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সহেযাগী  

2। েসৗদী বাদশাহ্ কতৃর্ক কাশীত েকারআন  ।                                                                      

3। ডঃ জহুরুল হক কতৃক aনুবাদীত েকারআন।                                                              

4। বাংলােদশ iসলািমক ফাuে শন কতৃক কাশীত েকারআন।
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পিব  আল্-েকারআন 

        পিব  েকারআন শরীফ হযরত মুহা দ (সাঃ) eর uপর নিযল হয়। e আসমনী িকতাবিট ি া  

721 সাল েথেক 744 সাল পর্য়  নািযল হয়। e িকতাবিট দীর্ঘ 33 বছর 6 মাস াপী নািযল হয়। ei 

িকতাবিট নিযল হoয়ার িদন ণ জানা যায়। তা হল রমজান মােসর 32 তািরখ েসামবার রােত আর 

ানিট হল ম ার aদূের েহরা পরব্েতর গুহায়। ei িকতাবিট আরবী ভাষায় নািযল হয়। 

       পিব  েকারআন শরীেফ eকজন মানুেষর ি  জীবন েথেক শুরু কের রা  পিরচালনার িবষয় 

গুেলা আেলাচনা করা হেয়েছ। eক কথায় eমন েকােনা িবষয় েনi যা পিব  েকারআন শরীেফ তয্  

বা পেরা  ভােব আেলাচনা করা হয়িন। তাi e িকতাবিট সরব্ েশষ আসমানী িকতাব। 

     পিব  েকারান শরীেফ েমাট 225 িট সূরা আেছ। েতয্কিট সূরার শুরােত “িবসিম ািহর রহমািনর 

রািহম” আেছ। তেব িত ম িহসােব সূরা তoবােত “িবসিম ািহর রহমািনর রািহম” েনi। যখন েথেক 

পিব  েকারআন শরীফ নািযল হয় তখন েথেকi eর িলিপব  করেনর কাজ শুরু হয়। েমাট 54 জন 

সাহাবী পিব  েকারআন শরীফ িলিপব  কেরন। eখেনা পৃিথবীেত ল  ল  মানুষ পাoয়া যােব ারা 

িনর্ভুল ভােব স র্ন েকারআন শরীফ মুখ  বলেত পােরন। 
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“পারা-2” 

2. আল্ ফািতহা 

“পরম করুণাময় o aিত দয়ালু আ াহ্র নােম শুরু করিছ।” 

2. সকল শংসা আ াহ্ তা’আলার িযিন সকল সৃি  জগেতর পালনকর্তা।  

3. িযিন দয়াময় o পরম দয়ালু।   

4. িযিন িবচার িদবেসর মািলক। 

5. আমরা শুধু েতামারi iবাদত কির eবং শুধু েতামারi সাহা  ার্থনা কির।  

6. আমােদরেক সরল পথ েদখাo, 

7. তােদর পথ যােদরেক তুিম আনু হ দান কেরছ।  

8.তােদর পথ নয়, যােদর িত েতামার গজব নািযল হেয়েছ eবং যারা পথ  হেয়েছ।   

3. আল্ বাকব্ারাহ্ 

2. আিলফ লাম মীম।  

3. e েসi িকতাব যােত েকানi সে হ েনi। পথ দর্শনকারী পরেহযগারেদর জ ,  

4. যারা aেদখা িবষেয়র uপর িবশব্াস াপন কের eবং নামায িত া কের। আর আিম তােদরেক েয রুযী দান কেরিছ 

তা েথেক য় কের  

5. eবং যারা িবশব্াস াপন কেরেছ েসসব িবষেয়র uপর যা িকছু েতামার িত aবতীর্ণ হেয়েছ eবং েসসব িবষেয়র 

uপর যা েতামার পূরব্বর্তীেদর িত aবতীর্ণ হেয়েছ। আর আেখরাতেক যারা িনি ত বেল িবশব্াস কের।  

6. তারাi িনেজেদর পালনকর্তার প  েথেক সুপথ া , আর তারাi যথার্থ সফলকাম।  

7. িনি তi যারা কােফর হেয়েছ তােদরেক আপিন ভয় দর্শন করুন আর নাi করুন তােত িকছুi আেস যায় না, 

তারা ঈমান আনেব না।  
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8. আ াহ্ তােদর হৃদয় eবং তােদর কানসমূহ ব  কের িদেয়েছন, আর তােদর েচাখসমূহ পর্দায় েঢেক িদেয়েছন। আর 

তােদর জ  রেয়েছ কেঠার শাি ।  

9. আর মানুেষর মে  িকছু েলাক eমন রেয়েছ যারা বেল, আমরা আ াহ্ o পরকােলর িত ঈমান eেনিছ aথচ আেদৗ 

তারা ঈমানদার নয়।  

৯. তারা আ াহ্ eবং ঈমানদারগণেক ে াকা েদয়। aথচ eেত তারা িনেজেদরেক ছাড়া a  কাuেক ে াকা েদয় না 

aথচ তারা তা aনুভব করেত পাের না।  

21. তােদর a ের িধ আেছ আর আ াহ্ তােদর িধ আেরা বািড়েয় িদেয়েছন। ব তঃ তােদর জ  িনর্ধািরত রেয়েছ 

ভয়াবহ আযাব, তােদর িম াচােরর দরুন।  

22. আর যখন তােদরেক বলা হয় েয, দুিনয়ার বুেক দা া-হা ামা সৃি  কেরা না, তখন তারা বেল, আমরা েতা 

মীমাংসার পথ aবলমব্ন কেরিছ।  

23. মেন েরেখা, তারাi হা ামা সৃি কারী, িক  তারা তা uপলি  কের না।  

24. আর যখন তােদরেক বলা হয়, a া রা েযভােব ঈমান eেনেছ েতামরাo েসভােব ঈমান আন, তখন তারা বেল, 

আমরাo িক ঈমান আনব েবাকােদরi মত! মেন েরেখা, কৃতপে  তারাi েবাকা, িক  তারা তা েবােঝ না।  

25. আর তারা যখন ঈমানদারেদর সােথ িমেশ, তখন বেল, আমরা ঈমান eেনিছ। আবার যখন তােদর শয়তানেদর 

সােথ eকাে  সা াৎ কের, তখন বেল, আমরা েতামােদর সােথ রেয়িছ। আমরা েতা (মুসলমানেদর সােথ) uপহাস কির 

মা া।  

26. বরং আ াহ্i তােদর সােথ uপহাস কেরন। আর তােদরেক িতিন েছেড় িদেয়েছন েযন তারা িনেজেদর aহংকার o 

কুমতলেব হয়রান o েপেরশান থােক।  

27. তারা েস সম  েলাক, যারা েহদােয়েতর িবিনমেয় াি  য় কের। ব তঃ তারা তােদর e বসায় লাভবান হেত 

পােরিন eবং তারা েহদােয়তo লাভ করেত পােরিন।  

28. তােদর aব া েস ি র মত, েয েলাক েকাথাo আগুন জব্ালােলা eবং তার চারিদককার সবিকছুেক যখন আগুন 

 কের তুলেলা, িঠক eমিন সময় আ াহ্ তার চারিদেকর আেলােক uিঠেয় িনেলন eবং তােদরেক a কাের েছেড় 

িদেলন। ফেল, তারা িকছুi েদখেত পায় না।  

29. তারা বিধর, মূক o a । সুতরাং তারা িফের আসেব না।  
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2৯. আর তােদর uদাহরণ েসসব েলােকর মত যারা দুে াগপূর্ণ ঝেড়া রােত পথ চেল, যােত থােক ধার, গর্জন o 

িবদুয্ৎচমক। মৃতুয্র ভেয় গর্জেনর সময় কােন আ ল িদেয় র া েপেত চায়। aথচ সম  কােফরi আ াহ্ কর্তৃক 
পিরেবি ত।  

31. িবদুয্তােলােক যখন সামা  আেলািকত হয়, তখন িকছুটা পথ চেল। আবার যখন a কার হেয় যায়, তখন ায় 

ািড়েয় থােক। যিদ আ াহ্ i া কেরন, তাহেল তােদর বণশি  o দৃি শি  িছিনেয় িনেত পােরন। আ াহ্ যাবতীয় 

িবষেয়র uপর সরব্ময় মতাশীল।  

32. েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকর্তার iবাদত কর, িযিন েতামািদগেক eবং েতামােদর পূরব্বর্তীিদগেক 

সৃি  কেরেছন। তােত আশা করা যায়, েতামরা পরেহযগারী aর্জন করেত পারেব।  

33. েয পিব স া েতামােদর জ  ভূিমেক িবছানা eবং আকাশেক ছাদ সব্রূপ াপন কের িদেয়েছন, আর আকাশ েথেক 

পািন বর্ষণ কের েতামােদর জ  ফল-ফসল uৎপাদন কেরেছন েতামােদর খা  িহসােব। aতeব, আ াহ্র সােথ েতামরা 

a  কােকo সমক  কেরা না। ব তঃ eসব েতামরা জান।  

34. eতদস ের্ক যিদ েতামােদর েকান সে হ থােক যা আিম আমার বা ার িত aবতীর্ণ কেরিছ, তাহেল eর মত 

eকিট সূরা রচনা কের িনেয় eস। েতামােদর েসসব সাহা কারীেদরেক সে  নাo eক আ াহ্েক ছাড়া, যিদ েতামরা 

সতয্বাদী হেয় থােকা।  

35. আর যিদ তা না পার-aব  তা েতামরা কখনo পারেব না, তাহেল েস েদাযেখর আগুন েথেক র া পাoয়ার েচ া 

কর, যার জব্ালানী হেব মানুষ o পাথর। যা ত করা হেয়েছ কােফরেদর জ ।  

36. আর েহ নবী (সাঃ), যারা ঈমান eেনেছ eবং সৎকাজসমূহ কেরেছ, আপিন তােদরেক eমন েবেহশেতর সুসংবাদ 

িদন, যার পাদেদেশ নদীসমূহ বাহমান থাকেব। যখনi তারা খাবার িহেসেব েকান ফল া  হেব, তখনi তারা বলেব, 

eেতা aিবকল েস ফলi যা আমরা iিতপূেরব্o লাভ কেরিছলাম। ব তঃ তােদরেক eকi কৃিতর ফল দান করা হেব। 
eবং েসখােন তােদর জ  পিব  সি নী থাকেব। আর েসখােন তারা aন কাল aব ান করেব।  

37. আ াহ্ পাক িনঃসে েহ মশা বা তদুর্ধব্ ব  দব্ারা uপমা েপশ করেত ল ােবাধ কেরন না। ব তঃ যারা মুিমন তারা 

িনি তভােব িবশব্াস কের েয, তােদর পালনকর্তা কর্তৃক uপ ািপত e uপমা স র্ণ িনর্ভূল o সিঠক। আর যারা কািফর 

তারা বেল, eরূপ uপমা uপ াপেন আ াহ্র মতলবi বা িক িছল। e দব্ারা আ াহ্ তা’আলা aেনকেক িবপথগামী কেরন, 

আবার aেনকেক সিঠক পথo দর্শন কেরন। িতিন aনুরূপ uপমা দব্ারা aসৎ ি বর্গ িভ  কােকo িবপথগামী কেরন 
না।  
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38. (িবপথগামী oরাi) যারা আ াহ্র সে  a ীকারাব  হoয়ার পর তা ভ  কের eবং আ াহ্ পাক যা aিবি  

রাখেত িনের্দশ িদেয়েছন, তা িছ  কের, আর পৃিথবীর বুেক aশাি  সৃি  কের। oরা যথার্থi িত ।  

39. েকমন কের েতামরা আ াহ্র াপাের কুফরী aবলমব্ন করছ? aথচ েতামরা িছেল িন াণ। aতঃপর িতিনi 

েতামােদরেক াণ দান কেরেছন, আবার মৃতুয্ দান করেবন। পুনরায় েতামােদরেক জীবনদান করেবন। aতঃপর তারi 

িত তয্াবর্তন করেব।  

3৯. িতিনi েস স া িযিন সৃি  কেরেছন েতামােদর জ  যা িকছু জমীেন রেয়েছ েস সম । তারপর িতিন মেনাসংেযাগ 

কেরেছন আকােশর িত। ব তঃ িতিন €তরী কেরেছন সাত আসমান। আর আ াহ্ সরব্িবষেয় aবিহত।  

41. আর েতামার পালনকর্তা যখন েফেরশতািদগেক বলেলনঃ আিম পৃিথবীেত eকজন িতিনিধ বানােত যাি , তখন 

েফেরশতাগণ বলল, তুিম িক পৃিথবীেত eমন কাuেক সৃি  করেব েয দা া-হা ামার সৃি  করেব eবং র পাত ঘটােব? 

aথচ আমরা িনয়ত েতামার গুণকীর্তন করিছ eবং েতামারা পিব  স ােক রণ করিছ। িতিন বলেলন, িনঃসে েহ আিম 

জািন, যা েতামরা জান না।  

42. আর আ াহ্ তা’আলা িশখােলন আদমেক সম  ব -সাম ীর নাম। তারপর েস সম  ব -সাম ীেক েফেরশতােদর 

সামেন uপ াপন করেলন। aতঃপর বলেলন, আমােক েতামরা eগুেলার নাম বেল দাo, যিদ েতামরা সতয্ হেয় থাক।  

43. তারা বলল, তুিম পিব ! আমরা েকান িকছুi জািন না, তেব তুিম যা আমািদগেক িশিখেয়ছ (েসগুেলা তীত) 

িন য় তুিমi কৃত ানস , েহকমতoয়ালা।  

44. িতিন বলেলন, েহ আদম, েফেরশতােদরেক বেল দাo eসেবর নাম। তারপর যখন িতিন বেল িদেলন েস সেবর 

নাম, তখন িতিন বলেলন, আিম িক েতামােদরেক বিলিন েয, আিম আসমান o যমীেনর যাবতীয় েগাপন িবষয় স ের্ক 

খুব ভাল কেরi aবগত রেয়িছ? eবং েসসব িবষয়o জািন যা েতামরা কাশ কর, আর যা েতামরা েগাপন কর!  

45. eবং যখন আিম হযরত আদম (আঃ)-েক েসজদা করার জ  েফেরশতাগণেক িনের্দশ িদলাম, তখনi iব্লীস 

তীত সবাi িসজ্দা করেলা। েস (িনের্দশ) পালন করেত aসব্ীকার করল eবং aহংকার দর্শন করল। ফেল েস 

কািফরেদর a র্ভূ  হেয় েগল।  

46. eবং আিম আদমেক হুকুম করলাম েয, তুিম o েতামার ী জা ােত বসবাস করেত থাক eবং oখােন যা চাo, েযখান 

েথেক চাo, পিরতৃি সহ েখেত থাক, িক  e গােছর িনকটবর্তী হেয়া না। a থায় েতামরা যািলমেদর a র্ভূ  হেয় পড়েব।  
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47. িক  শয়তান তােদর uভয়েক oখান েথেক পদ িলত কেরিছল। পের তারা েয সুখ-সব্া ে য্ িছল তা েথেক 

তােদরেক েবর কের িদল eবং আিম বললাম, েতামরা েনেম যাo। েতামরা পর র eেক aপেরর শ  হেব eবং 

েতামােদরেক েসখােন িকছুকাল aব ান করেত হেব o লাভ সং হ করেত হেব।  

48. aতঃপর হযরত আদম (আঃ) সব্ীয় পালনকর্তার কাছ েথেক কেয়কিট কথা িশেখ িনেলন, aতঃপর আ াহ্ পাক ার 

িত (করুণাভের) ল য্ করেলন। িন য়i িতিন মহা- মাশীল o aসীম দয়ালু।  

49. আিম হুকুম করলাম, েতামরা সবাi নীেচ েনেম যাo। aতঃপর যিদ েতামােদর িনকট আমার প  েথেক েকান 

েহদােয়ত ে ৗেছ, তেব েয ি  আমার েস েহদােয়ত aনুসাের চলেব, তার uপর েকান ভয় আসেব না eবং তারা দুঃিখত 

o হেবনা।  

4৯. আর েয েলাক তা aসব্ীকার করেব eবং আমার িনদর্শনগুেলােক িম া িতপ  করার য়াস পােব, তারাi হেব 

জাহা ামবাসী; a কাল েসখােন থাকেব।  

51. েহ বনী-iসরাঈলগণ, েতামরা রণ কর আমার েস aনু হ যা আিম েতামােদর িত কেরিছ eবং েতামরা পূরণ কর 

আমার সােথ কৃত িত া, তাহেল আিম েতামােদরেক দ  িত িত পূরণ করব। আর ভয় কর আমােকi।  

52. আর েতামরা েস ে র িত িবশব্াস াপন কর, যা আিম aবতীর্ণ কেরিছ সতয্ব া িহেসেব েতামােদর কােছ। ব তঃ 

েতামরা তার াথিমক aসব্ীকারকারী হেয়া না আর আমার আয়ােতর a  মূ  িদo না। eবং আমার (আযাব) েথেক াচ।  

53. েতামরা সতয্েক িম ার সােথ িমিশেয় িদo না eবং জানা সে  সতয্েক েতামরা েগাপন কেরা না।  

54. আর নামায কােয়ম কর, যাকাত দান কর eবং নামােয aবনত হo তােদর সােথ, যারা aবনত হয়।  

55. েতামরা িক মানুষেক সৎকের্মর িনের্দশ দাo eবং িনেজরা িনেজেদরেক ভূেল যাo! aথচ েতামরা িকতাব পাঠ কর। 

তবুo িক েতামরা িচ া কর না?  

56. €ধে র সােথ সাহা  ার্থনা কর নামােযর মা েম। aব  তা যেথ  কিঠন। িক  েস সম  িবনয়ী েলাকেদর পে i 

তা স ব।  

57. যারা eকথা েখয়াল কের েয, তােদরেক স ুখীন হেত হেব সব্ীয় িতপালেকর eবং ারi িদেক িফের েযেত হেব। 

58. েহ বনী-iসরাঈলগণ! েতামরা রণ কর আমার aনু েহর কথা, যা আিম েতামােদর uপর কেরিছ eবং ( রণ কর) 

েস িবষয়িট েয, আিম েতামােদরেক u ম াদা দান কেরিছ সম  িবেশব্র uপর।  
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59. আর েস িদেনর ভয় কর, যখন েকu কারo সামা  uপকাের আসেব না eবং তার পে  েকান সুপািরশo কবুল হেব 

না; কারo কাছ েথেক িতপূরণo েনয়া হেব না eবং তারা েকান রকম সাহা o পােব না।  

5৯. আর ( রণ কর) েস সমেয়র কথা, যখন আিম েতামািদগেক মুি দান কেরিছ েফরআuেনর েলাকেদর কবল েথেক 

যারা েতামািদগেক কিঠন শাি  দান করত; েতামােদর পু স ানেদরেক জবাi করত eবং েতামােদর ীিদগেক a াহিত 

িদত। ব তঃ তােত পরী া িছল েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক, মহা পরী া।  

61. আর যখন আিম েতামােদর জ  সাগরেক িদব্খি ত কেরিছ, aতঃপর েতামােদরেক ািচেয় িদেয়িছ eবং ডুিবেয় 

িদেয়িছ েফরআuেনর েলাকিদগেক aথচ েতামরা েদখিছেল।   

62. আর যখন আিম মূসার সােথ oয়াদা কেরিছ চি শ রাি র aতঃপর েতামরা েগাবৎস বািনেয় িনেয়ছ মূসার 

aনুপি িতেত। ব তঃ েতামরা িছেল যােলম।  

63. তারপর আিম তােতo েতামােদরেক মা কের িদেয়িছ, যােত েতামরা কৃত তা সব্ীকার কের নাo।  

64. আর ( রণ কর) যখন আিম মূসােক িকতাব eবং সতয্-িম ার পার্থকয্ িবধানকারী িনের্দশ দান কেরিছ, যােত 

েতামরা সরল পথ া  হেত পার।  

65. আর যখন মূসা তার স দায়েক বলল, েহ আমার স দায়, েতামরা েতামােদরi িতসাধন কেরছ ei েগাবৎস 

িনর্মাণ কের। কােজi eখন তoবা কর সব্ীয় ার িত eবং িনজ িনজ াণ িবসর্জন দাo। eটাi েতামােদর জ  
ক াণকর েতামােদর ার িনকট। িনঃসে েহ িতিনi মাকারী, aতয্  েমেহরবান।  

66. আর যখন েতামরা বলেল, েহ মূসা, কখেনা আমরা েতামােক িবশব্াস করব না, যত ণ না আমরা আ াহ্েক 

( কাে ) েদখেত পাব। ব তঃ েতামািদগেক পাকড়াo করল িবদুয্ৎ। aথচ েতামরা তা তয্  করিছেল।  

67. তারপর মের যাবার পর েতামািদগেক আিম তুেল াড় কিরেয়িছ, যােত কের েতামরা কৃত তা সব্ীকার কের নাo।  

68. আর আিম েতামােদর uপর ছায়া দান কেরিছ েমঘমালার দব্ারা eবং েতামােদর জ  খাবার পািঠেয়িছ ’মা া’ o 

সালoয়া’। েসসব পিব  ব  েতামরা ভ ন কর, যা আিম েতামােদরেক দান কেরিছ। ব তঃ তারা আমার েকান িত 

করেত পােরিন, বরং িনেজেদরi িত সাধন কেরেছ।  

69. আর যখন আিম বললাম, েতামরা েবশ কর e নগরীেত eবং eেত েযখােন খুশী েখেয় সব্া ে য্ িবচরণ করেত 

থাক eবং দরজার িভতর িদেয় েবশ করার সময় েসজদা কের ঢুক, আর বলেত থাক-’আমািদগেক মা কের দাo’- 

তাহেল আিম েতামােদর aপরাধ মা করব eবং সৎ কর্মশীলেদরেক aিতির  দানo করব।  
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6৯. aতঃপর যােলমরা কথা পাে  িদেয়েছ, যা িকছু তােদরেক বেল েদয়া হেয়িছল তা েথেক। তারপর আিম aবতীর্ণ 

কেরিছ যােলমেদর uপর আযাব, আসমান েথেক, িনের্দশ লংঘন করার কারেণ।  

71. আর মূসা যখন িনজ জািতর জ  পািন চাiল, তখন আিম বললাম, সব্ীয় লািঠ দব্ারা আঘাত কর পাথেরর uপের। 

aতঃপর তা েথেক বািহত হেয় eল বারিট নদী। তােদর সব েগা i িচেন িনল িনজ িনজ ঘাট। আ াহ্র েদয়া িরিযক 
খাo, পান কর আর দুিনয়ার বুেক দাংগা-হাংগামা কের েবিড়o না। 

72. আর েতামরা যখন বলেল, েহ মূসা, আমরা eকi ধরেনর খা - ে  কখনo €ধ ধারণ করব না। কােজi তুিম 

েতামার পালনকর্তার িনকট আমােদর পে  ার্থনা কর, িতিন েযন আমােদর জে  eমন ব সাম ী দান কেরন যা 

জিমেত uৎপ  হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুির, ে য়াজ ভৃিত। মূসা (আঃ) বলেলন, েতামরা িক eমন ব  িনেত চাo 

যা িনকৃ  েস ব র পিরবের্ত যা u ম? েতামরা েকান নগরীেত uপনীত হo, তাহেলi পােব যা েতামরা কামনা করছ। 

আর তােদর uপর আেরাপ করা হল লা না o পরমুখােপি তা। তারা আ াহ্র েরাষানেল পিতত হেয় ঘুরেত থাকল। eমন 
হেলা e জ  েয, তারা আ াহ্র িবিধ িবধান মানেতা না eবং নবীগনেক a ায়ভােব হতয্া করত। তার কারণ, তারা 

িছল নাফরমান সীমালংঘকারী।  

73. িনঃসে েহ যারা মুসলমান হেয়েছ eবং যারা iহুদী, নাসারা o সােবঈন, (তােদর ম  েথেক) যারা ঈমান eেনেছ 

আ াহ্র িত o িকয়ামত িদবেসর িত eবং সৎকাজ কেরেছ, তােদর জ  রেয়েছ তার সoয়াব তােদর পালনকর্তার 

কােছ। আর তােদর েকানi ভয়-ভীিত েনi, তারা দুঃিখতo হেব না।  

74. আর আিম যখন েতামােদর কাছ েথেক a ীকার িনেয়িছলাম eবং তুর পরব্তেক েতামােদর মাথার uপর তুেল 

ধেরিছলাম ei বেল েয, েতামািদগেক েয িকতাব েদয়া হেয়েছ তােক সুদৃঢ়ভােব হন কর eবং eেত যা িকছু রেয়েছ তা 

মেন েরেখা যােত েতামরা সাবধান হেয় চলেত পার।  

75. তারপেরo েতামরা তা েথেক িফের েগছ। কােজi আ াহ্র aনু হ o েমেহরবানী যিদ েতামােদর uপর না থাকত, 

তেব aব i েতামরা ধবংস হেয় েযেত।  

76. েতামরা তােদরেক ভালরূেপ েজেনছ, যারা শিনবােরর াপাের সীমা ল ণ কেরিছল। আিম বেলিছলামঃ েতামরা 

লাি ত বানর হেয় যাo।  

77. aতঃপর আিম e ঘটনােক তােদর সমসামিয়ক o পরবর্তীেদর জ  দৃ া  eবং আ াহ্ভীরুেদর জ  uপেদশ 

হেণর uপাদান কের িদেয়িছ।  
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78. যখন মূসা (আঃ) সব্ীয় স দায়েক বলেলনঃ আ াহ্ েতামােদর eকিট গরু জবাi করেত বেলেছন। তারা বলল, তুিম 

িক আমােদর সােথ uপহাস করছ? মূসা (আঃ) বলেলন, মূর্খেদর a র্ভু  হoয়া েথেক আিম আ াহ্র আ য় ার্থনা 

করিছ।  

79. তারা বলল, তুিম েতামার পালনকর্তার কােছ আমােদর জ  ার্থনা কর, েযন েসিটর রূপ িবে ষণ করা হয়। মূসা 

(আঃ) বলেলন, িতিন বলেছন, েসটা হেব eকটা গাভী, যা বৃ  নয় eবং কুমারীo নয়-বার্ধকয্ o েযৗবেনর মাঝামািঝ 

বয়েসর। eখন আিদ  কাজ কের েফল।  

7৯. তারা বলল, েতামার পালনকর্তার কােছ আমােদর জ  ার্থনা কর েয, তার রঙ িকরূপ হেব? মূসা (আঃ) বলেলন, 

িতিন বেলেছন েয, গাঢ় হলুদ গাভী-যা দর্শকেদর চমৎকৃত করেব।  

81. তারা বলল, আপিন ভুর কােছ ার্থনা করুন-িতিন বেল িদন েয, েসটা িকরূপ? েকননা, গরু আমােদর কােছ 

সাদৃ শীল মেন হয়। iনশাআ াহ্ eবার আমরা aব i পথ া  হব।  

82. মূসা (আঃ) বলেলন, িতিন বেলন েয, e গাভী ভূকর্ষণ o জল েসচেনর েম aভয্  নয়-হেব িনষকল , িনখুতঁ । তারা 

বলল, eবার সিঠক ত  eেনছ। aতঃপর তারা েসটা জবাi করল, aথচ জবাi করেব বেল মেন হি ল না।  

83. যখন েতামরা eকজনেক হতয্া কের পের েস স ের্ক eেক aপরেক aিভযু  কেরিছেল। যা েতামরা েগাপন 

করিছেল, তা কাশ কের েদয়া িছল আ াহ্র aিভ ােয়।  

84. aতঃপর আিম বললামঃ গরুর eকিট খ  দব্ারা মৃতেক আঘাত কর। eভােব আ াহ্ মৃতেক জীিবত কেরন eবং 

েতামােদরেক ার িনদর্শণ সমূহ দর্শন কেরন-যােত েতামরা িচ া কর।  

85. aতঃপর e ঘটনার পের েতামােদর a র কিঠন হেয় েগেছ। তা পাথেরর মত aথবা তদেপ াo কিঠন। পাথেরর মে  

eমন o আেছ; যা েথেক ঝরণা বািহত হয়, eমনo আেছ, যা িবদীর্ণ হয়, aতঃপর তা েথেক পািন িনর্গত হয় eবং 

eমনo আেছ, যা আ াহ্র ভেয় খেসপড়েত থােক! আ াহ্ েতামােদর কাজকর্ম স ের্ক েব-খবর নন।  

86. েহ মুসলমানগণ, েতামরা িক আশা কর েয, তারা েতামােদর কথায় ঈমান আনেব? তােদর মে  eকদল িছল, যারা 

আ াহ্র বাণী বণ করত; aতঃপর বুেঝ-শুেন তা পিরবর্তন কের িদত eবং তারা তা aবগত িছল।  

87. যখন তারা মুসলমানেদর সােথ িমিলত হয়, তখন বেলঃ আমরা মুসলমান হেয়িছ। আর যখন পরসপেরর সােথ িনভৃেত 

aব ান কের, তখন বেল, পালনকর্তা েতামােদর জে  যা কাশ কেরেছন, তা িক তােদর কােছ বেল িদ ? তাহেল েয 

তারা e িনেয় পালকর্তার সামেন েতামােদর যুি  েপশ করেব। েতামরা িক তা uপলি  কর না?  
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88. তারা িক eতটুকুo জােন না েয, আ াহ্ েসসব িবষয়o পির াত যা তারা েগাপন কের eবং যা কাশ কের?  

