তঃয (সফমমতয উদযামন) স (টচয) ুমেয জীফন মান কযমফ,
২২.(স উদযান মফ) অরীান জান্নামতয ভমধয,
২৩. এয পরভূর (তামদয) না ামরয ভমধযআ ঝুরমত থ্াকমফ।
২৪.(অল্লায ে সথ্মক টবনন্দনূর্ণ সঘালর্া অমফ,) তীমত মা সতাভযা (কাভাআ) কময এমমিা তাযআ
ুযস্কায টমমফ (অজ) সতাভযা (প্রার্বময এগুমরা) ো এফং তৃটপ্ত কাময ানীয় গ্রর্ কমযা।
২৫.(অয স তবা য ফযটি), মায অভরনাভা সটদন তায ফাভ ামত সদয়া মফ, (দঃে  ভামন) স ফরমফ,
কমতা বামরা মতা মটদ (অজ) অভামক সকামনা যকভ অভরনাভাআ না সদয়া মতা,
২৬. অটভ মটদ অভায টাফ (-এয োতাটি) না-আ জানতাভ,
২৭. ায়! (অভায প্রথ্ভ) ভৃতুযআ মটদ অভায জমনয চূড়ান্ত টনষ্পটিকাযী (টফলয়) ময় সমমতা! ২৮. অভায ধন
ম্পদ  ঐশ্বমণ (অজ) সকামনা কামজআ রা মরা না,
২৯. (অজ) অভায ফ কতৃত্ব
ণ ( েভতা) টনঃমল ময় স মরা,
৩০.(এ ভয় জাান্নামভয প্রযীমদয প্রটত অমদ অমফ, মা) সতাভযা তামক াাঁকড়া কমযা, এযয তায
রায় সকর টযময় দা,
৩১. তঃয তামক জাান্নামভয (জ্বরন্ত) অগুমন প্রমফ কযা
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৩২. এফং তামক িয জ সকর টদময় সফাঁমধ সপমরা;
৩৩. সকননা, স কেমনা ভান অল্লায য টফশ্বা স্থান কমযটন,
৩৪. স কেমনা দস্থ ায় সরাকমদয োফায সদয়ায জমনয (নযমদয) উত্া সদয়টন;
৩৫.(অয এ কাযমর্আ) অজমকয এ টদমন তায (প্রটত দয়া সদোমনায) সকামনা ফন্ধু সনআ,
৩৬.(েতটনৃত) ুাঁজ িাড়া (অজ তায জমনয টদ্বতীয়) সকামনা োফায এোমন থ্াকমফ না,
৩৭. একান্ত যাধী ফযটিযা িাড়া নয সকউআ (অজ) তা োমফ না।
৩৮. সতাভযা মা টকিু সদেমত া অটভ তায থ্ কযটি,
৩৯.(অমযা থ্ কযটি) সফ ফস্তুয মা সতাভযা সদেমত া না,
৪০. টনঃমন্দম এ সকতাফ একজন ম্মাটনত যূমরয (অনীত) ফার্ী,
৪১. এিা সকামনা কটফয কাফযকথ্া নয়; মটদ সতাভযা েুফ কভআ টফশ্বা কমযা,
৪২. এিা সকামনা র্ক টকংফা সজযাটতলীয কথ্া নয়; মটদ সতাভযা েুফ কভআ টফমফক টফমফচনা কময চমরা;
৪৩.(ভূরত) এ সকতাফ টফশ্বজ মতয ভাটরক অল্লা তা’অরায কাি সথ্মকআ (তাাঁয যূমরয য) নাটমর কযা
ময়মি।
৪৪. যূর মটদ এ (গ্রন্থ)-টি টনমজ ফাটনময় অভায নামভ চাটরময় টদমতা,
৪৫. তমফ অটভ ফযআ িবামফ তায ডান াত ধময সপরতাভ,
৪৬. তঃয অটভ তায কণ্ঠনারী সকমি সপমর টদতাভ,
৪৭. অয (স ফস্থায়) সতাভামদয সকউআ তামক তাাঁয সথ্মক ফাাঁচামত াযমতা না!
৪৮. (টতয কথ্া মছ,) অল্লা তা’অরামক মাযা বয় কময, এ সকতাফ তামদয জমনয উমদ বফ টকিু নয়!
৪৯. অটভ বামরা কমযআ জাটন, সতাভামদয একদর সরাক মফ এ (সকতাফ)-সক টভথ্যা াফযস্তকাযী।
৫০. এটি তামদয জমনয বীয নুতা  তাায কাযর্ মফ, মাযা (অল্লা তা’অরা সক) স্বীকায কময।
৫১. টনঃমন্দম এ ভাগ্রন্থ এক মভাঘ তয।
৫২. তএফ (স নফী, এভটন একটি গ্রমন্থয জমনয) তুটভ সতাভায ভান ভাটরমকয নামভয টফেতা ফর্ণনা কমযা।
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ূযা আর ভা'য়ারযজ
ভক্কায় অফতীর্ণআয়াত ৪৪, রুকু ২
যভান যীভ আল্লা তা’আরা য নারভ

১.(একজন) প্রশ্নকাযী ফযক্তি (আল্লা তা’আরা য প্রক্ততশ্রুত অরভাঘ ও) অফধাক্তযত আমাফ (দ্রুত) পরত চাইররা,
২. এ আমাফ পতা) রে কারপযরেয জরনয, তায প্রক্ততরযাধকাযী ক্তকছুই পনই,
৩.(এ আমাফ আরফ) ভুন্নত ভমণাোয অক্তধকাযী আল্লা তা’আরা য ক্ষ পেরক;
৪. পপরযতাকুর ও (তারেয পনতা ক্তজফযাঈর) রূ' আল্লায ক্তেরক আরযার্ করয এভন একক্তি ক্তেরন, মায ক্তযভার্
ঞ্চা াজায ফছয,
৫. অতএফ (প নফী, কারপযরেয ফযাারয) তুক্তভ উত্তভ ধধমণয ধাযর্ করযা।
৬. কারপযযা (তারেয)এ (অফধাক্তযত আমাফ)-পক একক্তি েূরযয (ফযাায) ক্তররফই পেখরত ায়,
৭. অেচ আক্তভ পতা তা পেখরত াক্তে এরকফারয আন্ন;
৮. পমক্তেন আভান গক্তরত তাভায ভরতা রয় মারফ,
৯. আয াাড়গুররা রফ (যং পফযংরয়য) ধুনা রভয ভরতা,
১০(পক্তেন) এক ফন্ধু আরযক ফন্ধুয খফয পনরফ না,
১১. অেচ তাযা একজন আরযকজনরক ুস্পষ্টবারফ পেখরত ারফ, (পক্তেন) অযাধী ফযক্তি আমাফ পেরক
(ক্তনরজরক) ফাাঁচারত ভুক্তির্ ক্তররফ তায ুত্র ন্তানরেয ক্তেরত াযররও তা ক্তেরত চাইরফ,
১২. (ক্তেরত চাইরফ) ক্তনরজয স্ত্রী এফং ক্তনরজয বাইরকও
১৩. এফং ক্তনরজয ক্তযফাযবুি এভন আনজনরেযও, মাযা তারক (জীফনবয) আশ্রয় ক্তেরয়ক্তছররা,
১৪.(ম্ভফ রর) বূভন্ডররয ফক্তকছুই (প ক্তেরত চাইরফ), তাযযও (জাান্নাভ পেরক) প ফাাঁচরত চাইরফ,
১৫. না (পকারনা ক্তকছুয ক্তফক্তনভরয়ই তা পেরক পক্তেন ফাাঁচা মারফ না); প (জাান্নাভ) রে একক্তি প্রজ্বক্তরত আগুরনয
পরক্তরান ক্তখা,
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১৬. মা চাভড়া ও তায আবযন্তযীর্ ভাংগুররারক খক্তরয় পেরফ,
১৭. (পক্তেন) প (আগুন) এভন ফ পরাকরেয (ক্তনরজয ক্তেরক) ডাকরফ, মাযা (দুক্তনয়ায জীফরন অফররা করয তা
পেরক) ক্তপরয ক্তগরয়ক্তছররা এফং ৃষ্ঠ প্রেণন করযক্তছররা,
১৮. (মাযা দুক্তনয়ায জীফরন ক্তফুর) ধনযাক্ত জভা করয তা একান্তবারফ আগরর পযরখক্তছররা।
১৯. (আরর) ভানুলরক ৃক্তষ্টই কযা রয়রছ খুফ (ংকীর্ণ ভরনয এক) বীরু জীফ ক্তররফ,
২০. মখক্তন তায ওয পকারনা ক্তফে আর তখন প ঘাফরড় মায়,
২১. (আফায) মখন তায েরতা ক্তপরয আর তখন প (আরগয কো বুরর ক্তগরয়) কাণর্য কযরত আযম্ভ করয,
২২. (ক্তকন্তু) পফ পরাকরেয কো আরাো মাযা নাভাম প্রক্ততষ্ঠা করয,
২৩. মাযা ক্তনরজরেয নাভারম াফণক্ষক্তর্কবারফ কারয়ভ োরক,
২৪. (মাযা ক্তফশ্বা করয) তারেয ম্পরে ুক্তনক্তেণষ্ট অক্তধকায আরছ
২৫. এভন ফ পরাকরেয, মাযা (অবারফয তাড়নায় ক্তকছু পরত) চায় এফং মাযা (মাফতীয় ুরমাগ ুক্তফধা পেরক)
ফক্তঞ্চত,
২৬. (তাযাও নয়) মাযা ক্তফচায ক্তেরনয তযতা স্বীকায করয,
২৭. (তদুক্তয) মাযা তারেয ভাক্তররকয আমাফরক বয় করয,
২৮. ক্তনশ্চয়ই পতাভারেয প্রক্ততাররকয আমারফয ক্তফলয়ক্তি এভন পম, এ পেরক (পভারিই) ক্তনক্তশ্চন্ত (রয় ফর) োকা
মায় না।
২৯. মাযা (াযাভ কাজ পেরক) ক্তনরজরেয পরমেৌন অংগভূরয পপামত করয,
৩০. অফয ক্তনরজরেয স্ত্রীরেয ক্তকংফা এভন ফ ভক্তরারেয পফরায় (এিা প্ররমাজয) নয়, মাযা (আল্লা তা’আরায
অনুরভাক্তেত ন্থায়) তারেয ভাক্তরকানাধীন যরয়রছ, (এরেয ফযাারয ংমভ না কযা রর এ জনয) তাযা ক্ততযস্কৃত
রফ না,
৩১.(আল্লা তা’আরা য ক্তনধণাক্তযত এ ীভারযখায) ফাইরয মাযা (পমেৌন রম্ভারগয জরনয) অনয ক্তকছু পরত চাইরফ,
তাযা রফ (যীয়রতয ুস্পষ্ট) ীভারংঘনকাযী,
৩২. মাযা তারেয আভানত ও তারেয প্রক্ততশ্রুক্তত যক্ষা করয,
৩৩. মাযা (রতযয রক্ষ) াক্ষয প্রোরনয ফযাারয অির োরক,
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৩৪.(রফণাক্তয) মাযা ক্তনরজরেয নাভারময পপামত করয;
৩৫.(যকারর) এযাই আল্লায জান্নারত ভমণাো কারয প্ররফ কযরফ;
৩৬. এ কারপযরেয (আজ) কী ররা? এযা পকন এবারফ ঊর্ধ্ণশ্বার পতাভায াভরন ছুরি আরছ,
৩৭. (ছুরি আরছ) ডান ক্তেক পেরক, ফাভ ক্তেক পেরক েরর েরর!
৩৮. তারেয প্ররতযক ফযক্তি ক্তক এ (ক্তভেযা) আা পালর্ করয পম, তারক (আল্লায) পনয়াভতবযা জান্নারত োক্তখর
কযা রফ?
৩৯. না, তা কখরনা ম্ভফ নয়, আক্তভ তারেয এভন এক ক্তজক্তন ক্তেরয় ফাক্তনরয়ক্তছ মা তাযা (বাররা করযই) জারন ।
৪০. আক্তভ উেয়াচর ও অস্তাচরভূরয ভাক্তররকয ে কযক্তছ, অফযই আক্তভ (ক্তফররাীরেয র্ধ্ং াধরন) ক্ষভ,
৪১.(আক্তভ ক্ষভ) এরেয চাইরত উত্কৃষ্ট কাউরক ক্তেরয় এরেয ফেরর ক্তেরত এফং আক্তভ (এরত) কখরনা অক্ষভ নই।
৪২.(প নফী,) তুক্তভ ফযং এরেয পছরড় োও, এযা ক্তকছুক্তেন পখর তাভাায় ক্তনভগ্ন োক ক্তিক পক্তেনক্তিয ম্মুখীন
ওয়া মণন্ত, পমক্তেরনয (ফযাারয ফায ফায) তারেয ওয়াো পেয়া রে।
৪৩. পক্তেন মখন এযা (ক্তনজ ক্তনজ) কফয পেরক পফয রয় আরফ, তখন এভন দ্রুতগক্ততরত এযা পরেেৌড়ারত োকরফ,
(পেরখ ভরন রফ) তাযা (ফাই ফুক্তঝ) পকারনা ক্তকারযয (রক্ষযফস্তুয) ক্তেরক ছুরি চরররছ,
৪৪. তারেয েৃক্তষ্ট োকরফ অফনক্তভত, অভান ও রাঞ্ছনায় তারেয ফক্তকছু োকরফ আেন্ন; (তখন তারেয ফরা রফ)
এ রে পই (ভা) ক্তেফ, পতাভারেয কারছ পমক্তেরনয ওয়াো কযা রয়ক্তছররা।
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ূযা নূ
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ২৮, রুকু ২
যভান যীভ আল্লা তা’আরায নামভ

১. আমভ নূমক তায জামতয কামে ামিময়মেরাভ (তামক আমভ ফমরমেরাভ, হ নূ), হতাভায জামতয ওয এক
বয়াফ আমাফ আায আমগই তুমভ তামদয হ ম্পমকণ াফধান কময দাও।
২. (আভায আমদ হময় হ তায জামতমক ফরমরা,) হ আভায ম্প্রদাময়য হরামকযা, আমভ হতাভামদয জমনে
একজন ুস্পষ্ট তকণকাযী ফেমি (ভাত্র),
৩. হতাভযা ফাই আল্লায আনুগতে কমযা, (ফণাফস্থায়) তাাঁহকই বয় কমযা, হতাভযা আভায কথা হভমন চমরা,
৪. (এমত কময) আল্লা তা’আরা হতাভামদয (আমগয) গুনাখাতা ভাপ কময হদমফন এফং (এ দুমনয়ায়) মতমন
হতাভামদয এক ুমনমদণষ্ট ভয় মণন্ত (মনমজমদয শুধময হনয়ায) ুমমাগ হদমফন; োাঁ, আল্লায হই মনমদণষ্ট ভয়
মখন এম মামফ তখন তামক হকউই মমেময় মদমত াযমফ না। কমতা বামরা মতা মমদ হতাভযা ফুঝমত াযমত!
৫.(মনযা ময় আল্লামক) হ ফরমরা, হ আভায ভামরক, আমভ আভায জামতয ভানুলগুমরামক মদমন যামত (ফ
ভয়ই ঈভামনয) দাওয়াত মদময়মে,
৬. মকন্তু আভায এ (মদফামনম) দাওয়ামতয পমর (তে হথমক) ামরময় হফড়ামনা োড়া তামদয আয মকেুই ফৃমি
য়মন।
৭. মমতাফায আমভ তামদয (হতাভায মথ) হেমকমে (হেমকমে) হমন তুমভ (তামদয অতীত কৃতকভণ) ক্ষভা কময দাও,
তাযা (তমতাফাযই) কামন আংগুর ঢুমকময় মদময়মে এফং মনমজমদয (অজ্ঞতায) আফযর্ মদময় মনমজমদয (ভুখভন্ডর)
হঢমক মদময়মে (শুধু তাই নয়), তাযা (অনোময়য ওয ক্ষভাীন) হজদ ও অমভকা প্রদণন কমযমে, (হদায়াতমক
অফজ্ঞা কযায) ঔিতে প্রদণন কমযমে,
৮. তাযয আমভ তামদয কামে প্রকােবামফ (দ্বীমনয) দাওয়াত হ কমযমে,
৯. তামদয জমনে আমভ (দ্বীমনয) প্রকাে হঘালর্া মদময়মে, আমভ চুম চুমও তামদয কামে (দ্বীমনয কথা) হ
কমযমে,
১০. যন্তু (ফায ফায) আমভ তামদয ফমরমে, (অমভকা ফাদ মদময়) হতাভযা হতাভামদয ভামরমকয দুয়াময (মনমজমদয
অযামধয জমনে) ক্ষভা প্রাথণনা কমযা; মনিঃমেম আল্লা তা’আরা অতেন্ত ক্ষভাীর,
১১. (তদুময) আল্লা তা’আরা হতাভামদয ওয আকা হথমক অমঝায ফৃমষ্টধাযা ফলণর্ কযমফন,
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১২. এফং (মণাপ্ত মযভার্) ধনম্পদ ও ন্তান ন্তমত মদময় মতমন হতাভামদয াামে কযমফন, হতাভামদয জমনে
ফাগফামগচা ও উদোন স্থান কযমফন, (মফযান বূমভ আফাদ কযায জমনে) মতমন এখামন নদীনারা প্রফামত কযমফন;
১৩. এ মক মরা হতাভামদয! হতাভযা মক আল্লা তা’আরায কাে হথমক ভানভমণাদা াওয়ায হভামেই আা হালর্
কমযা না?
১৪. অথচ মতমনই (ক্ষুদ্র একমে শুক্রকীে হথমক) মফমবন্ন মণাময় হতাভামদয (ভানুল মমমফ) ৃমষ্ট কমযমেন।
১৫. হতাভযা মক হদখমত াও না, মকবামফ আল্লা তা’আরা াত আভান ফামনময় স্তময স্তময (ামজময়) হযমখমেন,
১৬. মকবামফ এয ভামঝ মতমন চাাঁদমক আমরা (গ্রর্কাযী) ও ূমণমক (আমরাদানকাযী) প্রদী ফামনময়মেন।
১৭. আল্লা তা’আরা হতাভামদয ভামে হথমক (এক মফমল িমতমত) উদগত কমযমেন (মিক একমে তৃর্ খমন্ডয
ভমতা কময),
১৮. আফায (জীফমনয হমল)মতমন হতাভামদয হই ভামেয হকামরই মপমযময় হনমফন এফং তা হথমকই একমদন মতমন
হতাভামদয া হফয (কময এমন নতুন জীফন দান) কযমফন।
১৯. আল্লা তা’আরা হতাভামদয জমনে (এ) মভীনমক মফোনায ভমতা (ভতর কময) ফামনময়মেন,
২০. মামত কময হতাভযা এয উন্মুি (ও প্রস্ত) থ ধময চরামপযা কযমত ামযা।
২১. নূ ফরমরা, হ আভায ভামরক, আভায জামতয হরামকযা আভায কথা অভানে কমযমে, (আভায ফদমর) তাযা
এভন মকেু হরামকয অনুযর্ কমযমে মামদয ধন ম্পদ ও ন্তান ন্তমত হকফর তামদয মফনা োড়া অনে মকেুই
ফৃমি কমযমন,
২২. তাযা (মতেয মফরুমি) াংঘামতক ধযমনয এক লড়মন্ত্র শুরু কমযমে,
২৩. তাযা ফমর, হতাভযা হতাভামদয (হফ) হদফতামদয হকামনা অফস্থায়ই মযতোগ কমযা না ওয়াদ' ূয়া' (নাভক
হদফতামদয) উানা মকেুমতই হেমড় মদময়া না, ইয়াগু' ইয়াউক' ও নােয' নামভয হদফ হদফীমকও (োড়মফ) না,
২৪.(হ ভামরক,) এযা মফার এক জনমগাষ্ঠীমক থভ্রষ্ট কমযমে, তুমভও আজ এ মামরভমদয জমনে থভ্রষ্টতা োড়া
আয মকেুই ফামড়ময় মদময়া না।
২৫. (অতিঃয) তামদয মনমজমদয অযামধয জমনেই তামদয (ভাপ্লাফমন) েুমফময় হদয়া ময়মে, (যকামরও)
তামদয জাান্নামভয কমিন অনমর প্রমফ কযামনা মফ, এ (অফস্থায়) তাযা আল্লা তা’আরা ফেতীত মদ্বতীয় কাউমকই
কখমনাই াামেকাযী মমমফ ামফ না।
২৬. নূ (আযও) ফরমরা, হ আভায ভামরক, এ মভীমনয অমধফাী (মামরভমদয) একজন (গৃফাী)-হকও তুমভ
(আজ ামস্ত হথমক) হযাই মদময়া না,
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২৭. (আজ) মমদ তুমভ এমদয (ামস্ত হথমক) অফোমত দাও, তামর এযা (ুনযায়) হতাভায ফাোমদয থভ্রষ্ট কময
হদমফ, (শুধু তাই নয়), এযা (বমফলেমতও) দুযাচায াী কামপয োড়া কাউমকই জন্ম হদমফ না।
২৮. হ আভায প্রমতারক, তুমভ আভামক, আভায মতাভাতামক হতাভায ওয ঈভান এমন মাযা আভায (ামথ
ঈভামনয এই) ঘময আশ্রয় মনময়মে, এভন ফ ফেমিমদয এফং ফ ঈভানদায ুরুল ও ভমরামদয ক্ষভা কময দাও,
মামরভমদয জমনে চূড়ান্ত ধ্বং োড়া মকেুই তুমভ ফৃমি কমযা না।
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ূযা অর জ্বিন
ভক্কা ফতীর্ণ অাত ২৮, রুকু ২

যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. (হ নফী,) তুজ্বভ ফমরা, অভায কামে এ ভমভণ ওী নাজ্বমর কযা মমে হম, জ্বিনমদয একজ্বি দর (হকাযঅন)
শুমনমে, তঃয তাযা (জ্বনমেমদয হরাকমদয কামে জ্বগম) ফমরমে, অভযা এক জ্বফস্মকয হকাযঅন শুমন এমজ্বে,
২. মা (তায হরাতামক) জ্বিক (ও জ্বনবুণর) থ প্রদণন কময, তাআ অভযা তায ওয ইভান এমনজ্বে এফং অভযা অয
কখমনা অভামদয ভাজ্বরমকয ামথ কাঈমক যীক কযমফা না,
৩. অয (অভযা জ্বফশ্বা কজ্বয,) অভামদয ভাজ্বরমকয ভানভমণাদা কর জ্বকেুয উমবণ, জ্বতজ্বন কাঈমক স্ত্রী জ্বকংফা ুত্র
জ্বমমফ গ্রর্ কমযনজ্বন,
৪. (অভযা অমযা োজ্বন,) অভামদয (কজ্বত) জ্বনমফণাধ অল্লা তা’অরায ওয তয ও ফাড়াফাজ্বড়ভূরক
কথাফাতণা অমযা কময,
৫. (থচ) অভযা ভমন কমযজ্বেরাভ, ভানুল ও জ্বিন (এ দুআ োজ্বত হতা) অল্লা তা’অরায ওয জ্বভথযা অমযা
কযমতআ াময না,
৬. ভানুলমদয ভামে কজ্বত (ভূখণ) হরাক (জ্বফমদ অমদ) জ্বিনমদয জ্বকেু দমযয কামে অর চাআমতা, (এমত
কময) তঃয (মাযা ভানুল) তাযা তামদয গুনা অমযা ফাজ্বড়ম জ্বদমতা,
৭. এ জ্বিনযা ভমন কযমতা হমভজ্বন ভমন কযমত হতাভযা ভানুলযা হম, (ভৃতুযয য) অল্লা তা’অরা কখমনা কাঈমক
ুনরুজ্জীজ্বফত কযমফন না,
৮. (জ্বিনযা অমযা ফরমরা,) অভযা অকাভন্ডর বামরাবামফ মণমফক্ষর্ কমযজ্বে, অভযা এমক কমিায প্রযী ও
ঈল্কাজ্বন্ড দ্বাযা বযা হমজ্বে,
৯. অভযা অমগ তায জ্বফজ্ববন্ন ঘাাঁজ্বিমত জ্বকেু (একিা) হানায প্রতযাা ফম থাকতাভ; জ্বকন্তু এখন অভামদয হকঈ
মজ্বদ (এফ ঘাাঁজ্বিমত ফম) জ্বকেু হানায হচষ্টা কময, তামর হ প্রজ্বতজ্বি োগা অমগ হথমকআ তায েমনয (হমত
যাখা এক) একজ্বি িরন্ত ঈল্কাজ্বন্ড (হদখমত) া,
১০. অভযা ফুেমত াযজ্বেরাভ না, ৃজ্বথফীয ভানুলমদয হকামনা জ্বনষ্ট াধমনয ঈমেমআ জ্বক এফ (ঈল্কাজ্বন্ড ফজ্বম
যাখা) মমে? না (এয ভাধযমভ) তামদয ভাজ্বরক (ভূরত) তামদয জ্বিক (হকামনা) থ হদখামত চান,
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১১. (ভানুলমদয ভমতা) অভামদয ভমধযও জ্বকেু অমে ত্কভণীর অয জ্বকেু অমে এয ফযজ্বতক্রভ; (া ুমর্যয জ্বদক
হথমক) অভযা জ্বেরাভ জ্বদ্বধাজ্বফবক্ত,
১২. অভযা ফুমে জ্বনমজ্বে, এ ধযায ফুমক (হকাথাও) অভযা অল্লা তা’অরা হক (হকামনা ফস্থাআ) ক্ষভ কযমত
াযমফা না না অভযা (কখমনা তাাঁয যােয হথমক)াজ্বরম জ্বগম তাাঁহক যাবূত কময জ্বদমত াযমফা,
১৩. অভযা মখন হদাামতয ফার্ী (ম্বজ্বরত হকাযঅন) হানরাভ, তখন অভযা তায ওয ইভান অনরাভ;
হকননা হম ফযজ্বক্ত তায ভাজ্বরমকয ওয ইভান অমন, তায জ্বনমেয াওনা কভ াওায অংকা থামক না,
(যকামরও) তামক রাঞ্ছনা (ও ভান) হমত মফ না,
১৪. অভামদয ভমধয জ্বকেু অমে মাযা (অল্লায নুগত) ভুজ্বরভ, অফায জ্বকেু অমে মাযা তযজ্বফভুখ (কামপয);
মাযা (অল্লায) অনুগমতযয থ হফমে জ্বনমমে তাযা ভুজ্বক্ত ও ত্থআ ফাোআ কময জ্বনমমে।
১৫. মাযা তযজ্বফভুখ তাযা ফযআ োান্নামভয আন্ধন (মফ),
১৬. (অমর) হরামকযা মজ্বদ তয(ও জ্বনবুণর) মথয ওয ুদৃঢ় থাকমতা, তামর অজ্বভ তামদয (অভান হথমক)
প্রচুয াজ্বন ান কযাতাভ,
১৭. হমন অজ্বভ এয দ্বাযা তামদয (ইভামনয) যীক্ষা জ্বনমত াজ্বয; মজ্বদ হকামনা ভানুল তায ভাজ্বরমকয স্মযর্ (ইভান ও
অনুগতয) হথমক ভুখ জ্বপজ্বযম হন, তায ভাজ্বরকতামক ফযআ কমিায অমামফ প্রমফ কযামফন,
১৮. হ যূর, অভায ওয এ ভমভণ ওী ািামনা মমে হম,) ভাজ্বেদভূ (একান্তবামফ) অল্লা তা’অরায
এফাদামতয েমনয (জ্বনজ্বদণষ্ট), তএফ হতাভযা অল্লায াাাজ্ব নয কাঈমক হেমকা না,
১৯. মখন অল্লায এক ফান্দা তামক োকায েমনয দাাঁড়ামরা, তখন (ভানুল জ্বকংফা জ্বিমনয) মনক দযআ তায
অমাম বীড় েভামত রাগমরা;
২০.(এমদয) তুজ্বভ ফমরা, অজ্বভ শুধু অভায ভজ্বনফমকআ োজ্বক, অয অজ্বভ হতা (কখমনা) তাাঁয ামথ কাঈমক যীক
কজ্বয না।
২১. তুজ্বভ ফমরা, অজ্বভ হতাভামদয হকামনা ক্ষজ্বতাধমনয হমভন ক্ষভতা যাজ্বখ না, হতভজ্বন অজ্বভ হতাভামদয হকামনা
বামরা কযায ক্ষভতাও যাজ্বখ না।
২২. তুজ্বভ (তামদয) ফমরা, (হকামনা ংকি হদখা জ্বদমর) অভামক অল্লায াাঁকড়াও হথমক হকঈ যক্ষা কযমত াযমফ
না? জ্বতজ্বন োড়া অয হকামনা অরস্থরও হতা অজ্বভ (খুাঁমে) ামফা না,
২৩. (অভায কাে) এ োড়া অয জ্বক হম, অজ্বভ অল্লায কাে হথমক তাাঁয ফার্ী ও হদাাত হ াঁহে হদমফা, (হ াঁমে
হদায য) হতাভামদয ভমধয মজ্বদ হকঈ অল্লা তা’অরা এফং তাাঁয যূরমক ভানয কময, তায েমনয যমমে
োান্নামভয (কজ্বিন) অগুন, হমখামন তাযা জ্বচযকার ফস্থান কযমফ;
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২৪. এবামফ জ্বতয জ্বতযআ মখন (হ জ্বদনজ্বি হচামখয াভমন) হদখমত ামফ মায প্রজ্বতশ্রুজ্বত (তামদয) ফায ফায হদা
মে, তখন তাযা ফযআ োনমত াযমফ কায াামযকাযী কমতা দুফণর এফং কায ফাজ্বনী ংখযা কমতা নগর্য!
২৫. তুজ্বভ (এমদয) ফমরা, অজ্বভ (জ্বনমেআ) োজ্বন না, হতাভামদয (হকাভত জ্বদফময) হম প্রজ্বতশ্রুজ্বত হদা মে তা জ্বক
(অমরআ) জ্বন্নকমি, না অভায প্রজ্বতারক তায (অগভমনয) েমনয হকামনা (দীঘণ) হভাদ জ্বিক কময হযমখমেন।
২৬. জ্বতজ্বন (ভগ্র) দৃয েগমতয (জ্ঞামনয একক) জ্ঞানী, তাাঁয হ দৃয েগমতয হকামনা জ্বকেুআ জ্বতজ্বন কামযা
কামে প্রকা কমযন না,
২৭. ফয তাাঁয যূর োড়া মামক জ্বতজ্বন (এ কামেয েমনয) ফাোআ কময জ্বনমমেন, জ্বকন্তু তায অমগ-জ্বমেও জ্বতজ্বন
(তন্দ্র) প্রযী জ্বনমুক্ত কময হযমখমেন,
২৮. এ (প্রযা) জ্বদম অল্লা তা’অরা এ কথািা হেমন জ্বনমত চান, তাাঁয নফী যূরযা (ভানুমলয কামে) তামদয
ভাজ্বরমকয ক্ষ হথমক হদাামতয ফার্ী (জ্বিক জ্বিক) হ াঁমে জ্বদমমে জ্বকনা, থচ অল্লা তা’অরা এভজ্বনআ তামদয
ফ জ্বকেু জ্বযহফষ্টন কময যমমেন এফং (এ ৃজ্বষ্ট েগমতয) ফজ্বকেুয গুনজ্বত একভাত্র জ্বতজ্বনআ ফগত যমমেন।
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সূযা আর মভামমাম্মের
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ২০, রুকু ২
যহভান যহীভ আল্লাহ তা’আরায নাম্মভ

১. মহ ফস্ত্র আচ্ছাদনকাযী (মভাহােদ,)
২. যাম্মত (নাভাম্মময জম্মনে) ওম্মে দাাঁড়াও, ককছু অং ফাদ কদম্ময়,
৩. তায অম্মধক
ণ (কযভার্) অং (নাভাম্মময জম্মনে দাাঁড়াও), অথফা তায চাইম্মত আম্মযা ককছু কভ,
৪. ককংফা (চাইম্মর) তায ওয (ককছু সভয়) তুকভ ফাকড়ম্ময়ও কদম্মত াম্মযা, আয তুকভ মকাযআন মতরাওয়াত কম্মযা
মথম্মভ মথম্মভ;
৫.(ভম্মন মযম্ম া,) অকচম্মযই আকভ মতাভায ওয এককি বাযী (গুরুত্বূর্ণ ফার্ী সদৃ) ককছু যা ম্মত মাকচ্ছ।
৬. (অফেই) যাম্মত কফছানা তোগ! তা আত্মসংমম্মভয জম্মনে মফী কামণকয (ন্থা, তা ছাড়া এ সভয়) মকাযআন
াম্মেযও মথাথণ সুকফধা থাম্মক মফী;
৭. কনিঃসম্মেম্মহ কদম্মনয মফরায় মতাভায থাম্মক প্রচুয কভণফেস্ততা;
৮. তুকভ মতাভায ভাকরম্মকয নাভ স্মযর্ কম্মযা এফং এককনষ্ঠবাম্মফ তাাঁয কদম্মকই ভম্মনাকনম্মফ কম্মযা;
৯. আল্লাহ তা’আরা ূফণ কিম্মভয একক ভাকরক, কতকন ছাড়া আয মকাম্মনা ভাফুদ মনই, অতএফ তাাঁমকই তুকভ
অকববাফক কহম্মসম্মফ গ্রহর্ কম্মযা।
১০. এ (কনম্মফণাধ) মরাম্মকযা (মতাভায সম্পম্মকণ) মমসফ কথাফাতণা ফম্মর তাম্মত (কান না কদম্ময় ফযং) তুকভ ধধমণে ধাযর্
কম্মযা এফং মসৌজনে সহকাম্ময তাম্মদয কযহায কম্মযা।
১১. আয সহায় সম্পম্মদয অকধকাযী এ কভথো সাফেস্তকাযীম্মদয (সাম্মথ পয়সারায) ফোাযিা তুকভ আভাম্মক মছম্মড়
দাও এফং ককছুকদম্মনয জম্মনে তুকভ তাম্মদয অফকা কদম্ময় যাম্ম া।
১২. অফেই আভায কাম্মছ (এ াীম্মদয াাঁকড়াও কযায জম্মনে) মকর আম্মছ, আম্মছ (আমাফ মদয়ায জম্মনে)
জাহান্নাভ,
১৩.(তাম্মদয জম্মনে আম্মযা যম্ময়ম্মছ) গরায় আিম্মক মাম্মফ এভন (ধযম্মনয) াফায ও মন্ত্রর্া মদম্মফ এভন ধযম্মনয আমাফ,
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১৪. (এ ঘিনা মসকদন ঘিম্মফ)মমকদন ৃকথফী ও (তায ওয অফকিত) াহাড়সভূহ সফ প্রককম্পত হম্মত থাকম্মফ এফং
াহাড়সভূম্মহয অফিা হম্মফ কফকিপ্তবাম্মফ ছকড়ম্ময় থাকা ককতয় ফারুকা স্তূম্ময নোয়।
১৫. কনিয়ই আকভ মতাভাম্মদয কাম্মছ (মতাভাম্মদয কাজকম্মভণয) সািেদাতা কহম্মসম্মফ একজন যসূর াকেম্ময়কছ, মমভকন
কম্ময মপযাউম্মনয কাম্মছও আকভ একজন যসূর াকেম্ময়কছরাভ;
১৬. অতিঃয মপযাউন (আভায াোম্মনা) যসূরম্মক অভানে কযম্মরা,(এ অভানে কযায াকস্ত কহম্মসম্মফ) আকভ তাম্মক
কম্মোযবাম্মফ াাঁকড়াও কযরাভ।
১৭.(আজ) মকদ মতাভযাও মসকদনম্মক অস্বীকায কম্মযা তাহম্মর আল্লাহয আমাফ মথম্মক (ফম্মরা) ককবাম্মফ মতাভযা ফাাঁচম্মত
াযম্মফ, মমকদন (অফিায বয়াফহতা অল্প ফয়স্ক) ককম্মায ফারকম্মদযও ফৃদ্ধ ফাকনম্ময় মদম্মফ;
১৮. মমকদন তায সাম্মথ আসভান মপম্মি মপম্মি ড়ম্মফ,(এ) হম্মচ্ছ আল্লাহয প্রকতশ্রুকত, আয তা সংঘকিত হম্মফই।
১৯. এ(ফার্ী) হম্মচ্ছ এককি উম্মদভাত্র, মকাম্মনা ফেকি চাইম্মর (এয ভাধেম্মভ সহম্মজই) কনম্মজয ভাকরম্মকয কদম্মক
মাওয়ায একিা যাস্তা গ্রহর্ কম্ময কনম্মত াম্ময।
২০. (মহ নফী,) মতাভায ভাকরক (একথা) জাম্মনন, তুকভ এফং মতাভায সাম্মথ মতাভায সাথীম্মদয এক দর (এফাদাম্মতয
জম্মনে ক ম্মনা) যাম্মতয দুই তৃতীয়াং, (ক ম্মনা) অম্মধক
ণ অং, আফায (ক ম্মনা) এক তৃতীয়াং দাাঁকড়ম্ময় থাম্মকা;
(ভূরত) যাত কদম্মনয এ কহসাফ মতা আল্লাহ তা’আরাই কেক কম্ময যাম্ম ন; কতকন (এও) জাম্মনন, মতাভযা এয সকেক
কহসাফ কযম্মত সিভ হম্মফ না, তাই আল্লাহ তা’আরা (এ ফোাম্ময) মতাভাম্মদয ওয িভাযায়র্ হম্ময়ম্মছন, অতএফ
(এ ন মথম্মক) মকাযআম্মনয মম কযভার্ অং মতরাওয়াত কযা মতাভাম্মদয জম্মনে সহজ, তম্মতািুকুই মতাভযা
মতরাওয়াত কম্মযা; আল্লাহ তা’আরা মতাভাম্মদয অফিা জাম্মনন, মতাভাম্মদয মবতয মকউ অসুি হম্ময় ড়ম্মত াম্ময,
আফায যফতণী মকউ মকউ আল্লাহয অনুগ্রহ (জীকফকা) সন্ধাম্মনয উম্মেম্ম সপম্ময মফয হম্মত াম্ময, আফায একদর
মরাক আল্লাহয ম্মথ মুম্মদ্ধ কনম্ময়াকজত হম্মফ, তাই (এ কযম্মপ্রকিম্মত) তা মথম্মক মমিুকু অং ড়া মতাভাম্মদয জম্মনে
সহজ তম্মতািুকুই মতাভযা ম্মড়া; মতাভযা নাভাম প্রকতষ্ঠা কম্মযা, (ভার সম্পম্মদয) মাকাত আদায় কম্মযা এফং (দান
কযায ভাধেম্মভ) আল্লাহম্মক উত্তভ ঋর্ কদম্মত থাম্মকা; (ভম্মন যা ম্মফ,) মা ককছু বাম্মরা ও উত্তভ কাজ মতাভযা
আম্মগবাম্মগই কনম্মজম্মদয জম্মনে আল্লাহয কাম্মছ াকেম্ময় যা ম্মফ, তাই মতাভযা আল্লাহয কাম্মছ (সংযকিত মদ ম্মত)
াম্মফ, ুযস্কায ও এয ফকধণত কযভার্ কহম্মসম্মফ তা হম্মফ অকত উত্তভ, তাযয (কনম্মজম্মদয গুনাহ াতায জম্মনে)
আল্লাহয কাম্মছ িভা প্রাথণনা কম্মযা, কনিঃসম্মেম্মহ আল্লাহ তা’আরা অতীফ দয়ারু ও অকধক িভাীর।
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ূযা অর মভাদ্দাসয
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৫৬, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নাসভ