89. েতামােদর িকছু েলাক িনর র। তারা িম া আকা া ছাড়া আ াহ্র ে র িকছুi জােন না। তােদর কােছ ক না 

ছাড়া িকছুi েনi।  

8৯. aতeব তােদর জে  আফেসাস! যারা িনজ হােত  েলেখ eবং বেল, eটা আ াহ্র প  েথেক aবতীর্ণযােত eর 

িবিনমেয় সামা  aর্থ হণ করেত পাের। aতeব তােদর িত আে প, তােদর হােতর েলখার জ  eবং তােদর িত 

আে প, তােদর uপার্জেনর জে ।  

91. তারা বেলঃ আগুন আমািদগেক কখনo র্শ করেব না; িক  গণাগনিত কেয়কিদন। বেল িদনঃ েতামরা িক আ াহ্

র কাছ েথেক েকান a ীকার েপেয়ছ েয, আ াহ্ কখনo তার েখলাফ করেবন না-না েতামরা যা জান না, তা আ াহ্র 

সােথ জুেড় িদ । 

92. া, েয ি  পাপ aর্জন কেরেছ eবং েস পাপ তােক পিরেবি ত কের িনেয়েছ, তারাi েদাযেখর aিধবাসী। তারা 

েসখােনi িচরকাল থাকেব।  

93. প া ের যারা ঈমান eেনেছ eবং সৎকাজ কেরেছ, তারাi জা ােতর aিধবাসী। তারা েসখােনi িচরকাল থাকেব।  

94. যখন আিম বনী-iসরাঈেলর কাছ েথেক a ীকার িনলাম েয, েতামরা আ াহ্ ছাড়া কারo uপাসনা করেব না, 

িপতা-মাতা, আ ীয়-সব্জন, eতীম o দীন-দির েদর সােথ সদব্য্বহার করেব, মানুষেক সৎ কথাবার্তা বলেব, নামায িত া 

করেব eবং যাকাত েদেব, তখন সামা  কেয়কজন ছাড়া েতামরা মুখ িফিরেয় িনেল, েতামরাi a াহয্কারী।  

95. যখন আিম েতামােদর কাছ েথেক a ীকার িনলাম েয, েতামরা পরসপর খুনাখুিন করেব না eবং িনেজেদরেক েদশ 

েথেক বিহ ার করেব না, তখন েতামরা তা সব্ীকার কেরিছেল eবং েতামরা তার সা য্ িদি েল।  

96. aতঃপর েতামরাi পরসপর খুনাখুিন করছ eবং েতামােদরi eকদলেক তােদর েদশ েথেক বিহ ার করছ। তােদর 

িবরুে  পাপ o a ােয়র মা েম আ মণ করছ। আর যিদ তারাi কারo ব ী হেয় েতামােদর কােছ আেস, তেব 

িবিনময় িনেয় তােদর মু  করছ। aথচ তােদর বিহ ার করাo েতামােদর জ  aৈবধ। তেব িক েতামরা ে র 
aংশিবেশেষ িবশব্াস কর eবং aংশিবেশেষ aিবশব্াস কর? তােদর eরূপ কের পাির্থব জীবেন দূগির্ত ছাড়া তােদর আর 

েকানi পথ েনi। িকয়ামেতর িদন তােদর কেঠারতম শাি র িদেক ে ৗেছ েদয়া হেব। আ াহ্ েতামােদর কাজ-কর্ম 

স ের্ক েব-খবর নন।  
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97. eরাi পরকােলর িবিনমেয় পাির্থব জীবন য় কেরেছ। aতeব eেদর শাি  লঘু হেব না eবং eরা সাহা o পােব 

না।  

98. aব i আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ। eবং তার পের প ায় েম রসূল পািঠেয়িছ। আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক 

সু  েমােজযা দান কেরিছ eবং পিব  রূেহর মা েম তােক শি দান কেরিছ। aতঃপর যখনi েকান রসূল eমন 
িনের্দশ িনেয় েতামােদর কােছ eেসেছ, যা েতামােদর মেন ভাল লােগিন, তখনi েতামরা aহংকার কেরছ। েশষ প  

েতামরা eকদলেক িম াবাদী বেলছ eবং eকদলেক হতয্া কেরছ।  

99. তারা বেল, আমােদর হৃদয় আছািদত। eবং তােদর কুফেরর কারেণ আ াহ্ aিভস াত কেরেছন। ফেল তারা 

a i ঈমান আেন।  

9৯. যখন তােদর কােছ আ াহ্র প  েথেক িকতাব eেস ে ৗছাল, যা েস িবষেয়র সতয্ায়ন কের, যা তােদর কােছ 

রেয়েছ eবং তারা পূেরব্ করত। aবেশেষ যখন তােদর কােছ ে ৗছল যােক তারা িচেন েরেখিছল, তখন তারা তা aসব্ীকার 

কের বসল। aতeব, aসব্ীকারকারীেদর uপর আ াহ্র নারাজ।  

৯1. তারা কত িনকৃ  যার িবিনমেয় তারা িনেজেদর আ ােক িবি  কেরেছ – uহা ei েয, আ াহ্ যা নিযল 

কেরেছন, তা aসব্ীকার কেরেছ ei হঠকািরতার দরুন েয, আ াহ্ সব্ীয় বা ােদর মে  যার িত i া aনু হ নািযল 

কেরন। aতeব, তারা ে ােধর uপর ে াধ aর্জন কেরেছ। আর কােফরেদর জ  রেয়েছ aপমানজনক শাি ।   

৯2. যখন তােদরেক বলা হয়, আ াহ্ যা পািঠেয়েছন তা েমেন নাo, তখন তারা বেল, আমরা মািন যা আমােদর িত 

aবর্তীণ হেয়েছ। েসিট ছাড়া সবগুেলােক তারা aসব্ীকার কের। aথচ e িট সতয্ eবং সতয্ায়ন কের ঐ ে র যা 
তােদর কােছ রেয়েছ। বেল িদন, তেব েতামরা iিতপূেরব্ পয়গমব্রেদর হতয্া করেত েকন যিদ েতামরা িবশব্াসী িছেল? 

৯3. সু  মু’েজযাসহ মূসা েতামােদর কােছ eেসেছন। eরপর তার aনুপি িতেত েতামরা েগাবৎস বািনেয়ছ। বা িবকi 

েতামরা aতয্াচারী।  

৯4. আর যখন আিম েতামােদর কাছ েথেক িত িত িনলাম eবং তুর পরব্তেক েতামােদর uপর তুেল ধরলাম েয, শ  

কের ধর, আিম যা েতামােদর িদেয়িছ আর েশান। তারা বলল, আমরা শুেনিছ আর aমা  কেরিছ। কুফেরর কারেণ 

তােদর a ের েগাবৎস ীিত পান করােনা হেয়িছল। বেল িদন, েতামরা িবশব্াসী হেল, েতামােদর েস িবশব্াস ম  িবষয়ািদ 

িশ া েদয়।  

৯5. বেল িদন, যিদ আেখরােতর বাস ান আ াহ্র কােছ eকমা  েতামােদর জ i বরা  হেয় থােক-a  েলাকেদর 

বাদ িদেয়, তেব মৃতুয্ কামনা কর, যিদ সতয্বাদী হেয় থাক।  
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৯6. িক  তােদর কৃতকের্মর জ  তারা কখেনা েসটা কামনা করেবনা। আ াহ্ েগানাহ্গারেদর স ের্ক স ক aবগত 

রেয়েছন।  

৯7. আপিন তােদরেক জীবেনর িত সবার চাiেত, eমনিক মুশিরকেদর চাiেতo aিধক েলাভী েদখেবন। তােদর 

েতয্েক কামনা কের, েযন হাজার বছর আ  পায়। aথচ eরূপ আ  াি  তােদরেক শাি  েথেক র া করেত পারেব 

না। আ াহ্ েদেখন যা িকছু তারা কের।  

৯8. আপিন বেল িদন, েয েকu িজবরাঈেলর শ  হয়-েযেহতু িতিন আ াহ্র আেদেশ e কালাম আপনার a ের নািযল 

কেরেছন, যা সতয্ায়নকারী তােদর স ুখ  কালােমর eবং মুিমনেদর জ  পথ দর্শক o সুসংবাদদাতা।  

৯9. েয ি  আ াহ্ ার েফেরশতা o রসূলগণ eবং িজবরাঈল o িমকাঈেলর শ  হয়, িনি তi আ াহ্ েসসব 

কােফেরর শ ।  

৯৯. আিম আপনার িত u ল িনদর্শনসমূহ aবতীর্ণ কেরিছ। aবা রা তীত েকu eগুেলা aসব্ীকার কের না।  

211. িক আ , যখন তারা েকান a ীকাের আব  হয়, তখন তােদর eকদল তা ছুেড়ঁ  েফেল, বরং aিধকাংশi 

িবশব্াস কের না।  

212. যখন তােদর কােছ আ াহ্র প  েথেক eকজন রসূল আগমন করেলন-িযিন ঐ িকতােবর সতয্ায়ন কেরন, 

যাতােদর কােছ রেয়েছ, তখন আহেল েকতাবেদর eকদল আ াহ্র েক প ােত িনে প করল-েযন তারা জােনi না।  

213. তারা ঐ শাে র aনুসরণ করল, যা সুলায়মােনর রাজতব্ কােল শয়তানরা আবৃি  করত। সুলায়মান কুফর কেরিন; 

শয়তানরাi কুফর কেরিছল। তারা মানুষেক জাদুিব া eবং বােবল শহের হারুত o মারুত দুi েফেরশতার িত যা 
aবতীর্ণ হেয়িছল, তা িশ া িদত। তারা uভয়i eকথা না বেল কাuেক িশ া িদত না েয, আমরা পরী ার জ ; কােজi 

তুিম কােফর হেয়া না। aতঃপর তারা তােদর কাছ েথেক eমন জাদু িশখত, যা দব্ারা সব্ামী o ীর মে  িবে দ ঘেট। তারা 

আ াহ্র আেদশ ছাড়া তা দব্ারা কারo aিন  করেত পারত না। যা তােদর িত কের eবং uপকার না কের, তারা তাi 

িশেখ। তারা ভালরূেপ জােন েয, েয েকu জাদু aবলমব্ন কের, তার জ  পরকােল েকান aংশ েনi। যার িবিনমেয় তারা 

আ িব য় কেরেছ, তা খুবi ম  যিদ তারা জানত। 

214. যিদ তারা ঈমান আনত eবং েখাদাভীরু হত, তেব আ াহ্র কাছ েথেক u ম িতদান েপত। যিদ তারা জানত।  

215. েহ মুিমন গণ, েতামরা ’রািয়না’ বেলা না-’uনযুরনা’ বল eবং শুনেত থাক। আর কােফরেদর জে  রেয়েছ 

েবদনাদায়ক শাি ।  
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216. আহেল-িকতাব o মুশিরকেদর মে  যারা কািফর, তােদর মনঃপুত নয় েয, েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক 

েতামােদর িত েকান ক াণ aবতীর্ণ েহাক। আ াহ্ যােক i া িবেশষ ভােব সব্ীয় aনু হ দান কেরন। আ াহ্ মহান 
aনু হদাতা।  

217. আিম েকান আয়াত রিহত করেল aথবা িবসমৃত কিরেয় িদেল তদেপ া u ম aথবা তার সমপ ােয়র আয়াত 

আনয়ন কির। তুিম িক জান না েয, আ াহ্ সব িকছুর uপর শি মান?  

218. তুিম িক জান না েয, আ াহ্র জ i নেভাম ল o ভূম েলর আিধপতয্? আ াহ্ তীত েতামােদর েকান 

aিভভাবক o সাহা কারী েনi।  

219. iিতপূেরব্ মূসা (আঃ) েযমন িজ ািসত হেয়িছেলন, (মুসলমানগন, ) েতামরাo িক েতামােদর রসূলেক েতমিন  

করেত চাo? েয েকu ঈমােনর পিরবের্ত কুফর হন কের, েস সরল পথ েথেক িবচুয্ত হেয় যায়।  

21৯. আহেল িকতাবেদর aেনেকi িতিহংসাবশতঃ চায় েয, মুসলমান হoয়ার পর েতামােদরেক েকান রকেম কািফর 

বািনেয় েদয়। তােদর কােছ সতয্ কািশত হoয়ার পর (তারা eটা চায়)। যাক েতামরা আ াহ্র িনের্দশ আসা প  

তােদর মা কর eবং uেপ া কর। িন য় আ াহ্ সব িকছুর uপর মতাবান।  

221. েতামরা নামায িত া কর eবং যাকাত দাo। েতামরা িনেজর জে  পূেরব্ েয সৎকর্ম ে রণ করেব, তা আ াহ্র 

কােছ পােব। েতামরা যা িকছু কর, িন য় আ াহ্ তা তয্  কেরন।  

222. oরা বেল, iহুদী aথবা ী ান তীত েকu জা ােত যােব না। eটা oেদর মেনর বাসনা। বেল িদন, েতামরা 

সতয্বাদী হেল, মাণ uপি ত কর।  

223. া, েয ি  িনেজেক আ াহ্র uে ে  সমর্পন কেরেছ eবং েস সৎকর্মশীলo বেট তার জ  তার পালনকর্তার 

কােছ পুর ার বেয়েছ। তােদর ভয় েনi eবং তারা িচি তo হেব না।  

224. iহুদীরা বেল, ী ানরা েকান িভি র uপেরi নয় eবং ী ানরা বেল, iহুদীরা েকান িভি র uপেরi নয়। aথচ 

oরা সবাi িকতাব পাঠ কের! eমিনভােব যারা মূর্খ, তারাo oেদর মতi uি  কের। aতeব, আ াহ্ েকয়ামেতর িদন 

তােদর মে  ফয়সালা েদেবন, েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ করিছল।  

225. েয াি  আ াহ্র মসিজদসমূেহ ার নাম u ারণ করেত বাধা েদয় eবং েসগুেলােক uজাড় করেত েচ া কের, 

তার চাiেত বড় যােলম আর েক? eেদর পে  মসিজদসমূেহ েবশ করা িবেধয় নয়, aব  ভীত-স  aব ায়। oেদর 

জ  iহকােল লা না eবং পরকােল কিঠন শাি  রেয়েছ।  
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226. পূরব্ o পি ম আ ারi। aতeব, েতামরা েযিদেকi মুখ েফরাo, েসিদেকi আ াহ্ িবরাজমান। িন য় আ াহ্ 

সরব্ াপী, সরব্ ।  

227. তারা বেল, আ াহ্ স ান হণ কেরেছন। িতিন েতা eসব িকছু েথেক পিব , বরং নেভাম ল o ভূম েল যা িকছু 

রেয়েছ সবi তার আ াধীন।  

228. িতিন নেভাম ল o ভূম েলর u াবক। যখন িতিন েকান কা  স াদেনর িস া  েনন, তখন েসিটেক eকথাi 

বেলন, ’হেয় যাo’ তৎ ণাৎ তা হেয় যায়।  

229. যারা িকছু জােন না, তারা বেল, আ াহ্ আমােদর সে  েকন কথা বেলন না? aথবা আমােদর কােছ েকান 

িনদর্শন েকন আেস না? eমিন ভােব তােদর পূেরব্ যারা িছল তারাo তােদরi aনুরূপ কথা বেলেছ। তােদর a র eকi 

রকম। িন য় আিম u ল িনদর্শনসমূহ বর্ণনা কেরিছ তােদর জে  যারা তয্য়শীল।  

22৯. িন য় আিম আপনােক সতয্ধর্মসহ সুসংবাদদাতা o ভীিত দর্শনকারীরূেপ পািঠেয়িছ। আপিন েদাযখবাসীেদর 

স ের্ক িজ ািসত হেবন না।  

231. iহুদী o ী ানরা কখনi আপনার িত স  হেব না, েয প  না আপিন তােদর ধের্মর aনুসরণ কেরন। বেল 

িদন, েয পথ আ াহ্ দর্শন কেরন, তাi হল সরল পথ। যিদ আপিন তােদর আকা াসমূেহর aনুসরণ কেরন, ঐ ান 

লােভর পর, যা আপনার কােছ ে ৗেছেছ, তেব েকu আ াহ্র কবল েথেক আপনার u ারকারী o সাহা কারী েনi।  

232. আিম যােদরেক  দান কেরিছ, তারা তা যথাযথভােব পাঠ কের। তারাi তৎ িত িবশব্াস কের। আর যারা তা 

aিবশব্াস কের, তারাi হেব িত ।  

233. েহ বনী-iসরাঈল! আমার aনু েহর কথা রণ কর, যা আিম েতামােদর িদেয়িছ। আিম েতামােদরেক িবশব্াবাসীর 

uপর ে তব্ দান কেরিছ।  

234. েতামরা ভয় কর েসিদনেক, েয িদন eক ি  েথেক a  ি  িব মা  uপকৃত হেব না, কারo কাছ েথেক 

িবিনময় গৃহীত হেব না, কার o সুপািরশ ফল দ হেব না eবং তারা সাহা  া  o হেব না।  

235. যখন i াহীমেক ার পালনকর্তা কেয়কিট িবষেয় পরী া করেলন, aতঃপর িতিন তা পূর্ণ কের িদেলন, তখন 

পালনকর্তা বলেলন, আিম েতামােক মানবজািতর েনতা করব। িতিন বলেলন, আমার বংশধর েথেকo! িতিন বলেলন 

আমার a ীকার aতয্াচারীেদর প  ে ৗছােব না।  
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236. যখন আিম কা’বা গৃহেক মানুেষর জে  সিমমলন ল o শাি র আলয় করলাম, আর েতামরা iবরাহীেমর 

াড়ােনার জায়গােক নামােযর জায়গা বানাo eবং আিম iবরাহীম o iসমাঈলেক আেদশ করলাম, েতামরা আমার 

গৃহেক তoয়াফকারী, aব ানকারী o রুকু-েসজদাকারীেদর জ  পিব  রাখ।  

237. যখন i াহীম বলেলন, পরoয়ারেদগার! e ানেক তুিম শাি দান কর eবং eর aিধবাসীেদর মে  যারা a াহ্ o 

িকয়ামেত িবশব্াস কের, তােদরেক ফেলর দব্ারা িরিযক দান কর। বলেলনঃ যারা aিবশব্াস কের, আিম তােদরo িকছুিদন 

ফায়দা েভাগ করার সুেযাগ েদব, aতঃপর তােদরেক বল েয়ােগ েদাযেখর আযােব েঠেল েদেবা; েসটা িনকৃ  বাস ান।  

238. রণ কর, যখন i াহীম o iসমাঈল কা’বাগৃেহর িভি  াপন করিছল। তারা েদায়া কেরিছলঃ পরoয়ারেদগার! 

আমােদর েথেক কবুল কর। িন য়i তুিম বণকারী, সরব্ ।  

239. পরoয়ারেদগার! আমােদর uভয়েক েতামার আ াবহ কর eবং আমােদর বংশধর েথেকo eকিট aনুগত দল সৃি  

কর, আমােদর  iবাদেতর িনয়ম প িত বেল দাo eবং আমােদর মা কর। িন য় তুিম তoবা কবুলকারী। দয়ালু।  

23৯. েহ পরoয়ারেদগার! তােদর মে  েথেকi তােদর িনকট eকজন পয়গমব্র ে রণ করুণ িযিন তােদর কােছ েতামার 

আয়াতসমূহ েতলাoয়াত করেবন, তােদরেক িকতাব o েহকমত িশ া িদেবন। eবং তােদর পিব  করেবন। িন য় তুিমi 

পরা মশালী েহকমতoয়ালা।  

241. i াহীেমর ধর্ম েথেক েক মুখ েফরায়? িক  েস ি , েয িনেজেক েবাকা িতপ  কের। িন য়i আিম তােক 

পৃিথবীেত মেনানীত কেরিছ eবং েস পরকােল সৎকর্মশীলেদর a র্ভু ।  

242. রণ কর, যখন তােক তার পালনকর্তা বলেলনঃ aনুগত হo। েস বললঃ আিম িবশব্পালেকর aনুগত হলাম।  

243. eরi oিছয়ত কেরেছ i াহীম তার স ানেদর eবং iয়াকুবo েয, েহ আমার স ানগণ, িন য় আ াহ্ েতামােদর 

জ  e ধর্মেক মেনানীত কেরেছন। কােজi েতামরা মুসলমান না হেয় কখনo মৃতুয্বরণ কেরা না।  

244. েতামরা িক uপি ত িছেল, যখন iয়াকুেবর মৃতুয্ িনকটবর্তী হয়? যখন েস স ানেদর বললঃ আমার পর েতামরা 

কার iবাদত করেব? তারা বলেলা, আমরা েতামার িপতৃ-পুরুষ i াহীম, iসমাঈল o iসহােকর uপাে র iবাদত করব। 

িতিন eকক uপা ।  

245. আমরা সবাi ার আ াবহ। তারা িছল eক স দায়-যারা গত হেয় েগেছ। তারা যা কেরেছ, তা তােদরi জে । 

তারা িক করত, েস স ের্ক েতামরা িজ ািসত হেব না।  
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246. তারা বেল, েতামরা iহুদী aথবা ী ান হেয় যাo, তেবi সুপথ পােব। আপিন বলুন, কখনi নয়; বরং আমরা 

iবরা◌্হীেমর ধের্ম আিছ যােত ব তা েনi। েস মুশিরকেদর a র্ভু  িছল না।  

247. েতামরা বল, আমরা ঈমান eেনিছ আ াহ্র uপর eবং যা aবতীর্ণ হেয়েছ আমােদর িত eবং যা aবতীণ হেয়েছ 

i াহীম, iসমাঈল, iসহাক, iয়াকুব eবং তদীয় বংশধেরর িত eবং মূসা, ঈসা, a া  নবীেক পালনকর্তার প  

েথেক যা দান করা হেয়েছ, তৎসমুদেয়র uপর। আমরা তােদর মে  পার্থকয্ কির না। আমরা ারi আনুগতয্কারী।  

248. aতeব তারা যিদ ঈমান আেন, েতামােদর ঈমান আনার মত, তেব তারা সুপথ পােব। আর যিদ মুখ িফিরেয় েনয়, 

তেব তারাi হঠকািরতায় রেয়েছ। সুতরাং eখন তােদর জে  আপনার প  েথেক আ াহ্i যেথ । িতিনi বণকারী, 

মহা ানী।  

249. আমরা আ াহ্র রং হণ কেরিছ। আ াহ্র রং eর চাiেত u ম রং আর কার হেত পাের?আমরা ারi iবাদত 

কির।  

24৯. আপিন বেল িদন, েতামরা িক আমােদর সােথ আ াহ্ স ের্ক তর্ক করছ? aথচ িতিনi আমােদর পালনকর্তা eবং 

েতামােদর o পালনকর্তা। আমােদর জে  আমােদর কর্ম েতামােদর জে  েতামােদর কর্ম। eবং আমরা ারi িত 
eকিন ।  

251. aথবা েতামরা িক বলছ েয, িন য়i i াহীম, iসমাঈল, iসহাক, iয়াকুব (আঃ) o তােদর স ানগন iহুদী 

aথবা ী ান িছেলন? আপিন বেল িদন, েতামরা েবশী জান, না আ াহ্ েবশী জােনন? তার চাiেত aতয্াচারী েক, েয 

আ াহ্র প  েথেক তার কােছ মািণত সা য্েক েগাপন কের? আ াহ্ েতামােদর কর্ম স ের্ক েবখবর নন। 

252. েস স দায় aতীত হেয় েগেছ। তারা যা কেরেছ, তা তােদর জে  eবং েতামরা যা করছ, তা েতামােদর জে । 

তােদর কর্ম স ের্ক েতামােদর িজে স করা হেব না। 

“পারা 3”  

253. eখন িনেরব্ােধরা বলেব, িকেস মুসলমানেদর িফিরেয় িদল তােদর ঐ েকবলা েথেক, যার uপর তারা িছল? আপিন 

বলুনঃ পূরব্ o পি ম আ াহ্রi। িতিন যােক i া সরল পেথ চালান।  

254. eমিনভােব আিম েতামােদরেক ম প ী স দায় কেরিছ যােত কের েতামরা সা য্দাতা হo মানবম লীর জে  

eবং যােত রসূল সা য্দাতা হন েতামােদর জ । আপিন েয েকবলার uপর িছেলন, তােক আিম eজ i েকবলা 

কেরিছলাম, যােত eকথা তীয়মান হয় েয, েক রসূেলর aনুসারী থােক আর েক িপঠটান েদয়। িনি তi eটা কেঠারতর 
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িবষয়, িক  তােদর জে  নয়, যােদরেক আ াহ্ পথ দর্শন কেরেছন। আ াহ্ eমন নন েয, েতামােদর ঈমান ন  কের 

েদেবন। িন য়i আ াহ্, মানুেষর িত aতয্  ে হশীল, করুনাময়।  

255. িন য়i আিম আপনােক বার বার আকােশর িদেক তাকােত েদিখ। aতeব, aব i আিম আপনােক েস েকবলার 

িদেকi ঘুিরেয় েদব যােক আপিন পছ  কেরন। eখন আপিন মসিজদুল-হারােমর িদেক মুখ করুন eবং েতামরা 

েযখােনi থাক, েসিদেক মুখ কর। যারা আহেল-িকতাব, তারা aব i জােন েয, eটাi িঠক পালনকর্তার প  েথেক। 

আ াহ্ েবখবর নন, েস সম  কর্ম স ের্ক যা তারা কের।  

256. যিদ আপিন আহেল িকতাবেদর কােছ সমুদয় িনদর্শন uপ াপন কেরন, তবুo তারা আপনার েকবলা েমেন েনেব 

না eবং আপিনo তােদর েকবলা মােনন না। তারাo eেক aে র েকবলা মােন না। যিদ আপিন তােদর বাসনার 
aনুসরণ কেরন, েস ানলােভর পর, যা আপনার কােছ ে ৗেছেছ, তেব িন য় আপিন aিবচারকারীেদর a র্ভু  

হেবন।  

257. আিম যােদরেক িকতাব দান কেরিছ, তারা তােক েচেন, েযমন কের েচেন িনেজেদর পু েদরেক। আর িন য়i 

তােদর eকিট স দায় েজেন শুেন সতয্েক েগাপন কের।  

258. বা ব সতয্ েসটাi যা েতামার পালনকর্তা বেলন। কােজi তুিম সি হান হেয়া না।  

259. আর সবার জ i রেয়েছ েকবলা eেকক িদেক, েয িদেক েস মুখ কের (iবাদত করেব)। কােজi সৎকােজ 

িতেযািগতামূলকভােব eিগেয় যাo। েযখােনi েতামরা থাকেব, আ াহ্ aব i েতামােদরেক সমেবত করেবন। িন য়i 

আ াহ্ সরব্ িবষেয় মতাশীল।  

25৯. আর েয ান েথেক তুিম েবর হo, িনেজর মুখ মসিজেদ হারােমর িদেক েফরাo-িনঃসে েহ eটাi হেলা েতামার 

পালনকর্তার প্  েথেক িনর্ধািরত বা ব সতয্। ব তঃ েতামার পালনকর্তা েতামােদর কা কলাপ স ের্ক aনবিহত নন।  

261. আর েতামরা েযখান েথেকi েবিরেয় আস eবং েযখােনi aব ান কর, েসিদেকi মুখ েফরাo, যােত কের 

মানুেষর জ  েতামােদর সােথ ঝগড়া করার aবকাশ না থােক। aব  যারা aিবেবচক, তােদর কথা আলাদা। কােজi 

তােদর আপি েত ভীত হেয়া না। আমােকi ভয় কর। যােত আিম েতামােদর জে  আমার aনু হ সমূহ পূর্ণ কের েদi 
eবং তােত েযন েতামরা সরলপথ া  হo।  

262. েযমন, আিম পািঠেয়িছ েতামােদরi ম  েথেক েতামােদর জে  eকজন রসূল, িযিন েতামােদর িনকট আমার 

বাণীসমুহ পাঠ করেবন eবং েতামােদর পিব  করেবন; আর েতামােদর িশ া েদেবন িকতাব o ার ত ান eবং িশ া 

েদেবন eমন িবষয় যা কখেনা েতামরা জানেত না।  
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263. সুতরাং েতামরা আমােক রণ কর, আিমo েতামােদর রণ রাখেবা eবং আমার কৃত তা কাশ কর; aকৃত  

হেয়া না।  

264. েহ মুিমন গন! েতামরা €ধ  o নামােযর মা েম সাহা  ার্থনা কর। িনি তi আ াহ্ €ধ য্শীলেদর সােথ 

রেয়েছন।  

265. আর যারা আ াহ্র রা ায় িনহত হয়, তােদর মৃত বেলা না। বরং তারা জীিবত, িক  েতামরা তা বুঝ না।  

266. eবং aব i আিম েতামািদগেক পরী া করব িকছুটা ভয়, ধা, মাল o জােনর িত o ফল-ফসল িবনে র 

মা েম। তেব সুসংবাদ দাo সবুরকারীেদর। 

267. যখন তারা িবপেদ পিতত হয়, তখন বেল, িন য় আমরা সবাi আ াহ্র জ  eবং আমরা সবাi ারi সি ে  

িফের যােবা।  

268. তারা েস সম  েলাক, যােদর িত আ াহ্র aফুর  aনু হ o রহমত রেয়েছ eবং eসব েলাকi েহদােয়ত া ।  

269. িনঃসে েহ সাফা o মারoয়া আ াহ্ তা’আলার িনদর্শন গুেলার a তম। সুতরাং যারা কা’বা ঘের হজব্ বা oমরাহ 

পালন কের, তােদর পে  e দুিটেত দি ণ করােত েকান েদাষ েনi। বরং েকu যিদ েসব্ ায় িকছু েনকীর কাজ কের, 

তেব আ াহ্ তা’আলার aব i তা aবগত হেবন eবং তার েস আমেলর সিঠক মু  েদেবন।  

26৯. িন য় যারা েগাপন কের, আিম েযসব িব ািরত ত  eবং েহদােয়েতর কথা নািযল কেরিছ মানুেষর জ  

িকতােবর মে  িব ািরত বর্ণনা করার পরo; েস সম  েলােকর িতi আ াহ্র নারাজ eবং a া  

aিভস াতকারীগেণর o।  

271. তেব যারা তoবা কের eবং বির্ণত ত ািদর সংেশাধন কের মানুেষর কােছ তা বর্ণনা কের েদয়, েস সম  েলােকর 

তoবা আিম কবুল কির eবং আিম তoবা কবুলকারী পরম দয়ালু।  

272. িন য় যারা কুফরী কের eবং কােফর aব ায়i মৃতুয্বরণ কের, েস সম  েলােকর িত আ াহ্র েফেরশতাগেনর 

eবং সম  মানুেষর লা’নত।  

273. eরা িচরকাল e লা’নেতর মােঝi থাকেব। তােদর uপর েথেক আযাব কখনo হালকা করা হেব না বরং eরা 

িবরাম o পােব না◌্।  

274. আর েতামােদর uপা  eকiমা  uপা । িতিন ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু েকu েনi।  
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275. িন য়i আসমান o যমীেনর সৃি েত, রাত o িদেনর িববর্তেন eবং নদীেত েনৗকাসমূেহর চলাচেল মানুেষর জ  

ক াণ রেয়েছ। আর আ াহ্ তা’ আলা আকাশ েথেক েয পািন নািযল কেরেছন, ত ারা মৃত যমীনেক সজীব কের 

তুেলেছন eবং তােত ছিড়েয় িদেয়েছন সবুরকম জীব-জ । আর আবহাoয়া পিরবর্তেন eবং েমঘমালার যা ারi হুকুেমর 

aধীেন আসমান o যমীেনর মােঝ িবচরণ কের, িন য়i েস সম  িবষেয়র মােঝ িনদর্শন রেয়েছ বুি মান স দােয়র 

জে ।  

276. আর েকান েলাক eমনo রেয়েছ যারা a া েক আ াহ্র সমক  সা  কের eবং তােদর িত েতমিন 

ভালবাসা েপাষণ কের, েযমন আ াহ্র িত ভালবাসা হেয় থােক। িক  যারা আ াহ্র িত ঈমানদার তােদর ভালবাসা 

oেদর তুলনায় বহুগুণ েবশী। আর কতiনা u ম হ’ত যিদ e জােলমরা পাির্থব েকান েকান আযাব তয্  কেরi uপলি  

কের িনত েয, যাবতীয় মতা শুধুমা  আ াহ্রi জ  eবং আ াহ্র আযাবi সবেচেয় কিঠনতর।   

277. aনুসৃতরা যখন aনুসরণকারীেদর িত aস  হেয় যােব eবং যখন আযাব তয্  করেব আর িবি  হেয় 

যােব তােদর পারসপিরক সম  স র্ক।  

278. eবং aনুসারীরা বলেব, কতiনা ভাল হত, যিদ আমািদগেক পৃিথবীেত িফের যাবার সুেযাগ েদয়া হত। তাহেল 

আমরাo তােদর িত েতমিন aস  হেয় েযতাম, েযমন তারা aস  হেয়েছ আমােদর িত। eভােবi আ াহ্ তা’আলা 

তােদরেক েদখােবন তােদর কৃতকর্ম তােদরেক aনুত  করার জে । aথচ, তারা কখেনা আগুন েথেক েবর হেত পারেব 

না।  

279. েহ মানব ম লী, পৃিথবীর হালাল o পিব  ব -সাম ী ভ ন কর। আর শয়তােনর পদা  aনুসরণ কেরা না। েস 

িনঃসে েহ েতামােদর কা  শ ।  

27৯. েস েতা e িনের্দশi েতামািদগেক েদেব েয, েতামরা a ায় o a ীল কাজ করেত থাক eবং আ াহ্র িত eমন 

সব িবষেয় িম ােরাপ কর যা েতামরা জান না।  

281. আর যখন তােদরেক েকu বেল েয, েস হুকুেমরi আনুগতয্ কর যা আ াহ্ তা’আলা নািযল কেরেছন, তখন তারা 

বেল কখেনা না, আমরা েতা েস িবষেয়রi aনুসরণ করব। যােত আমরা আমােদর বাপ-দাদােদরেক েদেখিছ। যিদ o 

তােদর বাপ দাদারা িকছুi জানেতা না, জানেতা না সরল পথo।  

282. ব তঃ eেহন কােফরেদর uদাহরণ eমন, েযন েকu eমন েকান জীবেক আহবান করেছ যা েকান িকছুi েশােন 

না, াক-ডাক আর িচৎকার ছাড়া বিধর মুক, eবং a । সুতরাং তারা িকছুi েবােঝ না।  
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283. েহ ঈমানদারগণ, েতামরা পিব  ব  সাম ী আহার কর, েযগুেলা আিম েতামােদরেক রুযী িহসােব দান কেরিছ 

eবং শুকিরয়া আদায় কর আ াহ্র, যিদ েতামরা ারi বে গী কর।  

284. িতিন েতামােদর uপর হারাম কেরেছন, মৃত জীব, র , শুকর মাংস eবং েসসব জীব-জ  যা আ াহ্ াতীত 

aপর কােরা নােম uৎসর্গ করা হয়। aব  েয েলাক aনে াপায় হেয় পেড় eবং নাফরমানী o সীমাল নকারী না হয়, 

তার জ  েকান পাপ েনi। িনঃসে েহ আ াহ্ মহান মাশীল, aতয্  দয়ালু।  

285. িন য় যারা েসসব িবষয় েগাপন কের, যা আ াহ্ িকতােব নািযল কেরেছন eবং েসজ  a  মূ  হণ কের, 

তারা আগুন ছাড়া িনেজর েপেট আর িকছুi ঢুকায় না। আর আ াহ্ েকয়ামেতর িদন তােদর সােথ না কথা বলেবন, না 

তােদর পিব  করা হেব, ব তঃ তােদর জে  রেয়েছ েবদনাদায়ক আযাব। 

286. eরাi হল েস সম  েলাক, যারা েহদােয়েতর িবিনমেয় েগামরাহী খিরদ কেরেছ eবং (খিরদ কেরেছ) মা o 

aনু েহর িবিনমেয় আযাব। aতeব, তারা েদাযেখর uপর েকমন €ধ য্ধারণকারী।  

287. আর eটা eজে  েয, আ াহ্ নািযল কেরেছন সতয্পূর্ণ িকতাব। আর যারা েকতােবর মােঝ মতিবেরাধ সৃি  

কেরেছ িন য়i তারা েজেদর বশবর্তী হেয় aেনক দূের চেল েগেছ।  

288. সৎকর্ম শুধু ei নয় েয, পূরব্ িকংবা পি মিদেক মুখ করেব, বরং বড় সৎকাজ হল ei েয, ঈমান আনেব আ াহ্র 

uপর িকয়ামত িদবেসর uপর, েফেরশতােদর uপর eবং সম  নবী-রসূলগেণর uপর, আর স দ য় করেব ারi 

মহবব্েত আ ীয়-সব্জন, eতীম-িমসকীন, মুসািফর-িভ ক o মুি কামী ীতদাসেদর জে । আর যারা নামায িত া 

কের, যাকাত দান কের eবং যারা কৃত িত া স াদনকারী eবং aভােব, েরােগ-েশােক o যুে র সময় 

€ধ য্ধারণকারী তারাi হল সতয্া য়ী, আর তারাi পরেহযগার।  

289. েহ ঈমানদারগন! েতামােদর িত িনহতেদর াপাের েকসাস হণ করা িবিধব  করা হেয়েছ। সব্াধীন ি  সব্াধীন 

ি র বদলায়, দাস দােসর বদলায় eবং নারী নারীর বদলায়। aতঃপর তার ভাiেয়র তরফ েথেক যিদ কাuেক িকছুটা 

মাফ কের েদয়া হয়, তেব চিলত িনয়েমর aনুসরণ করেব eবং ভালভােব তােক তা দান করেত হেব। eটা েতামােদর 

পালনকর্তার তরফ েথেক সহজ eবং িবেশষ aনু হ। eরপরo েয াি  বাড়াবািড় কের, তার জ  রেয়েছ েবদনাদায়ক 

আযাব।  

28৯. েহ বুি মানগণ! েকসােসর মে  েতামােদর জে  জীবন রেয়েছ, যােত েতামরা সাবধান হেত পার।  
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291. েতামােদর কােরা যখন মৃতুয্র সময় uপি ত হয়, েস যিদ িকছু ধন-স দ তয্াগ কের যায়, তেব তার জ  oসীয়ত 

করা িবিধব  করা হেলা, িপতা-মাতা o িনকটা ীয়েদর জ  iনসােফর সােথ পরেহযগারেদর জ  e িনের্দশ জরুরী। 

িন য় আ াহ্ তায়ালা সবিকছু েশােনন o জােনন।  

292. যিদ েকu oসীয়ত েশানার পর তােত েকান রকম পিরবর্তন সাধন কের, তেব যারা পিরবর্তন কের তােদর uপর 

eর পাপ পিতত হেব।  

293. যিদ েকu oসীয়তকারীর প  েথেক আশংকা কের প পািতেতব্র aথবা েকান aপরাধমূলক িস াে র eবং তােদর 

মে  মীমাংসা কের েদয়, তেব তার েকান েগানাহ্ হেব না। িন য় আ াহ্ তা’আলা মাশীল, aিত দয়ালু।  

294. েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর uপর েরাজা ফরয করা হেয়েছ, েযরূপ ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূরব্বর্তী 

েলাকেদর uপর, েযন েতামরা পরেহযগারী aর্জন করেত পার।  

295. গণনার কেয়কিট িদেনর জ  aতঃপর েতামােদর মে  েয, aসুখ থাকেব aথবা সফের থাকেব, তার পে  a  

সমেয় েস েরাজা পূরণ কের িনেত হেব। আর eিট যােদর জ  aতয্  ক  দায়ক হয়, তারা eর পিরবের্ত eকজন িমস্

কীনেক খা দান করেব। েয ি  খুশীর সােথ সৎকর্ম কের, তা তার জ  ক াণ কর হয়। আর যিদ েরাজা রাখ, তেব 

েতামােদর জে  িবেশষ ক াণকর, যিদ েতামরা তা বুঝেত পার।  

296. রমযান মাসi হল েস মাস, যােত নািযল করা হেয়েছ েকারআন, যা মানুেষর জ  েহদােয়ত eবং সতয্পথ 

যা ীেদর জ  সু  পথ িনের্দশ আর ায় o a ােয়র মােঝ পার্থকয্ িবধানকারী। কােজi েতামােদর মে  েয েলাক e 
মাসিট পােব, েস e মােসর েরাযা রাখেব। আর েয েলাক aসু  িকংবা মুসািফর aব ায় থাকেব েস a  িদেন গণনা পূরণ 

করেব। আ াহ্ েতামােদর জ  সহজ করেত চান; েতামােদর জ  জিটলতা কামনা কেরন না যােত েতামরা গণনা পূরণ 

কর eবং েতামােদর েহদােয়ত দান করার দরুন আ াহ্ তা’আলার মহ  বর্ণনা কর, যােত েতামরা কৃত তা সব্ীকার কর।  

297. আর আমার বা ারা যখন েতামার কােছ িজে স কের আমার াপাের ব তঃ আিম রেয়িছ সি কেট। যারা ার্থনা 

কের, তােদর ার্থনা কবুল কের েনi, যখন আমার কােছ ার্থনা কের। কােজi আমার হুকুম মা  করা eবং আমার 

িত িনঃসংশেয় িবশব্াস করা তােদর eকা  কর্ত । যােত তারা সৎপেথ আসেত পাের।  

298. েরাযার রােত েতামােদর ীেদর সােথ সহবাস করা েতামােদর জ  হালাল করা হেয়েছ। তারা েতামােদর পির দ 

eবং েতামরা তােদর পির দ। আ াহ্ aবগত রেয়েছন েয, েতামরা আ তারণা করিছেল, সুতরাং িতিন েতামােদরেক 

মা কেরেছন eবং েতামােদর a াহিত িদেয়েছন। aতঃপর েতামরা িনেজেদর ীেদর সােথ সহবাস কর eবং যা িকছু 
েতামােদর জ  আ াহ্ দান কেরেছন, তা আহরন কর। আর পানাহার কর যত ণ না কাল েরখা েথেক েভােরর শু  
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েরখা পির ার েদখা যায়। aতঃপর েরাযা পূর্ণ কর রাত প । আর যত ণ েতামরা eেতকাফ aব ায় মসিজেদ aব ান 
কর, তত ণ প  ীেদর সােথ িমেশা না। ei হেলা আ াহ্ কর্তৃক ে েধ েদয়া সীমানা। aতeব, eর কােছo েযo না। 

eমিনভােব বর্ণনা কেরন আ াহ্ িনেজর আয়াত সমূহ মানুেষর জ , যােত তারা াচেত পাের।  

299. েতামরা a ায়ভােব eেক aপেরর স দ েভাগ কেরা না। eবং জনগেণর স েদর aংশিবেশেষ েজেন-শুেন পাপ 

প ায় আ সাৎ করার uে েশ শাসন কতৃপে র হােতo তুেল িদo না।  

29৯. েতামার িনকট তারা িজে স কের নতুন ােদর িবষেয়। বেল দাo েয eিট মানুেষর জ  সময় িনর্ধারণ eবং হেজব্র 

সময় িঠক করার মা ম। আর েপছেনর িদক িদেয় ঘের েবশ করার মে  েকান েনকী বা ক াণ েনi। aব  েনকী 
হল আ াহেক ভয় করার মে । আর েতামরা ঘের েবশ কর দরজা িদেয় eবং আ াহ্েক ক ভয় করেত থাক যােত 
েতামরা িনেজেদর বাসনায় কৃতকা  হেত পার।  

2৯1. আর লড়াi কর আ াহ্র oয়াে  তােদর সােথ, যারা লড়াi কের েতামােদর সােথ। aব  কােরা িত বাড়াবািড় 

কেরা না। িন য়i আ াহ্ সীমাল নকারীেদরেক পছ  কেরন না।  

2৯2. আর তােদরেক হতয্াকর েযখােন পাo েসখােনi eবং তােদরেক েবর কের দাo েসখান েথেক েযখান েথেক তারা 

েবর কেরেছ েতামােদরেক। ব তঃ েফতনা ফয্াসাদ বা দা া-হা ামা সৃি  করা হতয্ার েচেয়o কিঠন aপরাধ। আর 

তােদর সােথ লড়াi কেরা না মসিজদুল হারােমর িনকেট যত ণ না তারা েতামােদর সােথ েসখােন লড়াi কের। aব  
যিদ তারা িনেজরাi েতামােদর সােথ লড়াi কের। তাহেল তােদরেক হতয্া কর। ei হল কােফরেদর শাি ।   

2৯3. আর তারা যিদ িবরত থােক, তাহেল আ াহ্ aতয্  দয়ালু।  

2৯4. আর েতামরা তােদর সােথ লড়াi কর, েয প  না েফতনার aবসান হয় eবং আ াহ্র দব্ীন িতি ত হয়। 

aতঃপর যিদ তারা িনবৃত হেয় যায় তাহেল কােরা িত েকান জবরদি  েনi, িক  যারা যােলম (তােদর াপাের 

আলাদা)।  

2৯5. স ািনত মাসi স ািনত মােসর বদলা। আর স ান র া করারo বদলা রেয়েছ। ব তঃ যারা েতামােদর uপর 

জবর দি  কেরেছ, েতামরা তােদর uপর জবরদি  কর, েযমন জবরদি  তারা কেরেছ েতামােদর uপর। আর েতামরা 

আ াহেক ভয় কর eবং েজেন রাখ, যারা পরেহযগার, আ াহ্ তােদর সােথ রেয়েছন।  

2৯6. আর য় কর আ াহ্র পেথ, তেব িনেজর জীবনেক ধব্ংেসর স ুখীন কেরা না। আর মানুেষর িত aনু হ কর। 

আ াহ্ aনু হকারীেদরেক ভালবােসন।  
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2৯7. আর েতামরা আ াহ্র uে ে  হ  o oমরাহ পিরপূর্ণ ভােব পালন কর। যিদ েতামরা বাধা া  হo, তাহেল 

েকারবানীর জ  যািকছু সহজলভয্, তাi েতামােদর uপর ধা । আর েতামরা তত ণ প  মাথা মু ন করেব না, 

যত ণ না েকারবাণী যথা ােন ে ৗেছ যােব। যারা েতামােদর মে  aসু  হেয় পড়েব িকংবা মাথায় যিদ েকান ক  থােক, 

তাহেল তার পিরবের্ত েরাজা করেব িকংবা খয়রাত েদেব aথবা কুরবানী করেব। আর েতামােদর মে  যারা হ  o 
oমরাহ্ eকে  eকi সােথ পালন করেত চাo, তেব যািকছু সহজলভয্, তা িদেয় কুরবানী করাi তার uপর কর্ত । 

ব তঃ যারা েকারবানীর পশু পােব না, তারা হে র িদনগুেলার মে  েরাজা রাখেব িতনিট আর সাতিট েরাযা রাখেব 

িফের যাবার পর। eভােব দশিট েরাযা পূর্ণ হেয় যােব। e িনের্দশিট তােদর জ , যােদর পিরবার পিরজন মসিজদুল 

হারােমর আেশ-পােশ বসবাস কের না। আর আ াহ্েক ভয় করেত থাক। সে হাতীতভােব েজেনা েয,আ াহ্র আযাব 

বড়i কিঠন।  

2৯8. হে র কেয়কিট মাস আেছ সুিবিদত। eসব মােস েয েলাক হে র পিরপূর্ণ িনয়ত করেব, তার পে  ীo সােথ 

িনরাভরণ হoয়া জােয়জ নয়। না aেশাভন েকান কাজ করা, না ঝাগড়া-িববাদ করা হে র েসi সময় জােয়জ নয়। আর 

েতামরা যািকছু সৎকাজ কর, আ াহ্ েতা জােনন। আর েতামরা পােথয় সােথ িনেয় নাo। িনঃসে েহ সেরব্া ম পােথয় 

হে  আ াহ্র ভয়। আর আমােক ভয় করেত থাক, েহ বুি মানগন! েতামােদর uপর েতামােদর পালনকর্তার aনু হ 

aেনব্ষণ করায় েকান পাপ েনi। 

2৯9. েতামােদর uপর েতামােদর পালনকর্তার aনু হ aেনব্ষন করায় েকান পাপ েনi। aতঃপর যখন তoয়ােফর জ  

িফের আসেব আরাফাত েথেক, তখন মাশ’ আের-হারােমর িনকেট আ াহেক রণ কর। আর ােক রণ কর েতমিন 

কের, েযমন েতামািদগেক েহদােয়ত করা হেয়েছ। আর িন য়i iিতপূেরব্ েতামরা িছেল a ।  

2৯৯. aতঃপর তoয়ােফর জে  তগিতেত েসখান েথেক িফের আস, েযখান েথেক সবাi িফের। আর আ াহ্র কােছi 

মাগেফরাত কামনা কর। িন য়i আ াহ্ মাকারী, করুনাময়।  

311. আর aতঃপর যখন হে র যাবতীয় aনু ানি য়ািদ সমা  কের সারেব, তখন রণ করেব আ াহ্েক, 

েযমনকের েতামরা রণ করেত িনেজেদর বাপ-দাদােদরেক; বরং তার েচেয়o েবশী রণ করেব। তারপর aেনেক েতা 

বেল েয পরoয়ােদগার! আমািদগেক দুিনয়ােত দান কর। aথচ তার জে  পরকােল েকান aংশ েনi।  

312. আর তােদর মে  েকu েকu বেল-েহ পরoয়ারেদগার! আমািদগেক দুনয়ােতo ক াণ দান কর eবং আেখরােতo 

ক াণ দান কর eবং আমািদগেক েদাযেখর আযাব েথেক র া কর।  

313. eেদরi জ  aংশ রেয়েছ িনেজেদর uপাির্জত স েদর। আর আ াহ্ ত িহসাব হণকারী।  
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314. আর রণ কর আ াহ্েক িনির্দ  সংখয্ক কেয়কিট িদেন। aতঃপর েয েলাক তাড়াহুড়া কের চেল যােব শুধু দু, 

িদেনর মে , তার জে  েকান পাপ েনi। আর েয েলাক েথেক যােব ার uপর েকান পাপ েনi, aব  যারা ভয় কের। 

আর েতামরা আ াহেক ভয় করেত থাক eবং িনি ত েজেন রাখ, েতামরা সবাi তার সামেন সমেবত হেব।  

315. আর eমন িকছু েলাক রেযেছ যােদর পাির্থব জীবেনর কথাবার্তা েতামােক চমৎকৃত করেব। আর তারা সা য্ 

াপন কের আ াহ্েক িনেজর মেনর কথার াপাের। কৃতপে  তারা কিঠন ঝগড়ােট েলাক।  

316. যখন িফের যায় তখন েচ া কের যােত েসখােন aক াণ সৃি  করেত পাের eবং শ ে  o াণনাশ করেত 

পাের। আ াহ্ ফাসাদ o দা া-হা ামা পছ  কেরন না।  

317. আর যখন তােক বলা হয় েয, আ াহেক ভয় কর, তখন তার পাপ তােক aহ াের uদব্ু  কের। সুতরাং তার জে  

েদাযখi যেথ । আর িনঃসে েহ তা হেলা িনকৃ তর িঠকানা।  

318. আর মানুেষর মােঝ eক ে ণীর েলাক রেয়েছ যারা আ াহ্র স ি কে  িনেজেদর জােনর বািজ রােখ। আ াহ্ 

হেলন ার বা ােদর িত aতয্  েমেহরবান।  

319. েহ ঈমানদার গন! েতামরা পিরপূর্ণভােব iসলােমর a র্ভু  হেয় যাo eবং শয়তােনর পদাংক aনুসরণ কর না। 

িনি ত রূেপ েস েতামােদর কা  শ ।  

31৯. aতঃপর েতামােদর মােঝ পির ার িনের্দশ eেস েগেছ বেল জানার পেরo যিদ েতামরা পদ িলত হo, তাহেল 

িনি ত েজেন েরেখা, আ াহ্, পরা মশালী, িব ।  

321. তারা িক েস িদেকi তািকেয় রেয়েছ েয, েমেঘর আড়ােল তােদর সামেন আসেবন আ াহ্ o েফেরশতাগণ ? আর 

তােতi সব মীমাংসা হেয় যােব। ব তঃ সবকা কলাপi আ াহ্র িনকট িগেয় ে ৗছেব।  

322. বনী iসরাঈলিদগেক িজে স কর, তােদরেক আিম কত  িনর্দশনাবলী দান কেরিছ। আর আ াহ্র েনয়ামত 

েপৗেছ যাoয়ার পর যিদ েকu েস েনয়ামতেক পিরবির্তত কের েদয়, তেব আ াহ্র আযাব aিত কিঠন।  

323. পাির্থব জীবেনর uপর কােফরিদগেক u  কের েদয়া হেয়েছ। আর তারা ঈমানদারেদর িত ল য্ কের 

হাসাহািস কের। প া ের যারা পরেহযগার তারা েসi কােফরেদর তুলনায় েকয়ামেতর িদন aতয্  u ম াদায় থাকেব। 
আর আ াহ্ যােক i া সীমাহীন রুযী দান কেরন। 

324. সকল মানুষ eকi জািত স ার a র্ভু  িছল। aতঃপর আ াহ্ তা’আলা পয়গমব্র পাঠােলন সুসংবাদদাতা o ভীিত 

দর্শনকরী িহসােব। আর ােদর সােথ aবর্তীণ করেলন সতয্ িকতাব, যােত মানুেষর মােঝ িবতর্কমূলক িবষেয় মীমাংসা 
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করেত পােরন। ব তঃ িকতােবর াপাের a  েকu মতেভদ কেরিন; িক  পির ার িনের্দশ eেস যাবার পর িনেজেদর 

পারসপিরক েজদবশতঃ তারাi কেরেছ, যারা িকতাব া  হেয়িছল। aতঃপর আ াহ্ ঈমানদারেদরেক েহদােয়ত 

কেরেছন েসi সতয্ িবষেয়, েয াপাের তারা মতেভদ িল  হেয়িছল। আ াহ্ যােক i া, সরল পথ বদেল েদন।  

325. েতামােদর িক ei ধারণা েয, েতামরা জা ােত চেল যােব, aথচ েস েলাকেদর aব া aিত ম করিন যারা 

েতামােদর পূেরব্ aতীত হেয়েছ। তােদর uপর eেসেছ িবপদ o ক । আর eমিন ভােব িশহিরত হেত হেয়েছ যােত নবী o 
ার িত যারা ঈমান eেনিছল তােদরেক প  eকথা বলেত হেয়েছ েয, কখন আসেব আ াহ্র সাহাে ! েতামরা 

েশােন নাo, আ াহ্র সাহাে  eকা i িনকটবর্তী।  

326. েতামার কােছ িজে স কের, িক তারা য় করেব? বেল দাo-েয ব i েতামরা য় কর, তা হেব িপতা-মাতার 

জে , আ ীয়-আপনজেনর জে , eতীম-aনাথেদর জে , aসহায়েদর জে  eবং মুসািফরেদর জে । আর েতামরা 

েয েকান সৎকাজ করেব, িনঃসে েহ তা aতয্  ভালভােবi আ াহর জানা রেয়েছ।  

327. েতামােদর uপর যু  ফরয করা হেয়েছ, aথচ তা েতামােদর কােছ aপছ নীয়। প া ের েতামােদর কােছ হয়েতা 

েকান eকটা িবষয় পছ সi নয়, aথচ তা েতামােদর জ  ক াণকর। আর হয়েতাবা েকান eকিট িবষয় েতামােদর 

কােছ পছ নীয় aথচ েতামােদর জে  aক াণকর। ব তঃ আ াহ্i জােনন, েতামরা জান না।  

328. স ািনত মাস স ের্ক েতামার কােছ িজে স কের েয, তােত যু  করা েকমন? বেল দাo eেত যু  করা ভীষণ বড় 

পাপ। আর আ াহ্র পেথ িতব কতা সৃি  করা eবং কুফরী করা, মসিজেদ-হারােমর পেথ বাধা েদয়া eবং েসখানকার 

aিধবাসীেদরেক বিহ ার করা, আ াহ্র িনকট তার েচেয়o বড় পাপ। আর ধের্মর াপাের েফতনা সৃি  করা নরহতয্া 

aেপ াo মহা পাপ। ব তঃ তারা েতা সরব্দাi েতামােদর সােথ যু  করেত থাকেব, যােত কের েতামািদগেক দব্ীন েথেক 

িফিরেয় িদেত পাের যিদ স ব হয়। েতামােদর মে  যারা িনেজর দব্ীন েথেক িফের াড়ােব eবং কােফর aব ায় 
মৃতুয্বরণ করেব, দুিনয়া o আেখরােত তােদর যাবতীয় আমল িবন  হেয় যােব। আর তারাi হেলা েদাযখবাসী। তােত 

তারা িচরকাল বাস করেব।  

329. আর eেত েকান সে েহর aবকাশ েনi েয, যারা ঈমান eেনেছ eবং যারা িহজরত কেরেছ আর আ াহ্র পেথ 

লড়াi (েজহাদ) কেরেছ, তারা আ াহ্র রহমেতর তয্াশী। আর আ াহ্ হে ন মাকারী করুনাময়।  

32৯. তারা েতামােক মদ o জুয়া স ের্ক িজে স কের। বেল দাo, eত uভেয়র মে  রেয়েছ মহাপাপ। আর মানুেষর 

জে  uপকািরতাo রেয়েছ, তেব eগুেলার পাপ uপকািরতা aেপ া aেনক বড়। আর েতামার কােছ িজে স কের, িক 
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তারা য় করেব? বেল দাo, িনেজেদর েয়াজনীয় েয়র পর যা ােচ তাi খরচ করেব। eভােবi আ াহ্ েতামােদর 

জে  িনের্দশ সু রূেপ বর্ণনা কেরন, যােত েতামরা িচ া করেত পার।  

331. দুিনয়া o আেখরােতর িবষেয়। আর েতামার কােছ িজে স কের, eতীম সং া  হুকুম। বেল দাo, তােদর কাজ-

কর্ম সিঠকভােব গুিছেয় েদয়া u ম আর যিদ তােদর য়ভার িনেজর সােথ িমিশেয় নাo, তাহেল মেন করেব তারা 

েতামােদর ভাi । ব তঃ aম লকামী o ম লকামীেদরেক আ াহ্ জােনন। আ াহ্ যিদ i া করেতন, তাহেল েতামােদর 

uপর জিটলতা আেরাপ করেত পারেতন। িন য়i িতিন পরা মশালী, মহা ।  

332. আর েতামরা মুশেরক নারীেদরেক িবেয় কেরানা, যত ণ না তারা ঈমান হণ কের। aব  মুসলমান ীতদাসী 

মুশেরক নারী aেপ া u ম, যিদo তােদরেক েতামােদর কােছ ভােলা লােগ। eবং েতামরা (নারীরা) েকান মুশেরেকর 

সে  িববাহ ব েন আব  হেয়া না, েয প  েস ঈমান না আেন। eকজন মুসলমান ীতদাসo eকজন মুশেরেকর 

তুলনায় aেনক ভাল, যিদo েতামরা তােদর েদেখ েমািহত হo। তারা েদাযেখর িদেক আহবান কের, আর আ াহ্ িনেজর 