১. ম কম্বর অফৃত (মভাাম্মদ),
২.(কম্বর মেসে) ওস া এফং ভানুলসদয (যকাসরয অমাফ ম্পসকণ) াফধান কসযা,
৩. মতাভায ভালরসকয মেষ্ঠত্ব মঘালর্া কসযা,
৪. অয মতাভায মাাক অাক লফত্র কসযা,
৫. এফং (মাফতীয়) ভলরনতা ও লফত্রতা লযায কসযা,
৬. কখসনা মফী াওয়ায মরাসব কাঈসক লকেু দান কসযা না,
৭. মতাভায ভালরসকয (খুীয) ঈসদ্দস ধধমণয ধাযর্ কসযা;
৮. মমলদন (ফলকেু ধ্বং কসয মদয়ায জসনয) লঙ্গায় পুুঁ মদয়া সফ,
৯. মলদনলি (সফ) লতযআ ফসো াংঘালতক,
১০(লফসল কসয এ লদনসক) মাযা স্বীকায কসযসে তাসদয জসনয এ (লদন)-লি মভাসিআ জ (লফলয়) সফ না।
১১. য(তায াসে ফুঝাো কযায জসনয) তুলভ অভাসকআ মেসে দাও, মাসক অলভ ননয ধযসনয (কসয) য়দা
কসযলে,
১২. তাসক অলভ লফুর লযভার্ ধনম্পদ দান কসযলে,
১৩.(তাসক দান কসযলে) দা ংগী (এক দর) ুত্র ন্তান,
১৪. অলভ তায জসনয (মাফতীয় চ্ছরতায ঈকযর্) ুগভ কসয লদসয়লে,
১৫.(তাযযও) মম মরাব কসয, তাসক অলভ অসযা লধক লদসত োকসফা,
১৬. না, তা কখসনা সফ না; মকননা ম অভায অয়াতভূসয লফরুদ্ধাচযসর্ ফদ্ধলযকয;
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১৭. লচসযআ অলভ তাসক (ালিয) চুোয় অসযার্ কযাসফা;
১৮. ম মতা (তয গ্রসর্য ফযাাসয লকেুিা) লচন্তা-বাফনাও কসযলেসরা, তাযয (অফায লনসজয মগাুঁোলভসত
লনভলিত োকায) একিা লদ্ধান্ত কযসরা,
১৯. তায ওয লবা, (তয মচনায যও) মকভন কসয ম (ুনযায় লফসযালধতায) লদ্ধান্ত কযসরা!
২০. অফাযও তায ওয লবা (নালমর মাক), লকবাসফ ম এভন লদ্ধান্ত কযসত াযসরা,
২১. ম একফায (ঈলিত মরাকসদয প্রলত) মচসয় মদখসরা,
২২. (ংকায ও দম্ভবসয) ম তায ভ্রুকুলিত কযসরা, (ফজ্ঞাবসয লনসজয) ভুখিা লফকৃত কসয মপরসরা,
২৩. তঃয ম (একিু) ললেসয় মগসরা এফং ম ংকায কযসরা,
২৪. ম (অসযা) ফরসরা, এ মতা (অসর) অসগয মরাকসদয মেসক প্রাপ্ত মাদু (-লফদযায মখর) োো অয লকেুআ
নয়,
২৫. এ মতা ভানুসলয কো োো অয লকেুআ নয়;
২৬. লচসযআ অলভ তাসক জাান্নাসভ প্রসফ কযাসফা।
২৭. তুলভ লক জাসনা জাান্নাভ (এয অগুন) লক ধযসনয?
২৮. (এিা এভন বয়াফ অমাফ) মা (এয লধফাীসদয জ্বালরসয় ক্ষত ফিায়ও) মপসর যাখসফ না, অফায
(ালি মেসক) মযাআও মদসফ না,
২৯. ফযং তা ভানুলসদয গাসয়য চাভো জ্বালরসয় মদসফ,
৩০. তায ওয (অসে) উলন;
৩১. অলভ মপসযতাসদয োো মদামসখয প্রযী লসসফ (নয কাঈসকআ) লনমুক্ত কলযলন এফং তাসদয ংখযাসক
অলভ লফশ্বাীসদয জসনয একলি যীক্ষায ভাধযভ ফালনসয় লদসয়লে, মমন এয ভাধযসভ মাসদয ওয অভায মকতাফ
নালমর সয়সে তাযা (অভায কোয়) দৃঢ়বাসফ লফশ্বা িান কযসত াসয এফং মাযা (অসগ মেসকআ অভায ওয)
ইভান এসনসে তাসদয ইভানও এসত কসয ফৃলদ্ধ মসত াসয, (সফণালয) এয পসর অসর মকতাফ এফং
মভাসভনযাও মমন মকাসনাযকভ সেস লনভলিত না সত াসয, (ফয) মাসদয ভসন সেসয ফযালধ যসয়সে এয
পসর তাযা এফং তয প্রতযাখযানকাযী ফযলক্তযা ফরসফ, এ (লবনফ) ঈলক্ত দ্বাযা অল্লা তা’অরা কী ফুঝাসত চান?
(ভূরত) এবাসফআ অল্লা তা’অরা মাসক চান তাসক মগাভযা কসযন, (অফায একআবাসফ) লতলন মাসক চান তাসক
ল ক সে লযচালরত কসযন; মতাভায ভালরসকয (লফার) ফালনী ম্পসকণ লতলন োো অয মকঈআ জাসন না, (অয
মদামসখয ফর্ণনা) এ মতা শুধু ভানুলসদয ঈসদসয জসনযআ।
৩২. না, তা কখসনা নয়, (অলভ) চাুঁমদয ে (কসয ফরলে),
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৩৩.(অসযা) ে (কযলে) যাসতয, মখন তা ফান সত োসক,
৩৪. ে (কযলে) প্রবাতকাসরয মখন তা (লদসনয) অসরায় ঈদ্ভালত য়,
৩৫. লনঃসেস তা সফ (ভানুসলয জসনয) কল নতভ লফদভূসয ভসধয একলি (লফদ),
৩৬. ভানুসলয জসনয (তা সফ) বয় প্রদণনকাযী,
৩৭. মতাভাসদয ভধযকায ম ফযলক্তয জসনয, মম (করযাসর্য সে) গ্রয সত চায় এফং (করযাসর্য ে মেসক)
লেু িসত ভনি কসয;
৩৮.(এখাসন) প্রসতযক ভানুলআ লনসজয কভণপসরয াসত ফেী সয় অসে,
৩৯. ফয ডান লদসক ফিানকাযী (মনক) মরাকগুসরা োো;
৪০. তাযা ফিান কযসফ (লচযিায়ী) জান্নাসত। (মলদন) তাযা যস্পযসক লজসজ্ঞ কযসফ,
৪১.(জাান্নাসভ লনলক্ষপ্ত)ালষ্ঠসদয ম্পসকণ,
৪২.(তাযা ফরসফ, ম জাান্নাসভয লধফাীযা,) মতাভাসদয অজ লকস এ বয়াফ অমাসফ ঈনীত কসযসে?
৪৩. তাযা ফরসফ, অভযা নাভামীসদয দসর ালভর লেরাভ না,
৪৪. (ক্ষুধাতণ ও) বাফী ফযলক্তসদয অভযা খাফায লদতাভ না,
৪৫. (সতযয লফরুসদ্ধ)মাযা নযায় ভূরক অসরাচনায় ঈদযত সতা অভযা তাসদয াসে মমাগ লদতাভ,
৪৬. (সফণালয) অভযা অসখযাতসকও লভেযা প্রলতন্ন কযতাভ,
৪৭.এভনলক চূোন্ত তয ভৃতুয (একলদন) অভাসদয কাসে ালময সয় মগসরা।
৪৮. তাআ (অজ) মকাসনা ুালযকাযীয ুালযআ তাসদয মকাসনা ঈকাসয অসফ না;
৪৯. (ফরসত াসযা) এসদয লক সয়সে, এযা এ (তয) ফার্ী মেসক ভুখ লপলযসয় লনসচ্ছ মকন?
৫০. (ফিাদৃসে ভসন য়) এযা মমন ফসনয কলতয় রায়নয (বীত ন্ত্রি) গাধা,
৫১. মা গজণনকাযী ফাসঘয অক্রভর্ মেসক ারাসতআ ফযি;
৫২. লকন্তু তাসদয প্রলতলি ফযলক্তআ চায়, (স্বতন্ত্রবাসফ) ঈন্মুক্ত গ্রন্থ তাসক মদয়া মাক,
৫৩. এিা কখসনা ম্ভফ নয়, (অসর) এ মরাসকযা মল লফচাসযয লদনক্ষর্সক মভাসিআ বয় কসয না;
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৫৪. না, কখসনা তা (ফজ্ঞায লফলয়) নয়, এলি একলি নীত ভাত্র,
৫৫. তএফ (এক্ষসর্) মায আচ্ছা ম মমন (এ মেসক) লক্ষা গ্রর্ কসয;
৫৬. (লতয কো সচ্ছ,) অল্লা তা’অরা য আচ্ছা ফযলতসযসক তাযা কখসনা (এ মেসক) লক্ষা গ্রর্ কযসফ না;
একভাত্র লতলনআ বয় কযায মমাগয এফং একভাত্র লতলনআ সচ্ছন ক্ষভায ভালরক।
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ূযা অর ক্বেয়াভা
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৪০, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. অমভ থ কযমি ক্বযাজ ক্বকয়াভমতয,
২. অযও অমভ থ কযমি ক্ব নপময, ক্বম (ত্রুমি মফচ্ুুমতয জমনু) মনমজমক মধক্কায ক্বদয়;
৩. ভানুল মক ধময মনময়মি, (ক্ব ভময ক্বগমর) অমভ তায মিভজ্জাগুমরা অয কখমনা একমিত কযমত াযমফা না;
৪. ফুআ (অমভ তা াযমফা), অমভ ক্বতা ফযং তায অংগুমরয মগযাগুমরামকও ুনমফণনুস্ত কময মদমত াযমফা।
৫. এ মেও ভানুল তায ম্মুমখয মদনগুমরামত াাচ্াময মরপ্ত মত চ্ায়,
৬. ক্ব মজমে কময, (ক্বতাভায প্রমতশ্রুত) ক্বকয়াভত কমফ অমফ?
৭. (তুমভ ফমরা,) ক্বমমদন (ফায) দৃমি ধাাঁধামুক্ত ময় মামফ,
৮. (ক্বমমদন) চ্াাঁদ মনষ্প্রব ময় মামফ, ৯(ক্বমমদন) চ্াাঁদ ও ুরুজ একাকায ময় মামফ,
১০. (ক্বমদন) ভানুলগুমরা ফ ফমর ঈঠমফ (মতুআ ক্বতা! ক্বকয়াভত এম ক্বগমরা), ক্বকাথায় অজ ারামনায জায়গা
(অভামদয)?
১১. (ক্বঘালর্া অমফ) না, (অজ ারাফায জায়গা ক্বনআ,) ক্বকামনা অশ্রয়ির ক্বনআ;
১২. (অজ) অশ্রয়ির ও ঠাাঁআ অমি (একিাআ এফং তা) শুধু) ক্বতাভায ভামরমকয কামি,
১৩. ক্বমদন প্রমতমি ভানুলমক (খুমর খুমর) জামনময় ক্বদয়া মফ, মক (কাজ) মনময় ক্ব অজ ামময ময়মি, অয মক
(মক কাজ) ক্ব ক্বিমন ক্বযমখ এমমি;
১৪. ভানুলযা (ভূরত) মনমজমদয কাজকমভণয ফুাাময মনমজযাআ ভুক ফগত,
১৫. মমদও ক্ব মনমজয (মে) মফমবন্ন জুাত ক্ব কযমত চ্াআমফ;
১৬. (ওীয ফুাাময ক্ব নফী) তুমভ তামত তাড়াহুমড়া কযায ঈমেমু তায ামথ ক্বতাভায মজহ্বা নামড়ময়া না;
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১৭. এয একি কযা ও (মঠকভমতা ক্বতাভামক) মড়ময় ক্বদয়ায দাময়ত্ব অভায ওয,
১৮. তএফ অমভ (মজফযাইমরয ভাধুমভ ক্বতাভায কামি) মখন ক্বকাযঅন ড়মত থামক, তখন তুমভ ক্ব ড়ায
(মদমক ভমনামমাগ দাও এফং এয) নুযর্ কযায ক্বচ্িা কমযা,
১৯. তঃয (ক্বতাভামক) এয ফুাখুা ফমর ক্বদয়ায দাময়ত্বও অভায ওয;
২০. কেমনা না, ক্বতাভযা মথণফ জগতমকআ ক্বফী বামরাফামা
২১. এফং যকারীন জীফনমক ক্বতাভযা ঈমো কমযা!
২২. ক্বমদন মকিু ংখুক (ভানুমলয) ক্বচ্াযা ঈজ্জ্বর অমরায় বময ঈঠমফ,
২৩. এ (বাগুফান) ফুমক্তযা তামদয ভামরমকয মদমক তামকময় থাকমফ,
২৪. অফায এমদন মকিু (ভানুমলয) ক্বচ্াযা ময় মামফ (ঈদা ও) মফফর্ণ,
২৫. তাযা বাফমত থাকমফ, (এেুমর্ ফুমি) তামদয ামথ ক্বকাভয মফচ্ূর্ক
ণ াযী (অমামফয) অচ্যর্ (শুরু) কযা মফ;
২৬. কখমনা নয়, ভানুমলয প্রার্ (মখন) তায কণ্ঠনারী মণন্ত এম মামফ,
২৭. তামক ফরা মফ, এ (মফমদয) ভয় (মাদুমিানা ও) িাড় পুাঁক ক্বদয়ায ভমতা ক্বকঈ মক অমি?
২৮. ক্ব (তখন মঠকভমতাআ) ফুমি ক্বনমফ, (ৃমথফী ক্বথমক এখন) তায মফদায় (ক্বনয়ায ারা),
২৯. (অয এবামফআ) তায (এ জীফমনয ক্বল) া' (মযয জীফমনয প্রথভ) া'য ামথ জমড়ময় মামফ,
৩০. অয ক্ব মদনমিআ মফ ক্বতাভায ভামরমকয মদমক (তায নন্ত) মািায (প্রথভ) ভয়!
৩১. (অমর) এ (জাান্নাভী) ফুমক্তমি তু স্বীকায কমযমন এফং (মতুয দাফী ক্বভাতামফক)ক্ব নাভাম প্রমতষ্ঠা
কমযমন,
৩২. ফযং (তায ফদমর) ক্ব (তুমক) মভথুা প্রমতন্ন কমযমি এফং (তু ক্বথমক) ক্ব ভুখ মপমযময় মনময়মি,
৩৩. ক্ব তুন্ত দম্ভ ও মভকাবময মনমজয মযফায মযজমনয কামি মপময ক্বগমরা,
৩৪. (অল্লা তা’অরা ফরমফন,) ুাাঁ, (এ মযর্াভ মঠক) ক্বতাভামকআ ভানায় এফং এিা ক্বতাভাযআ প্রাু।
৩৫. তঃয এ অচ্যর্ ক্বতাভাযআ ামজ, (এিা) ক্বতাভায জমনুআ ভানায়;
৩৬. ভানুল মক ধময মনময়মি ক্বম তামক এভমন (রাগাভীন ফিায়) ক্বিমড় মদময় যাখা মফ;
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৩৭. ক্ব মক (এক ভয়) এক ক্বপাাঁিা স্খমরত শুক্রমফন্দুয ং মিমরা না,
৩৮. তাযয (এক মণাক্বয়) তা মরা যক্তমন্ড, তঃয অল্লা তা’অরা
কযমরন,

(তামক ক্বদ ৃমি কময) ুমফনুস্ত

৩৯. এযয অল্লা তা’অরা ক্ব ক্বথমক নাযী ুরুমলয ক্বজাড়া য়দা কমযমিন।
৪০. এযযও ক্বতাভযা মক ভমন কমযা, অল্লা তা’অরা যভৃতমদয ুনরুজ্জীমফত কযমত েভ মফন না?
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ূযা অদ দায
ভদীনায় ফতীর্ণ অয়াত ৩১, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরা য নামভ