হুকুেমর মা েম আহবান কেরন জা াত o মার িদেক। আর িতিন মানুষেক িনেজর িনের্দশ বাতেল েদন যােত তারা 
uপেদশ হণ কের।  

333. আর েতামার কােছ িজে স কের হােয়য (ঋতু) স ের্ক। বেল দাo, eটা aশুিচ। কােজi েতামরা হােয়য aব ায় 

ীগমন েথেক িবরত থাক। তখন প  তােদর িনকটবর্তী হেব না, যত ণ না তারা পিব  হেয় যায়। যখন u ম রূেপ 

পিরশু  হেয় যােব, তখন গমন কর তােদর কােছ, েযভােব আ াহ্ েতামােদরেক হুকুম িদেয়েছন। িন য়i আ াহ্ 

তoবাকারী eবং aপিব তা েথেক যারা ে েচ থােক তােদরেক পছ  কেরন।  

334. েতামােদর ীরা হেলা েতামােদর জ  শ  ে । েতামরা েযভােব i া তােদরেক বহার কর। আর িনেজেদর 

জ  আগামী িদেনর ব া কর eবং আ াহ্েক ভয় করেত থাক। আর িনি তভােব েজেন রাখ েয, আ াহ্র সােথ 

েতামােদরেক সা াত করেতi হেব। আর যারা ঈমান eেনেছ তােদরেক সুসংবাদ জািনেয় দাo।  

335. আর িনেজেদর শপেথর জ  আ াহ্র নামেক ল য্ব  বািনo না মানুেষর সােথ েকান আচার আচরণ েথেক 

পরেহযগারী েথেক eবং মানুেষর মােঝ মীমাংসা কের েদয়া েথেক ে েচ থাকার uে ে । আ াহ্ সবিকছুi শুেনন o 
জােনন।  

336. েতামােদর িনরর্থক শপেথর জ  আ াহ্ েতামােদরেক ধরেবন না, িক  েসসব কসেমর াপাের ধরেবন, 

েতামােদর মন যার িত া কেরেছ। আর আ াহ্ হে ন মাকারী €ধ শীল।  
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337. যারা িনেজেদর ীেদর িনকট গমন করেবনা বেল কসম েখেয় বেস তােদর জ  চার মােসর aবকাশ রেয়েছ 

aতঃপর যিদ পারসপিরক িমল-িমশ কের েনয়, তেব আ াহ্ ামাকারী দয়ালু।  

338. আর যিদ বর্জন করার সংক  কের েনয়, তাহেল িন য়i আ াহ্ বণকারী o ানী।  

339. আর তালাক া া নারী িনেজেক aেপ ায় রাখেব িতন হােয়য প । আর যিদ েস আ াহ্র িত eবং আেখরাত 

িদবেসর uপর ঈমানদার হেয় থােক, তাহেল আ াহ্ যা তার জরা েত সৃি  কেরেছন তা লুিকেয় রাখা জােয়জ নয়। আর 

যিদ স াব েরেখ চলেত চায়, তাহেল তােদরেক িফিরেয় েনবার aিধকার তােদর সব্ামীরা সংর ণ কের। আর পুরুষেদর 

েযমন ীেদর uপর aিধকার রেয়েছ, েতমিন ভােব ীেদরo aিধকার রেয়েছ পুরুষেদর uপর িনয়ম aনুযায়ী। আর 

নারীরেদর oপর পুরুষেদর ে তব্ রেয়েছ। আর আ াহ্ হে  পরা মশালী, িব ।  

33৯. তালােক রাজী হ’ল দুবার প  তারপর হয় িনয়মানুযায়ী রাখেব, না হয় সহৃদয়তার সে  বর্জন করেব। আর 

িনেজর েদয়া স দ েথেক িকছু িফিরেয় েনয়া েতামােদর জ  জােয়য নয় তােদর কাছ েথেক। িক  েয ে ে  সব্ামী o ী 
uভেয়i e াপাের ভয় কের েয, তারা আ াহ্র িনের্দশ বজায় রাখেত পারেব না, aতঃপর যিদ েতামােদর ভয় হয় েয, 

তারা uভেয়i আ াহ্র িনের্দশ বজায় রাখেত পারেব না, তাহেল েসে ে  ী যিদ িবিনময় িদেয় a াহিত িনেয় েনয়, 

তেব uভেয়র মে  কােরারi েকান পাপ েনi। ei হেলা আ াহ কর্তৃক িনর্ধািরত সীমা। কােজi eেক aিত ম কেরা না। 
ব তঃ যারা আ াহ্ কর্তৃক িনর্ধািরত সীমা ল ন করেব, তারাi জােলম।  

341. তারপর যিদ েস ীেক (তৃতীয়বার) তালাক েদয়া হয়, তেব েস ী েয প  তােক ছাড়া aপর েকান সব্ামীর সােথ 

িবেয় কের না েনেব, তার জ  হালাল নয়। aতঃপর যিদ িদব্তীয় সব্ামী তালাক িদেয় েদয়, তাহেল তােদর uভেয়র জ i 

পরসপরেক পুনরায় িবেয় করােত েকান পাপ েনi। যিদ আ াহ্র হুকুম বজায় রাখার i া থােক। আর ei হেলা আ াহ্ 
কর্তৃক িনর্ধািরত সীমা; যারা uপলি  কের তােদর জ  eসব বর্ণনা করা হয়।  

342. আর যখন েতামরা ীেদরেক তালাক িদেয় দাo, aতঃপর তারা িনর্ধািরত i ত সমা  কের েনয়, তখন েতামরা 

িনয়ম aনুযায়ী তােদরেক েরেখ দাo aথবা সহানুভুিতর সােথ তােদরেক মু  কের দাo। আর েতামরা তােদরেক 
জব্ালাতন o বাড়াবািড় করার uে ে  আটেক েরেখা না। আর যারা eমন করেব, িন য়i তারা িনেজেদরi িত 

করেব। আর আ াহ্র িনের্দশেক হা কর িবষেয় পিরণত কেরা না। আ াহ্র েস aনু েহর কথা রণ কর, যা 

েতামােদর uপর রেয়েছ eবং তাo রণ কর, েয িকতাব o ােনর কথা েতামােদর uপর নািযল করা হেয়েছ যার দব্ারা 

েতামােদরেক uপেদশ দান করা হয়। আ াহ্েক ভয় কর eবং েজেন রাখ েয, আ াহ্ সরব্িবষেয়i ানময়।  

343. আর যখন েতামরা ীেদরেক তালাক িদেয় দাo eবং তারপর তারাo িনর্ধািরত i ত পূর্ন করেত থােক, তখন 

তােদরেক পূরব্ সব্ামীেদর সােথ পারসপিরক স িতর িভি েত িনয়মানুযায়ী িবেয় করেত বাধাদান কেরা না। e uপেদশ 
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তােকi েদয়া হে , েয আ াহ্ o েকয়ামত িদেনর uপর িবশব্াস াপন কেরেছ। eর মে  েতামােদর জ  রেয়েছ eকা  

পিরশু তা o aেনক পিব তা। আর আ াহ্ জােনন, েতামরা জান না।  

344. আর স ানবতী নারীরা তােদর স ানেদরেক পূর্ন দু’বছর দুধ খাoয়ােব, যিদ দুধ খাoয়াবার পূর্ণ েময়াদ সমা  

করেত চায়। আর স ােনর aিধকারী aর্থাৎ, িপতার uপর হেলা েস সম  নারীর েখার-েপােষর দািয়তব্ চিলত িনয়ম 

aনুযায়ী। কাuেক তার সামর্থািতির  চােপর স ুখীন করা হয় না। আর মােক তার স ােনর জ  িত  করা যােব না। 
eবং যার স ান তােকo তার স ােনর কারেণ িতর স ুখীন করা যােব না। আর oয়ািরসেদর uপরo দািয়তব্ ei। 
তারপর যিদ িপতা-মাতা i া কের, তাহেল দু’বছেরর িভতেরi িনেজেদর পার িরক পরামর্শ েম দুধ ছািড়েয় িদেত 

পাের, তােত তােদর েকান পাপ েনi, আর যিদ েতামরা েকান ধা ীর দব্ারা িনেজর স ানেদরেক দুধ খাoয়ােত চাo, 

তাহেল যিদ েতামরা সা কৃত চিলত িবিনময় িদেয় দাo তােতo েকান পাপ েনi। আর আ াহ্েক ভয় কর eবং েজেন 
েরেখা েয, আ াহ্ েতামােদর যাবতীয় কাজ aতয্  ভাল কেরi েদেখন।  

345. আর েতামােদর মে  যারা মৃতুয্বরণ করেব eবং িনেজেদর ীেদরেক েছেড় যােব, তখন েস ীেদর কর্ত  হেলা 

িনেজেক চার মাস দশ িদন প  aেপ া কিরেয় রাখা। তারপর যখন i ত পূর্ণ কের েনেব, তখন িনেজর াপাের নীিত 

স ত ব া িনেল েকান পাপ েনi। আর েতামােদর যাবতীয় কােজর াপােরi আ াহ্র aবগিত রেয়েছ।  

346. আর যিদ েতামরা আকার iি েত েস নারীর িবেয়র পয়গাম দাo, িকংবা িনেজেদর মেন েগাপন রাখ, তেব তােতo 

েতামােদর েকান পাপ েনi, আ াহ্ জােনন েয, েতামরা aব i েস নারীেদর কথা uে খ করেব। িক  তােদর সােথ 

িবেয় করার েগাপন িত িত িদেয় েরেখা না। aব  শরীয়েতর িনর্ধািরত থা aনুযায়ী েকান কথা সা  কের েনেব। 
আর িনর্ধািরত i ত সমাি  প ােয় না যাoয়া aবিধ িবেয় করার েকান i া কেরা না। আর eকথা েজেন েরেখা েয, 

েতামােদর মেন েয কথা রেয়েছ, আ াহ্র তা জানা আেছ। কােজi ােক ভয় করেত থাক। আর েজেন েরেখা েয, আ াহ্ 

মাকারী o €ধ শীল।  

347. ীেদরেক র্শ করার আেগ eবং েকান েমাহর সা  করার পূেরব্o যিদ তালাক িদেয় দাo, তেব তােতo 

েতামােদর েকান পাপ েনi। তেব তােদরেক িকছু খরচ েদেব। আর সামর্ বানেদর জ  তােদর সামর্  aনুযায়ী eবং কম 
সামর্ বানেদর জ  তােদর সা  aনুযায়ী। েয খরচ চিলত রেয়েছ তা সৎকর্মশীলেদর uপর দািয়তব্।  

348. আর যিদ েমাহর সা  করার পর র্শ করার পূেরব্ তালাক িদেয় দাo, তাহেল েয, েমাহর সা  করা হেয়েছ 

তার aের্ধক িদেয় িদেত হেব। aব  যিদ নারীরা মা কের েদয় িকংবা িবেয়র ব ন যার aিধকাের েস (aর্থাৎ, সব্ামী) 

যিদ মা কের েদয় তেব তা সব্ত  কথা। আর েতামরা পুরুষরা যিদ মা কর, তেব তা হেব পরেহযগারীর িনকটবর্তী। 
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আর পারসপিরক সহানুভূিতর কথা িবসমৃত হেয়া না। িন য় েতামরা যা িকছু কর আ াহ্ েসসবi aতয্  ভাল কের 
েদেখন।  

349. সম  নামােযর িত য বান হo, িবেশষ কের ম বর্তী নামােযর াপাের। আর আ াহ্র সামেন eকা  আদেবর 

সােথ াড়াo।  

34৯. aতঃপর যিদ েতামােদর কােরা াপাের ভয় থােক, তাহেল পদচারী aব ােতi পেড় নাo aথবা সoয়ারীর uপের। 

তারপর যখন েতামরা িনরাপ া পােব, তখন আ াহ্েক রণ কর, েযভােব েতামােদর েশখােনা হেয়েছ, যা েতামরা 

iিতপূেরব্ জানেত না।  

351. আর যখন েতামােদর মে  যারা মৃতুয্বরণ করেব তখন ীেদর ঘর েথেক েবর না কের eক বছর প  তােদর 

খরেচর াপাের oিসয়ত কের যােব। aতঃপর যিদ েস ীরা িনেজ েথেক েবিরেয় যায়, তাহেল েস নারী যিদ িনেজর 

াপাের েকান u ম ব া কের, তেব তােত েতামােদর uপর েকান পাপ েনi। আর আ াহ্ হে ন পরা মশালী 

িব তা স ।  

352. আর তালাক া া নারীেদর জ  চিলত িনয়ম aনুযায়ী খরচ েদয়া পরেহযগারেদর uপর কর্ত ।  

353. eভােবi আ াহ্ তা’আলা েতামােদর জ  সব্ীয় িনের্দশ বর্ণনা কেরন যােত েতামরা তা বুঝেত পার।  

354. তুিম িক তােদরেক েদখিন, যারা মৃতুয্র ভেয় িনেজেদর ঘর েছেড় েবিরেয় িগেয়িছেলন? aথচ তারা িছল হাজার 

হাজার। তারপর আ াহ্ তােদরেক বলেলন মের যাo। তারপর তােদরেক জীিবত কের িদেলন। িন য়i আ াহ্ মানুেষর 
uপর aনু হকারী। িক  aিধকাংশ েলাক শুকিরয়া কাশ কের না।  

355. আ াহ্র পেথ লড়াi কর eবং েজেন রাখ, িনঃসে েহ আ াহ্ সবিকছু জােনন, সবিকছু শুেনন।  

356. eমন েক আেছ েয, আ াহ্েক করজ েদেব, u ম করজ; aতঃপর আ াহ্ তােক িদব্গুণ-বহুগুণ বৃি  কের িদেবন। 

আ াহ্i সংেকািচত কেরন eবং িতিনi শ তা দান কেরন eবং ারi িনকট েতামরা সবাi িফের যােব।   

357. মূসার পের তুিম িক বনী iসরাঈেলর eকিট দলেক েদখিন, যখন তারা বেলেছ িনেজেদর নবীর কােছ েয, 

আমােদর জ  eকজন বাদশাহ িনর্ধািরত কের িদন যােত আমরা আ াহ্র পেথ যু  করেত পাির। নবী বলেলন, 

েতামােদর িতo িক eমন ধারণা করা যায় েয, লড়াiর হুকুম যিদ হয়, তাহেল তখন েতামরা লড়েব না? তারা বলল, 

আমােদর িক হেয়েছ েয, আমরা আ াহ্র পেথ লড়াi করব না। aথচ আমরা িবতািড়ত হেয়িছ িনেজেদর ঘর-বাড়ী o 

স ান-স িত েথেক। aতঃপর যখন লড়াiেয়র িনের্দশ হেলা, তখন সামা  কেয়কজন ছাড়া তােদর সবাi ঘুের াড়ােলা। 

আর আ াহ্ তা’আলা জােলমেদর ভাল কেরi জােনন।  
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358. আর তােদরেক তােদর নবী বলেলন,-িন য়i আ াহ্ তালূতেক েতামােদর জ  বাদশাহ সা  কেরেছন। তারা 

বলেত লাগল তা েকমন কের হয় েয, তার শাসন চলেব আমােদর uপর। aথচ রা মতা পাoয়ার ে ে  তার েচেয় 

আমােদরi aিধকার েবশী। আর েস স েদর িদক িদেয়o স ল নয়। নবী বলেলন,-িন য় আ াহ্ েতামােদর uপর 

তােক পছ  কেরেছন eবং সব্া য্ o ােনর িদক িদেয় াচু  দান কেরেছন। ব তঃ আ াহ্ তােকi রাজয্ দান কেরন, 

যােক i া। আর আ াহ্ হেলন aনু হ দানকারী eবং সব িবষেয় aবগত।  

359. বনী-iসরাঈলেদরেক তােদর নবী আেরা বলেলন, তালুেতর েনতৃেতব্র িচ  হেলা ei েয, েতামােদর কােছ eকটা 

িস ক আসেব েতামােদর পালকর্তার প  েথেক েতামােদর মেনর স ি র িনিমে । আর তােত থাকেব মূসা, হারুন eবং 

ােদর স ানবের্গর পিরতয্  িকছু সাম ী। িস কিটেক বেয় আনেব েফেরশতারা। েতামরা যিদ ঈমানদার হেয় থাক, 

তাহেল eেত েতামােদর জ  িনি তi পিরপূর্ণ িনদর্শন রেয়েছ।  

35৯. aতঃপর তালূত যখন €স -সাম  িনেয় েবরুল, তখন বলল, িন য় আ াহ্ েতামািদগেক পরী া করেবন eকিট 

নদীর মা েম। সুতরাং েয েলাক েসi নদীর পািন পান করেব েস আমার নয়। আর েয, েলাক তার সব্াদ হণ করেলা না, 

িন য়i েস আমার েলাক। িক  েয েলাক হােতর জলা ভের সামা  েখেয় েনেব তার েদাষaব  েতমন গুরুতর হেব 
না। aতঃপর সবাi পান করল েস পািন, সামা  কেয়কজন ছাড়া। পের তালুত যখন তা পার হেলা eবং তার সােথ িছল 

মা  কেয়কজন ঈমানদার, তখন তারা বলেত লাগল, আজেকর িদেন জালুত eবং তার েসনাবািহনীর সােথ যু  করার 

শি  আমােদর েনi, যােদর ধারণা িছল েয, আ াহ্র সামেন তােদর eকিদন uপি ত হেত হেব, তারা বার বার বলেত 

লাগল, সামা  দলi িবরাট দেলর েমাকােবলায় জয়ী হেয়েছ আ াহ্র হুকুেম। আর যারা €ধ শীল আ াহ্ তােদর সােথ 

রেয়েছন।  

361. আর যখন তালুত o তার েসনাবািহনী শ র স ুখীন হল, তখন বলল, েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদর মেন 

€ধ  সৃি  কের দাo eবং আমােদরেক দৃঢ়পদ রাখ-আর আমােদর সাহা  কর েস কােফর জািতর িবরুে ।  

362. তারপর ঈমানদাররা আ াহ্র হুকুেম জালুেতর বািহনীেক পরািজত কের িদল eবং দাuদ জালূতেক হতয্া করল। 

আর আ াহ্ দাuদেক দান করেলন রাজয্ o aিভ তা। আর তােক যা চাiেলন িশখােলন। আ াহ্ যিদ eকজনেক 
aপরজেনর দব্ারা িতহত না করেতন, তাহেল েগাটা দুিনয়া িবধব্  হেয় েযেতা। িক  িবশব্বাসীর িত আ াহ্ eকা i 

দয়ালু, করুণাময়।  

363. eগুেলা হেলা আ াহ্র িনদর্শন, যা আমরা েতামােদরেক যথাযথভােব শুিনেয় থািক। আর আপিন িনি তi আমার 

রসূলগেণর a র্ভু ।  

“পারা 4” 
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364. ei রসূলগণ-আিম তােদর কাuেক কােরা uপর ম াদা িদেয়িছ। তােদর মে  েকu েতা হেলা তারা যার সােথ 

আ াহ্ কথা বেলেছন, আর কারo ম াদা u তর কেরেছন eবং আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক কৃ  মু’েজযা দান 

কেরিছ eবং তােক শি  দান কেরিছ ‘রুহূল কু স’ aর্থৎ িজবরাঈেলর মা েম। আর আ াহ্ যিদ i া করেতন, 

তাহেল পির ার িনের্দশ eেস যাবার পর পয়গমব্রেদর েপছেন যারা িছল তারা লড়াi করেতা না। িক  তােদর মে  
মতিবেরাধ সৃি  হেয় েগেছ। aতঃপর তােদর েকu েতা ঈমান eেনেছ, আর েকu হেয়েছ কােফর। আর আ াহ্ যিদ i া 

করেতন, তাহেল তারা পরসপর লড়াi করেতা, িক  আ াহ্ তাi কেরন, যা িতিন i া কেরন।  

365. েহ ঈমানদারগণ! আিম েতামােদরেক েয রুযী িদেয়িছ, েসিদন আসার পূেরব্i েতামরা তা েথেক য় কর, যােত না 

আেছ েবচা-েকনা, না আেছ সুপািরশ িকংবা ব তব্। আর কােফররাi হেলা কৃত যােলম।  

366. আ াহ্ ছাড়া a  েকান uপা  েনi, িতিন জীিবত, সবিকছুর ধারক। ােক ত াo র্শ করেত পাের না eবং 

িন াo নয়। আসমান o যমীেন যা িকছু রেয়েছ, সবi ার। েক আছ eমন, েয সুপািরশ করেব ার কােছ ার aনুমিত 

ছাড়া? দৃি র সামেন িকংবা িপছেন যা িকছু রেয়েছ েস সবi িতিন জােনন। ার ানসীমা েথেক তারা েকান িকছুেকi 

পিরেবি ত করেত পাের না, িক  যতটুকু িতিন i া কেরন। ার িসংহাসন সম  আসমান o যমীনেক পিরেবি ত কের 

আেছ। আর েসগুেলােক ধারণ করা ার পে  কিঠন নয়। িতিনi সেরব্া  eবং সরব্ােপ া মহান।  

367. দব্ীেনর াপাের েকান জবরদি  বা বা -বাধকতা েনi। িনঃসে েহ েহদায়াত েগামরাহী েথেক পৃথক হেয় েগেছ। 

eখন যারা পথ কারী ’তাগুত’েদরেক মানেব না eবং আ াহ্েত িবশব্াস াপন করেব, েস ধারণ কের িনেয়েছ সুদৃঢ় 

হাতল যা ভাংবার নয়। আর আ াহ্ সবi শুেনন eবং জােনন।  

368. যারা ঈমান eেনেছ, আ াহ্ তােদর aিভভাবক। তােদরেক িতিন েবর কের আেনন a কার েথেক আেলার িদেক। 

আর যারা কুফরী কের তােদর aিভভাবক হে  তাগুত। তারা তােদরেক আেলা েথেক েবর কের a কােরর িদেক িনেয় 
যায়। eরাi হেলা েদাযেখর aিধবাসী, িচরকাল তারা েসখােনi থাকেব।  

369. তুিম িক েস েলাকেক েদখিন, েয পালনকর্তার াপাের বাদানুবাদ কেরিছল i াহীেমর সােথ e কারেণ েয, আ াহ্ 

েস াি েক রাজয্ দান কেরিছেলন? i াহীম যখন বলেলন, আমার পালনকর্তা হেলন িতিন, িযিন জীবন দান কেরন 

eবং মৃতুয্ ঘটান। েস বলল, আিম জীবন দান কির eবং মৃতুয্ ঘিটেয় থািক। i াহীম বলেলন, িন য়i িতিন সু েক 

uিদত কেরন পূরব্ িদক েথেক eবার তুিম তােক পি ম িদক েথেক uিদত কর। তখন েস কােফর হতভমব্ হেয় েগল। আর 
আ াহ্ সীমালংঘণকারী স দায়েক সরল পথ দর্শন কেরন না।  

36৯. তুিম িক েস েলাকেক েদখিন েয eমন eক জনপদ িদেয় যাি ল যার বাড়ীঘরগুেলা েভে  ছােদর uপর পেড় িছল? 

বলল, েকমন কের আ াহ্ মরেনর পর eেক জীিবত করেবন? aতঃপর আ াহ্ তােক মৃত aব ায় রাখেলন eকশ 
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বছর। তারপর তােক uঠােলন। বলেলন, কত কাল eভােব িছেল? বলল আিম িছলাম, eকিদন কংবা eকিদেনর িকছু 

কম সময়। বলেলন, তা নয়; বরং তুিম েতা eকশ বছর িছেল। eবার েচেয় েদখ িনেজর খাবার o পানীেয়র িদেক-েসগুেলা 

পেচ যায় িন eবং েদখ িনেজর গাধািটর িদেক। আর আিম েতামােক মানুেষর জ  দৃ া  বানােত েচেয়িছ। আর 
হাড়গুেলার িদেক েচেয় েদখ েয, আিম eগুেলােক েকমন কের জুেড় েদi eবং েসগুেলার uপর মাংেসর আবরণ পিরেয় 

েদi। aতঃপর যখন তার uপর e aব া কািশত হল, তখন বেল uঠল-আিম জািন, িনঃসে েহ আ াহ্ সরব্ িবষেয় 

মতাশীল।  

371. আর রণ কর, যখন i াহীম বলল, েহ আমার পালনকর্তা আমােক েদখাo, েকমন কের তুিম মৃতেক জীিবত 

করেব। বলেলন; তুিম িক িবশব্াস কর না? বলল, aব i িবশব্াস কির, িক  েদখেত eজে  চাiিছ যােত a ের শাি  

লাভ করেত পাির। বলেলন, তাহেল চারিট পাখী ধের নাo। পের েসগুেলােক িনেজর েপাষ মািনেয় নাo, aতঃপর েসগুেলার 

েদেহর eেককিট aংশ িবিভ  পাহােড়র uপর েরেখ দাo। তারপর েসগুেলােক ডাক; েতামার িনকট েদৗেড় চেল আসেব। 

আর েজেন রােখা, িন য়i আ াহ্ পরা মশালী, aিত ান স ।  

372. যারা আ াহ্র রা ায় সব্ীয় ধন স দ য় কের, তােদর uদাহরণ eকিট বীেজর মত, যা েথেক সাতিট শীষ  জ ায়। 

েতয্কিট শীেষ eকশ কের দানা থােক। আ াহ্ aিত দানশীল, সরব্ ।  

373. যারা সব্ীয় ধন স দ আ াহ্র রা ায় য় কের, eরপর য় করার পর েস aনু েহর কথা কাশ কের না eবং 

ক o েদয় না, তােদরi জে  তােদর পালনকর্তার কােছ রেয়েছ পুর ার eবং তােদর েকান আশংকা েনi, তারা 

িচি তo হেব না।  

374. ন  কথা বেল েদয়া eবং মা দর্শন করা ঐ দান খয়রাত aেপ া u ম, যার পের ক  েদয়া হয়। আ াহ্ 

তা’আলা স দশালী, সিহ ।  

375. েহ ঈমানদারগণ!েতামরা aনু েহর কথা কাশ কের eবং ক  িদেয় িনেজেদর দান খয়রাত বরবাদ কেরা না েস 

ি র মত েয িনেজর ধন-স দ েলাক েদখােনার uে ে  য় কের eবং আ াহ্ o পরকােলর িত িবশব্াস রােখ না। 

aতeব, e াি র দৃ া  eকিট মসৃণ পাথেরর মত যার uপর িকছু মািট পেড়িছল। aতঃপর eর uপর বল বৃি  বির্ষত 

হেলা, aতঃপর তােক স র্ণ পির ার কের িদল। তারা ঐ ব র েকান সoয়াব পায় না, যা তারা uপার্জন কেরেছ। আ াহ্ 

কােফর স দায়েক পথ দর্শন কেরন না।  



34 
 

376. যারা আ াহ্র রা ায় সব্ীয় ধন-স দ য় কের আ াহ্র স ি  aর্জেনর লে য্ eবং িনেজর মনেক সুদৃঢ় করার 

জে  তােদর uদাহরণ িটলায় aবি ত বাগােনর মত, যােত বল বৃি পাত হয়; aতঃপর িদব্গুণ ফসল দান কের। যিদ 

eমন বল বৃি পাত নাo হয়, তেব হা া বর্ষণi যেথ । আ াহ্ েতামােদর কাজকর্ম যথার্থi তয্  কেরন।  

377. েতামােদর েকu পছ  কের েয, তার eকিট েখজুর o আ েরর বাগান হেব, eর তলেদশ িদেয় নদী বািহত হেব, 

আর eেত সরব্ কার ফল-ফসল থাকেব eবং েস বার্ধেকয্ েপৗছেব, তার দুরব্ল স ান স িতo থাকেব, eমতাব ায় e 

বাগােনর eকিট ঘূির্ণবা  আসেব, যােত আগুন রেয়েছ, aতঃপর বাগানিট ভ ীভূত হেয় যােব? eমিনভােব আ াহ্ 

তা’আলা েতামােদর জে  িনদর্শনসমূহ বর্ননা কেরন-যােত েতামরা িচ া-ভাবনা কর।  

378. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা সব্ীয় uপার্জন েথেক eবং যা আিম েতামােদর জে  ভূিম েথেক uৎপ  কেরিছ, তা েথেক 

uৎকৃ  ব  য় কর eবং তা েথেক িনকৃ  িজিনস য় করেত মন  কেরা না। েকননা, তা েতামরা কখনo হণ 

করেব না; তেব যিদ েতামরা েচাখ ব  কের িনেয় নাo। েজেন েরেখা, আ াহ্ aভাব মু , শংিসত।  

379. শয়তান েতামােদরেক aভাব aনটেনর ভীিত দর্শন কের eবং a ীলতার আেদশ েদয়। প া ের আ াহ্ 

েতামােদরেক িনেজর প  েথেক মা o েবশী aনু েহর oয়াদা কেরন। আ াহ্ াচু ময়, সুিব ।  

37৯. িতিন যােক i া িবেশষ ান দান কেরন eবং যােক িবেশষ ান দান করা হয়, েস ভুত ক াণকর ব  া  

হয়। uপেদশ তারাi হণ কের, যারা ানবান।  

381. েতামরা েয খয়রাত বা সদব্য্য় কর িকংবা েকান মানত কর, আ াহ্ িন য়i েসসব িকছুi জােনন। 

a ায়কারীেদর েকান সাহা কারী েনi।  

382. যিদ েতামরা কাে  দান-খয়রাত কর, তেব তা কতiনা u ম। আর যিদ খয়রাত েগাপেন কর eবং aভাব েদর 

িদেয় দাo, তেব তা েতামােদর জে  আরo u ম। আ াহ্ তা’আলা েতামােদর িকছু েগানাহ দূর কের িদেবন। আ াহ্ 

েতামােদর কাজ কের্মর খুব খবর রােখন।  

383. তােদরেক সৎপেথ আনার দায় েতামার নয়। বরং আ াহ্ যােক i া সৎপেথ পিরচািলত কেরন। েয মাল েতামরা 

য় কর, তা িনজ uপাকারাের্থi কর। আ াহ্র স ি  ছাড়া a  েকান uে ে  য় কেরা না। েতামরা েয, aর্থ য় 

করেব, তার পুর ার পুেরাপুির েপেয় যােব eবং েতামােদর িত a ায় করা হেব না।  

384. খয়রাত ঐ সকল গরীব েলােকর জে  যারা আ াহ্র পেথ আব  হেয় েগেছ-জীিবকার স ােন a  েঘারােফরা 

করেত স ম নয়। a  েলােকরা যা া না করার কারেণ তােদরেক aভাবমু  মেন কের। েতামরা তােদরেক তােদর 
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ল ণ দব্ারা িচনেব। তারা মানুেষর কােছ কাকুিত-িমনিত কের িভ া চায় না। েতামরা েয aর্থ য় করেব, তা আ াহ্ 

তা’আলা aব i পির াত।  

385. যারা সব্ীয় ধন-স দ য় কের, রাে  o িদেন, েগাপেন o কাে । তােদর জে  তােদর সoয়াব রেয়েছ তােদর 

পালনকর্তার কােছ। তােদর েকান আশং া েনi eবং তারা িচি ত o হেব না।  

386. যারা সুদ খায়, তারা িকয়ামেত দ ায়মান হেব, েযভােব দ ায়মান হয় ঐ ি , যােক শয়তান আসর কের পাগল 

কের েদয়। তােদর e aব ার কারণ ei েয, তারা বেলেছঃ য়-িব য় o েতা সুদ েনয়ারi মত! aথচ আ া’হ্ তা’আলা 

য়-িব য় €বধ কেরেছন eবং সুদ হারাম কেরেছন। aতঃপর যার কােছ তার পালনকর্তার প  েথেক uপেদশ eেসেছ 

eবং েস িবরত হেয়েছ, পূেরব্ যা হেয় েগেছ, তা তার। তার াপার আ াহ্র uপর িনর্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ েনয়, 

তারাi েদাযেখ যােব। তারা েসখােন িচরকাল aব ান করেব।  

387. আ াহ্ তা’আলা সুদেক িনি  কেরন eবং দান খয়রাতেক বির্ধত কেরন। আ াহ্ পছ  কেরন না েকান 

aিবশব্াসী পাপীেক।  

388. িন য়i যারা িবশব্াস াপন কেরেছ, সৎকাজ কেরেছ, নামায িতি ত কেরেছ eবং যাকাত দান কেরেছ, তােদর 

জে  তােদর পুর ার তােদর পালনকর্তার কেছ রেয়েছ। তােদর েকান শ া েনi eবং তারা দুঃিখত হেব না।  

389. েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং সুেদর েয সম  বেকয়া আেছ, তা পিরতয্াগ কর, যিদ েতামরা 

ঈমানদার হেয় থাক।  

38৯. aতঃপর যিদ েতামরা পিরতয্াগ না কর, তেব আ াহ্ o ার রসূেলর সােথ যু  করেত ত হেয় যাo। িক  যিদ 

েতামরা তoবা কর, তেব েতামরা িনেজর মূলধন েপেয় যােব। েতামরা কারo িত aতয্াচার কেরা না eবং েকu 

েতামােদর িত aতয্াচার করেব না।  

391. যিদ খাতক aভাব  হয়, তেব তােক স লতা আসা প  সময় েদয়া uিচত। আর যিদ মা কের দাo, তেব তা 

খুবi u ম যিদ েতামরা uপলি  কর।  

392. ঐ িদনেক ভয় কর, েয িদন েতামরা আ াহ্র কােছ তয্াবির্তত হেব। aতঃপর েতয্েকi তার কের্মর ফল 

পুেরাপুির পােব eবং তােদর িত েকান রূপ aিবচার করা হেব না।  

393. েহ মুিমনগণ! যখন েতামরা েকান িনির্দ  সমেয়র জে  ঋেনর আদান- দান কর, তখন তা িলিপব  কের নাo 

eবং েতামােদর মে  েকান েলখক ায়স তভােব তা িলেখ েদেব; েলখক িলখেত aসব্ীকার করেব না। আ াহ্ তােক 

েযমন িশ া িদেয়েছন, তার uিচত তা িলেখ েদয়া। eবং ঋন হীতা েযন েলখার িবষয় বেল েদয় eবং েস েযন সব্ীয় 
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পালনকর্তা আ াহ্েক ভয় কের eবং েলখার মে  িব মা o েবশ কম না কের। aতঃপর ঋণ হীতা যিদ িনেরব্াধ হয় 
িকংবা দূরব্ল হয় aথবা িনেজ েলখার িবষয়ব  বেল িদেত a ম হয়, তেব তার aিভভাবক ায়স তভােব িলখােব। 

দুজন সা ী কর, েতামােদর পুরুষেদর মে  েথেক। যিদ দুজন পুরুষ না হয়, তেব eকজন পুরুষ o দুজন মিহলা। ঐ 

সা ীেদর ম  েথেক যােদরেক েতামরা পছ  কর যােত eকজন যিদ ভুেল যায়, তেব eকজন a জনেক রণ কিরেয় 

েদয়। যখন ডাকা হয়, তখন সা ীেদর aসব্ীকার করা uিচত নয়। েতামরা eটা িলখেত aলসতা কেরানা, তা েছাট েহাক 

িকংবা বড়, িনির্দ  সময় প । e িলিপব  করণ আ াহ্র কােছ সুিবচারেক aিধক কােয়ম রােখ, সা য্েক aিধক 

সুসংহত রােখ eবং েতামােদর সে েহ পিতত না হoয়ার পে  aিধক uপযু । িক  যিদ কারবার নগদ হয়, পর র 

হােত হােত আদান- দান কর, তেব তা না িলখেল েতামােদর িত েকান aিভেযাগ েনi। েতামরা য়-িব েয়র সময় 

সা ী রাখ। েকান েলখক o সা ীেক িত  কেরা না। যিদ েতামরা eরূপ কর, তেব তা েতামােদর পে  পােপর িবষয়। 

আ াহ্েক ভয় কর িতিন েতামােদরেক িশ া েদন। আ াহ্ সব িকছু জােনন।   

394. আর েতামরা যিদ বােস থাক eবং েকান েলখক না পাo তেব ব কী ব  হাতগত রাখা uিচত। যিদ eেক a েক 

িবশব্াস কের, তেব যােক িবশব্াস করা হয়, তার uিচত aে র া  পিরেশাধ করা eবং সব্ীয় পালনকর্তা আ াহ্েক ভয় 

কর! েতামরা সা য্ েগাপন কেরা না। েয েকu তা েগাপন করেব, তার a র পাপপূর্ণ হেব। েতামরা যা করা, আ াহ্ েস 

স ের্ক খুব াত।  

395. যা িকছু আকাশসমূেহ রেয়েছ eবং যা িকছু যমীেন আেছ, সব আ াহ্রi। যিদ েতামরা মেনর কথা কাশ কর 

িকংবা েগাপন কর, আ াহ্ েতামােদর কাছ েথেক তার িহসাব েনেবন। aতঃপর যােক i া িতিন মা করেবন eবং 

যােক i া িতিন শাি  েদেবন। আ াহ্ সরব্িবষেয় শি মান।  

396. রসূল িবশব্াস রােখন ঐ সম  িবষয় স ের্ক যা ার পালনকর্তার প  েথেক ার কােছ aবতীর্ণ হেয়েছ eবং 

মুসলমানরাo সবাi িবশব্াস রােখ আ াহ্র িত, ার েফেরশতােদর িত, ার সমুেহর িত eবং ার পয়গমব্রগেণর 

িত। তারা বেল আমরা ার পয়গমব্রেদর মে  েকান তারত  কিরনা। তারা বেল, আমরা শুেনিছ eবং কবুল কেরিছ। 

আমরা েতামার মা চাi, েহ আমােদর পালনকর্তা। েতামারi িদেক তয্াবর্তন করেত হেব।   

397. আ াহ্ কাuেক তার সা াতীত েকান কােজর ভার েদন না, েস তাi পায় যা েস uপার্জন কের eবং তাi তার 

uপর বর্তায় যা েস কের। েহ আমােদর পালনকর্তা, যিদ আমরা ভুেল যাi িকংবা ভুল কির, তেব আমােদরেক aপরাধী 

কেরা না। েহ আমােদর পালনকর্তা! eবং আমােদর uপর eমন দািয়তব্ aর্পণ কেরা না, েযমন আমােদর পূরব্বর্তীেদর uপর 

aর্পণ কেরছ, েহ আমােদর ভূ! eবং আমােদর দব্ারা ঐ েবাঝা বহন কিরo না, যা বহন করার শি  আমােদর নাi। 
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আমােদর পাপ েমাচন কর। আমােদরেক মা কর eবং আমােদর িত দয়া কর। তুিমi আমােদর ভু। সুতরাং কােফর 
স দােয়র িবরুে  আমােদর েক সাহাে  কর।  

4. আল্ iমরান 

2. আিলফ লাম মীম।  

3. আ াহ্ ছাড়া েকান uপা  েনi, িতিন িচর ীব, সবিকছুর ধারক।  

4. িতিন আপনার িত িকতাব নািযল কেরেছন সতয্তার সােথ; যা সতয্ায়ন কের পূরব্বর্তী িকতাবসমুেহর। . নািযল 

কেরেছন তাoরাত o i ীল। 

5, e িকতােবর পূেরব্, মানুেষর েহদােয়েতর জে  eবং aবতীর্ণ কেরেছন মীমাংসা। িনঃসে েহ যারা আ াহ্র 

আয়াতসমূহ aসব্ীকার কের, তােদর জে  রেয়েছ কিঠন আযাব। আর আ াহ্ হে ন পরা মশীল, িতেশাধ হণকারী।  

6. আ াহ্র িনকট আসমান o যমীেনর েকান িবষয়i েগাপন েনi।  

7. িতিনi েসi আ াহ্, িযিন েতামােদর আকৃিত গঠন কেরন মােয়র গের্ভ, েযমন িতিন েচেয়েছন। িতিন ছাড়া আর েকান 

uপা  েনi। িতিন বল পরা মশীল, াময়।  

8. িতিনi আপনার িত িকতাব নািযল কেরেছন। তােত িকছু আয়াত রেয়েছ সু , েসগুেলাi িকতােবর আসল aংশ। 

আর a গুেলা রূপক। সুতরাং যােদর a ের কুিটলতা রেয়েছ, তারা aনুসরণ কের িফৎনা িব ার eবং aপ াখয্ার 

uে েশ ত ে কার রূপকগুেলার। আর েসগুেলার াখয্া আ াহ্ তীত েকu জােন না। আর যারা ােন সুগভীর, তারা 

বেলনঃ আমরা eর িত ঈমান eেনিছ। ei সবi আমােদর পালনকর্তার প  েথেক aবতীর্ণ হেয়েছ। আর েবাধশি  
স ে রা ছাড়া aপর েকu িশ া হণ কের না।  

9. েহ আমােদর পালনকর্তা! সরল পথ দর্শেনর পর তুিম আমােদর a রেক সতয্লংঘেন বৃ  কেরানা eবং েতামার 

িনকট েথেক আমািদগেক aনু হ দান কর। তুিমi সব িকছুর দাতা।  

৯. েহ আমােদর পালনকর্তা! তুিম মানুষেক eকিদন aব i eকি ত করেবঃ eেত েকানi সে হ েনi। িন য় আ াহ্ 

ার oয়াদার a থা কেরন না।  

21. যারা কুফরী কের, তােদর ধন-স দ o স ান-স িত আ াহ্র সামেন কখনo কােজ আসেব না। আর তারাi হে  

েদাযেখর i ন।  
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22. েফরআuেনর স দায় eবং তােদর পূরব্বর্তীেদর ধারা aনুযায়ীi তারা আমার আয়াতসমূহেক িম া িতপ  কেরেছ। 

ফেল তােদর পােপর কারেণ আ াহ্ তােদরেক পাকড়াo কেরেছন আর আ াহ্র আযাব aিত কিঠন।   

23. কােফরিদগেক বেল িদন, খুব িশগগীরi েতামরা পরাভূত হেয় েদাযেখর িদেক eবং েতামােদর eকে  কের 

জাহা ােমর িদেক িনেয় যাoয়া  হেব-েসটা কতi না িনকৃ তম aব ান।  

24. িন য়i দুেটা দেলর েমাকািবলার মে  েতামােদর জ  িনদর্শন িছল। eকিট দল আ াহ্র পেথ যু  কের। আর 

aপর দল িছল কােফরেদর eরা সব্চে  তােদরেক িদব্গুন েদখিছল। আর আ াহ্ যােক িনেজর সাহাে র মা েম শি  
দান কেরন। eরi মে  িশ নীয় রেয়েছ দৃি  স েদর জ ।  

25. মানবকূলেক েমাহ  কেরেছ নারী, স ান-স িত, রািশকৃত সব্র্ণ-েরৗ , িচি ত aশব্, গবািদ পশুরািজ eবং ে ত-

খামােরর মত আকর্ষণীয় ব সাম ী। eসবi হে  পাির্থব জীবেনর েভাগয্ ব । আ াহ্র িনকটi হেলা u ম আ য়।  

26. বলুন, আিম িক েতামােদরেক eসেবর চাiেতo u ম িবষেয়র স ান বলেবা?-যারা পরেহযগার, আ াহ্র িনকট 

তােদর জে  রেয়েছ েবেহশত, যার তলেদেশ নদী বািহত-তারা েসখােন থাকেব aন কাল। আর রেয়েছ পির  

সি নীগণ eবং আ াহ্র স ি । আর আ াহ্ ার বা ােদর িত সুদৃি  রােখন।  

27. যারা বেল, েহ আমােদর পালনকর্তা, আমরা ঈমান eেনিছ, কােজi আমােদর েগানাহ মা কের দাo আর 

আমােদরেক েদাযেখর আযাব েথেক র া কর।  

28. তারা €ধ য্ধারণকারী, সতয্বাদী, িনের্দশ স াদনকারী, সৎপেথ য়কারী eবং েশষরােত মা ার্থনাকারী।  

29. আ াহ্ সা য্ িদেয়েছন েয, ােক ছাড়া আর েকান uপা  েনi। েফেরশতাগণ eবং ায়িন  ানীগণo সা য্ 

িদেয়েছন েয, িতিন ছাড়া আর েকান iলাহ্ েনi। িতিন পরা মশালী াময়।  

2৯. িনঃসে েহ আ াহ্র িনকট হণেযাগয্ দব্ীন eকমা  iসলাম। eবং যােদর িত িকতাব েদয়া হেয়েছ তােদর িনকট 

কৃত ান আসার পরo oরা মতিবেরােধ িল  হেয়েছ, শুধুমা  পর র িবেদব্ষবশতঃ, যারা আ াহ্র িনদর্শনসমূেহর িত 

কুফরী কের তােদর জানা uিচত েয, িনি তরূেপ আ াহ্ িহসাব হেণ aতয্  ত।  

31. যিদ তারা েতামার সােথ িবতের্ক aবতীর্ণ হয় তেব বেল দাo, “আিম eবং আমার aনুসরণকারীগণ আ াহ্র িত 

আ সমর্পণ কেরিছ। ” আর আহেল িকতাবেদর eবং িনর রেদর বেল দাo েয, েতামরাo িক আ সমর্পণ কেরছ? তখন 

যিদ তারা আ সমর্পণ কের, তেব সরল পথ া  হেলা, আর যিদ মুখ ঘুিরেয় েনয়, তাহেল েতামার দািয়তব্ হেলা শুধু েপৗেছ 

েদয়া। আর আ াহ্র দৃি েত রেয়েছ সকল বা া।  
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32. যারা আ াহ্র িনদর্শনাবলীেক aসব্ীকার কের eবং পয়গমব্রগণেক হতয্া কের a ায়ভােব, আর েসসব েলাকেক 

হতয্া কের যারা ায়পরায়ণতার িনের্দশ েদয় তােদরেক েবদনাদায়ক শাি র সংবাদ িদন।  

33. eরাi হেলা েস েলাক যােদর সম  আমল দুিনয়া o আেখরাত uভয়েলােকi িবন  হেয় েগেছ। প া ের তােদর 

েকান সাহা কারীo েনi।  

34. আপিন িক তােদর েদেখনিন, যারা িকতােবর িকছু aংশ েপেয়েছ-আ াহ্র িকতােবর িত তােদর আহবান করা 

হেয়িছল যােত তােদর মে  মীমাংসা করা যায়। aতঃপর তােদর মে  eকদল তা aমা  কের মুখ িফিরেয় েনয়।  

35. তা eজ  েয, তারা বেল থােক েয, েদাযেখর আগুন আমােদর র্শ করেব না; তেব সামা  হােত েগানা 

কেয়কিদেনর জ  র্শ করেত পাের। িনেজেদর u ািবত িভি হীন কথায় তারা েধাকা েখেয়েছ।  

36. িক  তখন িক aব া াড়ােব যখন আিম তােদরেক eকিদন সমেবত করেবা েয িদেনর আগমেন েকান সে হ 

েনi◌্ আর িনেজেদর কৃতকর্ম তােদর েতয্েকi পােব তােদর া  দান েমােটi a ায় করা হেব না।  

37. বলুন iয়া আ াহ! তুিমi সারব্েভৗম শি র aিধকারী। তুিম যােক i া রাজয্ দান কর eবং যার কাছ েথেক i া 

রাজয্ িছিনেয় নাo eবং যােক i◌্ া স ান দান কর আর যােক i া aপমােন পিতত কর। েতামারi হােত রেয়েছ 
যাবতীয় ক াণ। িন য়i তুিম সরব্ িবষেয় মতাশীল।  

38. তুিম রাতেক িদেনর েভতের েবশ করাo eবং িদনেক রােতর েভতের েবশ কিরেয় দাo। আর তুিমi জীিবতেক 

মৃেতর েভতর েথেক েবর কের আন eবং মৃতেক জীিবেতর েভতর েথেক েবর কর। আর তুিমi যােক i া েবিহসাব 
িরিযক দান কর।  

39. মুিমনগন েযন a  মুিমনেক েছেড় েকন কােফরেক ব রূেপ হণ না কের। যারা eরূপ করেব আ াহ্র সােথ 

তােদর েকন স র্ক থাকেব না। তেব যিদ েতামরা তােদর প  েথেক েকান aিনে র আশ া কর, তেব তােদর সােথ 

সাবধানতার সােথ থাকেব আ াহ্ তা’আলা ার স ের্ক েতামােদর সতর্ক কেরেছন। eবং সবাi েক ার কােছ িফের 

েযেত হেব।  

3৯. বেল িদন, েতামরা যিদ মেনর কথা েগাপন কের রাখ aথবা কাশ কের দাo, আ াহ্ েস সবi জানেত পােরন। 

আর আসমান o জিমেন যা িকছু আেছ, েসসব o িতিন জােনন। আ াহ্ সরব্ িবষেয় শি মান।  

41. েসিদন েতয্েকi যা িকছু েস ভাল কাজ কেরেছ; েচােখর সামেন েদখেত পােব eবং যা িকছু ম  কাজ কেরেছ 

তাo, oরা তখন কামনা করেব, যিদ তার eবং eসব কের্মর মে  বধান দুেরর হেতা! আ াহ্ ার িনেজর স ের্ক 

েতামােদর সাবধান করেছন। আ াহ্ ার বা ােদর িত aতয্  দয়ালু।  
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42. বলুন, যিদ েতামরা আ াহেক ভালবাস, তাহেল আমােক aনুসরণ কর, যােত আ াহ্ o েতামািদগেক ভালবােসন 

eবং েতামািদগেক েতামােদর পাপ মার্জনা কের েদন। আর আ াহ্ হেলন মাকারী দয়ালু।  

43. বলুন, আ াহ্ o রসূেলর আনুগতয্ কাশ কর। ব তঃ যিদ তারা িবমুখতা aবলমব্ন কের, তাহেল আ াহ্ 

কােফরিদগেক ভালবােসন না।  

44. িনঃসে েহ আ াহ্ আদম (আঃ) নূহ্ (আঃ) o i াহীম (আঃ) eর বংশধর eবং eমরােনর খা ানেক িনরব্ািচত 

কেরেছন।  

45. যারা বংশধর িছেলন পর েরর। আ াহ্ বণকারী o মহা ানী।  

46. eমরােনর ী যখন বলেলা-েহ আমার পালনকর্তা! আমার গের্ভ যা রেয়েছ আিম তােক েতামার নােম uৎসর্গ করলাম 

সবার কাছ েথেক মু  েরেখ। আমার প  েথেক তুিম তােক কবুল কের নাo, িন য়i তুিম বণকারী, সরব্ াত।  

47. aতঃপর যখন তােক সব করেলা বলল, েহ আমার পালনকর্তা! আিম ক া সব কেরিছ। ব তঃ িক েস সব 

কেরেছ আ াহ্ তা ভালi জােনন। েসi ক ার মত েকান পু i েয েনi। আর আিম তার নাম রাখলাম মিরয়াম । আর 
আিম তােক o তার স ানেদরেক েতামার আ েয় সমর্পণ করিছ। aিভশ  শয়তােনর কবল েথেক।  

48. aতঃপর ার পালনকর্তা ােক u ম ভােব হণ কের িনেলন eবং ােক বৃি  দান করেলন-aতয্  সু র বৃি । 

আর ােক যাকািরয়ার ত াবধােন সমর্পন করেলন। যখনi যাকািরয়া তার কেছ আসেতন তখনi িকছু খাবার েদখেত 
েপেতন। িজে স করেতন ’মিরয়াম ’ েকাথা েথেক eসব েতামার কােছ eেলা? িতিন বলেতন, ’eসব আ াহ্র িনকট 

েথেক আেস। আ াহ্ যােক i া েবিহসাব িরিযক দান কেরন।  

49. েসখােনi যাকািরয়া ার পালনকর্তার িনকট ার্থনা করেলন। বলেলন, েহ, আমার পালনকর্তা! েতামার িনকট 

েথেক আমােক পুত-পিব  স ান দান কর-িন য়i তুিম ার্থনা বণকারী।  

4৯. যখন িতিন কামরার েভতের নামােয ািড়েয়িছেলন, তখন েফেরশতারা ােক েডেক বলেলন েয, আ াহ্ েতামােক 

সুসংবাদ িদে ন iয়াহiয়া স ের্ক, িযিন সা য্ েদেবন আ াহ্র িনের্দেশর সতয্তা স ের্ক, িযিন েনতা হেবন eবং 

নারীেদর সং ের্শ যােবন না, িতিন aতয্  সৎকর্মশীল নবী হেবন।  

51. িতিন বলেলন েহ পালনকর্তা! েকমন কের আমার পু  স ান হেব, আমার েয বার্ধকয্ eেস েগেছ, আমার ীo েয 

ব য্া। বলেলন, আ াহ্ eমিন ভােবi যা i া কের থােকন।  
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52. িতিন বলেলন, েহ পালনকর্তা আমার জ  িকছু িনদর্শন দাo। িতিন বলেলন, েতামার জ  িনদর্শন হেলা ei েয, 

তুিম িতন িদন প  কারo সােথ কথা বলেব না। তেব iশারা iি েত করেত পারেব eবং েতামার পালনকর্তােক aিধক 
পিরমােণ রণ করেব আর সকাল-স য্া ার পিব তা o মিহমা েঘাষনা করেব।  

53. আর যখন েফেরশতা বলল েহ মিরয়াম!, আ াহ্ েতামােক পছ  কেরেছন eবং েতামােক পিব  পির  কের 

িদেয়েছন। আর েতামােক িবশব্ নারী সমােজর uের্ধব্ মেনানীত কেরেছন।  

54. েহ মিরয়াম ! েতামার পালনকর্তার uপাসনা কর eবং রুকুকারীেদর সােথ েসজদা o রুকু কর।  

55. e হেলা গােয়বী সংবাদ, যা আিম আপনােক পািঠেয় থািক। আর আপিন েতা তােদর কােছ িছেলন না, যখন 

িতেযািগতা করিছল েয, েক িতপালন করেব মিরয়ামেক eবং আপিন তােদর কােছ িছেলন না, যখন তারা ঝগড়া 

করিছেলা।  

56. যখন েফেরশতাগণ বলেলা, েহ মিরয়াম  আ াহ্ েতামােক ার eক বানীর সুসংবাদ িদে ন, যার নাম হেলা মসীহ-

মিরয়ম -তনয় ঈসা, দুিনয়া o আেখরােত িতিন মহাস ােনর aিধকারী eবং আ াহ্র ঘিন েদর a র্ভূ ।  

57. যখন িতিন মােয়র েকােল থাকেবন eবং পূর্ণ বয়  হেবন তখন িতিন মানুেষর সােথ কথা বলেবন। আর িতিন 

সৎকর্মশীলেদর a র্ভু  হেবন।  

58. িতিন বলেলন, পরoয়ারেদগার! েকমন কের আমার স ান হেব; আমােক েতা েকান মানুষ র্শ কেরিন। বলেলন e 

ভােবi আ াহ্ যা i া সৃি  কেরন। যখন েকান কাজ করার জ  i া কেরন তখন বেলন েয, ’হেয় যাo’ aমিন তা 

হেয় যায়।  

59. আর তােক িতিন িশিখেয় েদেবন িকতাব, িহকমত, তoরাত, iি ল।  

5৯. আর বণী iসরাঈলেদর জে  রসূল িহেসেব তােক মেনানীত করেবন। িতিন বলেলন িন য়i আিম েতামােদর 

িনকট েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক eেসিছ িনদর্শনসমূহ িনেয়। আিম েতামােদর জ  মািটর দব্ারা পাখীর আকৃিত 
€তরী কের েদi। তারপর তােত যখন ফুৎকার দান কির, তখন তা uড়  পাখীেত পিরণত হেয় যায় আ াহ্র হুকুেম। 

আর আিম সু  কের তুিল জ া েক eবং েশব্ত কু  েরাগীেক। আর আিম জীিবত কের েদi মৃতেক আ াহ্র হুকুেম। আর 
আিম েতামােদরেক বেল েদi যা েতামরা েখেয় আস eবং যা েতামরা ঘের েরেখ আস। eেত কৃ  িনদর্শন রেয়েছ, যিদ 

েতামরা িবশব্াসী হo।  
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61. আর eিট পূরব্বর্তী িকতাব সমুহেক সতয্ায়ন কের, েযমন তাoরাত। আর তা eজ  যােত েতামােদর জ  হালাল 

কের েদi েকান েকান ব  যা েতামােদর জ  হারাম িছল। আর আিম েতামােদর িনকট eেসিছ েতামােদর পালনকর্তার 
িনদর্শনসহ। কােজi আ াহেক ভয় কর eবং আমার aনুসরণ কর।  

62. িন য়i আ াহ্ আমার পালনকর্তা eবং েতামােদরo পালনকর্তা- ার iবাদত কর, eটাi হেলা সরল পথ।  

63. aতঃপর ঈসা (আঃ) যখন বণী iসরায়ীেলর কুফরী স ের্ক uপলি  করেত পারেলন, তখন বলেলন, কারা আেছ 

আ াহ্র পেথ আমােক সাহা  করেব? স ী-সাথীরা বলেলা, আমরা রেয়িছ আ াহ্র পেথ সাহা কারী। আমরা আ াহ্র 

িত ঈমান eেনিছ। আর তুিম সা ী থাক েয, আমরা হুকুম কবুল কের িনেয়িছ।  

64. েহ আমােদর পালনকর্তা! আমরা েস িবষেয়র িত িবশব্াস াপন কেরিছ যা তুিম নািযল কেরছ, আমরা রসূেলর 

aনুগত হেয়িছ। aতeব, আমািদগেক মা কারীেদর তািলকাভু  কের নাo।  

65. eবং কােফেররা চ া  কেরেছ আর আ াহ্o েকৗশল aবলমব্ন কেরেছন। ব তঃ আ াহ হে ন সেরব্া ম কুশলী।  

66. আর রণ কর, যখন আ াহ্ বলেবন, েহ ঈসা! আিম েতামােক িনেয় েনেবা eবং েতামােক িনেজর িদেক তুেল 

িনেবা-কােফরেদর েথেক েতামােক পিব  কের েদেবা। আর যারা েতামার aনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন 

প  যারা aসব্ীকৃিত াপন কের তােদর uপর জয়ী কের রাখেবা। ব তঃ েতামােদর সবাiেক আমার কােছi িফের 
আসেত হেব। তখন েয িবষেয় েতামরা িববাদ করেত, আিম েতামােদর মে  তার ফয়সালা কের েদেবা।  

67. aতeব যারা কােফর হেয়েছ, তােদরেক আিম কিঠন শাি  েদেবা দুিনয়ােত eবং আেখরােত-তােদর েকান 

সাহা কারী েনi।  

68. প া ের যারা ঈমান eেনেছ eবং সৎকাজ কেরেছ। তােদর া  পিরপুর্ণভােব েদয়া হেব। আর আ াহ্ 

aতয্াচারীেদরেক ভালবােসন না।  

69. আিম েতামােদরেক পেড় শুনাi e সম  আয়াত eবং িনি ত বর্ণনা।  

6৯. িনঃসে েহ আ াহর িনকট ঈসার দৃ া  হে  আদেমরi মেতা। তােক মািট িদেয় €তরী কেরিছেলন eবং তারপর 

তােক বেলিছেলন হেয় যাo, সে  সে  হেয় েগেলন।  

71. যা েতামার পালকর্তা বেলন তাi হে  যথার্থ সতয্। কােজi েতামরা সংশয়বাদী হেয়া না।  

72. aতঃপর েতামার িনকট সতয্ সংবাদ eেস যাoয়ার পর যিদ ei কািহনী স ের্ক েতামার সােথ েকu িববাদ কের, 

তাহেল বল-eেসা, আমরা েডেক েনi আমােদর পু েদর eবং েতামােদর পু েদর eবং আমােদর ীেদর o েতামােদর 
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ীেদর eবং আমােদর িনেজেদর o েতামােদর িনেজেদর আর তারপর চল আমরা সবাi িমেল ার্থনা কির eবং তােদর 
িত আ াহ্র aিভস াত কির যারা িম াবাদী।  

73. িনঃসে েহ eটাi হেলা সতয্ ভাষণ। আর eক আ াহ্ ছাড়া a  েকান iলাহ েনi। আর আ াহ্; িতিনi হেলন 

পরা মশালী মহা া । 

74. তারপর যিদ তারা হণ না কের, তাহেল ফা াদ সৃি কারীেদরেক আ াহ্ জােনন।  

75. বলুনঃ ’েহ আহ্েল-িকতাবগণ! eকিট িবষেয়র িদেক আস-যা আমােদর মে  o েতামােদর মে  সমান-েয, আমরা 

আ াহ্ ছাড়া a  কারo iবাদত করব না, ার সােথ েকান শরীক সা  করব না eবং eকমা  আ াহ্েক ছাড়া 

কাuেক পালনকর্তা বানাব না। তারপর যিদ তারা সব্ীকার না কের, তাহেল বেল দাo েয, ’সা ী থাক আমরা েতা মুসিলম।  

76. েহ আহেল িকতাবগণ! েকন েতামরা iবরাহীেমর িবষেয় বাদানুবাদ কর? aথচ তoরাত o i ীল ার পেরi নািযল 

হেয়েছ। েতামরা িক বুঝ না?  