১. কামরয (রযক্রভায়) ককামনা একরি ভয় ভানুমলয ওয রদময় এভন রতফারত ময়মে রক মখন ক (এফং তায
রিত্ব) উকল্লখ কযায ভমতা ককামনা রফলয়আ রেমরা না!
২. অরভ ভানুলমক ৃরি কমযরে (নাযী ুরুমলয) রভরিত শুক্র কেমক, কমন অরভ তামক (তায বামরা ভমেয ফযাাময)
যীক্ষা কযমত ারয, তঃয (এয উমমাগী কময কতারায জমনয) তামক অরভ িফর্ ও দৃরিরিম্পন্ন কময
য়দা কমযরে।
৩. অরভ তামক (চরায) ে কদরখময় রদময়রে, ক চাআমর (অল্লায) কৃতজ্ঞ মফ, না য় কামপয ময় মামফ।
৪. কামপযমদয (াাঁকড়াও কযায) জমনয অরভ ককর, কফরড় ও (ারিয জমনয) অগুমনয করররান রখায ফযফস্থা
কময কযমখরে।
৫. রনঃমেম মাযা ত্কভণীর তাযা (জান্নামত) এভন ুযা ান কযমফ মায ামে (ুগন্ধমুি) কূযণ কভামনা
োকমফ,
৬. এ (কূযণ কভামনা) ারন মফ প্রফাভান (এক) ঝর্ণা, মায (প্রফা) কেমক অল্লায কনক ফাোযা দা ানীয়
গ্রর্ কযমফ, তাযা (কমরদমক মখন আচ্ছা) এ (ঝর্ণাধাযা)-িা প্রফারত কময কনমফ।
৭. (এযা মচ্ছ কফ করাক) মাযা ভানত' ূযর্ কময এফং এভন এক রদনমক বয় কময, কম রদমনয ধ্বংরীরা মফ
(ফযাক ও) ুদূযপ্রাযী।
৮. এযা শুধু অল্লায বামরাফাায় (উদ্বুদ্ধ ময়আ পকীয), কভকীন, এতীভ ও কময়দীমদয খাফায কদয়।
৯. (খাফায কদয়ায ভয় এযা ফমর,) অভযা শুধু অল্লা তা’অরায ন্তুরিয জমনযআ কতাভামদয খাফায রদরচ্ছ,
(রফরনভময়) অভযা কতাভামদয কাে কেমক ককামনা যকভ প্ররতদান চাআ না না (চাআ) ককামনা যকভ কৃতজ্ঞতা জ্ঞান।
১০. অভযা কতা ক রদনরিয ফযাাময অভামদয প্ররতারকমক বয় করয, কমরদনরি মফ তীফ বয়ংকয।
১১.(এযা কমমতু এ রদনরিমক রফশ্বা কমযমে তাআ) অল্লা তা’অরা অজ তামদয ক রদমনয মাফতীয় রনি ও
ক্ষরত কেমক যক্ষা কযমফন, রতরন তামদয জীফতা ও অনে দান কযমফন,
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১২. এযা কম কম ায ধধমণয (ও রষ্ণুতা) প্রদণন কমযমে (তায ুযস্কায রমমফ অল্লা তা’অরা) তামদয জান্নাত ও
কযভী ফস্ত্র দান কযমফন,
১৩. (কআ ভমনাযভ জান্নামত) তাযা (ুরিত) অমন করান রদময় ফমফ, কখামন ূমমণয (তা) কমভন তাযা
কদখমফ না, কতভরন কদখমফ না ককামনাযকভ ীত (-এয প্রমকা),
১৪. তামদয ওয (জান্নামত) তায গামেয োয়া ঝুকাঁ ক োকমফ, তায পরাকড়ামক তামদয অয়ত্তাধীন কময কদয়া
মফ।
১৫. তামদয (াভমন খাফায) রযমফন কযা মফ কমযেৌয রনরভণত ামে অয কামচয কয়ারায় এফং তা মফ
স্ফরিমকয ভমতা স্বচ্ছ,
১৬. রূারী স্ফরিক াে, (মায ফিুকুআ) রযমফনকাযীযা মোমেবামফ ূর্ণ কময যাখমফ।
১৭. কখামন তামদয এভন এক (ূফণ) ুযা ান কযামনা মফ, মায ামে কভামনা মফ মানজাফীর' (নামভয এক
ভূরযফান ুগন্ধ),
১৮. তামত যময়মে (জান্নামতয) এক (রভয়) ঝর্ণা, মায নাভ যাখা ময়মে ারাফীর'।
১৯. তামদয চাযরদমক কঘাযাঘুরয কযমফ একদর রকমায ফারক, মাযা (ফয়ময বাময ফৃদ্ধ ময় মামফ না,) রচযকার
রকমায োকমফ, মখরন তুরভ তামদয রদমক তাকামফ ভমন মফ এযা ফুরঝ করতয় েড়ামনা রেিামনা ভুিা।
২০. কখামন মখন কমরদমক তুরভ তাকামফ, কদখমফ শুধু কনয়াভমতযআ ভামযা, অযও কদখমফ (কনয়াভমত উমচ
ড়া) এক রফার াম্রাজয।
২১. কফমতফাীমদয যমনয কাড় মফ রত ূক্ষ্ম ফুজ কযভ ও কভািা ভখভর, তামদয যামনা মফ রূায
কংকর্, (তদুরয) তামদয ভাররক করদন তামদয যাফান তহুযা' (ভারফে উত্কৃি ানীয়) ান কযামফন।
২২. (তামদয ভাররক ফরমফন, ক অভায ফাোযা,) এ মচ্ছ কতাভামদয জমনয (অভায) ুযস্কায এফং কতাভামদয
(মাফতীয়) কচিা াধনায স্বীকৃরত!
২৩.(ক নফী,) অরভ (এ ভাগ্রন্থ) ককাযঅন ধীময ধীময কতাভায ওয নারমর কমযরে,
২৪. ুতযাং (এমদয ফযাামযও ধীময ধীময) তুরভ ধধমণয এয ামে কতাভায ভাররমকয রনমদণময মক্ষা কমযা, অয
এমদয ভমধয মাযা াী ও মতযয ে প্রতযাখযানকাযী, কখমনা তামদয অনুগতয কযমফ না,
২৫. তুরভ কার ন্ধযা শুধু কতাভায ভাররমকয নাভ স্মযর্ কযমত োমকা,
২৬. যামতয একাং তাাঁয াভমন াজদাফনত োমকা এফং যামতয দীঘণ ভয় ধময তাাঁয ভরভা ও রফেতা কঘালর্া
কযমত োমকা।
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২৭. এযা ধফলরয়ক স্বামেণয এ (জরবয) ারেণফ জগতমকআ কফী বামরাফাম এফং ময কম তামদয ওয একিা
কর ন রদন অমে তা (এযা) উমক্ষা কময!
২৮.(েচ) অরভআ এমদয ৃরি কমযরে এফং এমদয কজাড়াগুমরা ও তায ফাাঁধন অরভআ ভমফুত কমযরে, অফায অরভ
মখন আচ্ছা কযমফা তখন এমদয (এ ি ফাাঁধন ররের কময তামদয) অকৃরতআ ফদমর কদমফা।
২৯. এিা মচ্ছ ফযআ একরি উমদ রফমল, তএফ মায আচ্ছা ক (এমক অাঁকমড় ধময) রনমজয ভাররমকয কামে
মাওয়ায (একিা) ে কময রনমত াময।
৩০. অয অল্লা তা’অরা মা কচময়মেন কিা োড়া কতাভযা কতা রকেুআ চাআমত ামযা না; ফযআ অল্লা তা’অরা
ফ রকেু জামনন এফং রতরন প্রজ্ঞাভয়।
৩১. রতরন মামক চান তামক তাাঁয পুযন্ত যভমতয ভামঝ প্রমফ কযান; মামরভমদয জমনয অল্লা তা’অরা কর ন
ারিয ফযফস্থা কযমখমেন।
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ূযা আর মভাযারাত
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৫০, রুকু ২
যভান যীভ আল্লা তা’আরায নামভ

১. ভৃদুভন্দ ও ক্রভাগতবামফ াঠামনা (করযার্ফাী) ফাতাময থ,
২. প্ররয়ংকযী ঝঞ্ঝা ফাতাময থ,
৩. মভঘভারা বফস্তৃতকাযী ফাতাময থ,
৪. (আফায এ মভঘভারামক) মম (ফাতা) টুকমযা টুকমযা কময আরাদা কময মদয় তায থ,
৫. (ভানুমলয অন্তময) ওী বনময় আম মম (মপমযতা) তায থ,
৬. (বফশ্বাীযা এযয) মমন মকামনা ওময আবি (ম) কযমত না াময বকংফা (অবফশ্বাীযা) মমন এমত তকণ
মত াময,
৭. বনিঃমন্দম মতাভামদয (যকার বদফময) মম প্রবতশ্রুবত মদয়া ময়মে তা ংঘবটত মফই;
৮. মখন আকাময তাযাগুমরামক ম্যাবতীন কময মদয়া মফ,
৯. মখন আকা বফদীর্ণ ময় মামফ,
১০. মখন াাড়গুমরামক (ধুরায ভমতা) উবড়ময় মদয়া মফ,
১১. মখন নফী যূরমদয করমক বনধণাবযত ভময় (এক ্ায়গায়) ্মড়া কযা মফ;
১২. মকান (বফমল) বদনবটয ্মনয (এ কা্বট) স্থবগত কময যাখা ময়মে?
১৩. (যাাঁ) চূড়ান্ত পয়ারায বদনবটয ্মনয,
১৪. তুবভ বক ্ামনা ম পয়ারায বদনবট মকভন মফ?
১৫. মাযা (এমক) বভথযা াফযস্ত কমযমে মবদন তামদয ধ্বং (অফধাবযত)।
১৬.আবভ বক আমগয (অবফশ্বাী মামরভ) মরাকমদয ধ্বং কবযবন?
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১৭. অতিঃয আবভ যফতণী মরাকমদযও (ধ্বংময মথ) ূফণফতণীমদয ঙ্গী কময মদমফা।
১৮. (কর মুমগ) অযাধী ফযবিমদয ামথ আবভ এ (একই) ধযমনয ফযফাযই কময থাবক।
১৯. (মাফতীয়) দুমবণাগ মবদন তামদয (্মনয) মাযা (তযমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে!
২০. আবভ বক মতাভামদয (এক মপাাঁটা) তুচ্ছ াবন মথমক ৃবি কবযবন?
২১. অতিঃয মই (তুচ্ছ াবনয) মপাাঁটামক একবট ংযবিত স্থামন আবভ (মমে) মযমখ বদময়বে?
২২. (মযমখ বদময়বে) একবট ুবনবদণি মভয়াদ মণন্ত,
২৩. তাযয তামক বযভার্ভমতা ফ (বকেু বদময় আবভ ূর্ণাংগ একবট ভানুল ততযী) কযমত িভ ময়বে, কমতা
িভ (ও বনুর্) স্রিা আবভ!
২৪. (মাফতীয়) দুমবণাগ মবদন তামদয ্মনয মাযা (তযমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে!
২৫. আবভ বক বূবভমক (প্রময়া্নীয় াভগ্রীভূময) ধাযর্কাযী কময ফাবনময় যাবখবন?
২৬. ্ীবফত ফযবিমদয মমভবন (ম ধাযর্ কময আমে) মতভবন ভৃত ফযবিমদযও (ম বনম্য মবতময ধময মযমখমে),
২৭. আবভ তামত উাঁচু উাঁচু ফণতভারা ৃবি কময মযমখবে এফং মতাভামদয আবভ ুময় াবন ান কবযময়বে।
২৮. দুমবণাগ তামদয ্মনয, মাযা (এফ তযমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে।
২৯.(বফচামযয য ফরা মফ,) এফায চমরা মই ব্বনময বদমক মামক মতাভযা দুবনয়ায় বভথযা প্রবতন্ন কযমত,
৩০. চমরা মই ধূম্রুমেয োয়ায বদমক, মায যময়মে বতনবট (বয়ংকয) াখা প্রাখা,
৩১. এ োয়া বকন্তু ুবনবফড় বকেু নয়, এটা (তামক) আগুমনয মরবরান বখা মথমক ফাাঁচামতও াযমফ না;
৩২.(ফযং) তা ফৃত্ প্রাাদতুরয আগুমনয স্ফুবরংগ বনমি কযমত থাকমফ,
৩৩. (ভমন মফ) তা মমন রুদ ফমর্ণয (কবতয়) উমটয ার;
৩৪. দুমবণাগ তামদয (্মনয), মাযা (এমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে।
৩৫. এ মচ্ছ মই (ভাবফচামযয) বদন, মমবদন মকউ মকামনা কথা ফরমফ না,
৩৬. কাউমক মবদন (গুনাময মি) ওময আবি (বকংফা াপাই) ম কযায অনুভবত মদয়া মফ না।
৩৭. (মাফতীয়) দুমবণাগ মবদন তামদয (্মনয) মাযা (এফ তযমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে।
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৩৮. য(মবদন াীমদয ফরা মফ,) আ্মকয বদন মচ্ছ চূড়ান্ত পয়ারায বদন, মতাভামদয ামথ মতাভামদয
ূফণফতণী কর ভানুলমক আ্ আবভ (এখামন) একবিত কমযবে।
৩৯. আ্ মবদ (আভায বফরুমে) মতাভামদয মকামনা অমমকেৌর প্রময়াগ কযায থামক তামর তা প্রময়াগ কমযা।
৪০. দুমবণাগ তামদয (্মনয), মাযা (এমক) বভথযা কমযমে।
৪১. (আল্লামক) মাযা বয় কমযমে আ্ তাযা থাকমফ (ুবনবফড়) োয়াতমর এফং (প্রফাভান) ঝর্ণাধাযায ভামঝ,
৪২. তামদয ্মনয পরপরাবযয ফযফস্থা থাকমফ, মা চাইমফ তাযা তাই ামফ;
৪৩. (তামদয ফরা মফ, দুবনয়ায়) মতাভযা মা কময এমমো তায ুযস্কায বমমফ (আ্) মতাভযা তৃবিয ামথ
(আভায মনয়াভত) খাও ও ান কমযা।
৪৪. অফযই আবভ ত্কভণীর ভানুলমদয এভবনবামফ ুযস্কায বদময় থাবক।
৪৫. মবদন (মাফতীয়) দুমবণাগ তামদয ্মনয, মাযা (এফ তযমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে!
৪৬. (ম অবফশ্বাীযা,) বকেুবদমনয ্মনয মতাভযা এখামন মখময় নাও এফং বকেু মবাগ আস্বাদনও কময নাও,
বনিঃমন্দম মতাভযা মচ্ছা অযাধী!
৪৭. (মাফতীয়) দুমবণাগ মবদন তামদয (্মনয) মাযা (এফ তযমক) বভথযা াফযস্ত কমযমে।
৪৮. এ মামরভমদয অফস্থা মচ্ছ, এমদয মখন ফরা য়, মতাভযা আল্লায দযফাময নত ও, তখন তাযা নত য় না।
৪৯. (মাফতীয়) দুমবণাগ মবদন তামদয (্মনয), মাযা (এফ তযমক) বভথযা প্রবতন্ন কমযমে!
৫০. (তুবভই ফমরা,) এযয আয এভন মকান কথা আমে মায ওয এযা ঈভান আনমফ!
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পারা ৩০
ুযা অন নাফা
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৪০, রুকু ২

যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. ককান বফলয় ম্পমকণ তাযা এমক যমক বিমে কযমে?
২. (তাযা বক) কআ (গুরুত্বুর্ণ) ভাংফামেয ফযাামযআ (এমক যমক বিমে কযমে),
৩. কম ফযাাময তাযা বনমিযাও বফববন্ন ভত কালর্ কময;
৪. না, (তা অমমেেৌ বিক নয়, বিক ঘটনা) এযা কতা বিমযআ িানমত াযমফ,
৫. অফাযও (কতাভযা শুমন যাম া, ককয়াভত অমফআ এফং) বত ত্বযআ তাযা (এ ম্পমকণ ) িানমত াযমফ।
৬. (কতাভযা বক অভায ৃবি কমকেৌর ম্পমকণ কবমফ কেম াবন?) অবভ বক এ বূবভমক বফোনায ভমতা কময ততযী কময
যাব বন?
৭. (বূবভমক বিয যা ায িমনয) অবভ বক াাড়ভূমক (এয গাময়) কমযমকয ভমতা কগমড় যাব বন?
৮. (ৃবিয ধাযা ফযাত যা ায িমনয) অবভ কতাভামেয কিাড়ায় কিাড়ায় য়ো কমযবে,
৯. কতাভামেয ঘুভমক অবভ াবিয ঈকযর্ ফাবনময়বে,
১০. অবভ যাতমক (কতাভামেয িমনয) অফযর্ কময বেময়বে,
১১. তায াাাব) বেনগুমরামক িীবফকা িণমনয িমনয (অমরামকাজ্জ্বর কময) কযম বে,
১২. অবভ কতাভামেয ওয াতবট ভমফুত অভান ফাবনময়বে,
১৩. (এমত িান কমযবে একবট করাজ্জ্বর ফাবত,
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১৪. কভঘভারা কেমক অবভ ফলণর্ কমযবে বফযাভ ফৃবিধাযা,
১৫. কমন তা বেময় অবভ (যাভর বূবভমত) ঈত্ােন কযমত াবয (নানা যকমভয) যোনা ও তবযতযকাবয,
১৬. এফং ুবনবফড় ফাগফাবগিা;
১৭. (ফ বকেুয কমল) এয (বদ্ধািোনকাযী একবট) বেনও ুবনবেণি (কময যা া) ময়মে।
১৮. কমবেন বংগায় পুুঁ কেয়া মফ, (ররয়ংকযী পুুঁয ামে ামে) কতাভযা েমর েমর অমফ,
১৯. (ম ন) অভান ুমর কেয়া মফ এফং তা মনকগুমরা ক ারা েযিায় বযর্ত ময় মামফ,
২০. ফণতভারামক বযময় কেয়া মফ তঃয তা ভযীবিকায ভমতা ময় মামফ,
২১. বনশ্চয়আ িাান্নাভ (াীমেয িমনয) এক (কগান)পাুঁে,
২২. বফমরাীমেয িমনয তা মফ (বনকৃিতভ) অফাির,
২৩. ক ামন তাযা কামরয য কার ধময মড় োকমফ,
২৪. ক ামন তাযা ককামনা িান্ডা ও ানীয় (িামতয) বকেুয স্বাে কবাগ কযমফ না,
২৫. (ক ামন) পুটি াবন, ুুঁি, দুগণন্ধভয় যক্ত, ক্ষত োড়া (ববন্ন) বকেুআ োকমফ না,
২৬. (এআ মে তামেয) মোমে রবতপর;
২৭. (কাযর্) এযা বাফ-বনকাময (বেন কেমক বকেুআ) অা কমযবন,
২৮. (ফযং) তাযা অভায বনেণনভূমক বভেযা রবতন্ন কমযমে;
২৯. অবভ কতা (তামেয) মাফতীয় কভণকামন্ডয কযকর্ণ ংযক্ষর্ কময কযম বে,
৩০. তএফ কতাভযা অমাফ ঈমবাগ কযমত োমকা, (অি) অবভ কতাভামেয িমনয াবিয ভাত্রা োড়া অয বকেুআ
ফৃবদ্ধ কযমফা না।
৩১. (যবেমক) যমমগায করাকমেয িমনয যময়মে (যভ) াপরয,
৩২. (তা মে ুবিত) ফাগফাবগিা, অংগুয (পমরয ভামযা),
৩৩. (অমযা যময়মে) ুর্ণ কমমেৌফনা ভফয়ী ুন্দযী তরুর্ী,
৩৪. এফং ঈমি ড়া ানাত্র;
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৩৫. এ ামন তাযা ককামনা ফামি কো ও বভেযা শুনমত ামফ না,
৩৬. কতাভায ভাবরমকয তযপ কেমক (এটা মে) তামেয িমনয মোমে ুযস্কায,
৩৭.(এ ুযস্কায তাুঁয) বমবন অভানভু, মভীন ও এমেয ঈবময়য ভাঝ ামন মা বকেু অমে তায ভাবরক েয়াভয়
অল্লা তা’অরা তাুঁয ামে ককঈআ বফতকণ কযায ক্ষভতা যাম না,
৩৮. কবেন (যাক্রভারী ভাবরমকয াভমন) রূ (বিফযাইর) ও নযানয কপমযতাযা াবযফদ্ধবামফ োুঁবড়ময়
োকমফ, করুর্াভয় অল্লা তা’অরা মামেয নুভবত কেমফন তাযা োড়া (কবেন) নয ককঈআ কো ফরমত াযমফ
না এফং ক (নুভবতরাপ্ত ফযবক্তও ম ন ফরমফ ত ন) বিক কোআ ফরমফ।
৩৯. এ বেনবট তয, (তাআ) ককঈ আো কযমর (এ মনা) বনমিয ভাবরমকয কামে বনমিয িমনয একটা অশ্রয় ুুঁমি
বনমত াময।
৪০. অবভ অন্ন অমাফ ম্পমকণ কতাভামেয তকণ কময বেরাভ, কবেন ভানুল কে মত ামফ তায াত দুবট এ
বেমনয িমনয কী কী বিবন াবিময়মে, (এ বেনমক) স্বীকাযকাযী ফযবক্ত ত ন ফমর ঈিমফ (বধক এভবন এক
িীফমনয িমনয), ায়, কমতা বামরা মতা মবে ভানুল (না ময়) অবভ (অি) ভাবট তাভ!
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ুযা অন নাযময়াত
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৪৬, রুকু ২
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নাযভ