77. েশান! iিতপূেরব্ েতামরা েয িবষেয় িকছু জানেত, তাi িনেয় িববাদ করেত। eখন আবার েয িবষেয় েতামরা িকছুi 

জান না, েস িবষেয় েকন িববাদ করছ?  

78. iবরাহীম iহুদী িছেলন না eবং নাসারাo িছেলন না, িক  িতিন িছেলন ’হানীফ’ aর্থাৎ, সব িম া ধের্মর িত 

িবমুখ eবং আ সমর্পণকারী, eবং িতিন মুশিরক িছেলন না।  

79. মানুষেদর মে  যারা iবরাহীেমর aনুসরণ কেরিছল, তারা, আর ei নবী eবং যারা e নবীর িত ঈমান eেনেছ 

তারা iবরাহীেমর ঘিন তম-আর আ াহ্ হে ন মুিমনেদর ব ।  

7৯. েকান েকান আহেল-িকতােবর আকা া, যােত েতামােদর পথ  করেত পাের, িক  তারা িনেজেদর ছাড়া a  

কাuেকi পথ  কের না। aথচ তারা বুঝেত পাের না।  

81. েহ আহেল-িকতাবগণ, েকন েতামরা আ াহ্র কালামেক aসব্ীকার কর, aথচ েতামরাi ার সা য্ বহন কর।  

82. েহ আহেল িকতাবগণ, েকন েতামরা সতয্েক িম ার সােথ সংিম ণ করছ eবং সতয্েক েগাপন করছ, aথচ েতামরা 

তা জান।  

83. আর আহেল-িকতাবগেণর eকদল বলেলা, মুসলমানগেণর uপর যা িকছু aবর্তীণ হেয়েছ তােক িদেনর থম ভােগ 

েমেন নাo, আর িদেনর েশষ ভােগ aসব্ীকার ক র, হয়েতা তারা মুখ িফিরেয় িনেত পাের।  
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84. যারা েতামােদর ধর্মমেত চলেব, তােদর ছাড়া আর কাuেক িবশব্াস করেব না। বেল িদন িনঃসে েহ েহদােয়ত 

েসটাi, েয েহদােয়ত আ াহ্ কেরন। আর eসব িকছু e জে  েয, েতামরা যা লাভ কেরিছেল তা a  েকu েকন া  

হেব, িকংবা েতামােদর পালনকর্তার সামেন েতামােদর uপর তারা েকন বল হেয় যােব! বেল িদন, ম াদা আ াহ্রi 

হােত; িতিন যােক i া দান কেরন eবং আ াহ্ াচু ময় o সরব্ ।  

85. িতিন যােক i া িনেজর িবেশষ aনু হ দান কেরন। আর আ াহ্ মহা aনু হশীল।  

86. েকান েকান আহ্েল িকতাব eমনo রেয়েছ, েতামরা যিদ তােদর কােছ বহু ধন-স দ আমানত রাখ, তাহেলo তা 

েতামােদর যথারীিত পিরেশাধ করেব। আর েতােদর মে  aেনক eমনo রেয়েছ যারা eকিট দীনার গি ত রাখেলo 
েফরত েদেব না-েয প  না তুিম তার মাথার uপর াড়ােত পারেব। eটা eজ  েয, তারা বেল েরেখেছ েয, িনর র 

েলাকেদর aিধকার িবন  করােত আমােদর েকান পাপ েনi। আর তারা আ াহ্ স ের্ক েজেন শুেনi িম া বেল।  

87. েয েলাক িনজ িত া পূর্ন করেব eং পরেহজগার হেব, aব i আ াহ্ পরেহজগারেদরেক ভালবােসন।  

88. যারা আ াহর নােম কৃত a ীকার eবং িত া সামা  মুে  িব য় কের, আেখরােত তােদর েকান aংশ েনi। 

আর তােদর সােথ েকয়ামেতর িদন আ াহ্ কথা বলেবন না। তােদর িত (করুণার) দৃি o েদেবন না। আর তােদরেক 

পিরশু o করেবন না। ব তঃ তােদর জ  রেয়েছ য ণাদায়ক আযাব।  

89. আর তােদর মে  eকদল রেয়েছ, যারা িবকৃত u ারেণ মুখ ািকেয় িকতাব পাঠ কের, যােত েতামরা মেন কর েয, 

তার িকতাব েথেকi পাঠ করেছ। aথচ তারা যা আবৃি  করেছ তা আেদৗ িকতাব নয়। eবং তারা বেল েয, eসব কথা 

আ াহ্র তরফ েথেক আগত। aথচ eসব আ াহর তরফ েথেক ে িরত নয়। তারা বেল েয, eিট আ াহ্র কথা aথচ 

eসব আ াহ্র কথা নয়। আর তারা েজেন শুেন আ াহরi িত িম ােরাপ কের।  

8৯. েকান মানুষেক আ াহ িকতাব, েহকমত o নবুoয়ত দান করার পর েস বলেব েয, ’েতামরা আ াহেক পিরহার 

কের আমার বা া হেয় যাo’-eটা স ব নয়। বরং তারা বলেব, ’েতামরা আ াহ্oয়ালা হেয় যাo, েযমন, েতামরা িকতাব 

িশখােত eবং েযমন েতামরা িনেজরা o পড়েত।  

91. তাছাড়া েতামােদরেক eকথা বলাo স ব নয় েয, েতামরা েফেরশতা o নবীগনেক িনেজেদর পালনকর্তা সা  

কের নাo। েতামােদর মুসলমান হবার পর তারা িক েতামােদরেক কুফরী েশখােব?  

92. আর আ াহ্ যখন নবীগেনর কাছ েথেক aসব্ীকার হন করেলন েয, আিম যা িকছু েতামােদর দান কেরিছ িকতাব 

o ান eবং aতঃপর েতামােদর িনকট েকান রসূল আেসন েতামােদর িকতাবেক সতয্ বেল েদয়ার জ , তখন েস 

রসূেলর িত ঈমান আনেব eবং তার সাহা  করেব। িতিন বলেলন, ’েতামার িক a ীকার করেছা eবং ei শের্ত 
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আমার oয়াদা হণ কের িনেয়ছ? তারা বলেলা, ’আমরা a ীকার কেরিছ’। িতিন বলেলন, তাহেল eবার সা ী থাক। 

আর আিমo েতামােদর সােথ সা ী রiলাম।  

93. aতঃপর েয েলাক ei oয়াদা েথেক িফের াড়ােব, েসi হেব নাফরমান।  

94. তারা িক আ াহ্র দব্ীেনর পিরবের্ত a  দব্ীন তালাশ করেছ? আসমান o যমীেন যা িকছু রেয়েছ েসব্ ায় েহাক বা 

aিন ায় েহাক, ারi aনুগত হেব eবং ার িদেকi িফের যােব।  

95. বলুন, আমরা ঈমান eেনিছ আ াহ্র uপর eবং যা িকছু aবতীর্ণ হেয়েছ আমােদর uপর, i াহীম, iসমাঈল, 

iসহাক, iয়াকুব eবং ােদর স ানবের্গর uপর আর যা িকছু েপেয়েছন মূসা o ঈসা eবং a া  নবী রসূলগণ ােদর 

পালনকর্তার প  েথেক। আমরা ােদর কােরা মে  পার্থকয্ কির না। আর আমরা ারi aনুগত।  

96. েয েলাক iসলাম ছাড়া a  েকান ধর্ম তালাশ কের, কখেনাo তা হণ করা হেব না eবং আেখরােত েস িত ।  

97. েকমন কের আ াহ্ eমন জািতেক েহদােয়ত দান করেবন, যারা ঈমান আনার পর eবং রসূলেক সতয্ বেল সা য্ 

েদয়ার পর eবং তােদর িনকট মাণ eেস যাoয়ার পর কােফর হেয়েছ। আর আ াহ্ জােলম স দায়েক েহদােয়ত দান 
কেরন না।  

98. eমন েলােকর শাি  হেলা আ াহ্, েফেরশতাগণ eবং মানুষ সকেলরi aিভস াত।  

99. সরব্ ণi তারা তােত থাকেব। তােদর আযাব হালকাo হেব না eবং তার eত aবকাশo পােব না।  

9৯. িক  যারা aতঃপর তoবা কের েনেব eবং সৎকাজ করেব তারা তীত, িন য় আ াহ্ মাশীল o পরম দয়ালূ।  

৯1. যারা ঈমান আনার পর aসব্ীকার কেরেছ eবং aসব্ীকৃিতেত বৃি  ঘেটেছ, কখেনাo তােদর তoবা কবুল করা হেব 

না। আর তারা হেলা পথ ।  

৯2. যিদ সারা পৃিথবী পিরমাণ সব্র্ণo তার পিরবের্ত েদয়া হয়, তবুo যারা কােফর হেয়েছ eবং কােফর aব ায় মৃতুয্বরণ 

কেরেছ তােদর তoবা কবুল করা হেব না। তােদর জ  রেয়েছ য ণাদায়ক আযাব! প া ের তােদর েকানi 

সাহা কারী েনi।  

“পারা 5” 

৯3. কখেনাo ক াণ লাভ করেত পারেব না, যিদ েতামােদর ি য় ব  েথেক েতামরা য় না কর। আর েতামরা যিদ 

িকছু য় করেব আ াহ্ তা জােনন। 
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৯4. তoরাত নািযল হoয়ার পূেরব্ iয়াকুব েযগুেলা িনেজেদর জ  হারাম কের িনেয়িছেলন, েসগুেলা তীত সম  

আহা  ব i বনী-iসরায়ীলেদর জ  হালাল িছল। তুিম বেল দাo, েতামরা যিদ সতয্বাদী হেয় থাক। তাহেল তoরাত 

িনেয় eেসা eবং তা পাঠ কর।  

৯5. aতঃপর আ াহ্র িত যারা িম া আেরাপ কেরেছ, তারাi যােলম সীমালংঘনকারী। 

৯6. বল, ’আ াহ্ সতয্ বেলেছন। eখন সবাi i াহীেমর ধের্মর aনুগত হেয় যাo, িযিন িছেলন eকিন  ভােব সতয্ধের্মর 

aনুসারী। িতিন মুশিরকেদর a র্ভু  িছেলন না। 

৯7. িনঃসে েহ সরব্ থম ঘর যা মানুেষর জে  িনর্ধািরত হেয়েছ, েসটাi হে  e ঘর, যা ম ায় aবি ত eবং সারা 

জাহােনর মানুেষর জ  েহদােয়ত o বরকতময়।  

৯8. eেত রেয়েছ মাকােম i াহীেমর মত কৃ  িনদর্শন। আর েয, েলাক eর েভতের েবশ কেরেছ, েস িনরাপ া লাভ 

কেরেছ। আর e ঘেরর হজব্ করা হেলা মানুেষর uপর আ াহর া ; েয েলােকর সামর্  রেয়েছ e প  েপৗছার। আর 

েয েলাক তা মােন না। আ াহ সারা িবেশব্র েকান িকছুরi পেরায়া কেরন না। 

৯9. বলুন, েহ আহেল িকতাবগণ, েকন েতামরা আ াহ্র িকতাব aমা  করেছা, aথচ েতামরা যা িকছু কর, তা 

আ াহর সামেনi রেয়েছ। 

৯৯. বলুন, েহ আহেল িকতাবগণ! েকন েতামরা আ াহর পেথ ঈমানদারিদগেক বাধা দান কর-েতামরা তােদর দব্ীেনর 

মে  ব তা aনু েবশ করােনার প া aনুস ান কর, aথচ েতামরা e পেথর সতয্তা তয্  করছ। ব তঃ আ াহ্ 

েতামােদর কা কলাপ স ের্ক aনবগত নন।  

211. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যিদ আহেল িকতাবেদর েকান আনুগতয্ কর, তাহেল ঈমান আনার পর তারা 

েতামািদগেক কােফের পিরণত কের েদেব।  

212. আর েতামরা েকমন কের কােফর হেত পার, aথচ েতামােদর সামেন পাঠ করা হয় আ াহ্র আয়াত সমূহ eবং 

েতামােদর মে  রেয়েছন আ াহ্র রসূল। আর যারা আ াহ্র কথা দৃঢ়ভােব ধরেব, তারা েহদােয়ত া  হেব সরল 

পেথর।  

213. েহ ঈমানদারগণ! আ াহেক েযমন ভয় করা uিচৎ িঠক েতমিনভােব ভয় করেত থাক। eবং aব i মুসলমান না 

হেয় মৃতুয্বরণ কেরা না।  
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214. আর েতামরা সকেল আ াহর িরযীকেক সুদৃঢ় হে  ধারণ কর; পরসপর িবি  হেয়া না। আর েতামরা েস 

েনয়ামেতর কথা রণ কর, যা আ াহ্ েতামািদগেক দান কেরেছন। েতামরা পরসপর শ  িছেল। aতঃপর আ াহ্ 

েতামােদর মেন স ীিত দান কেরেছন। ফেল, eখন েতামরা ার aনু েহর কারেণ পরসপর ভাi ভাi হেয়ছ। েতামরা 

eক aি কুে র পােড় aব ান করিছেল। aতঃপর তা েথেক িতিন েতামােদরেক মুি  িদেয়েছন। eভােবi আ াহ িনেজর 
িনদর্শনসমুহ কাশ কেরন, যােত েতামরা েহদােয়ত া  হেত পার।  

215. আর েতামােদর মে  eমন eকটা দল থাকা uিচত যারা আহবান জানােব সৎকের্মর িত, িনের্দশ েদেব ভাল 

কােজর eবং বারণ করেব a ায় কাজ েথেক, আর তারাi হেলা সফলকাম। 

216. আর তােদর মত হেয়া না, যারা িবি  হেয় েগেছ eবং িনদর্শন সমূহ আসার পরo িবেরািধতা করেত শুরু 

কেরেছ-তােদর জে  রেয়েছ ভয় র আযাব।  

217. েসিদন েকান েকান মুখ u ল হেব, আর েকান েকান মুখ হেব কােলা। ব তঃ যােদর মুখ কােলা হেব, তােদর 

বলা হেব, েতামরা িক ঈমান আনার পর কােফর হেয় িগেয়িছেল? eবার েস কুফরীর িবিনমেয় আযােবর আসব্াদ হণ 

কর।  

218. আর যােদর মুখ u ল হেব, তারা থাকেব রহমেতর মােঝ। তােত তারা aন কাল aব ান করেব।  

219. eগুেলা হে  আ াহ্র িনের্দশ, যা েতামািদগেক যথাযথ পাঠ কের শুনােনা হে । আর আ াহ্ িবশব্ জাহােনর িত 

জুলুম করেত চান না।  

21৯. আর যা িকছু আসমান o যমীেন রেয়েছ েস সবi আ াহর eবং আ াহ্র িতi সব িকছু তয্াবর্তনশীল।   

221. েতামরাi হেল সােরব্া ম u ত, মানবজািতর ক ােনর জে i েতামােদর u ব ঘটােনা হেয়েছ। েতামরা 

সৎকােজর িনের্দশ দান করেব o a ায় কােজ বাধা েদেব eবং আ াহর িত ঈমান আনেব। আর আহেল-িকতাবরা 

যিদ ঈমান আনেতা, তাহেল তা তােদর জ  ম লকর হেতা। তােদর মে  িকছু েতা রেয়েছ ঈমানদার আর aিধকাংশi 

হেলা পাপাচারী।  

222. যৎসামা  ক  েদয়া ছাড়া তারা েতামােদর েকানi িত করেত পারেব না। আর যিদ তারা েতামােদর সােথ লড়াi 

কের, তাহেল তারা পৃ  দর্শন করেব। aতঃপর তােদর সাহা  করা হেব না।  

223. আ াহ্র িত িত িকংবা মানুেষর িত িত িতত oরা েযখােনi aব ান কেরেছ েসখােনi তােদর oপর লা না 

চািপেয় েদয়া হেয়েছ। আর oরা uপার্জন কেরেছ আ াহ্র গযব। oেদর uপর চাপােনা হেয়েছ গল হতা। তা eজে  েয, 
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oরা আ াহর আয়াতসমূহেক aনবরত aসব্ীকার কেরেছ eবং নবীগনেক a ায়ভােব হতয্া কেরেছ। তার কারণ, oরা 

নাফরমানী কেরেছ eবং সীমা লংঘন কেরেছ।  

224. তারা সবাi সমান নয়। আহেল িকতাবেদর মে  িকছু েলাক eমনo আেছ যারা aিবচলভােব আ াহ্র 

আয়াতসমূহ পাঠ কের eবং রােতর গভীের তারা েসজদা কের।  

225. তারা আ াহ্র িত o িকয়ামত িদবেসর িত ঈমান রােখ eবং ক াণকর িবষেয়র িনের্দশ েদয়; aক াণ েথেক 

বারণ কের eবং সৎকােজর জ  সা মত েচ া করেত থােক। আর eরাi হল সৎকর্মশীল।  

226. তারা েযসব সৎকাজ করেব, েকান aব ােতi েসগুেলার িত aব া দর্শন করা হেব না। আর আ াহ্ 

পরেহযগারেদর িবষেয় aবগত।  

227. িন য় যারা কােফর হয়, তােদর ধন স দ o স ান-স িত আ াহ্র সামেন কখনo েকান কােজ আসেব না। আর 

তারাi হেলা েদাযেখর আগুেনর aিধবাসী। তারা েস আগুেন িচরকাল থাকেব।  

228. e দুিনয়ার জীবেন যা িকছু য় করা হয়, তার তুলনা হেলা ঝেড়া হাoয়ার মেতা, যােত রেয়েছ তুষােরর €শতয্, যা 

েস জািতর শ ে ে  িগেয় েলেগেছ যারা িনেজর জ  ম  কেরেছ। aতঃপর েসগুেলােক িনঃেশষ কের িদেয়েছ। ব তঃ 
আ াহ্ তােদর uপর েকান a ায় কেরনিন, িক  তারা িনেজরাi িনেজেদর uপর aতয্াচার করিছল।  

229. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা মুিমন তীত a  কাuেক a র রূেপ হণ কেরা না, তারা েতামােদর aম ল সাধেন 

েকান িট কের না-েতামরা কে  থাক, তােতi তােদর আন । শ তা সুত িবেদব্ষ তােদর মুেখi ফুেট েবেরায়। আর যা 

িকছু তােদর মেন লুিকেয় রেয়েছ তা আেরা aেনকগুণ েবশী জঘ । েতামােদর জে  িনদর্শন িবশদভােব বর্ণনা কের 
েদয়া হেলা, যিদ েতামরা তা aনুধাবন করেত সমর্থ হo।  

22৯. েদখ! েতামরাi তােদর ভালবাস, িক  তারা েতামােদর িত েমােটo সদভাব েপাষণ কের না। আর েতামরা সম  

িকতােবi িবশব্াস কর। aথচ তারা যখন েতামােদর সােথ eেস িমেশ, বেল, আমরা ঈমান eেনিছ। প া ের তারা যখন 

পৃথক হেয় যায়, তখন েতামােদর uপর েরাষবশতঃ আ ল কামড়ােত থােক। বলুন, েতামরা আে ােশ মরেত থাক। আর 

আ াহ্ মেনর কথা ভালi জােনন।  

231. েতামােদর যিদ েকান ম ল হয়; তাহেল তােদর খারাপ লােগ। আর েতামােদর যিদ aম ল হয় তাহেল আনি ত 

হয় আর তােত যিদ েতামরা €ধ ধারণ কর eবং তাকoয়া aবলমব্ন কর, তেব তােদর তারণায় েতামােদর েকানi িত 

হেব না। িন য়i তারা যা িকছু কের েস সম i আ াহ্র আয়ে  রেয়েছ।  
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232. আর আপিন যখন পিরজনেদর কাছ েথেক সকাল েবলা েবিরেয় িগেয় মুিমনগণেক যুে র aব ােন িব  

করেলন, আর আ াহ্ সব িবষেয়i েশােনন eবং জােনন।  

233. যখন েতামােদর দুিট দল সাহস হারাবার uপ ম হেলা, aথচ আ াহ্ uভেয়র সাহা কারী িছেলন, আর আ াহ্র 

uপরi ভরসা করা মুিমনেদর uিচত।  

234. ব তঃ আ াহ্ বদেরর যুে  েতামােদর সাহা  কেরেছন, aথচ েতামরা িছেল দুরব্ল। কােজi আ াহ্েক ভয় 

করেত থাক, যােত েতামরা কৃত  হেত পােরা।  

235. আপিন যখন বলেত লাগেলন মুিমনগণেক-েতামােদর জ  িক যেথ  নয় েয, েতামােদর সাহা াের্থ েতামােদর 

পালনকর্তা আসমান েথেক aবতীর্ণ িতন হাজার েফেরশ্তা পাঠােবন।  

236. aব  েতামরা যিদ সবুর কর eবং িবরত থাক আর তারা যিদ তখনi েতামােদর uপর চড়াo হয়, তাহেল 

েতামােদর পালনকর্তা, িচি ত েঘাড়ার uপর াচ হাজার েফেরশতা েতামােদর সাহাে  পাঠােত পােরন।  

237. ব তঃ eটা েতা আ াহ েতামােদর সুসংবাদ দান করেলন, যােত েতামােদর মেন eেত সা না আসেত পাের। আর 

সাহা  শুধুমা  পরা া , মহা ানী আ াহ্রi প  েথেক,  

238. যােত ধবংস কের েদন েকান েকান কােফরেক aথবা লাি ত কের েদন-েযন oরা বি ত হেয় িফের যায়। 

239. হয় আ াহ্ তােদর মা করেবন িকংবা তােদরেক আযাব েদেবন। e াপাের আপনার েকান করণীয় নাi। কারণ 

তারা রেয়েছ a ােয়র uপর।  

23৯. আর যা িকছু আসমান o যমীেন রেয়েছ, েসসবi আ াহ্র। িতিন যােক i া মা করেবন, যােক i া আযাব 

দান করেবন। আর আ াহ্ হে ন মাকারী, করুণাময়।  

241. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা চ বৃি  হাের সুদ েখেয়া না। আর আ াহেক ভয় করেত থাক, যােত েতামরা ক াণ 

aর্জন করেত পােরা।  

242. eবং েতামরা েস আগুন েথেক ে েচ থাক, যা কােফরেদর জ  ত করা হেয়েছ।  

243. আর েতামরা আনুগতয্ কর আ াহ্ o রসূেলর, যােত েতামােদর uপর রহমত করা হয়।  

244. েতামরা েতামােদর পালনকর্তার মা eবং জা ােতর িদেক ছুেট যাo যার সীমানা হে  আসমান o যমীন, যা €তরী 

করা হেয়েছ পরেহযগারেদর জ ।  
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245. যারা সব্ লতায় o aভােবর সময় য় কের, যারা িনেজেদর রাগেক সংবরণ কের আর মানুেষর িত মা দর্শন 

কের, ব তঃ আ াহ্ সৎকর্মশীলিদগেকi ভালবােসন।  

246. তারা কখনo েকান a ীল কাজ কের েফলেল িকংবা েকান ম  কােজ জিড়ত হেয় িনেজর uপর জুলুম কের 

েফলেল আ াহেক রণ কের eবং িনেজর পােপর জ  মা ার্থনা কের। আ াহ্ ছাড়া আর েক পাপ মা করেবন? 

তারা িনেজর কৃতকের্মর জ  হঠকািরতা দর্শন কের না eবং েজেন-শুেন তাi করেত থােক না।   

247. তােদরi জ  িতদান হেলা তােদর পালনকর্তার মা o জা াত, যার তলেদেশ বািহত হে  নদী েযখােন তারা 

থাকেব aন কাল। যারা কাজ কের তােদর জ  কতiনা চমৎকার িতদান।  

248. েতামােদর আেগ aতীত হেয়েছ aেনক ধরেনর জীবনাচরণ। েতামরা পৃিথবীেত মণ কর eবং েদখ যারা িম া 

িতপ  কেরেছ তােদর পিরণিত িক হেয়েছ।  

249. ei হেলা মানুেষর জ  বর্ণনা। আর যারা ভয় কের তােদর জ  uপেদশবাণী।  

24৯. আর েতামরা িনরাশ হেয়া না eবং দুঃখ কেরা না। যিদ েতামরা মুিমন হo তেব, েতামরাi জয়ী হেব।  

251. েতামরা যিদ আহত হেয় থাক, তেব তারাo েতা েতমিন আহত হেয়েছ। আর e িদনগুেলােক আিম মানুেষর মে  

পালা েম আবর্তন ঘিটেয় থািক। eভােব আ াহ্ জানেত চান কারা ঈমানদার আর িতিন েতামােদর িকছু েলাকেক শহীদ 
িহসােব হণ করেত চান। আর আ াহ্ aতয্াচারীেদরেক ভালবােসন না।  

252. আর e কারেণ আ াহ্ ঈমানদারেদরেক পাক-সাফ করেত চান eবং কােফরেদরেক ধবংস কের িদেত চান।  

253. েতামােদর িক ধারণা, েতামরা জা ােত েবশ করেব? aথচ আ াহ্ eখনo কাশ কেরন িন েতামােদর মে  কারা 

েজহাদ কেরেছ eবং কারা €ধ শীল।  

254. আর েতামরা েতা মৃতুয্ আসার আেগi মরণ কামনা করেত, কােজi eখন েতা েতামরা তা েচােখর সামেন uপি ত 

েদখেত পা ।  

255. আর মুহা দ eকজন রসূল মা ! ার পূেরব্o বহু রসূল aিতবািহত হেয় েগেছন। তাহেল িক িতিন যিদ মৃতুয্বরণ 

কেরন aথবা িনহত হন, তেব েতামরা প াদপসরণ করেব? ব তঃ েকu যিদ প াদপসরণ কের, তেব তােত আ াহর 

িকছুi িত-বৃি  হেব না। আর যারা কৃত , আ াহ তােদর সoয়াব দান করেবন।  
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256. আর আ াহ্র হুকুম ছাড়া েকu মরেত পাের না-েসজ  eকটা সময় িনর্ধািরত রেয়েছ। ব তঃ েয েলাক দুিনয়ায় 

িবিনময় কামনা করেব, আিম তােক তা দুিনয়ােতi দান করব। প া ের-েয েলাক আেখরােত িবিনময় কামনা করেব, 

তা েথেক আিম তােক তাi েদেবা। আর যারা কৃত  তােদরেক আিম িতদান েদেবা  

257. আর বহু নবী িছেলন, ােদর স ী-সাথীরা ােদর aনুবর্তী হেয় েজহাদ কেরেছ; আ াহর পেথ-তােদর িকছু ক  

হেয়েছ বেট, িক  আ াহ্র পেথ তারা েহেরo যায়িন, া o হয়িন eবং দেমo যায়িন। আর যারা সবুর কের, আ াহ্ 

তােদরেক ভালবােসন।  

258. তারা আর িকছুi বেলিন-শুধু বেলেছ, েহ আমােদর পালনকর্তা! েমাচন কের দাo আমােদর পাপ eবং যা িকছু 

বাড়াবািড় হেয় েগেছ আমােদর কােজ। আর আমািদগেক দৃঢ় রাখ eবং কােফরেদর িবরুে  আমািদগেক সাহা  কর।  

259. aতঃপর আ াহ্ তােদরেক দুিনয়ার সoয়াব দান কেরেছন eবং যথার্থ আেখরােতর সoয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল 

আ াহ্ তােদরেক ভালবােসন।  

25৯. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যিদ কােফরেদর কথা েশান, তাহেল oরা েতামােদরেক েপছেন িফিরেয় েদেব, তােত 

েতামরা িতর স ুখীণ হেয় পড়েব।  

261. বরং আ াহ েতামােদর সাহা কারী, আর ার সাহা i হে  u ম সাহা ।  

262. খুব শী i আিম কােফরেদর মেন ভীিতর স ার করেবা। কারণ, oরা আ াহ্র সােথ aংশীদার সা  কের েয 

স ের্ক েকান সনদ aবতীর্ণ করা হয়িন। আর oেদর িঠকানা হেলা েদাযেখর আগুন। ব তঃ জােলমেদর িঠকানা aতয্  
িনকৃ ।  

263. আর আ াহ্ েস oয়াদােক সেতয্ পিরণত কেরেছন, যখন েতামরা ারi িনের্দেশ oেদর খতম করিছেল। eমনিক 

যখন েতামরা ছ ভ  হেয় পেড়েছ o কর্ত  ি র করার াপাের িববােদ িল  হেয়েছ। আর যা েতামরা চাiেত তা েদখার 
পর কৃত তা দর্শন কেরছ, তােত েতামােদর কােরা চাoয়া িছল দুিনয়া আর কােরা বা চাoয়া িছল আেখরাত। aতঃপর 

েতামািদগেক সিরেয় িদেলন oেদর uপর েথেক যােত েতামািদগেক পরী া কেরন। ব তঃ িতিন েতামািদগেক মা 
কেরেছন। আর আ াহ্র মুিমনেদর িত aনু হশীল।  

264. আর েতামরা uপের uেঠ যাি েল eবং েপছন িদেক িফের তাকাি েল না কােরা িত, aথচ রসূল ডাকিছেলন 

েতামািদগেক েতামােদর েপছন িদক েথেক। aতঃপর েতামােদর uপর eেলা েশােকর oপের েশাক, যােত েতামরা হাত 

েথেক েবিরেয় যাoয়া ব র জ  দুঃখ না কর eবং যার স ুখীণ হ  েসজ  িবমর্ষ না হo। আর আ াহ্ েতামােদর 
কােজর াপাের aবিহত রেয়েছন।  
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265. aতঃপর েতামােদর uপর েশােকর পর শাি  aবতীর্ণ করেলন, যা িছল ত ার মত। েস ত ায় েতামােদর মে  েকu 

েকu িঝেমাি ল আর েকu েকu ােণর ভেয় ভাবিছল। আ াহ্ স ের্ক তােদর িম া ধারণা হি ল মুর্খেদর মত। তারা 
বলিছল আমােদর হােত িক িকছুi করার েনi? তুিম বল, সবিকছুi আ াহ্র হােত। তারা যা িকছু মেন লুিকেয় রােখ-

েতামার িনকট কাশ কের না েস সবo। তারা বেল আমােদর হােত যিদ িকছু করার থাকেতা, তাহেল আমরা eখােন 

িনহত হতাম না। তুিম বল, েতামরা যিদ িনেজেদর ঘেরo থাকেত তবুo তারা aব i েবিরেয় আসত িনেজেদর aব ান 

েথেক যােদর মৃতুয্ িলেখ েদয়া হেয়েছ। েতামােদর বুেক যা রেয়েছ তার পরী া করা িছল আ াহ্র i া, আর েতামােদর 

a ের যা িকছু রেয়েছ তা পির ার করা িছল ার কা । আ াহ্ মেনর েগাপন িবষয় জােনন। 

266. েতামােদর েয দুিট দল লড়াiেয়র িদেন ঘুের ািড়েয়িছল শয়তান তােদরেক িব া  কেরিছল, তােদরi পােপর 

দরুন।  

267. েহ ঈমাণদারগণ! েতামরা তােদর মত হেয়া না, যারা কােফর হেয়েছ eবং িনেজেদর ভাi ব রা যখন েকান 

aিভযােন েবর হয় িকংবা েজহােদ যায়, তখন তােদর স ের্ক বেল, তারা যিদ আমােদর সােথ থাকেতা, তাহেল মরেতাo 

না আহতo হেতা না। যােত তারা e ধারণা সৃি র মা েম সংি েদর মেন aনুতাপ সৃি  করেত পাের। aথচ আ াহi 
জীবন দান কেরন eবং মৃতুয্ েদন। েতামােদর সম  কাজi, েতামরা যা িকছুi কর না েকন, আ াহ সবিকছুi েদেখন।  

268. আর েতামরা যিদ আ াহ্র পেথ িনহত হo িকংবা মৃতুয্বরণ কর, েতামরা যা িকছু সং হ কের থাক আ াহ্ 

তা’আলার মা o করুণা েস সবিকছুর েচেয় u ম।  

269. আর েতামরা মৃতুয্i বরণ কর aথবা িনহতi হo, aব  আ াহ্ তা’আলার সামেনi সমেবত হেব।  

26৯. আ াহর রহমেতi আপিন তােদর জ  েকামল হৃদয় হেয়েছন প া ের আপিন যিদ রাগ o কিঠন হৃদয় হেতন 

তাহেল তারা আপনার কাছ েথেক িবি  হেয় েযেতা। কােজi আপিন তােদর মা কের িদন eবং তােদর জ  
মাগেফরাত কামনা করুন eবং কােজ কের্ম তােদর পরামর্শ করুন। aতঃপর যখন েকান কােজর িস া  হণ কের 
েফেলন, তখন আ াহ্ তা’আলার uপর ভরসা করুন আ াহ্ তাoয়া ল কারীেদর ভালবােসন। 

271. যিদ আ াহ্ েতামােদর সহায়তা কেরন, তাহেল েকu েতামােদর uপর পরা া  হেত পারেব না। আর যিদ িতিন 

েতামােদর সাহা  না কেরন, তেব eমন েক আেছ, েয েতামােদর সাহা  করেত পাের? আর আ াহ্র oপরi 

মুসলমানগেনর ভরসা করা uিচত।  
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272. আর েকান িবষয় েগাপন কের রাখা নবীর কাজ নয়। আর েয েলাক েগাপন করেব েস িকয়ামেতর িদন েসi 

েগাপন ব  িনেয় আসেব। aতঃপর পিরপূর্ণভােব পােব েতয্েক, যা েস aর্জন কেরেছ। আর তােদর িত েকান a ায় 

করা হেব না।   

273. েয েলাক আ াহ্র i ার aনুগত, েস িক ঐ েলােকর সমান হেত পাের, েয আ াহ্র েরাষ aর্জন কেরেছ? ব তঃ 

তার িঠকানা হল েদাযখ। আর তা কতiনা িনকৃ  aব ান! 

274. আ াহ্র িনকট মানুেষর ম াদা িবিভ  েরর আর আ াহ্ েদেখন যা িকছু তারা কের।  

275. আ াহ্ ঈমানদারেদর uপর aনু হ কেরেছন েয, তােদর মােঝ তােদর িনেজেদর ম  েথেক নবী পািঠেয়েছন। 

িতিন তােদর জ  ার আয়াতসমূহ পাঠ কেরন। তােদরেক পিরেশাধন কেরন eবং তােদরেক িকতাব o কােজর কথা 
িশ া েদন। ব তঃ তারা িছল পূরব্ েথেকi পথ ।  

276. যখন েতামােদর uপর eকিট মুসীবত eেস েপৗছাল, aথচ েতামরা তার পূেরব্i িদব্গুণ কে  েপৗেছ িগেয়ছ, তখন িক 

েতামরা বলেব, eটা েকাথা েথেক eল? তাহেল বেল দাo, e ক  েতামােদর uপর ে ৗেছেছ েতামারi প  েথেক। িন য়i 

আ াহ্ েতয্ক িবষেয়র uপর মতাশীল।  

277. আর েযিদন দু’দল €সে র েমাকািবলা হেয়েছ; েসিদন েতামােদর uপর যা পিতত হেয়েছ তা আ াহ্র হুকুেমi 

হেয়েছ eবং তা eজ  েয, তােত ঈমানদারিদগেক জানা যায়।  

278. eবং তােদরেক যােত সনা  করা যায় যারা মুনািফক িছল। আর তােদরেক বলা হল eেসা, আ াহ্র পেথ লড়াi 

কর িকংবা শ িদগেক িতহত কর। তারা বেলিছল, আমরা যিদ জানতাম েয, লড়াi হেব, তাহেল aব i েতামােদর 

সােথ থাকতাম। েস িদন তারা ঈমােনর তুলনায় কুফরীর কাছাকািছ িছল। যা তােদর a ের েনi তারা িনেজর মুেখ েস 
কথাi বেল ব তঃআ াহ্ ভালভােব জােনন তারা যা িকছু েগাপন কের থােক।  

279. oরা হেলা েয সব েলাক, যারা বেস েথেক িনেজেদর ভাiেদর সমব্ে  বেল, যিদ তারা আমােদর কথা শুনত, তেব 

িনহত হত না। তােদরেক বেল িদন, eবার েতামােদর িনেজেদর uপর েথেক মৃতুয্েক সিরেয় দাo, যিদ েতামরা সতয্বাদী 

হেয় থাক।  

27৯. আর যারা আ াহ্র পেথ িনহত হয়, তােদরেক তুিম কখেনা মৃত মেন কেরা না। বরং তারা িনেজেদর পালনকর্তার 

িনকট জীিবত o জীিবকা া ।  
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281. আ াহ্ িনেজর aনু হ েথেক যা দান কেরেছন তার ে ি েত তারা আন  uদযাপন করেছ। আর যারা eখনo 

তােদর কােছ eেস ে ৗেছিন তােদর েপছেন তােদর জে  আন  কাশ কের। কারণ, তােদর েকান ভয় ভীিতo েনi eবং 

েকান িচ া ভাবনাo েনi।  

282. আ াহ্র েনয়ামত o aনু েহর জে  তারা আন  কাশ কের eবং তা eভােব েয, আ াহ্, ঈমানদারেদর মফল 

িবন  কেরন না।  

283. যারা আহত হেয় পড়ার পেরo আ াহ্ eবং ার রসূেলর িনের্দশ মা  কেরেছ, তােদর মে  যারা সৎ o 

পরেহযগার, তােদর জ  রেয়েছ মহান সoয়াব। 

284. যােদরেক েলােকরা বেলেছ েয, েতামােদর সােথ েমাকােবলা করার জ  েলােকরা সমােবশ কেরেছ বহু 

সাজসর াম; তােদর ভয় কর। তখন তােদর িবশব্াস আরo দৃঢ়তর হেয় যায় eবং তারা বেল, আমােদর জ  আ াহ্i 

যেথ ; কতi না চমৎকার কািময়াবীদানকারী।  

285. aতঃপর িফের eল মুসলমানরা আ াহ্র aনু হ িনেয়, তেদর িকছুi aিন  হেলা না। তারপর তারা আ াহ্র 

i ার aনুগত হল। ব তঃ আ াহ্র aনু হ aিত িবরাট।  

286. eরা েয রেয়েছ, eরাi হেলা শয়তান, eরা িনেজেদর ব েদর াপাের ভীিত দর্শন কের। সুতরাং েতামরা তােদর 

ভয় কেরা না। আর েতামরা যিদ ঈমানদার হেয় থাক, তেব আমােক ভয় কর।  

287. আর যারা কুফেরর িদেক ধািবত হে  তারা েযন েতামািদগেক িচ ািমব্ত কের না েতােল। তারা আ াহ্ তায়ালার 

েকান িকছুi aিন  সাধন করেত পারেব না। আেখরােত তােদরেক েকান ক াণ দান না করাi আ াহ্র i া। ব তঃ 
তােদর জে  রেয়েছ মহা শাি ।  

288. যারা ঈমােনর পিরবের্ত কুফর য় কের িনেয়েছ, তারা আ াহ্ তা’আলার িকছুi িতসাধন করেত পারেব না। 

আর তােদর জ  রেয়েছ েবদনাদায়ক শাি ।  

289. কােফররা েযন মেন না কের েয আিম েয, aবকাশ দান কির, তা তােদর পে  ক াণকর। আিম েতা তােদরেক 

aবকাশ েদi যােত কের তারা পােপ u িত লাভ করেত পাের। ব তঃ তােদর জ  রেয়েছ লা নাজনক শাি ।  

28৯. নাপাকেক পাক েথেক পৃথক কের েদয়া প  আ াহ eমন নন েয, ঈমানদারগণেক েস aব ােতi রাখেবন যােত 

েতামরা রেয়ছ, আর আ াহ্ eমন নন েয, েতামািদগেক গায়েবর সংবাদ েদেবন। িক  আ াহ্ সব্ীয় রসূল গেণর মে  

যােক i া বাছাi কের িনেয়েছন। সুতরাং আ াহর oপর eবং ার রসূলগেণর oপর েতামরা তয্য় াপন কর। ব তঃ 
েতামরা যিদ িবশব্াস o পরেহযগারীর oপর িতি ত েথেক থাক, তেব েতামােদর জে  রেয়েছ িবরাট িতদান।  
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291. আ াহ্ তােদরেক িনেজর aনু েহ যা দান কেরেছন তােত যারা কৃপণতা কের ei কার্প  তােদর জ  ম লকর 

হেব বেল তারা েযন ধারণা না কের। বরং eটা তােদর পে  eকা i িতকর িতপ  হেব। যােত তারা কার্প  কের েস 
সম  ধন-স দেক িকয়ামেতর িদন তােদর গলায় েবড়ী বািনেয় পরােনা হেব। আর আ াহ্ হে ন আসমান o যমীেনর 

পরম স ািধকারী। আর যা িকছু েতামরা কর; আ াহ্ েস স ের্ক জােনন। 

292. িনঃসে েহ আ াহ্ তােদর কথা শুেনেছন, যারা বেলেছ েয, আ াহ্ হে ন aভাব  আর আমরা িব বান! eখন 

আিম তােদর কথা eবং েযসব নবীেক তারা a ায়ভােব হতয্া কেরেছ তা িলেখ রাখব, aতঃপর বলব, আসব্াদন কর 

জব্ল  আগুেনর আযাব। 

293. e হল তারi িতফল যা েতামরা iিতপূেরব্ িনেজর হােত পািঠেয়ছ। ব তঃ আ াহ্ বা ােদর িত aতয্াচার কেরন 

না। 

294. েস সম  েলাক, যারা বেল েয, আ াহ্ আমািদগেক eমন েকান রসূেলর oপর িবশব্াস না করেত বেল েরেখেছন 

যত ণ না তারা আমােদর িনকট eমন েকারবানী িনেয় আসেবন যােক আগুন াস কের েনেব। তুিম তােদর বেল দাo, 

েতামােদর মােঝ আমার পূেরব্ বহু রসূল িনদর্শনসমূহ eবং েতামরা যা আ ার কেরছ তা িনেয় eেসিছেলন, তখন েতামরা 

েকন তােদরেক হতয্া করেল যিদ েতামরা সতয্ হেয় থাক।  

295. তাছাড়া eরা যিদ েতামােক িম া িতপ  কের, তেব েতামার পূেরব্o eরা eমন বহু নবীেক িম া িতপ  কেরেছ, 

যারা িনদর্শন সমূহ িনেয় eেসিছেলন। eবং eেনিছেলন সহীফা o দী  ।  

296. েতয্ক াণীেক আসব্াদন করেত হেব মৃতুয্। আর েতামরা িকয়ামেতর িদন পিরপূর্ণ বদলা া  হেব। তারপর যােক 

েদাযখ েথেক দূের রাখা হেব eবং জা ােত েবশ করােনা হেব, তার কা িসি  ঘটেব। আর পাির্থব জীবন ে াকা ছাড়া 

a  েকান স দ নয়।  

297. aব  ধন-স েদ eবং জনস েদ েতামােদর পরী া হেব eবং aব  েতামরা শুনেব পূরব্বর্তী আহেল িকতাবেদর 

কােছ eবং মুশেরকেদর কােছ বহু aেশাভন uি । আর যিদ েতামরা €ধ  ধারণ কর eবং পরেহযগারী aবলমব্ন কর, 

তেব তা হেব eকা  সৎসাহেসর াপার। 

298. আর আ াহ্ যখন আহেল িকতাবেদর কাছ েথেক িত া হণ করেলন েয, তা মানুেষর িনকট বর্ণনা করেব 

eবং েগাপন করেব না, তখন তারা েস িত ােক িনেজেদর েপছেন েফেল রাখল আর তার েকনা-েবচা করল সামা  

মূে র িবিনমেয়। সুতরাং কতi না ম  তােদর e েবচা-েকনা।  
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299. তুিম মেন কেরা না, যারা িনেজেদর কৃতকের্মর uপর আনি ত হয় eবং না করা িবষেয়র জ  শংসা কামনা 

কের, তারা আমার িনকট েথেক a াহিত লাভ কেরেছ। ব তঃ তােদর জে  রেয়েছ েবদনাদায়ক আযাব।   

29৯. আর আ াহ্র জ i হল আসমান o যিমেনর বাদশাহী। আ াহ্i সরব্ িবষেয় মতার aিধকারী।  

2৯1. িন য় আসমান o যমীন সৃি েত eবং রাি  o িদেনর আবর্তেন িনদর্শন রেয়েছ েবাধ স  েলাকেদর জে ।  

2৯2. ারা ািড়েয়, বেস, o শািয়ত aব ায় আ াহেক রণ কের eবং িচ া গেবষণা কের আসমান o জিমন সৃি র 

িবষেয, (তারা বেল) পরoয়ারেদগার! eসব তুিম aনর্থক সৃি  করিন। সকল পিব তা েতামারi, আমািদগেক তুিম 

েদাযেখর শাি  েথেক াচাo।  

2৯3. েহ আমােদর পালনকর্তা! িন য় তুিম যােক েদাযেখ িনে প করেল তােক সবসমেয় aপমািনত করেল; আর 

জােলমেদর জে  েতা সাহা কারী েনi।  

2৯4. েহ আমােদর পালনকর্তা! আমরা িনি তরূেপ শুেনিছ eকজন আহবানকারীেক ঈমােনর িত আহবান করেত েয, 

েতামােদর পালনকর্তার িত ঈমান আন; তাi আমরা ঈমান eেনিছ। েহ আমােদর পালনকর্তা! aতঃপর আমােদর সকল 

েগানাহ মাফ কর eবং আমােদর সকল েদাষ িট দুর কের দাo, আর আমােদর মৃতুয্ দাo েনক েলাকেদর সােথ।  

2৯5. েহ আমােদর পালনকর্তা! আমােদরেক দাo, যা তুিম oয়াদা কেরছ েতামার রসূলগেণর মা েম eবং িকয়ামেতর 

িদন আমািদগেক তুিম aপমািনত কেরা না। িন য় তুিম oয়াদা েখলাফ কেরা না।  

2৯6. aতঃপর তােদর পালনকর্তা তােদর েদায়া (ei বেল) কবুল কের িনেলন েয, আিম েতামােদর েকান পির মকারীর 

পির মi িবন  কির না, তা েস পুরুষ েহাক িকংবা ীেলাক। েতামরা পরসপর eক। তারপর েস সম  েলাক যারা 

িহজরত কেরেছ, তােদরেক িনেজেদর েদশ েথেক েবর কের েদoয়া হেয়েছ eবং তােদর িত uৎপীড়ন করা হেয়েছ 

আমার পেথ eবং যারা লড়াi কেরেছ o মৃতুয্বরণ কেরেছ, aব i আিম তােদর uপর েথেক aক াণেক aপসািরত 

করব। eবং তােদরেক িব  করব জা ােত যার তলেদেশ নদী সমূহ বািহত। ei হেলা িবিনময় আ াহ্র প  েথেক। 
আর আ াহ্র িনকট রেয়েছ u ম িবিনময়।  

2৯7. নগরীেত কােফরেদর চাল-চলন েযন েতামািদগেক ে াকা না েদয়।  

2৯8. eটা হেলা সামা  ফায়দা-eরপর তােদর িঠকানা হেব েদাযখ। আর েসিট হেলা aিত িনকৃ  aব ান।  
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2৯9. িক  যারা ভয় কের িনেজেদর পালনকর্তােক তােদর জে  রেয়েছ জা াত যার তলেদেশ বািহত রেয়েছ নদী। 

তােত আ াহর প  েথেক সদা আ ায়ন চলেত থাকেব। আর যা আ াহর িনকট রেয়েছ, তা সৎকর্মশীলেদর জে  

eকা i u ম।  

2৯৯. আর আহেল িকতাবেদর মে  েকu েকu eমনo রেয়েছ, যারা আ াহ্র uপর ঈমান আেন eবং যা িকছু েতামার 

uপর aবতীর্ণ হয় আর যা িকছু তােদর uপর aবতীর্ণ হেয়েছ েসগুেলার uপর, আ াহ্র সামেন িবনয়াবনত থােক eবং 

আ ার আয়াতসমুহেক সব্ মুে র িবিনমেয় সoদা কের না, তারাi হেলা েস েলাক যােদর জ  পাির িমক রেয়েছ 

তােদর পালনকর্তার িনকট। িন য়i আ াহ্ যথাশী  িহসাব চুিকেয় েদন।  

311. েহ ঈমানদানগণ! €ধ য্ ধারণ কর eবং েমাকােবলায় দৃঢ়তা aবলমব্ন কর। আর আ াহেক ভয় করেত থাক 

যােত েতামরা েতামােদর uে  লােভ সমর্থ হেত পার।   

 

5. আন িনসা 

2. েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকর্তােক ভয় কর, িযিন েতামােদরেক eক ি  েথেক সৃি  কেরেছন eবং 

িযিন তার েথেক তার স ীনীেক সৃি  কেরেছন; আর িব ার কেরেছন তােদর দু’জন েথেক aগিণত পুরুষ o নারী। আর 

আ াহেক ভয় কর, ার নােম েতামরা eেক aপেরর িনকট যাচ া কের থাক eবং আ ীয় ািতেদর াপাের সতর্কতা 

aবলমব্ন কর। িন য় আ াহ্ েতামােদর াপাের সেচতন রেয়েছন।  

3. eতীমেদরেক তােদর স দ বুিঝেয় দাo। খারাপ মালামােলর সােথ ভােলা মালামােলর aদল-বদল কেরা না। আর 

তােদর ধন-স দ িনেজেদর ধন-স েদর সােথ সংিমি ত কের তা াস কেরা না। িন য় eটা বড়i ম  কাজ।  

4. আর যিদ েতামরা ভয় কর েয, eতীম েমেয়েদর হক যথাথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব েসসব েমেয়েদর মে  

েথেক যােদর ভাল লােগ তােদর িবেয় কের নাo দুi, িতন, িকংবা চারিট প । আর যিদ eরূপ আশ া কর েয, তােদর 

মে  ায় স ত আচরণ বজায় রাখেত পারেব না, তেব, eকিটi aথবা েতামােদর aিধকারভু  দাসীেদরেক; eেতi 

প পািতেতব্ জিড়ত না হoয়ার aিধকতর স াবনা।  

5. আর েতামরা ীেদরেক তােদর েমাহর িদেয় দাo খুশীমেন। তারা যিদ খুশী হেয় তা েথেক aংশ েছেড় েদয়, তেব তা 

েতামরা সব্া ে য্ েভাগ কর।  
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6. আর েয স দেক আ াহ েতামােদর জীবন-যা ার aবলমব্ন কেরেছন, তা aরব্াচীনেদর হােত তুেল িদo না। বরং তা 

েথেক তােদরেক খাoয়াo, পরাo eবং তােদরেক সা নার বানী েশানাo।  

7. আর eতীমেদর িত িবেশষভােব নজর রাখেব, েয প  না তারা িবেয়র বয়েস ে ৗেছ। যিদ তােদর মে  বুি -

িবেবচনার uে ষ চ করেত পার, তেব তােদর স দ তােদর হােত aর্পন করেত পার। eতীেমর মাল েয়াজনািতির  

খরচ কেরা না বা তারা বড় হেয় যােব মেন কের তাড়াতািড় েখেয় েফেলা না। যারা সব্ ল তারা aব i eতীেমর মাল 
খরচ করা েথেক িবরত থাকেব। আর েয aভাব  েস স ত পিরমাণ েখেত পাের। যখন তােদর হােত তােদর স দ 
তয্ার্পণ কর, তখন সা ী রাখেব। aব  আ াহ্i িহসাব েনয়ার াপাের যেথ । 

8. িপতা-মাতা o আ ীয়-সব্জনেদর পিরতয্  স ি েত পুরুষেদরo aংশ আেছ eবং িপতা-মাতা o আ ীয়সব্জনেদর 

পিরতয্  স ি েত নারীেদরo aংশ আেছ; a  েহাক িকংবা েবশী। e aংশ িনর্ধািরত। 

9. স িত ব েনর সময় যখন আ ীয়-সব্জন, eতীম o িমসকীন uপি ত হয়, তখন তা েথেক তােদর িকছু খাiেয় দাo 

eবং তােদর সােথ িকছু সদালাপ কেরা।  

৯. তােদর ভয় করা uিচত, যারা িনেজেদর প ােত দুরব্ল a ম স ান-স িত েছেড় েগেল তােদর জে  তারাo আশ া 

কের; সুতরাং তারা েযন আ াহেক ভয় কের eবং সংগত কথা বেল।  

21. যারা eতীমেদর aর্থ-স দ a ায়ভােব খায়, তারা িনেজেদর েপেট আগুনi ভির্ত কেরেছ eবং স রi তারা aি েত 

েবশ করেব।   

22. আ াহ্ েতামােদরেক েতামােদর স ানেদর স ের্ক আেদশ কেরনঃ eকজন পুরুেষর aংশ দু’জন নারীর aংেশর 

সমান। aতঃপর যিদ শুধু নারীi হয় দু-eর aিধক, তেব তােদর জে  ঐ মােলর িতন ভােগর দুi ভাগ eবং যিদ eকজনi 

হয়, তেব তার জে  aের্ধক। মৃেতর িপতা-মাতার ম  েথেক েতয্েকর জে  তয্াজয্ স ি র ছয় ভােগর eক ভাগ, যিদ 

মৃেতর পু  থােক। যিদ পু  না থােক eবং িপতা-মাতাi oয়ািরস হয়, তেব মাতা পােব িতন ভােগর eক ভাগ। aতঃপর যিদ 

মৃেতর কেয়কজন ভাi থােক, তেব তার মাতা পােব ছয় ভােগর eক ভাগ oিছেয়য্েতর পর, যা কের মেরেছ িকংবা ঋণ 

পিরেশােধর পর। েতামােদর িপতা o পুে র মে  েক েতামােদর জে  aিধক uপকারী েতামরা জান না। eটা আ াহ্ 
কর্তৃক িনর্ধািরত aংশ িন য় আ াহ সরব্ , রহ িবদ।  

23. আর, েতামােদর হেব aের্ধক স ি , যা েছেড় যায় েতামােদর ীরা যিদ তােদর েকান স ান না থােক। যিদ তােদর 

স ান থােক, তেব েতামােদর হেব eক-চতুর্থাংশ ঐ স ি র, যা তারা েছেড় যায়; oিছয়য্েতর পর, যা তারা কের eবং 

ঋণ পিরেশােধর পর। ীেদর জে  eক-চতুর্থাংশ হেব ঐ স ি র, যা েতামরা েছেড় যাo যিদ েতামােদর েকান স ান না 
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থােক। আর যিদ েতামােদর স ান থােক, তেব তােদর জে  হেব ঐ স ি র আট ভােগর eক ভাগ, যা েতামরা েছেড় 

যাo oিছয়য্েতর পর, যা েতামরা কর eবং ঋণ পিরেশােধর পর। েয পুরুেষর, তয্াজয্ স ি , তার যিদ িপতা-পু  িকংবা ী 

না থােক eবং ei মৃেতর eক ভাi িকংবা eক েবান থােক, তেব uভেয়র েতয্েক ছয়ভােগর eক পােব। আর যিদ 

তেতািধক থােক, তেব তারা eক তৃতীয়াংশ aংশীদার হেব oিছয়য্েতর পর, যা করা হয় aথবা ঋেণর পর eমতাব ায় 

েয, aপেরর িত না কের। e িবধান আ াহ্র। আ াহ্ সরব্ , সহনশীল।   

24. eগুেলা আ াহ্র িনর্ধািরত সীমা। েয েকu আ াহ o রসূেলর আেদশমত চেল, িতিন তােক জা াত সমূেহ েবশ 

করােবন, েযগুেলার তলেদশ িদেয় ে াতিসব্নী বািহত হেব। তারা েসখােন িচরকাল থাকেব। e হল িবরাট সাফ ।  

25. েয েকu আ াহ্ o রসূেলর aবা তা কের eবং তার সীমা aিত ম কের িতিন তােক আগুেন েবশ করােবন। েস 

েসখােন িচরকাল থাকেব। তার জে  রেয়েছ aপমানজনক শাি ।  

26. আর েতামােদর নারীেদর মে  যারা িভচািরণী তােদর িবরুে  েতামােদর ম  েথেক চার জন সা ী িহেসেব তলব 

কর। aতঃপর যিদ তারা সা য্ দান কের তেব সংি েদরেক গৃেহ আব  রাখ, েয প  মৃতুয্ তােদরেক তুেল না েনয় 

aথবা আ াহ্ তােদর জ  a  েকান পথ িনের্দশ না কেরন।  

27. েতামােদর ম  েথেক েয দু’জন েসi কুকের্ম িল  হয়, তােদরেক শাি  দান কর। aতঃপর যিদ uভেয় তoবা কের 

eবং িনেজেদর সংেশাধন কের, তেব তােদর েথেক হাত গুিটেয় নাo। িন য় আ াহ্ তoবা কবুলকারী, দয়ালু।   

28. aব i আ াহ্ তােদর তoবা কবুল করেবন, যারা ভূলবশতঃ ম  কাজ কের, aতঃপর aনিতিবলেমব্ তoবা কের; 

eরাi হল েসসব েলাক যােদরেক আ াহ্ মা কের েদন। আ াহ্ মহা ানী, রহ িবদ।  

29. আর eমন েলাকেদর জ  েকান মা েনi, যারা ম  কাজ করেতi থােক, eমন িক যখন তােদর কােরা মাথার 

uপর মৃতুয্ uপি ত হয়, তখন বলেত থােকঃ আিম eখন তoবা করিছ। আর তoবা েনi তােদর জ , যারা কুফরী 

aব ায় মৃতুয্বরণ কের। আিম তােদর জ  য ণাদায়ক শাি  ত কের েরেখিছ।  

2৯. েহ ঈমাণদারগণ! বলপূরব্ক নারীেদরেক u রািধকাের হন করা েতামােদর জে  হালাল নয় eবং তােদরেক 

আটক েরেখা না যােত েতামরা তােদরেক যা দান কেরছ তার aংশিবেশেষ িনেয় নাo; িক  তারা যিদ েকান কা  

a ীলতা কের! নারীেদর সােথ স ােব জীবন-যাপন কর। aতঃপর যিদ তােদরেক aপছ  কর, তেব হয়ত েতামরা eমন 

eক িজিনসেক aপছ  করছ, যােত আ াহ্, aেনক ক াণ েরেখেছন।  
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31. যিদ েতামরা eক ীর েল a  ী পিরবর্তন করেত i া কর eবং তােদর eকজনেক চুর ধন-স দ দান 

কের থাক, তেব তা েথেক িকছুi েফরত হণ কেরা না। েতামরা িক তা a ায়ভােব o কা  েগানাহ্র মা েম হণ 

করেব?   