১. থ (সআ সপযযতাযদয), মাযা ননভণভবাযফ (াীযদয অত্মা) নিননযয় অযন,
২. থ (সআ সপযযতাযদয) মাযা জবাযফ (সনককাযযদয রূ) খুযর সদয়,
৩. থ (সআ সপযযতাযদয), মাযা (অভায হুকুভ তানভর কযায জযনে) াাঁতযয সফড়ায়,
৪. থ (সআ সপযযতাযদয), মাযা (হুকুভ ারযন)দ্রুত এনগযয় চযর,
৫. থ (সআ সপযযতাযদয), মাযা (ফ ক'নি) কাজ ুষ্ঠুবাযফ নযচারনা কযয।
৬. (সকয়াভত ফেআ অযফ), সনদন বূকম্পযনয এক প্রচন্ড ঝাাঁকনু ন যফ,
৭. (কফয সথযক ফাআযক ওঠাযনায জযনে) াযথ াযথ অযযকনি ধাক্কা যফ;
৮. (এ ফস্থা সদযখ) সনদন ভানুযলয ন্তযভু বযয় কম্পভান যফ,
৯. তাযদয ফায দৃনি যফ সনদন ননম্নগাভী (ও বীত-ন্ত্রস্ত)।
১০. কাযপযযা ফযর, নতেআ নক অভাযদয অযগয ফস্থায় নপনযযয় সনয়া যফ?
১১. অভযা যচ-গযর ানিযত নযর্ত যয় মাওয়ায যও ?
১২. তাযা (এও) ফযরযি, মনদ অভাযদয অযগয জীফযন নপনযযয় সনয়া য়, তাযর সিা সতা যফ খুফআ
সরাকাযনয নফলয়।
১৩. ফেআ তা যফ ফযড়া ধযযনয একনি গজণন;
১৪. (এ গজণন সল না যতআ সদখা মাযফ,) তাযা (কফয সথযক ঈযঠ মভীযনয ওয) ভযফত যয় সগযি;
১৫. (স নফী,) সতাভায কাযি নক ভুায কাননী স াঁসিযি?
১৬. তাযক মখন তায ভানরক নফত্র তুয়া' ঈতেকায় সেযক ফযরনিযরন,
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১৭. মাও সপযাঈযনয কাযি, কাযর্ স (তায ভানরযকয) নফযরা কযযযি,
১৮. তাযক নজযে কযযা, তুনভ নক (ইভান এযন) নফত্র যত চাও?
১৯. (তাযক এও ফযরা,) অনভ সতাভাযক সতাভায ভানরযকয (কাযি স াঁিায একিা) থ সদখাযত ানয, এযত তুনভ
য়যতা তাাঁযক বয় কযযফ,
২০. তঃয স তাযক (অভায ক্ষ সথযক) নফুওযতয ফযড়া একনি ননদণন সদখাযরা,
২১. নকন্তু স (অভায নফীযক) নভথো াফেস্ত কযযরা এফং স (তায) নফরুদ্ধাচযর্ কযযরা,
২২. তঃয (লড়মন্ত্র কযায ভানয) স সিযন নপযয সগযরা,
২৩. স সরাকজন জযড়া কযযরা এফং তাযদয োক নদযরা,
২৪. তাযয ফরযরা, অনভআ নি সতাভাযদয ফযচযয় ফযড়া যফ',
২৫. ফযযল অল্লা তা’অরা তাযক অযখযাত ও দুননয়ায অমাযফ াকড়াও কযযরন;
২৬. ফেআ এভন ফ সরাযকয জযনে এযত নক্ষায ননদণন যযয়যি মাযা (অল্লা তা’অরাযক) বয় কযয,
২৭. (সতাভযা ফযরা,) সতাভাযদয (নিতীয় ফায) ৃনি কযা নক সফী কনঠন, না অকা ৃনি কযা সফী কনঠন? অল্লা
তা’অরা তা ফাননযয়যিন।
২৮. অল্লা তা’অরা (ূসনেয ভাযঝ) তা ঈাঁচু কযয সযযখযিন, তঃয তাযক ুনফনেস্ত কযযযিন,
২৯. নতনন যাতযক (ন্ধকাযযয চাদয নদযয়) সেযক সযযখযিন, অফায তা সথযক (অযরা নদযয়) নদনযক সফয কযয
এযনযিন,
৩০. এযয মভীনযক নতনন (নফিানায ভযতা কযয) নফনিযয় নদযয়যিন;
৩১. তা সথযক নতনন তায ানন ও তায ঈনিদযানজ সফয কযযযিন ,
৩২. নতনন াাড়ভূ (মভীযনয গাযয় সযযযকয ভযতা) সগযড় নদযয়যিন,
৩৩. সতাভাযদয জযনে এফং সতাভাযদয জন্তু জাযনায়াযযদয ঈকাযযয জযনে;
৩৪. তাযয মখন ফযড়া নফমণয় (সতাভাযদয াভযন) ানময যফ,
৩৫. সনদন ভানুল এযক এযক ফ নকিুআ স্মযর্ কযযফ মা (স দুননয়ায়) কযয এযযি,
৩৬. সনদন স ফেনি সদখযত াযফ, মায জযনে জাান্নাভ খুযর ধযা যফ।
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৩৭. তঃয সম ফেনি ীভারংঘন কযযযি,
৩৮. এফং (যকাযরয তুরনায়) দুননয়ায জীফনযকআ গ্রানধকায নদযয়যি,
৩৯. ফেআ এআ জাান্নাভ যফ তায (একভাত্র) অফাস্থর;
৪০. (অফায) সম ফেনি তায ভানরযকয াভযন দাাঁড়াযনা (-য এ নদন)-সক বয় কযযযি এফং (এ বযয়) ননযজয
নপযক কাভনা ফানা সথযক নফযত সযযখযি,
৪১. ফেআ জান্নাত যফ তায নঠকানা;
৪২. তাযা সতাভায কাযি জানযত চায় সকয়াভত কখন ংঘনিত যফ?
৪৩.(তুনভ তাযদয ফযর দাও,) স ভযয়য কথা ফর্ণনা কযায াযথ সতাভায নক ম্পকণ (তা তুনভ জানযফ নক কযয)?
৪৪. তায (অগভযনয) চুড়ান্ত (োন একভাত্র) সতাভায ভানরযকয কাযিআ যযয়যি;
৪৫. তুনভ যিা স ফেনিয জযনে াফধানকাযী, সম এযক বয় কযয;
৪৬. সমনদন এযা সকয়াভত সদখযত াযফ, সনদন (এযদয ভযন যফ) তাযা এক নফকার থফা এক কার নযভার্
ভয় (দুননয়ায়) নতফানত কযয এযযি।
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ুযা অফাা
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৪২, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. স (নফী) ভ্রূকুঞ্চিত কযমরা এফং (ঞ্চফযক্ত ময়) ভুখ ঞ্চপঞ্চযময় ঞ্চনমরা,
২. কাযর্, তায াভমন একজন ন্ধ ফযঞ্চক্ত এমমে;
৩. তুঞ্চভ ঞ্চক জানমত য়মতা স (ন্ধ)-আ ঞ্চনমজমক ঞ্চযশুদ্ধ কময ঞ্চনমতা,
৪. (ঞ্চকংফা) স উমদ গ্রর্ কযমতা, তা তায জমনয য়মতা উকাযীও (প্রভাঞ্চর্ত) মতা;
৫. (যঞ্চদমক) সম (সদায়ামতয প্রঞ্চত) সফমযায়াবাফ সদখামরা
৬. তুঞ্চভ তায প্রঞ্চতআ (সফী) ভমনামমাগ প্রদান কযমর;
৭. (থচ) স ফযঞ্চক্ত সম ঞ্চযশুদ্ধ মফ এটা সতাভায দাঞ্চয়ত্ব নয়;
৮. (য ঞ্চদমক) সম ফযঞ্চক্ত (ঞ্চযশুঞ্চদ্ধয জমনয) সতাভায কামে সমদেৌমে অম,
৯. এফং স (অল্লামক) বয় কময,
১০. তুঞ্চভ তায সথমকআ ঞ্চফযক্ত মর,
১১. কখমনাআ (এভনঞ্চট উঞ্চচত) নয়, এ (সকাযঅন) মে একঞ্চট উমদ,
১২. সম চাআমফ স তা স্মযর্ কযমফ।
১৩. মা ম্মাঞ্চনত স্থান (রওম ভাপুম)-এ (ংযঞ্চিত) অমে,
১৪. উঁচু ভমণাদাম্পন্ন ও ভঞ্চধক ঞ্চফত্র,
১৫. এঞ্চট ংযঞ্চিত থামক ভমণাদাফান সরখকমদয ামত,
১৬. (তাযা) ভান ও ুত চঞ্চযত্রম্পন্ন;
১৭. ভানুমলয প্রঞ্চত ঞ্চবম্পাত! সকান ঞ্চজঞ্চন তামক স্বীকায কযামরা;
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১৮. অল্লা তা’অরা সকান ফস্তু সথমক তামক য়দা কমযমেন;(স ঞ্চক সদখমরা না?)
১৯. ঞ্চতঞ্চন তামক এক ঞ্চফন্দু শুক্র সথমক য়দা কমযমেন, তঃয ঞ্চতঞ্চন তায (সদম ফ ঞ্চকেুয) ঞ্চযভার্ ঞ্চনধণাযর্
কমযমেন,
২০. তঃয ঞ্চতঞ্চন তায চরায থ অান কময ঞ্চদময়মেন,
২১. এযয ঞ্চতঞ্চন তামক ভৃতুয ঞ্চদময়মেন, তঃয তামক কফময সযমখমেন,
২২. তঃয ঞ্চতঞ্চন মখন চাআমফন তামক ুনযায় জীঞ্চফত কযমফন;
২৩. সকামনা মন্দ সনআ, তামক মা অমদ কযা ময়মে তা স ারন কমযঞ্চন;
২৪. ভানুল তায অামযয ঞ্চদমকও একফায তাঞ্চকময় সদখুক (কমতাগুমরা স্তয ঞ্চতক্রভ কময এআ খাফায তায াভমন
এমমে),
২৫. অঞ্চভ (শুকমনা বূঞ্চভমত) প্রচুয ঞ্চযভার্ াঞ্চন সেমরঞ্চে,
২৬. এয য মভীনমক ঞ্চফদীর্ণ কমযঞ্চে,
২৭. (তঃয) তামত উত্ন্ন কমযঞ্চে যদানা,
২৮. অংগুমযয সথাকা ও যকভাঞ্চয াকফঞ্চজ ,
২৯. (অমযা উত্ন্ন কমযঞ্চে) ময়তুন ও সখজুয(- ঞ্চফঞ্চবন্ন ধযমনয পরভুর),
৩০. (অমযা যময়মে) যাভর ঘন ফাগান,
৩১. (তামত) উত্ন্ন কমযঞ্চে পরভুর ও ঘা,
৩২. (এ ফআ) সতাভামদয এফং সতাভামদয গৃাঞ্চরত জন্তু-জামনায়ামযয উকায ও উমবামগয জমনয;
৩৩. তঃয মখন ঞ্চফকট একঞ্চট অওয়াম অমফ (তখন এফ অময়াজন সল ময় মামফ),
৩৪. সঞ্চদন ভানুল তায ঞ্চনজ বাআময়য কাে সথমক ারামত থাকমফ,
৩৫. (ারামত থাকমফ) তায ঞ্চনমজয ভা সথমক, ঞ্চনমজয ফা সথমক,
৩৬. ধঞ্চভণনী সথমক, (এভন ঞ্চক) তায সেমরমভময়মদয সথমকও;
৩৭. সঞ্চদন তামদয প্রমতযমকয জমনযআ ঞ্চযঞ্চস্থঞ্চত এভন (বয়াফ) মফ সম, তাআ তায (ফযস্ততায) জনয মসথষ্ট মফ;
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৩৮. ঞ্চকেু ংখযক (ভানুমলয) সচাযা সঞ্চদন উজ্জ্বর মফ,
৩৯. তাযা ায ও প্রপুল্ল থাকমফ,
৪০. (য ঞ্চদমক) সঞ্চদন ঞ্চকেু ংখযক সচাযা (কুঞ্চত্ত) মফ, তায ওয (সমন) ধুরাফাঞ্চর মে থাকমফ,
৪১. ভঞ্চরনতায় তা (ভুর্ণ) সেময় মামফ,
৪২. এ সরাকগুমরাআ মে (সকতাফ) স্বীকাযকাযী এফং এযাআ মে াঞ্চষ্ঠ।
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ুরা আত তাকওয়ীর
মক্কায় অবতীর্ভ আয়াত ২৯, রুকু ১
রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১. যখন ূযভমক গুটিময় ফো মব,
২. যখন তারাগুমা ব খম পড়মব,
৩. যখন পবভতমাামক (আপন স্থান ফেমক) টরময় ফেয়া মব,
৪. যখন েল মামর গর্ভবতী উিনীমক (টনমের অবস্থার ওপর) ফেমড় ফেয়া মব,
৫. যখন টিংস্র েন্তুগুমামক এক োয়গায় েমড়া করা মব,
৬. যখন াগরমুমক (আগুন দ্বারা) প্রজ্বটত করা মব,
৭. যখন (কবর ফেমক উটিত) প্রার্মুমক (তামের টনে টনে) ফেমর ামে েুমড় ফেয়া মব,
৮. যখন েযপ্রুত ফমময়টি টেজ্ঞাটত মব
৯. ফকান অপরামে তামক তযা করা ময়টেমা,
১০. যখন আমমর নটেপত্র ফখাা মব,
১১. যখন আমান খুম ফেয়া মব,
১২. যখন োান্নাম প্রজ্বটত করা মব,
১৩. যখন োন্নাতমক (মানুমর) কামে টনময় আা মব,
১৪. প্রমতযক বযটিই (তখন) োনমত পারমব ফ টক টনময় (আল্লা তা’আার কামে) াটযর ময়মে;
১৫. লপে ফব তারকাপুমের যা (চমত চমত) গা ঢাকা ফেয়,
১৬.(আবার) যা (মামে মামে) অেৃলয ময় যায়,
১৭. লপে রামতর যখন তা টনমল ময় যায়,
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১৮.(লপে) কা ফবার যখন তা (টেমনর আমায়) টনশ্বা ফনয়,
১৯. এ ফকারআন মে একেন ম্মাটনত (ও মযভাোম্পন্ন) বামকর (মােযমম ফপ ৌঁোমনা) বার্ী,
২০ ফ বমড়া লটিলাী, আরমলর মাটক আল্লা তা’আার কামে তার অবস্থান (অমনক মযভাোপূর্)ভ ,
২১. ফযখামন তামক মানয করা য়, (অতঃপর) ফ ফখামন গর্ীর আস্থার্ােনও;
২২. ফতামামের ােী (টকন্তু) পাগ নয়, ২৩. ফ তামক স্বে টেগফে ফেমখমে,
২৪. অেৃলয েগমতর বযাপামর টতটন কখমনা কাপভর্য কমরন না,
২৫. এিা ফকামনা অটর্লপ্ত লয়তামনর কোও নয়,
২৬. অতএব ফতামরা (ফকারআন ফেমক মুখ টেটরময়) ফকান টেমক যামো?
২৭. এিা ৃটিকুমর েমনয এক উপমেল বব টকেুই নয়,
২৮. ফয টিক পে েমর চমত চায় (এটি শুেু) তার েমনযই (উপমেল);
২৯. (আম) ফতামরা ফতা টকেুই চাইমত পামরা না, যাৌঁ চাইমত পামরন একমাত্র আল্লা তা’আা, টযটন ৃটিকুমর
মাটক।
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ুযা অর এনফপতায
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ১৯, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নাফভ

১. মখন অভান ফপফে ড়ফফ,
২. মখন তাযাগুফরা ফ ঝফয ড়ফফ,
৩. মখন াগযফক উত্তার কফয ফতারা ফফ,
৪. মখন কফযগুফরাফক উফড় ফপরা ফফ,
৫. (তখন) প্রতততে ভানুলআ ফেফন মাফফ, ফ (এখানকায েফনে) তক াতিফয়ফে এফং তক (এভন) কাে
ফ ফযফখ এফতেফরা: (মায া ূর্ে ফকয়াভত মণন্ত তায তফফফ এফ েভা ফয়ফে)
৬. ফ ভানুল, ফকান তেতনতে ফতাভাফক ফতাভায ভাভতভ ভাতরফকয ফোাফয ফধাকায় ফপফর
যাখফরা?
৭. তমতন ফতাভাফক ৃতি কফযফেন, তঃয তততন ফতাভাফক ফাো ুিাভ কফযফেন এফং ফতাভাফক
ুভঞ্জে কফযফেন,
৮. তততন ফমবাফফ ফেফয়ফেন ফ অংতগফকআ ফতাভাফক গিন কফযফেন;
৯. না (এ তক!) ফতাভযা ফল তফোফযয তদনতেফকআ স্বীকায কযফো!
১০(থে) ফতাভাফদয ওয ফেআ াাযাদাযযা তনমুক্ত অফে,
১১. এযা (ফে) ম্মাতনত ফরখক,
১২. মাযা োফন ফতাভযা মা তকেু কযফো।
১৩. তনঃফেফ ফনক ফরাফকযা (ফতদন অল্লায) ীভ ফনয়াভফত (যভানফে) থাকফফ,
১৪. অয ফেআ াী-তাীযা থাকফফ োান্নাফভ,
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১৫. ফল তফোফযয তদন তাযা (ফাআ তিকভফতা) ফখাফন ফ ৌঁফে মাফফ।
১৬. ফখান ফথফক তাযা অয ফকাফনাতদনআ তনষ্কৃতত াফফ না;
১৭. তুতভ (মতদ) োনফত ফল তফোফযয তদনতে তক?
১৮. োৌঁ , (ততেআ) মতদ ফতাভযা ফ তদনতেয কথা োনফত;
১৯. ফমতদন ফকাফনা ভানুলআ একেন অফযক েফনয কাফে অফফ না; অয ফতদন পয়ারায ফ
ক্ষভতা থাকফফ একভাত্র অল্লা তা’অরায াফত।
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ুযা আর মভাতাপফপপীন
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৩৬, রুকু ১
যভান যীভ আল্লা তা’আরায নাফভ

১. দুফবণাগ তাফেয জফনে মাযা ভাফ কভ মেয়,
২. মাযা (অনে) ভানুলফেয কাছ মেফক মখন মভফ মনয় তখন ুফযাুরয আোয় কফয মনয়,
৩. (আফায) রনফজযা মখন (অফনেয জফনে) রকছু ওমন রকিংফা রযভা কফয তখন কভ মেয়;
৪. এযা রক বাফফ না (এই অনোফয়য রফচাফযয জফনে) তাফেয (ফাইফক একরেন কফয মেফক) তুফর আনা ফফ?
৫. (তুফর আনা ফফ) এক করিন রেফফয জফনে,
৬. মরেন(ভগ্র) ভানফ ভাজ ৃরিকুফরয ভাররফকয াভফন এফ োাঁড়াফফ;
৭. মজফন মযফখা, গুনাগাযফেয আভরনাভা যফয়ফছ রজ্জীফন';
৮. তুরভ রক জাফনা (ম) রজ্জীনটা রক?
৯. (এটা ফে) ীর কযা (একটা) খাতা;
১০. (মরেন) রভেো াফেস্তকাযীফেয জফনে চুড়ান্ত ধ্বিং অফধারযত,
১১. মাযা মল রফচাফযয (এ) রেনরটফক রভেো াফেস্ত কফযফছ;
১২. (আফর) ফ ীভারিংঘনকাযী ারষ্ঠ ফেরি ছাড়া মকউই (এ রফচায রেনরট)-মক রভেো াফেস্ত কফয না,
১৩. মখন তায াভফন আভায আয়াতভু ফড় মানাফনা য় তখন ম ফফর, এগুফরা ফে রনছক আফগয কাফরয
গল্পগাো;
১৪. কখফনা নয়, এফেয কৃতকভণ এফেয ভফনয ওয জিং ধরযফয় মযফখফছ।
১৫. অফেই এফ াী ফেরিফেয মরেন (তাফেয) ভাররক মেফক আড়ার কফয যাখা ফফ;
১৬. অতঃয তাযা অফেই জাান্নাফভয আগুফন প্রফফ কযফফ;
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১৭. তাযয (তাফেয) ফরা ফফ, এ ফে (মই জাান্নাভ) মাফক মতাভযা রভেো াফেস্ত কযফত;
১৮. (োাঁ ,)মনককায মরাকফেয আভরনাভা যরিত আফছ ইরি্রয়েীফন;
১৯. তুরভ রক জানফত এ ইরি্রয়েীন' (-এ যরিত আভরনাভা) রক?
২০.(এটা ফে) একরট ীর কযা ফই,
২১. আল্লা তা’আরায রনকটতভ মপফযতাযাই তা তোযক কফযন;
২২. রনঃফেফ মনককায মরাফকযা ভা মনয়াভফত োকফফ,
২৩. এযা ুরজ্জত আফন ফফ (ফ) অফফরাকন কযফফ,
২৪. এফেয মচাযায় মনয়াভফতয (তৃরি ও) জীফতা তুরভ (ফজই) রচনফত াযফফ;
২৫. রছর আাঁটা (মফাতর) মেফক এফেয মরেন রফশুদ্ধতভ ানীয় ান কযাফনা ফফ, ২৬.(াত্রজাত কযায ভয়ই)
কস্তুযীয ুগরি রেফয় মায ভুখ ফি (কফয মেয়া ফয়ফছ); এফত (রফজয়ী ফায জফনে) প্ররতরট প্ররতফমাগীই
প্ররতফমারগতা করুক;
২৭.(তাফত) তানীফভয (পল্গুধাযায) রভশ্রর্ োকফফ,
২৮.(তানীভ) এভন এক ঝর্ণাধাযা, আল্লা তা’আরায ননকটেরাবকাযীযাই মরেন এ (ানীয়) মেফক ান কযফফ;
২৯. অফেই তাযা (বীলর্) অযাধ কফযফছ মাযা (দুরনয়ায়) ঈভানোযফেয াফে রফদ্রূ কযফতা,
৩০. তাযা মখন এফেয া রেফয় আা মাওয়া কযফতা, তখন এযা রনফজফেয ভফধে তাফেয ফোাফয মচাখ
মটাফটর কযফতা,
৩১. মখন এযা রনফজফেয মরাকফেয কাফছ রপফয মমফতা, তখন খুফ উত্পুল্ল ফয়ই মখাফন রপযফতা,
৩২. (তাযা) মখন এফেয মেখফতা তখন এফক অযফক ফরফতা (মেফখা), এযা ফে করতয় েভ্রি (ফেরি),
৩৩. (অেচ) এফেযফক তাফেয ওয তত্ত্বাফধায়ক কফয ািাফনা য়রন;
৩৪. (রফচাফযয য) আজ ঈভানোয ফেরিযাই কাফপযফেয ওয (মনফভ আা আমাফ মেফখ) াফফ,
৩৫. (উচুাঁ) উাঁচু আফন ফফ তাযা (এফ) মেখফত োকফফ;
৩৬. প্ররতরট কাফপযফক রক তায কভণ অনুমায়ী রফরনভয় মেয়া ফফ না?
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ুরা অ এনশলক্বাক্ব
মক্কায় বতীর্ণ অয়াত ২৫, রুকু ১
রমান রীম অল্লা তা’অার নাশম

১. যখন অমান ফেশে যাশব,
২. ফ ফতা তার মালশকর অশেলেুকুআ (তখন) পান করশব এবং এোআ ফতা তাশক করশত শব,
৩. যখন এ ভূমন্ডশক ম্প্রালরত করা শব,
৪.(মুূশতণর মশযেআ) ফ তার ফভতশর যা অশে তা ফেশ লেশয় খাল শয় যাশব,
৫. ফও (তখন) তার ৃলিকতণার অশেলেুকুআ পান করশব এবং এোআ ফতা তাশক করশত শব;
৬. ফ মানু, তুলম (এক) কশ ার পলরশ্রশমর মযে লেশয় ফতামার ৃলিকতণার লেশক এলগশয় যাশছা, তঃপর তুলম
(লতে লতেআ) তাাঁর ামনাামলন শব,
৭.(ফতামাশের মশযে) যার অমনামা তার ডান াশত ফেয়া শব,
৮. তার লাব একান্ত জভাশবআ গ্রর্ করা শব,
৯. ফ খুলীশত লনজ পলরবার পলরজশনর কাশে লেশর যাশব:
১০. অর যার অমনামা তার ফপেন লেক ফেশক ফেয়া শব,
১১. ফ তখন মৃতুেশকআ ডাকশত োকশব,
১২. অর এভাশবআ ফ জ্বন্ত অগুশন প্রশবল করশব;
১৩.(েচ দুলনয়ায়) ফ লনজ পলরবার পলরজশনর মাশে অনশে অত্মারা লেশা;
১৪. ফ ফভশবলেশা, তাশক কখশনা (তার মালশকর কাশে) লেরশত শব না,
১৫. োাঁ,(অজ) তাআ (শা), তার মালক (লকন্তু) তার ব কাযণকাপ (পুংখানুপুংখভাশব) ফেখলেশন;
১৬. লপে ান্ধ্েকাীন রলিম অভার,
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১৭. এবং লপে রাশতর ও এর ফভতর যশতা লকেুর মাশবল ঘশে তার,
১৮. এবং লপে (ওআ) চাাঁেলের, যখন তা (যীশর যীশর) পুর্ণাংগ চাাঁশে পলরর্ত শয় যায়,
১৯. ফতামাশের বলেআ (দুলনয়ার) একলে স্তর লতক্রম কশর (মৃতুের) অশরকলে স্তশরর লেশক এলগশয় ফযশত শব;
২০. এশের শয়শে লক? এরা ফকন (মান অল্লার ওপর) ইমান অশন না,
২১. অর এ ফকারঅন যখন এশের ামশন পড়া য়, তখন (ফকন মালশকর ামশন) এরা াজোবনত য় না?
২২. এ স্বীকারকারী বেলিরা এশক লমেো প্রলতপন্ন কশর,
২৩. অর অল্লা তা’অা ভাশা কশরআ জাশনন এরা (এশের অমনামায়) লক লক লজলন জমা কশর চশশে?
২৪. (ফ নবী,) তাশের বাআশক তুলম এক যন্তর্াোয়ক অযাশবর ুংবাে োও,।
২৫. তশব (োাঁ ,) যারা (অল্লার ওপর) ইমান এশনশে এবং ভাশা কাজ কশরশে, তাশের জশনে অল্লা তা’অার
েুরন্ত পুরস্কার রশয়শে।
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ুযা অর ফুরুজ
ভক্কায় ফতীর্ণ, অয়াত ২২, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. থ (বফারকায়) গম্বুজবফবি অকাময,
২. (থ) স বদমনয মায অগভমনয ওয়াদা কযা ময়মে,
৩. থ (প্রতযক্ষদণী) াক্ষীয, (থ সআ বয়াফ দৃমযয) এফং মা বকেু (তখন) বযদৃি ময়মে তায;
৪. (সভামভনমদয জমনয খাাঁড়া) গমতণয ভাবরকমদয ওয ববম্পাত,
৫. অগুমনয কুন্ডরী মা জ্বারাবন দ্বাযা বযুর্ণ বেমরা,
৬. (ববম্পাত,) মখন তাযা তায াম ফা বেমরা,
৭. এ সরামকযা সভামভনমদয ামথ মা কযবেমরা এযা তা প্রতযক্ষ কযবেমরা;
৮. তাযা এ (ইভানদায)সদয কাে সথমক এ োড়া নয সকামনা কাযমর্ প্রবতমাধ গ্রর্ কমযবন সম, তাযা এক
যাক্রভারী ও প্রংবত অল্লায ওয ইভান এমনবেমরা,
৯. ক(ইভান এমনবেমরা এভন এক ত্তায ওয,) মায জমনয (বনমফবদত) অভানভু ও মভীমনয মাফতীয়
াফণমমবেৌভত্ব; অয অল্লা তা’অরা (তামদয) ফ কয়বি কামজয ওযআ াক্ষী;
১০. মাযা সভামভন নয-নাযীমদয ওয তযাচায কমযমে তঃয তাযা কখমনা তাওফা কমযবন, তামদয জমনয
যময়মে জাান্নামভয (কম ায) অমাফ এফং তামদয জমনয অমযা যময়মে (অগুমন) জ্বমর-ুমড় মাওয়ায াবি;
১১. (যবদমক) বনশ্চয়আ মাযা অল্লা তা’অরায ওয ইভান এমনমে এফং (ইভামনয দাফী নুমায়ী) বামরা কাজ
কমযমে, তামদয জমনয যময়মে এভন জান্নাত মায নীচ বদময় ঝর্ণাধাযা প্রফাবত যময়মে; সিাআ (সবদমনয) ফমচময়
ফড় াপরয;
১২. বনঃমেম সতাভায ভাবরমকয াকড়াও মফ বীলর্ ক্ত;
১৩. বনশ্চয়আ বতবন (সমভন কময) প্রথভফায ৃবি কমযমেন, (সতভবন কময) বতবন অফাযও ৃবি কযমফন,
১৪. বতবন যভ ক্ষভাীর, (তায ৃবিমক) বতবন তযন্ত বামরাফামন,
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১৫. বতবন ম্মাবনত অযময (একচ্ছত্র) বধবত,
১৬. বতবন মা চান তাআ কমযন;
১৭. সতাভায কামে বক কবতয় (বফমরাী) সনাদমরয কথা সেৌাঁমেমে?
১৮. সপযাঈন ও াভূদ (ফাবনীয কথা)!
১৯. এযা সকামনাবদনআ (তয) বফশ্বা কমযবন, ফযং (তাযা) বভথযা াফযিকযমর্ সরমগআ বেমরা,
২০. (থচ) অল্লা তা’অরা এমদয ফবদক সথমক বঘময সযমখমেন;
২১. সকাযঅন (ঈন্নত ও) ভাভমণাদাম্পন্ন (একবি গ্রন্থ);
২২. এক (ভা) পরমক (এিা) ংযবক্ষত অমে।
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ুযা আত তারযক্ব
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ১৭, রুকু ১
যভান যীভ আল্লা তা’আরায নারভ

১. থ আভারনয, থ যারতয বফরায় আত্মপ্রকাকাযী (তাযকা)-য,
২. তুমভ মক জারনা ব আত্মপ্রকাকাযী মক?
৩. তা রে (একমি) উজ্জ্বর তাযকা,
৪.(মভীরনয) এভন একমি প্রার্ীও বনই মায ওয বকারনা তত্ত্বাফধায়ক মনমুক্ত বনই;
৫. ভানুল বমন (বাররা করয) বদরে, তারক বকান মজমন মদরয় ফানারনা রয়রে;
৬. ফানারনা রয়রে রফরে স্খমরত (এক বপাোঁিা) ামন বথরক,
৭. মা বফয রয় আর (ুরুলরদয) মরেয বভরুদন্ড ও (নাযীয) ফুরকয (াোঁজরযয) ভাঝোন বথরক;
৮.(এবারফ মারক মতমন বফয করয এরনরেন,) মতমন অফযই তারক ুনযায় জীমফত কযায ক্ষভতা যারেন;
৯. বমদন (তায) মাফতীয় বোন মফলয় যীক্ষা কযা রফ,
১০.(বম এ মদনরক অস্বীকায করযরে বমদন) তায বকারনা মক্তই থাকরফ না, থাকরফ না তায বকারনা
াামযকাযীও;
১১. ফৃমি ফলণর্কাযী আকারয থ,
১২.(বই ফৃমিধাযায়) বপরি মাওয়া মভীরনয থ,
১৩. অফযই এ (বকাযআন) রে (ক ফামতররয) াথণকযকাযী ( চূড়ান্ত) কথা,
১৪. তা অথণীন (বকারনা কথাফাতণা) নয়;
১৫. এযা (আভায মফরুরে) চক্রান্ত কযরে,
১৬. আমভও (এরদয ফযাারয) একমি বরকেৌর অফরম্বন কযমে,
১৭. অতএফ তুমভ (আভায ব বরকেৌর বদোয জরনয) মকেুমদন কারপযরদয অফকা মদরয় যারো।
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ুযা অর অ'রা
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ১৯, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ
১. (হ নফী,) হতাভায ভান প্রততারমকয নামভয তফত্রতা ও ভতভা হঘালর্া কমযা
২. তমতন (ৃতিকুরমক) ততযী কমযমেন, তঃয (তামক) ুতফনযস্ত কমযমেন,
৩. তততন (ফতকেুয) তযভার্ তনধণাযর্ কময তদময়মেন, তঃয তততন (ফাআমক তামদয) থ ফাতমর তদময়মেন,
৪. তততন (বূচমযয জমনয) তৃর্াতদ হফয কময এমনমেন,
৫. তঃয তততনআ (তামক এক ভয়) খড়কুটায় তযর্ত কমযমেন;
৬. অতভ (হম ওী াঠামফা) তা অতভআ হতাভামক তড়ময় (হতাভায ন্তময হগেঁহথ) হদমফা, তঃয তুতভ অয (তা)
বুরমফ না,
৭. ফয অল্লা তা’অরা মতদ চান (তা তবন্ন কথা); তততন প্রকায তফলয় জামনন, (জামনন) হগান তফলয়ও;
৮. অতভ হতাভায জমনয জ দ্ধততগুমরায ুমমাগ কময হদমফা,
৯. কামজআ তুতভ (তামদয অল্লা তা’অরায কথা) স্মযর্ কযামত থামকা, মতদ স্মযর্ কযামনা তামদয জমনয উকাযী
য়;
১০. হম ফযতি (অল্লা তা’অরামক) বয় কযমফ হ (ফযআ এয হথমক) উমদ গ্রর্ কযমফ,
১১. অয হম াী ফযতি হ তা এতড়ময় মামফ, ১২. তচমযআ হম ফযতি তফারকায় অগুমন তগময় ড়মফ,
১৩. তঃয হখামন হ ভযমফ না, (ফােঁচায ভমতা কময) হ ফােঁচমফও না;
১৪. হম ফযতি (হদায়ামতয অমরামক তনমজয জীফন) তযশুদ্ধ কময তনময়মে, হ ফযআ পরকাভ ময়মে,
১৫. এফং হ তনমজয ভাতরমকয নাভ স্মযর্ কযমরা তঃয নাভাম অদায় কযমরা;
১৬. তকন্তু হতাভযা হতা (ামভাআ) দুতনয়ায জীফনমক অমখযামতয ওয প্রাধানয তদময় থামকা,
১৭. থচ অমখযামতয জীফনআ মে উত্কৃি ও স্থায়ী;
১৮. তনশ্চয়আ এ (কথা) অমগয (নফীমদয) হকতাফভুম (ভজুদ) যময়মে,
১৯. (উহল্লখ অমে তা) আফযাীভ এফং ভুায হকতাফভুমও।
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ুযা অর গাশয়া
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ২৬, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. ততাভায কামে শক (প্রশতমযাধয ও চতুশদণক) অচ্ছন্নকাযী (শফমদয) কথা ত ৌঁমেমে?
২. (ত শফমদ) শকেু তরামকয তচাযা মফ শনম্নগাভী,
৩. (মফ) ক্লান্ত ও শযশ্রান্ত,
৪. তাযা (তশদন) ঝরম মাওয়া অগুমন প্রমফ কযমফ,
৫. পুটন্ত াশনয (কুয়া) তথমক এমদয াশন ান কযামনা মফ;
৬. খাফায শমমফ কাৌঁটাশফশি গাে োড়া শকেুআ তামদয জমনয থাকমফ না,
৭. এ (খাফায)-শট (তমভন) তামদয ুি কযমফ না, ততভশন (তা দ্বাযা) তামদয ক্ষুধাও শভটমফ না;
৮. (এয াাাশ অফায) শকেু তচাযা থাকমফ অনমদাজ্জ্বর,
৯. ত (তশদন) তায তচিা াধনায জমনয বীলর্ খুী মফ,
১০. (ত থাকমফ) অরীান জান্নামত,
১১. তখামন ত তকামনা ফামজ কথা তানমফ না;
১২. তামত থাকমফ প্রফাভান ঝর্ণাধাযা।
১৩. তামত থাকমফ (ুশিত) উৌঁচু উৌঁচু অন,
১৪(াজামনা থাকমফ) নানান ধযমনয ানাত্র,
১৫. (অযাভ-অময়ময জমনয থাকমফ) াশয াশয গাশরচা ও তযমভয ফাশর,
১৬. (অমযা থাকমফ) উত্কৃি কামণমটয শফোনা;
১৭. এযা শক উটনীশটয শদমক তাশকময় তদমখ না শকবামফ তামক ৃশি কযা ময়মে!
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১৮. অকাময শদমক (তদমখ না), শকবামফ তামক উৌঁচু কময যাখা ময়মে!
১৯. াাড়গুমরায শদমক (তদমখ না), শকবামফ (মভীমনয ফুমক) তামদয দাৌঁড় কশযময় যাখা ময়মে!
২০. মভীমনয শদমক (তদমখ না), শকবামফ তামক ভতর কময তমত যাখা ময়মে!
২১. তুশভ তামদয (এ কথাগুমরা) স্মযর্ কযামত থামকা। তুশভ ততা শুধু একজন উমদদানকাযী ভাত্র;
২২. তুশভ ততা তামদয ওয ফর প্রময়াগকাযী (দামযাগা) নও,
২৩. ত ফযশিয কথা অরাদা তম (এ তদায়াত তথমক) ভুখ শপশযময় তনমফ এফং (তম অল্লামক) স্বীকায কযমফ,
২৪. অল্লা তা’অরা তামক ফযআ ফমড়া যকমভয াশি তদমফন;
২৫. ফযআ তামদয প্রতযাফতণন মফ অভায শদমক,
২৬. তঃয তামদয শাফ তনয়া(-য দাশয়ত্ব থাকমফ ম্পূর্ণ) অভায ওয।
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ুযা অর পজয
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ৩০, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. ভবামযয থ,
২. থ দটি (টফমল) যামতয,
৩. থ ভজাড় (ৃটি)-এয  টফমজাড় (স্রিা)-এয,
৪. থ যামতয মখন তা মজ টফদায় টনমত থামক,
৫. এয ভমধে টক টফমফকফান ভরাকমদয জমনে ভকামনা থ যাখা ময়মে?
৬. তুটভ টক ভদমখাটন, ভতাভায ভাটরক অ'দ (জাটত)-এয ভরাকমদয ামথ ভকভন ফেফায কমযমেন?
৭. এযাভ' ভগাত্র (টেমরা) উঁচু স্তম্ভটফটি প্রাামদয টধকাযী,
৮. (জ্ঞান  ঐশ্বমমণয টদক ভথমক) জনমদ তামদয ভমতা কাউমকআ (এয অমগ) ৃটি কযা য়টন,
৯. (উন্নত) টেমরা াভূদ, তাযা (াামড়য উতেকায়) াথয ভকমি (ুযভে) ট্টাটরকা ফানামতা,
১০. (তোচাযী) ভপযাউন ভম কীরক ভগঁভথ (াটস্ত) প্রদানকাযী (মামরভ) টেমরা,
১১. মাযা ভদম ভদম (অল্লায ামথ) টফমরা কমযমে,
১২. তাযা তামত ভফী ভাত্রায় (টফমণয় ) াটি ৃটি কমযমে,
১৩. ফমমল ভতাভায প্রটতারক তামদয য অমামফয ভকাড়ায কলাঘাত ানমরন,
১৪. ফেআ ভতাভায ভাটরক (এমদয ধযায জমনে) ঁত্ ভমত যময়মেন;
১৫. ভানুলযা এভন ভম, মখন তায ভাটরক তামক ভনয়াভত (থণ ম্পদ)  ম্মান টদময় যীক্ষা কমযন তখন ভ
ফমর, োঁ, অভায ভাটরক অভামক ম্মাটনত কমযমেন;
১৬. অফায মখন টতটন (টবন্নবামফ) তামক যীক্ষা কমযন (এফং এক মণাময়) তায ভযমমক ংকুটচত কময ভদন,
তখন ভ (নামখা ময়) ফমর, অভায ভাটরক অভামক ভান কমযমেন,
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১৭. কখমনা নয় (টতে কথা মে), ভতাভযা এতীভমদয ম্মান কমযা না,
১৮. ভভকীনমদয খায়ামনায জমনে ভতাভযা এমক যমক উত্া দা না,
১৯. ভতাভযা ভৃত ফেটিয (ভযমখ মায়া) ধন-ম্পদ টনমজযাআ ফ কুটক্ষগত কমযা,
২০. বফলটয়ক ধন-ম্পদমক ভতাভযা গবীযবামফ বামরাফামা;
২১. কখমনা নয়, ভতভনটি কখমনাআ উটচত নয় (স্মযর্ কমযা), ভমটদন এ (াজামনা) ৃটথফীিামক চূর্ণ-টফচূর্ণ কময
ভদয়া মফ,
২২. (ভটদন) ভতাভায ভাটরক স্বয়ং অটফবূত
ণ মফন, অয ভপমযতাযা ফ াটযফদ্ধামফ দাঁটড়ময় থাকমফ,
২৩. ভটদন জাান্নাভমক (াভমন) টনময় অা মফ, ভমটদন প্রটতটি ভানুলআ (তায টযর্াভ) ফুঝমত াযমফ, টকন্তু
(তখন) এ ভফামধাদয় তায কী কামজ রাগমফ?
২৪. ভটদন এ (তবাগে) ফেটি ফরমফ, কমতা বামরা মতা মটদ (অজমকয) এ জীফমনয জমনে (টকেুিা বামরা
কাজ) অটভ অমগ বামগআ াটিময় টদতাভ,
২৫. ভটদন অল্লা তা’অরা (এ টফমরাীমদয) এভন াটস্ত ভদমফন মা নে ভকউ টদমত াযমফ না,
২৬. এফং তাঁয ফাঁধমনয ভমতা ফাঁধমন ভকউ (াীমদয) ফাঁধমত াযমফ না;
২৭. (ভনককায ফান্দামদয ফরা মফ,) ভ প্রাি অত্মা,
২৮. তুটভ ভতাভায ভাটরমকয কামে টপময মা ন্তুিটচমে  তাঁয টপ্রয়বাজন ময়,
২৯. তঃয তুটভ অভায টপ্রয় ফান্দামদয দমর াটভর ময় মা,
৩০. (অয) প্রমফ কমযা অভায (নি) জান্নামত।
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ুরা আ বাাদ
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২০, রুকু ১
রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১. আমম লথ করমি এ (মবত্র) নগরীর,
২. এ নগরীমত তুমম (দায়দাময়ত্বমুক্ত) একজন বামন্দা।
৩. আমম লথ করমি (আমদ) মতা ও (তার ঔর থথমক) যা থ জন্ম মদময়মি (তামদর),
৪. আমম মানুমক এক কম ার মরশ্রমমর মামে য়দা কমরমি;
৫. এ মানু মক একথা মমন কমর, তার ওর কামরাই থকামনা ক্ষমতা চমব না?
৬. থ বম, আমম থতা প্রচুর ম্পদ উমিময় মদময়মি;
৭. থ মক থেমবমি তার এব (কমণকান্ড) থকউ থদমখমন?
৮. আমম মক (োমামন্দ থদখার জমনে) তামক দুম া থচাখ থদইমন?
৯. আমম মক তামক একম মজহ্বা ও দুম া থ াোঁ থদইমন?
১০. আমম মক তামক (নোয় অনোয়)দুম া থ বম থদইমন?
১১.(মকন্তু থ থতা দুগণম থ) ার ওয়ার মম্মত থদখায়মন,
১২. তুমম মক জামনা থ দুগণম থম মক?
১৩. (তা মে) দামত্বর থলক খুম (কাউমক মুক্ত কমর) থদয়া,
১৪. দুমেণমক্ষর মদমন কাউমক (মকিু) খাবার থদয়া,
১৫. মনক তম থকামনা আত্মীয় এতীমমক আার থ োঁিামনা,
১৬. মকিংবা ধুমা ুমিত থকামনা থমকীনমক মকিু দান করা;
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১৭. অতঃর তামদর দম লামম ময় যারা ঈমান আনমব এবিং এমক অরমক ধধথযণের অনুলীন করামব এবিং
এমক অরমক দয়া থদখামনার উমদল থদমব;
১৮.(মতেকার অমথণ) এরাই মে ডান মদমকর (থম োগেবান থাক);
১৯. আর যারা অস্বীকার কমরমি তারা মে বাম মদমকর বেথণ থাক,
২০. থযখামন তামদর ওর আগুমনর মলখা থিময় থাকমব।
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ুরা অল লাম
মক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ১৫, রুকু ১
রমান রীম অল্লা তা’অার নামম

১. লথ ূর্যণর এফং তার র্রৌদ্রচ্ছটার,
২. লথ চাাঁমদর যখন র্ (ূমযণর) র্ছমন র্ছমন অম,
৩. লথ দদমনর যখন র্ তামক অমাদকত কমর র্পম,
৪. লথ রামতর যখন র্ তামক র্েমক র্দয়,
৫. লথ অকামলর এফং দযদন তা দনমণার্ কমরমছন তাাঁর,
৬. লথ ৃদথফীর এফং দযদন এমক দফদছময় দদময়মছন তাাঁর,
৭. লথ মানফ প্রকৃদতর এফং দযদন তার যথাযথ দফনযা স্থান কমরমছন তাাঁর,
৮. তঃর অল্লা তা’অা তামক তার া (মথ গমন) ও (া র্থমক) র্ফাঁর্চ থাকা(র জ্ঞান) প্রদান কমরমছন,
৯. দনঃমেম মানুমর মমধয র্-আ পকাম র্য (া র্থমক দূমর র্থমক) তামক দরশুদ্ধ কমরমছ,
১০. অর র্য (ফযদি াম দনমদিত ময়) তামক কুদত কমরমছ র্ ফযথণ ময়মছ,
১১. ামূদ জাদত তার ফাধযতার কারমর্ (অল্লার নফীমক) দমথযা প্রদতন্ন কমরদছমা,
১২. যখন তামদর ফম া না-পরমান ফযদিদট  যর্ে র্মমত ওঠমা,
১৩.তখন অল্লার নফী তামদর ফমা, এ মচ্ছ অল্লার াঠামনা উটনী অর এ মচ্ছ তার াদন ান (করার
জায়গা);
১৪. দকন্তু তারা তামক দমথযা প্রদতন্ন করমা তঃর উটনীদটমক তারা তযা কমর র্পমা, তঃর তামদর এ
না-পরমানীর কারমর্ তামদর মাদক তামদর ওর মা দফযণয় নাদয করমন, তঃর দতদন তামদর (মাদটর
ামথ) একাকার কমর দদমন,
১৫. (অর রাজাদধরাজ অল্লা তা’অা,) দতদন এফ ফযাামর (র্য াদষ্ঠ) তার দরর্দতর মরায়া কমরন না।
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ুযা অর রায়র
ভক্কায় ফতীর্ণ অয়াত ২১, রুকু ১
যভান যীভ অল্লা তা’অরায নামভ

১. যামতয থ মখন তা (অঁধাময) ঢেমক মায়,
২. দদমনয থ মখন তা (অমরায়) উদ্ভাদত ময় উঠমরা,
৩. ুরুল ও নাযী মা দতদন ৃদি কমযমেন (তাযও থ,)
৪. ফযআ ঢতাভামদয ঢেিা-াধনা (মফ) নানাভুখী;
৫. তএফ ঢম (অল্লায মথ) দান কমযমে এফং অল্লামক বয় কমযমে,
৬. বামরা কথাগুমরা ঢম তয ফমর ঢভমন দনময়মে,
৭. ফযআ অদভ তায অযামভয মথ েরা জ কময ঢদমফা;
৮. ঢম ফযদি কাণর্য কমযমে এফং ঢফমযায়া বাফ ঢদদখময়মে,
৯. এফং ঢম বামরা কথা দভথযা প্রদতন্ন কমযমে,
১০. তএফ অদভ তায দঃখ কমিয জমনয (এ মথ) েরা জ কময ঢদমফা,
১১. তায (যাদ যাদ) ধনম্পদ তায কামজ রাগমফ না মখন তায তন মফ,
১২. ফযআ (ভানুলমক) দঠক থ প্রদণন কযায দাদয়ত্ব অভায ওয,
১৩. দদনয়া অমখযামতয (দনযংকু ভাদরকানা) অভাযআ জমনয।
১৪. তএফ অদভ ঢতাভামদয জ্বরন্ত দিকুমেয ফযাাময াফধান কযদে,
১৫. দনঘণাত াী োড়া নয ঢকউআ ঢখামন প্রমফ কযমফ না,
১৬. ঢম (াী এ দদনমক) দভথযা প্রদতন্ন কমযমে এফং (ঢদায়াত ঢথমক) ভুখ দপদযময় দনময়মে;
১৭. ঢম (অল্লামক) ঢফী ঢফী বয় কময তামক অদভ (এ ঢথমক) ফাঁদেময় ঢদমফা,
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১৮. ঢম ফযদি দনমজমক দযশুদ্ধ কযায জমনয (অল্লায মথ থণ ম্পদ) ফযয় কমযমে,
১৯. (থে) ঢতাভামদয কামযাআ তাঁয কামে এভন দকেু দেমরা না, (মায জমনয) ঢতাভামদয ঢকামনা যকভ প্রদতদান
ঢদয়া মফ, ২০(যাঁ, াওনা) এটুকুআ, ঢ শুধু তায ভান ভাদরমকয ন্তুদিআ কাভনা কমযমে,
২১. (এ কাযমর্) দেমযআ তায ভাদরক (তায ওয) ন্তুি মফন।
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সুরা অদ দদাহা
মক্কায় বতীর্ণ অয়াত ১১, রুকু ১
রহমান রহীম অল্লাহ তা’অার নামম

১. লথ অমামকাজ্জ্ব মধয দদমনর,
২. লথ রামতর (ন্ধকামরর), যখন তা (চারদদমক) দেময় যায়,
৩. দতামার মাদক (ওহীর সামদয়ক দবরদতমত) দতামামক দরতযাগ কমর চম যানদন এবং দতদন দতামার ওর
সন্তুষ্টও হনদন;
৪. বলযআ দতামার রবতণীকা অমগর দচময় উত্তম;
৫. ল্পদদমনর মমধযআ দতামার মাদক দতামামক (এমন দকেু) দদমবন দয, তুদম (এমত) খুলী হময় যামব;
৬. দতদন দক দতামামক এতীম বস্থায় ানদন তঃর দতদন দতামামক অশ্রয় দদময়মেন,
৭. দতদন দক দতামামক (এমন বস্থায়) ানদন দয, তুদম (সদিক মথর সন্ধামন) দবব্রত দেম, তঃর দতদন
দতামামক সদিক মথর সন্ধান দদময়মেন,
৮. দতদন দক দতামামক দনঃস্ব বস্থায় ানদন, তঃর দতদন দতামামক মুখামক্ষী কমর দদময়মেন;
৯. তএব তুদম কখমনা এতীমমদর ওর যুুম কমরা না;
১০. দকামনা প্রাথণীমক দকামনা সময় ধমক দদময়া না;
১১. তুদম দতামার মাদমকর নুগ্রহসমুহ বর্ণনা কমর যাও।
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সুরা অ এনশলরাহ
মক্কায় বতীর্ণ অয়াত ৮, রুকু ১
রহমান রহীম অল্লাহ তা’অার নাশম

১. (হহ হমাহাম্মদ,) অমম মক হতামার (জ্ঞান ধারশর্র) জশনে হতামার বক্ষ উন্মুক্ত কশর হদআমন?
২. (হোাঁ, তঃর) অমমআ হতা হতামার (ওর) হেশক হতামার হবাঝা নামমশয় মদশয়মি,
৩. (এমন এক হবাঝা) যা হতামার মঠ নুআশয় মদমিশা,
৪. অমমআ হতামার স্মরর্শক সশবণাচ্চ অসশন প্রমতমিত কশরমি;
৫. তঃর কশের সাশে বলেআ অরাম রশয়শি;
৬. মনশ্চয়আ কশের সাশে অশি অরাম;
৭. তঃর যখমন তুমম বসর াশব তখমন তুমম (এবাদাশতর) মরশ্রশম হশগ যাও,
৮. এবং সম্পূর্ণ মনশজর মামশকর মিমুখী হও।
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ুরা আত তীন
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১
রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১. লপথ তীন' ও যয়তুমন'র,
২. এবং লপথ সনাই উপতযকার,
৩. আমরা) লপথ এ সনরাপদ (মক্কা) নগরীর,
৪. অবলযই আসম মানুমক ুন্দরতম অবয়মব পয়দা কমরসি,
৫. তারপর (তার অকৃতজ্ঞতার কারমর্ই) আসম তামক বণসনম্নস্তমর সনমেপ করমবা,
৬. তমব যারা ঈমান এমনমি এবং ভামা কাজ কমরমি, তামদর জমনয রময়মি এমন ব পুরস্কার, যা ককামনাসদন
কল মব না;
৭. (বমত পামরা,) ককান সজসন এরপরও কতামামক কল সবচামরর সদনসিমক সমথযা প্রসতপাদন করামে?
৮. আল্লা তা’আা সক ব সবচারমকর (তুনায়) কেষ্ঠ সবচারক নন?
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সুরা আল আলাক্ব
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৯ রুকু ১

রহমাে রহীম আল্লাহ তা’আলার োনম

১. (হ হভোোম্মদ), তুমভ ড় ো, (ড় ো) হতোভোয ভোমরড়েয নোড়ভ, মমমন ৃমি েড়যড়েন,
২. মমমন ভোনুলড়ে ৃমি েড়যড়েন জভোটফোাঁধো যক্ত হথড়ে,
৩. তুমভ ড় ো এফং (হজড়ন যোড় ো) হতোভোয ভোমরে ফড় োই হভড়যফোন,
৪. মতমন (ভোনুলড়ে) েরভ দ্বোযোই (জ্ঞোন-মফজ্ঞোন) মম ড়েড়েন,
৫. মতমন ভোনুলড়ে (এভন ফমেেু ) মম ড়েড়েন মো (মতমন নো হ োড়র) হ ে ড়নো জোনড়ত োযড়তো নো;
৬. (আয) ্োাঁ, এ ভোনুলমটই (ফড় ো ড়ে) মফড়রোড় হভড়ত ওড়ে;
৭. হ হদ ড়ত োে তোয হমন (এ ন আয) হেোড়নো অবোফ হনই;
৮. অথচ (এ মনড়ফবোধ হবড়ফ হদড় নো,) এেমদন তোয ভোমরড়েয মদড়েই (তোয) প্রত্োফতবন ড়ফ;
৯. তুমভ মে হ (দোমিে) ফ্মক্তমটড়ে হদড় ড়েো হম তোড়ে ফোধো মদড়রো
১০. (ফোধো মদড়রো আল্লোয) এে ফোন্দোড়ে হম নোভোম  মেড়রো;
১১. তুমভ মে হদড় ড়েো, হ মে মেে ড়থয ওয আড়ে,
১২. মেংফো হ মে (অন্ড়দয আল্লো তো’আরোড়ে) বে েযোয আড়দ হদে?
১৩. হ ফ্মক্ত ম্পড়েব তুমভ মে ভড়ন েড়যো হম (আল্লোড়ে) মভথ্ো প্রমতন্ন েড়য এফং (তোাঁয হথড়ে) ভু মপমযড়ে
হনে;
১৪. এ (দোমিে) হরোেমট মে জোড়ন নো আল্লো তো’আরো (তোয ফ মেেুই) মবড়ফক্ষণ েযড়েন;
১৫.(মেেুড়তই) নো, মমদ হ (এ হথড়ে) মপড়য নো আড়, তোড়র অফ্ই তোড়ে আমভ ম্মু বোড়েয চুড়রয হেোেো
ধড়য হাঁচ োড়ফো,
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১৬. (তুমভ) মে জোড়নো হ হে মোয চুর ধড়য আমভ হাঁচ োড়ফো?) হ ড়ে (আভোড়ে) মভথ্ো প্রমতন্নেোযী নো-পযভোন
ফ্মক্তমট,
১৭. হ (আজ ফোাঁচোয জড়ন্) তোয ংেী-োথীড়দয হেড়ে আনুে,
১৮. আমভও তোয জড়ন্ (আমোড়ফয) হপড়যতোড়দয েোে হদড়ফো,
১৯. ে ড়নো নে; তুমভ মেেুড়তই তোয অনুযণ েড়যো নো, তুমভ (ফযং) হতোভোয ভোমরড়েয োভড়ন োজদোফনত ও
এফং তোাঁয ননেট্ রোব েড়যো।
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ুযা আর ক্বাদয
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১
যভান যীভ আল্লা তা’আরায নামভ

১. আমভ এ (গ্রন্থ)-মি নামমর কমযমি এক ভমণাদাুর্ণ যামত,
২. তুমভ মক জামনা সই (ভমণাদাুর্)ণ যাতমি মক?
৩. ভমণাদাূর্ণ এ যাতমি াজায ভাময সেময় উত্তভ;
৪. এমত (সপমযতা ও তামদয দণায) রূ' তামদয ভামরমকয ফ ধযমনয আমদ মনময় (মভীমন) অফতযর্ কময,
৫. (স আমদ ফাতণামি মে মেযন্তন) প্রামন্ত, তা ঊলায আমফবণাফ মণন্ত (অফযাত) থামক।
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ুযা আর ফাইয়্যেনা
ভদীনায অফতীর্ণ আযাত ৮, রুকু ১

যভান যীভ আল্লা তা’আরায নায়্ভ

১. আয়্র ককতাফ ও কভায়্যকয়্দয ভায়্ে মাযা (আভায আযাত) অস্বীকায কয়্য, তায়্দয কায়্ে ুস্পষ্ট প্রভার্ত্র
ননয়্য না আা মণন্ত তাযা কখয়্না নপয়্য আয়্তা না,
২. (আয ক প্রভার্ য়্ে,) আল্লায ক্ষ কেয়্ক যূর (আয়্ফ), মাযা (এয়্দয) আল্লায নফত্র ককতাফ য়্ে
কানায়্ফ,
৩. এয়্ত যয়্যয়্ে উন্নত (ভুরেয়্ফাধ) ও নিক নফলযফস্তু;
৪. ককতাফধাযী করায়্কযা তায়্দয কায়্ে ুস্পষ্ট প্রভার্ এয়্ মাওযায যও নফয়্বদ এফং অননয়্কে ননভনিত য়্য
য়্েয়্ে;
৫. (অেচ) এয়্দয এ োো আয নকেুযই আয়্দ কদযা যনন কম, তাযা আল্লায জয়্নেই ননয়্জয়্দয দ্বীন ও এফাদাত
ননয়্ফনদত কয়্য কনয়্ফ এফং নাভাম প্রনতষ্ঠা কযয়্ফ, মাকাত দান কযয়্ফ, (ককননা) এটাই য়্ে নিক জীফন নফধান;
৬. আয়্র ককতাফ ও কভায়্যকয়্দয ভায়্ে মাযা (আল্লা তা’আরা ও তাাঁয যূর কক ) অস্বীকায কয়্যয়্ে, তাযা
অফেই জাান্নায়্ভয আগুয়্ন োকয়্ফ, কখায়্ন তাযা োকয়্ফ অনন্তকার, এ করাকগুয়্রাই য়্ে ননকৃষ্টতভ ৃনষ্ট।
৭. অনেনদয়্ক মাযা ঈভান এয়্নয়্ে এফং বায়্রা কাজ কয়্যয়্ে, তাযাই য়্ে ৃনষ্টকুয়্রয (ভয়্ধে) য়্ফণাত্কৃষ্ট;
৮. তায়্দয জয়্নে তায়্দয ভানরয়্কয কায়্ে ুযস্কায যয়্যয়্ে (এভন এক) জান্নাত, মায তরয়্দয়্ প্রফানত োকয়্ফ
ের্ণাধাযা, এযা কখায়্ন অনন্তকার ধয়্য অফস্থান কযয়্ফ; আল্লা তা’আরা তায়্দয ওয ন্তুষ্ট য়্ফন, তাযাও
আল্লায ওয ন্তুষ্ট য়্ফ; এটা এ জয়্নে কম, ক তায ভানরকয়্ক (মোমে) বয কয়্যয়্ে।
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ুরা আয যযযা
মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১. যখন ঝাাঁকনু ন নদময় পৃনিবীমক তার (প্রব) কম্পমন কনম্পত করা মব,
২. এবং পৃনিবী যখন তার (এবং মানুমর কৃতকমমণর) যবাঝা যবর কমর যদমব,
৩. তখন মানুরা (তভম্ব ময়) বমত িাকমব, তার এ কী মা (য ব নকছু উগমর নদমে যকন)?
৪. যনদন য (তার ব নকছু) খুম খুম বর্ণনা করমব,
৫. যকননা যতামার রবই তামক এ (কামে)-র আমদল যদমবন;
৬. যনদন মানব দম দম ভাগ ময় যামব, যামত কমর তামদরমক তামদর কমণকান্ড যদখামনা যায়;
৭. অতএব যয বযনি এক অর্ু পনরমার্ যকামনা ভামা কাে করমব (যনদন) তাও য যদখমত পামব;
৮. (নিক যতমনন) যকামনা মানু যনদ অর্ু পনরমার্ খারাপ কােও কমর, তাও য (যনদন তার য ামখর ামমন)
যদখমত পামব।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুরা আ আ'দদয়াত
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১, রুকু ১

রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১. লথ (সই) দ্রুতগামী সঘাড়াগুমার, যারা (ঊর্ধ্ণশ্বাম) লব্দ করমত করমত সমদেৌড়ায়,
২. লথ সব াী সঘাড়ার, যামদর খুমর অগ্নদফুদিংগ সবর য়,
৩. লথ এমন ব সঘাড়ার যারা প্রতূূস র্ধ্িংীা ছড়ায়,
৪. অতঃর তারা দবু দরমার্ ধুা উড়ায়,
৫. লত্রু দলদবমর সেৌৌঁমছ তারা তা দছন্নদিন্ন কমর সদয়,
৬. মানু দতূই তার মাদমকর বূাামর বমড়াই অকৃতজ্ঞ,
৭. স (তার) এ (অকৃতজ্ঞ আচরর্)-এর ওর (দনমজই) াক্ষী ময় থামক,
৮. অবলূ স (মানুদি) ধন-সমদেৌমতর সমামই সবলী মত্ত;
৯. স দক (একথা) জামন না, কবমরর সিতর যা দকছু আমছ তা যখন উদিত মব।
১০.(মানুমর) অন্তমর যা (দছমা তখন) তা প্রকাল কমর সদয়া মব,
১১. এমদর (বার) ম্পমকণ তামদর মাদকই বমচময় িামা জানমবন।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুরা অ ক্বাররয়া
মক্কায় বতীর্ণ অয়াত ১১, রুকু ১

রমান রীম অল্লা তা’অার নামম

১. এক মা (রবযণয় ৃরিকারী) দুমযণাগ!
২. রক স মাদুমযণাগ?
৩. তুরম জামনা স মাদুমযণাগটা রক?
৪. (এ মে এমন একরিন,) সযরিন মানুগুমা তংমগর মমতা (আতস্তত) রবক্ষরি ময় ড়মব,
৫. াাড়গুমা রঙ সবরমঙর ধুনা তুার মমতা মব;
৬. তঃর যার ওযমনর াল্লা ভারী মব,
৭. স (নন্তকা ধমর) ুমের জীবন াভ করমব;
৮. অর যার ওযমনর াল্লা াকা মব,
৯. ারবয়া সিাযেআ মব তার (অশ্রয়িারয়নী) মা,
১০. তুরম রক জামনা স (ভয়া অযামবর গতণ)রট রক?
১১. তা মে প্রজ্বরত অগুমনর এক (রবলা) কুন্ডী।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা আত তাকাসুর
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা’আলার নামম

১. অধিক (সম্পদ) লামের প্রধতম াধিতা ততামামদর িামেল কমর তরমেমে,
২. এমধন কমরই (িীমর িীমর) ততামরা কবমরর কামে ধিময় হাধ র হমব;
৩. এমনধি কেমনা নয়, ততামরা অধিমরই জানমত পারমব,
৪. কেমনা নয়, ততামরা অধত সত্বরই (এর পধরর্াম) জানমত পারমব;
৫. (কমতা োমলা হমতা!) ধদ ততামরা সধিক জ্ঞান ধক তা জানমত পারমত;
৬. অবশ্যই ততামরা (তসধদন) জাহান্নাম তদেমব,
৭. অতঃপর ততামরা অবশ্যই ততামামদর ধনজ তিামে তা তদেমত পামব,
৮. অতঃপর (আল্লাহ তা’আলার অিধর্ত) তনয়ামত সম্পমকণ ততামামদর তসধদন ধজমজ্ঞস করা হমব।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুরা আ আর
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩, রুকু ১

রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১. মময়র লথ,
২. মানু অবলযই ক্ষততর মমধয (তনমতিত) আমে,
৩. স সাকগুমা বামদ, যারা (আল্লা তা’আার ওর) ঈমান এমনমে, সনক কাজ কমরমে, এমক অরমক (সনক
কামজর) তাতিদ তদময়মে এবং এমক অরমক ধধযণ ধারর্ করার উমদল তদময়মে।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা আ হুমাযাহ
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৯, রুকু ১
রহমান রহীম আল্লাহ তা’আার নামম

১. দুম্ণাগ রময়মে এমন প্রমতেক বেক্তির জমনে, যয (সামমন যেেমন মানুষমের) ক্তনন্দা কমর,
২. যয (কাাঁক্তি কাাঁক্তি) অর্ণ জমা কমর এবং (যর্াযর্্ামব) তা গুমন গুমন রামে,
৩. যস মমন কমর, (তার এ) অর্ণ তামক (এ দুক্তনয়ায়) স্থায়ী কমর রােমব;
৪. বরং ক্তনর্ণাত অল্পক্তেমনর মমযেই যস চূর্ণ ক্তব চূর্ণকারী আগুমন ক্তনক্তিপ্ত হমব,
৫. তুক্তম ক্তক জামনা, ক্তবচূর্ণকারী আগুন যকমন?
৬. (এ হমে সম্পেমা্ীমের জমনে) আল্লাহ তা’আার প্রজ্বক্তত এক আগুন,
৭. যা (এমতা মারাত্মক যয তার েহন) মানুমষর হৃেময়র ওের েযণন্ত যে াঁমে যামব;
৮. (গতণ বন্ধ কমর) তামের ওের ঢাকনা ক্তেময় রাো হমব,
৯. উাঁচু উাঁচু র্ামমর মমযে (তা যগমি) রাো হমব।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা অ ফী
মক্কায় বতীর্ণ অয়াত ৫, রুকু ১

রহমান রহীম অল্লাহ তা’অার নামম

১. তুমম মক দেম ামন দতামার মামক (কা'বা ধ্বংমসর জমনে অগত) হামতওয়াামের সামে মক বেবহার কমরমেন?
২. মতমন মক তামের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নসোত্ কমর দেনমন?
৩. এবং মতমন তামের ওপর ঝাাঁদক ঝাাঁদক) অবাবী পা ী পামিময়মেন,
৪. এ পা ীগুমা তামের ওপর পােমরর টুকমরা মনমেপ করমেমা ?
৫. (তঃপর) মতমন তামের জন্তু জামনায়ামরর চমবণত (ঘাস পাতা)-এর মমতা কমর মেমন।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুযা ক াযায়
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৪, রু ু ১
যহভান যহীভ আল্লাহ তা’আরায নামভ

১. ( া'ফায াহাযাদায)ক াযায় ফংময প্রততযক্ষায জমনে
২. তামদয প্রততযক্ষা ীত ও গযভ ামরয সপমযয জমনে,
৩. তামদয এ ঘমযয ভাতরম যই এফাদাত যা উতিত,
৪. তমতন ক্ষুধায় তামদয খাফায সযফযাহ মযমেন এফং তততন তামদয বয় বীতত কেম তনযাদ মযমেন।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুযা আর ভাউন
ভক্কায় অফতীর্ণ আয়াত ৭

, রুকু ১

যভান যীভ আল্লা তা’আরায নামভ

১. তুমভ মক স ফযমিয কথা (কখমনা) সবমফ সদমখম া, সম সল মফচামযয মদনমক অস্বীকায কময,
২. এ সতা মে স ফযমি, সম (মনযী) এতীভমক গরাধাক্কা সদয়,
৩. সভকীনমদয খাফায মদমত কখমনা স (অনযমদয) উত্া সদয় না;
৪.(ভভণামিক) দুমবণাগ যময়ম সফ (সভানামপক) নাভামীয জমনয,
৫. মাযা মনমজমদয নাভাম সথমক উদাীন থামক,
৬. তাযা কাজকমভণয সফরায় শুধু প্রদণনী কময,
৭. এফং স াম াখাম া মজমন মণি (মাযা অনযমদয) মদমত ফাযর্ কময।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা আ কাওসার
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা’আার নামম

১.(হহ নবী,)আমম অবলযই হতামামক (হনয়ামমত পমরপূর্ণ) কাওসার দান কমরমি;
২. অতএব হতামার মামকমক স্মরর্ করার জমনয তুমম নামায পম া এবং (তাাঁরই উমেহলয) তুমম হকারবানী কমরা;
৩. অবলযই (হয) হতামার মনন্দুক হসই হমব হলক -কাটা (অসহায়)।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা আ কাফেরূন
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৬, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা’আার নাফম

১.(হহ নবী,) তুমম বফ দাও, হহ কাফেররা,
২. আমম (তাফদর) এবাদাত কমর না যাফদর এবাদাত হতামরা কফরা,
৩. না হতামরা (তাাঁর) এবাদাত কফরা যার এবাদাত আমম কমর,
৪. এবং আমম (কখফনাই তাফদর) এবাদাত করফবা না যাফদর হতামরা এবাদাত কফরা,
৫. না হতামরা কখফনা (তাাঁর) এবাদাত করফব যাাঁর এবাদাত আমম কমর;
৬. (অতএব) হতামাফদর পথ হতামাফদর জফনে আর আমার পথ আমার জফনে।
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অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুরা অন নার
মদীনায় বতীর্ণ অয়াত ৩, রুকু ১

রমান রীম অল্লা তা’অার নামম

১. যখন অল্লা তা’অার পক্ষ থেমক াাযয ও ববজয় অমব,
২. তখন মানুমদর তুবম থদখমব, তারা দম দম অল্লার দ্বীমন দাবখ মে,
৩. তঃপর তুবম থতামার মাবমকর প্রলংা কমরা এবং তাাঁর কামেআ (গুনা খাতার জমনয) ক্ষমা প্রােণনা কমরা;
বলযআ বতবন তাওবা কবুকারী (পরম ক্ষমালী)।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা াহাব
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা’আার নামম

১. (ইসাম ববমরাবিতার কারমর্) আবু াহামবর (দুবনয়া আমেরামত) দুম া হাতই ধ্বংস হময় যাক ধ্বংস হময় যাক
সস বনমেও;
২. তার িন সম্পদ ও আয় উপােণন তার সকামনা কামে আসমব না;
৩. বরং (তা জ্বন্ত অবিকুমে বনবিপ্ত হমব,) সস অবিমরই আগুমনর সবহান বলোয় প্রমবল করমব,
৪. (সামে োকমব) জ্বাাবন কামের সবাঝা বহনকারী তার স্ত্রীও;
৫. (অবস্থা সদমে মমন হমব) তার গায় সযন সেেুর পাতার পাকামনা লক্ত সকামনা রবল েবিময় আমে।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা আল এখলাস
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা’আলার নামম

১.(হহ হমাহাম্মদ,) তুমম বমলা, মতমনই আল্লাহ, মতমন এক একক,
২. মতমন কামরাই মুখামেক্ষী নন,
৩. তাাঁর হেমক হকউ জন্ম হনয়মন, আর মতমনও কামরা হেমক জন্ম গ্রহর্ কমরনমন,
৪. আর তাাঁর সমতুলয মিতীয় হকউ-ই হনই।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ুরা আ ফাাক্ব
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১

রমান রীম আল্লা তা’আার নামম

১.(হ নবী,) তুমম বমা, আমম উজ্জ্ব প্রভামতর মামমকর কামে আশ্রয় চাই,
২.(আশ্রয় চাই) তাাঁর ৃমি করা (প্রমতমি মিমনমর) অমনি হেমক,
৩. আমম আশ্রয় চাই রামতর (অন্ধকামর ংঘমিত) অমনি হেমক, (মবমল কমর) যখন রাত তার অন্ধকার মবমেময়
হেয়,
৪.(আমম আশ্রয় চাই) মগরায় ফুাঁক মেময় যাদুমিানাকামরর্ীমের অমনি হেমক,
৫. মংুক বযমির (ব ধরমনর মংার) অমনি হেমকও (আমম হতামার আশ্রয় চাই) যখন হ মংা কমর।
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কুর 'আনের সহজ সরল বাাংলা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

সুরা আন নাস
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৬, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা’আলার নামম

১. (হহ নবী,) তুমম বমলা, আমম আশ্রয় চাই মানুমের মামলমকর কামে,
২. (আমম আশ্রয় চাই) মানুমের (আসল) বাদশামহর কামে,
৩. (আমম আশ্রয় চাই) মানুমের (একমাত্র) মাবুমদর কামে,
৪. (আমম আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রর্াদানকারীর অমনষ্ট হেমক, হে (প্রমরাচনা মদময়) গা ঢাকা হদয়,
৫. হে মানুমের অন্তমর কুমন্ত্রর্া হদয়,
৬. মিনমদর মধ্য হেমক (হহাক বা) মানুেমদর মধ্য হেমক হহাক (তামদরঅমনষ্ট হেমক আমম আল্লাহ তা’আলার কামে
আশ্রয় চাই)।
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কুর 'আনের সহজ সর বাাংা অেুবাদ

অেুবাদ : হানেজ মুনের উদ্দীে আহমদ

ক োরআন কেোওয়োতের কলত এই ক োয়োটি পড়তে
টেটিল্লোটর রোিোটনর রোীি
‘ক আল্লো! আিোর েতর আিোর এ োট তের ভয়োেেোর িয় েুটি আিোত (ক োরআতনর আতো
ট তয়) প্রলোটি োন তরো। ক আল্লো, ক োরআন ট তয় েুটি আিোর ওপর য়ো তরো, ক োরআনত
েুটি আিোর জতনে ইিোি, নুর, পথ প্র লশ ও রিে েোটনতয় ট তয়ো। ক আল্লো! আটি এর যো ট ছু
ভূত কেটছ েো েুটি আিোয় িতন টরতয় ট তয়ো, যো ট ছু আটি আিোর জ্ঞোন কথত োটরতয় কেতটছ
েো েুটি আিোয় জোটনতয় ট তয়ো। আিোত ট েোটনটল এর কেোওতের েোওেী ট তয়ো। ক ৃটি ূতর
িোট ! েুটি এই ক েোেত আিোর জতনে চূড়োি ী েোটনতয় ট তয়ো।‘ আিীন!

হহ আল্লাহ ! যারা এই কানজ নবনিন্নিানব সহনযানিতা কনরনে তুনম তানদর
সকনক জান্নাতু নেরদাউস েসীব কনরা। আমীে

If you encounter any spelling mistake (though every effort has been made
to avoid them) please send an email to info@quraneralo.com

If you can't see bangle fon't CLICK HERE!
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