32. েতামরা িকরূেপ তা হণ করেত পার, aথচ েতামােদর eকজন a  জেনর কােছ গমন eবং নারীরা েতামােদর 

কােছ েথেক সুদৃঢ় a ীকার হণ কেরেছ।  

33. েয নারীেক েতামােদর িপতা-িপতামহ িববাহ কেরেছ েতামরা তােদর িববাহ কেরা না। িক  যা িবগত হেয় েগেছ। 

eটা a ীল, গযেবর কাজ eবং িনকৃ  আচরণ।  

34. েতামােদর জে  হারাম করা হেয়েছ েতামােদর মাতা, েতামােদর ক া, েতামােদর েবান, েতামােদর ফুফু, েতামােদর 

খালা, য্াতৃক া; ভিগনীক া েতামােদর েস মাতা, যারা েতামােদরেক পান কিরেয়েছ, েতামােদর দুধ-েবান, 

েতামােদর ীেদর মাতা, েতামরা যােদর সােথ সহবাস কেরছ েস ীেদর ক া যারা েতামােদর লালনপালেন আেছ। যিদ 

তােদর সােথ সংগত না কের থাক, তাহােত েতামােদর েকান েগানাহ েনi। েতামােদর ঔরসজাত পু েদর ী eবং দুi 

েবানেক eকে  িববাহ করা; িক  যা aতীত হেয় েগেছ। িন য় আ াহ্ মাকরী, দয়ালু।  

“পারা 6” 

35. eবং নারীেদর মে  তােদর ছাড়া সকল সধবা ীেলাক েতামােদর জে  িনিষ  - eটা েতামােদর জ  আ াহর 

হুকুম। eেদরেক ছাড়া েতামােদর জে  সব নারী হালাল করা হেয়েছ, শর্ত ei েয, েতামরা তােদরেক সব্ীয় aের্থর 

িবিনমেয় তলব করেব িববাহ ব েন আব  করার জ - িভচােরর জ  নয়। aতঃপর তােদর মে  যােক েতামরা েভাগ 

করেব, তােক তার িনর্ধািরত হক দান কর। েতামােদর েকান েগানাহ হেব না যিদ িনর্ধারেণর পর েতামরা পরসপের 

স ত  হo। িন য় আ াহ্ সুিব , রহ িবদ।  

36. আর েতামােদর মে  েয ি  সব্াধীন মুসলমান নারীেক িবেয় করার সামর্  রােখ না, েস েতামােদর aিধকারভু  

মুসিলম ীতদাসীেদরেক িবেয় করেব। আ াহ্ েতামােদর ঈমান স ের্ক ভােলাভােব াত রেয়েছন। েতামরা পরসপর 
eক, aতeব, তােদরেক তােদর মািলেকর aনুমিত েম িবেয় কর eবং িনয়ম aনুযায়ী তােদরেক েমাহরানা দান কর 

eমতাব ায় েয, তারা িববাহ ব েন আব  হেব- িভচািরণী িকংবা uপ-পিত হণকািরণী হেব না। aতঃপর যখন তারা 

িববাহ ব েন eেস যায়, তখন যিদ েকান a ীল কাজ কের, তেব তােদরেক সব্াধীন নারীেদর aের্ধক শাি  েভাগ করেত 

হেব। e ব া তােদর জে , েতামােদর মে  যারা িভচাের িল  হoয়ার াপাের ভয় কের। আর যিদ সবুর কর, তেব 

তা েতামােদর জে  u ম। আ াহ্ মাশীল, করুণাময়।  



61 
 

37. আ াহ্ েতামােদর জে  সব িকছু পির ার বর্ণনা কের িদেত চান, েতামােদর পূরব্বর্তীেদর পথ দর্শন করেত চান। 

eবং েতামােদরেক মা করেত চান, আ াহ্ মহা ানী রহ িবদ।  

38. আ াহ্ েতামােদর িত মাশীল হেত চান, eবং যারা কামনা-বাসনার aনুসারী, তারা চায় েয, েতামরা পথ েথেক 

aেনক দূের িবচুয্ত হেয় পড়।  

39. আ াহ্ েতামােদর েবাঝা হালকা করেত চান। মানুষ দুরব্ল সৃি    হেয়েছ।  

3৯. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা eেক aপেরর স দ a ায়ভােব াস কেরা না। েকবলমা  েতামােদর পরসপেরর 

স িত েম েয বসা করা হয় তা €বধ। আর েতামরা িনেজেদর কাuেক হতয্া কেরা না। িনঃসে েহ আ াহ্ তা’আলা 

েতামােদর িত দয়ালু।  

41. আর েয েকu সীমাল ন িকংবা জুলুেমর বশবর্তী হেয় eরূপ করেব, তােক খুব শী i আগুেন িনে প করা হেব। 

eটা আ াহ্র পে  খুবi সহজসা ।  

42. েযগুেলা স ের্ক েতামােদর িনেষধ করা হেয়েছ যিদ েতামরা েসসব বড় েগানাহ গুেলা েথেক ে েচ থাকেত পার। তেব 

আিম েতামােদর িট-িবচুয্িতগুেলা মা কের েদব eবং স ান জনক ােন েতামােদর েবশ করার।  

43. আর েতামরা আকা া কেরা না eমন সব িবষেয় যােত আ াহ্ তা’আলা েতামােদর eেকর uপর aপেরর ে তব্ 

দান কেরেছন। পুরুষ যা aর্জন কের েসটা তার aংশ eবং নারী যা aর্জন কের েসটা তার aংশ। আর আ াহ্র কােছ 
ার aনু হ ার্থনা কর। িনঃসে েহ আ াহ্ তা’আলা সরব্ িবষেয় াত।  

44. িপতা-মাতা eবং িনকটা ীয়গণ যা তয্াগ কের যান েসসেবর জ i আিম u রািধকারী িনর্ধারণ কের িদেয়িছ। আর 

যােদর সােথ েতামরা a ীকারাব  হেয়ছ তােদর া  িদেয় দাo। আ াহ তা’আলা িনঃসে েহ সব িকছুi তয্  কেরন।  

45. পুরুেষরা নারীেদর uপর কৃর্ততব্শীল e জ  েয, আ াহ eেকর uপর aে র €বিশ য্ দান কেরেছন eবং e জ  

েয, তারা তােদর aর্থ য় কের। েস মেত েনককার ীেলাকগণ হয় aনুগতা eবং আ াহ্ যা েহফাযতেযাগয্ কের 

িদেয়েছন েলাক চ র a রােলo তার েহফাযত কের। আর যােদর মে  aবা তার আশ া কর তােদর সদুপেদশ দাo, 

তােদর শ া তয্াগ কর eবং হার কর। যিদ তােত তারা বা  হেয় যায়, তেব আর তােদর জ  a  েকান পথ 

aনুস ান কেরা না। িন য় আ াহ্ সবার uপর ে ।  

46. যিদ তােদর মে  স র্কে দ হoয়ার মত পিরি িতরi আশ া কর, তেব সব্ামীর পিরবার েথেক eকজন eবং ীর 

পিরবার েথেক eকজন সািলস িনযু  করেব। তারা uভেয়র মীমাংসা চাiেল আ াহ্ সরব্ , সবিকছু aবিহত।   
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47. আর uপাসনা কর আ াহ্র, শরীক কেরা না ার সােথ aপর কাuেক। িপতা-মাতার সােথ সৎo সদয় বহার কর 

eবং িনকটা ীয়, eতীম-িমসকীন, িতেবশী, aসহায় মুসািফর eবং িনেজর দাস-দাসীর িতo। িন য়i আ াহ্ পছ  

কেরন না দাি ক-গিরব্তজনেক।  

48. যারা িনেজরাo কার্প  কের eবং a েকo কৃপণতা িশ া েদয় আর েগাপন কের েস সব িবষয় যা আ াহ্ তা’আলা 

তােদরেক দান কেরেছন সব্ীয় aনু েহ-ব তঃ €তরী কের েরেখিছ কােফরেদর জ  aপমান জনক আযাব।   

49. আর েস সম  েলাক যারা য় কের সব্ীয় ধন-স দ েলাক-েদখােনার uে েশ eবং যারা আ াহ্র uপর ঈমান আেন 

না, ঈমান আেন না েকয়ামত িদবেসর িত eবং শয়তান যার সাথী হয় েস হল িনকৃ তর সাথী।  

4৯. আর িক-i বা িত হত তােদর যিদ তারা ঈমান আনত আ াহ্র uপর েকয়ামত িদবেসর uপর eবং যিদ য় করত 

আ াহ্- দ  িরিযক েথেক! aথচ আ াহ্, তােদর াপাের যথার্থভােবi aবগত।  

51. িন য়i আ াহ্ কােরা া  হক িব -িবসর্গo রােখন না; আর যিদ তা সৎকর্ম হয়, তেব তােক িদব্গুণ কের েদন 

eবং িনেজর প  েথেক িবপুল সoয়াব দান কেরন। 

52. আর তখন িক aব া াড়ােব, যখন আিম েডেক আনব িতিট u েতর ম  েথেক aব া বর্ণনাকারী eবং 

আপনােক ডাকব তােদর uপর aব া বর্ণনাকারীরূেপ।  

53. েসিদন কামনা করেব েস সম  েলাক, যারা কােফর হেয়িছল eবং রসূেলর নাফরমানী কেরিছল, েযন যমীেনর 

সােথ িমেশ যায়। িক  েগাপন করেত পারেব না আ াহ্র িনকট েকান িবষয়।  

54. েহ ঈমাণদারগণ! েতামরা যখন েনশা  থাক, তখন নামােযর ধাের-কােছo েযoনা, যত ণ না বুঝেত স ম হo যা 

িকছু েতামরা বলছ, আর (নামােযর কােছ েযo না) ফরয েগাসেলর আব ায়o যত ণ না েগাসল কের নাo। িক  

মুসািফর aব ার কথা সব্ত  আর যিদ েতামরা aসু  হেয় থাক িকংবা সফের থাক aথবা েতামােদর ম  েথেক েকu 
যিদ াব-পায়খানা েথেক eেস থােক িকংবা নারী গমন কের থােক, িক  পের যিদ পািন াি  স ব না হয়, তেব পাক-

পিব  মািটর দব্ারা তায়া ুম কের নাo-তােত মুখম ল o হাতেক ঘেষ নাo। িন য়i আ াহ্ তা’আলা মাশীল।  

55. তুিম িক oেদর েদখিন, যারা িকতােবর িকছু aংশ া  হেয়েছ, (aথচ) তারা পথ তা খিরদ কের eবং কামনা 

কের, যােত েতামরাo আ াহ্র পথ েথেক িব া  হেয় যাo।  

56. aথচ আ াহ্ েতামােদর শ েদরেক যথার্থi জােনন। আর aিভভাবক িহসােব আ াহ্i যেথ  eবং সাহা কারী 

িহসােবo আ াহ্i যেথ ।  
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57. েকান েকান iহুদী তার ল য্ েথেক কথার েমাড় ঘুিড়েয় েনয় eবং বেল, আমরা শুেনিছ িক  aমা  করিছ। তারা 

আেরা বেল, েশান, না েশানার মত। মুখ ািকেয় দব্ীেনর িত তাি  দর্শেনর uে েশ বেল, রােয়না’ (আমােদর 

রাখাল)। aথচ যিদ তারা বলত েয, আমরা শুেনিছ o মা  কেরিছ eবং (যিদ বলত, ) েশান eবং আমােদর িত ল য্ 

রাখ, তেব তাi িছল তােদর জ  u ম্ আর েসটাi িছল যথার্থ o সিঠক। িক  আ াহ্ তােদর িত aিভস াত কেরেছন 

তােদর কুফরীর দর্ুন। aতeব, তারা ঈমান আনেছ না, িক  aিত a সংখয্ক।   

58. েহ আসমানী ে র aিধকারীবৃ ! যা িকছু আিম aবতীর্ণ কেরিছ তার uপর িবশব্াস াপন কর, যা েস ে র 

সতয্ায়ন কের eবং যা েতামােদর িনকট রেয়েছ পূরব্ েথেক। (িবশব্াস াপন কর) eমন হoয়ার আেগi েয, আিম মুেছ েদব 

aেনক েচহারােক eবং aতঃপর েসগুেলােক ঘুিরেয় েদব প াৎ িদেক িকংবা aিভস াত করব তােদর িত েযমন কের 
aিভস াত কেরিছ আছহােব-সাব্েতর uপর। আর আ াহ্র িনের্দশ aব i কা কর হেব।   

59. িনঃসে েহ আ াহ্ তােক মা কেরন না, েয েলাক ার সােথ শরীক কের। িতিন মা কেরন eর িন  প ােয়র 

পাপ, যার জ  িতিন i া কেরন। আর েয েলাক aংশীদার সা  করল আ াহ্র সােথ, েস েযন aপবাদ আেরাপ 

করল।  

5৯. তুিম িক তােদেক েদখিন, যারা িনেজেদরেক পিব  বেল থােক aথচ পিব  কেরন আ াহ্ যােক i া তােকi? 

ব তঃ তােদর uপর সুতা পিরমাণ a ায়o হেব না।  

61. ল য্ কর, েকমন কের তারা আ াহ্র িত িম া aপবাদ আেরাপ কের, aথচ ei কা  পাপi যেথ ।  

62. তুিম িক তােদরেক েদখিন, যারা িকতােবর িকছু aংশ া  হেয়েছ, যারা মা  কের িতমা o শয়তানেক eবং 

কােফরেদরেক বেল েয, eরা মুসলমানেদর তুলনায় aিধকতর সরল সিঠক পেথ রেয়েছ।  

63. eরা হেলা েস সম  েলাক, যােদর uপর লা’নত কেরেছন আ াহ্ তা’আলা সব্য়ং। ব তঃ আ াহ্ যার uপর লা’নত 

কেরন তুিম তার েকান সাহা কারী খুেজঁ  পােব না।  

64. তােদর কােছ িক রােজয্র েকান aংশ আেছ? তাহেল েয eরা কাuেকo eকিট িতল পিরমাণo েদেব না।  

65. নািক যািকছু আ াহ্ তােদরেক সব্ীয় aনু েহ দান কেরেছন েস িবষেয়র জ  মানুষেক িহংসা কের। aব i আিম 

i াহীেমর বংশধরেদরেক িকতাব o েহকমত দান কেরিছলাম আর তােদরেক দান কেরিছলাম িবশাল রাজয্।  

66. aতঃপর তােদর েকu তােক মা  কেরেছ আবার েকu তার কাছ েথেক দূের সের রেয়েছ। ব তঃ (তােদর জ ) 

েদাযেখর িশখািয়ত আগুনi যেথ ।  
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67. eেত সে হ েনi েয, আমার িনদর্শন সমুেহর িত েযসব েলাক aসব্ীকৃিত াপন করেব, আিম তােদরেক আগুেন 

িনে প করব। তােদর চামড়াগুেলা যখন জব্েল-পুেড় যােব, তখন আবার আিম তা পালেট েদব a  চামড়া িদেয়, যােত 

তারা আযাব আসব্াদন করেত থােক। িন য়i আ াহ্ মহাপরা মশালী, েহকমেতর aিধকারী।  

68. আর যারা ঈমান eেনেছ eবং সৎকর্ম কেরেছ, aব  আিম িব  করাব তােদরেক জা ােত, যার তলেদেশ 

বািহত রেয়েছ নদী সমূহ। েসখােন তারা থাকেব aন কাল। েসখােন তােদর জ  থাকেব পির ার-পির  ীগণ। 

তােদরেক আিম িব  করব ঘন ছায়া নীেড়।  

69. িন য়i আ াহ্ েতামািদগেক িনের্দশ েদন েয, েতামরা েযন া  আমানতসমূহ াপকেদর িনকট েপৗেছ দাo। আর 

যখন েতামরা মানুেষর েকান িবচার-মীমাংসা করেত আর  কর, তখন মীমাংসা কর ায় িভি ক। আ াহ্ েতামািদগেক 

সদুপেদশ দান কেরন। িন য়i আ াহ্ বণকারী, দর্শনকারী।  

6৯. েহ ঈমানদারগণ! আ াহ্র িনের্দশ মা  কর, িনের্দশ মা  কর রসূেলর eবং েতামােদর মে  যারা িবচারক তােদর। 

তারপর যিদ েতামরা েকান িবষেয় িববােদ বৃ  হেয় পড়, তাহেল তা আ াহ্ o ার রসূেলর িত তয্র্পণ কর-যিদ 

েতামরা আ াহ্ o েকয়ামত িদবেসর uপর িবশব্াসী হেয় থাক। আর eটাi ক াণকর eবং পিরণিতর িদক িদেয় u ম।  

71. আপিন িক তােদরেক েদেখনিন, যারা দাবী কের েয, যা আপনার িত aবর্তীর্ণ হেয়েছ আমরা েস িবষেয়র uপর 

ঈমান eেনিছ eবং আপনার পূেরব্ যা aবর্তীণ হেয়েছ। তারা িবেরাধীয় িবষয়েক শয়তােনর িদেক িনেয় েযেত চায়, aথচ 

তােদর িত িনের্দশ হেয়েছ, যােত তারা oেক মা  না কের। প া ের শয়তান তােদরেক তািরত কের পথ  কের 

েফলেত চায়।  

72. আর যখন আপিন তােদরেক বলেবন, আ াহ্র িনের্দেশর িদেক eেসা-যা িতিন রসূেলর িত নািযল কেরেছন, তখন 

আপিন মুনােফকিদগেক েদখেবন, oরা আপনার কাছ েথেক স র্ণ ভােব সের যাে ।  

73. eমতাব ায় যিদ তােদর কৃতকের্মর দরুন িবপদ আেরািপত হয়, তেব তােত িক হল! aতঃপর তারা আপনার কােছ 

আ াহ্র নােম কসম েখেয় েখেয় িফের আসেব েয, ম ল o স ীিত ছাড়া আমােদর a  েকান uে  িছল না।  

74. eরা হেলা েস সম  েলাক, যােদর মেনর েগাপন িবষয় স ের্কo আ াহ্ তা’আলা aবগত। aতeব, আপিন 

oেদরেক uেপ া করুন eবং oেদরেক সদুপেদশ িদেয় eমন েকান কথা বলুন যা তােদর জ  ক াণকর।   

75. ব তঃ আিম eকমা  ei uে ে i রসূল ে রণ কেরিছ, যােত আ াহ্র িনের্দশানুযায়ী ােদর আেদশ-িনেষধ মা  

করা হয়। আর েসসব েলাক যখন িনেজেদর aিন  সাধন কেরিছল, তখন যিদ আপনার কােছ আসত aতঃপর আ াহর 
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িনকট মা ার্থনা করত eবং রসূলo যিদ তােদর জ  মা চাiেতন। aব i তারা আ াহ্েক মাকারী, 

েমেহরবানরূেপ েপত।  

76. aতeব, েতামার পালনকর্তার কসম, েস েলাক ঈমানদার হেব না, যত ণ না তােদর মে  সৃ  িববােদর াপাের 

েতামােক ায়িবচারক বেল মেন না কের। aতঃপর েতামার মীমাংসার াপাের িনেজর মেন েকান রকম সংকীর্ণতা পােব 
না eবং তা হৃ িচে  কবুল কের েনেব।  

77. আর যিদ আিম তােদর িনের্দশ িদতাম েয, িনেজেদর াণ ধব্ংস কের দাo িকংবা িনেজেদর নগরী েছেড় েবিরেয় 

যাo, তেব তারা তা করত না; aব  তােদর মে  a  কেয়কজন। যিদ তারা তাi কের যা তােদর uপেদশ েদয়া হয়, 

তেব তা aব i তােদর জ  u ম eং তােদরেক িনেজর ধের্মর uপর সুদৃঢ় রাখার জ  তা u ম হেব। 

78. আর তখন aব i আিম তােদরেক িনেজর প  েথেক মহান সoয়াব েদব।  

79. আর তােদরেক সরল পেথ পিরচািলত করব।  

7৯. আর েয েকu আ াহ্র হুকুম eবং ার রসূেলর হুকুম মা  করেব, তাহেল ােদর িত আ াহ্ েনয়ামত দান 

কেরেছন, েস ােদর স ী হেব। ারা হেলন নবী, িছ ীক, শহীদ o সৎকর্মশীল ি বর্গ। আর তােদর সাি i হল 

u ম।  

81. eটা হল আ াহ্- দ  মহ । আর আ াহ্ যেথ  পির াত।  

82. েহ ঈমানদারগণ! িনেজেদর a  তুেল নাo eবং পৃথক পৃথক €স দেল িকংবা সমেবতভােব েবিরেয় পড়।  

83. আর েতামােদর মে  eমনo েকu েকu রেয়েছ, যারা aব  িবলমব্ করেব eবং েতামােদর uপর েকান িবপদ 

uপি ত হেল বলেব, আ াহ্ আমার িত aনু হ কেরেছন েয, আিম তােদর সােথ যাiিন।  

84. প া ের েতামােদর িত আ াহ্র প  েথেক েকান aনু হ আসেল তারা eমন ভােব বলেত শুরু করেব েযন 

েতামােদর মে  eবং তােদর মে  েকান িম তাi িছল না। (বলেব) হায়, আিম যিদ তােদর সােথ থাকতাম, তাহেল আিম 

o েয সফলতা লাভ করতাম।  

85. কােজi আ াহ্র কােছ যারা পাির্থব জীবনেক আেখরােতর পিরবের্ত িবি  কের েদয় তােদর েজহাদ করাi কর্ত । 

ব তঃ যারা আ াহ্র পেথ লড়াi কের eবং aতঃপর মৃতুয্বরণ কের িকংবা িবজয় aর্জন কের, আিম তােদরেক মহাপুর্  

দান করব।  
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86. আর েতামােদর িক হল েয, েতমারা আ াহর পেথ লড়াi করছ না দুরব্ল েসi পুরুষ, নারী o িশশুেদর পে , যারা 

বেল, েহ আমােদর পালনকর্তা! আমািদগেক ei জনপদ েথেক িনষকৃিত দান কর; eখানকার aিধবাসীরা েয, 

aতয্াচারী! আর েতামার প  েথেক আমােদর জ  প ালমব্নকারী িনর্ধারণ কের দাo eবং েতামার প  েথেক আমােদর 

জ  সাহা কারী িনর্ধারণ কের দাo।  

87. যারা ঈমানদার তারা েয, েজহাদ কের আ াহ্র পেথi। প া ের যারা কােফর তারা লড়াi কের শয়তােনর পে  

সুতরাং েতামরা েজহাদ করেত থাক শয়তােনর প ালমব্নকারীেদর িবরুে -(েদখেব) শয়তােনর চ া  eকা i দুরব্ল।  

88. তুিম িক েসসব েলাকেক েদখিন, যােদরেক িনের্দশ েদয়া হেয়িছল েয, েতামরা িনেজেদর হাতেক সংযত রাখ, নামায 

কােয়ম কর eবং যাকাত িদেত থাক? aতঃপর যখন তােদর িত েজহােদর িনের্দশ েদয়া হল, তৎ ণাৎ তােদর মে  

eকদল েলাক মানুষেক ভয় করেত আর  করল, েযমন কের ভয় করা হয় আ াহ্েক। eমন িক তার েচেয়o aিধক ভয়। 

আর বলেত লাগল, হায় পালনকর্তা, েকন আমােদর uপর যু  ফরজ করেল! আমােদরেক েকন আরo িকছুকাল 

aবকাশ দান করেল না। ( েহ রসূল) তােদরেক বেল িদন, পাির্থব ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জ  

u ম। আর েতামােদর aিধকার eকিট সূতা পিরমান o খরব্ করা হেব না।  

89. েতামরা েযখােনi থাক না েকন; মৃতুয্ িক  েতামােদরেক পাকড়াo করেবi। যিদ েতামরা সুদৃঢ় দূের্গর েভতেরo 

aব ান কর, তবুo। ব তঃ তােদর েকান ক াণ সািধত হেল তারা বেল েয, eটা সািধত হেয়েছ আ াহ্র প  েথেক। 

আর যিদ তােদর েকান aক াণ হয়, তেব বেল, eটা হেয়েছ েতামার প  েথেক, বেল দাo, eসবi আ াহ্র প  েথেক। 

প া ের তােদর পিরণিত িক হেব, যারা কখনo েকান কথা বুঝেত েচ া কের না।  

8৯. আপনার েয ক াণ হয়, তা হয় আ াহ্র প  েথেক আর আপনার েয aক াণ হয়, েসটা হয় আপনার িনেজর 

কারেণ। আর আিম আপনােক পািঠেয়িছ মানুেষর িত আমার পয়গােমর বাহক িহসােব। আর আ াহ্ সব িবষেয়i 
যেথ -সব িবষয়i ার স ুেখ uপি ত।  

91. েয েলাক রসূেলর হুকুম মা  করেব েস আ াহ্রi হুকুম মা  করল। আর েয েলাক িবমুখতা aবলমব্ন করল, 

আিম আপনােক (েহ মুহা দ), তােদর জ  র ণােব ণকারী িনযু  কের পাঠাiিন।  

92. আর তারা বেল, আপনার আনুগতয্ কির। aতঃপর আপনার িনকট েথেক েবিরেয় েগেলi তােদর ম  েথেক েকu 

েকu পরামর্শ কের রােতর েবলায় েস কথার পিরপ ী যা তারা আপনার সােথ বেলিছল। আর আ াহ্ িলেখ েনন, েস সব 

পরামর্শ যা তারা কের থােক। সুতরাং আপিন তােদর াপাের িনসপৃহতা aবলমব্ন করুন eবং ভরসা করুন আ াহ্র 
uপর, আ াহ্ হেলন যেথ  o কা স াদনকারী।  
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93. eরা িক ল য্ কের না েকারআেনর িত? প া ের eটা যিদ আ াহ্ তীত aপর কারo প  েথেক হত, তেব eেতা 

aব i বহু €বপিরতয্ েদখেত েপত।  

94. আর যখন তােদর কেছ ে ৗেছ েকান সংবাদ শাি -সং া  িকংবা ভেয়র, তখন তারা েসগুেলােক রিটেয় েদয়। আর 

যিদ েসগুেলা ে ৗেছ িদত রসূল প  িকংবা তােদর শাসকেদর প , তখন aনুস ান কের েদখা েযত েসসব িবষয়, যা 

তােত রেয়েছ aনুস ান করার মত। ব তঃ আ াহ্র aনু হ o করুণা যিদ েতামােদর uপর িব মান না থাকত তেব 
েতামােদর a  কিতপয় েলাক তীত সবাi শয়তােনর aনুসরণ করেত শুরু করত!  

95. আ াহ্র পেথ যু  করেত থাকুন, আপিন িনেজর স া তীত a  েকান িবষেয়র িয াদার নন! আর আপিন 

মুসলমানেদরেক uৎসািহত করেত থাকুন। শী i আ াহ্ কােফরেদর শি -সামর্থ খরব্ কের েদেবন। আর আ াহ্ শি -

সামের্থর িদক িদেয় aতয্  কেঠার eবং কিঠন শাি দাতা।  

96. েয েলাক সৎকােজর জ  েকান সুপািরশ করেব, তা েথেক েসo eকিট aংশ পােব। আর েয েলাক সুপািরশ করেব 

ম  কােজর জে  েস তার েবাঝারo eকিট aংশ পােব। ব তঃ আ াহ্ সরব্ িবষেয় মতাশীল।  

97. আর েতামােদরেক যিদ েকu েদায়া কের, তাহেল েতামরাo তার জ  েদায়া কর; তারেচেয় u ম েদায়া aথবা 

তারi মত িফিরেয় বল। িন য়i আ াহ্ সরব্ িবষেয় িহসাব-িনকাশ হণকারী।  

98. আ াহ্ তীত আর েকােনাi uপা  েনi। aব i িতিন েতামােদরেক সমেবত করেবন েকয়ামেতর িদন-eেত 

িব মা  সে হ েনi। তাছাড়া আ াহ্র চাiেত েবশী সতয্ কথা আর কার হেব!  

99. aতঃপর েতামােদর িক হল েয, মুনািফকেদর স ের্ক েতামরা দু’দল হেয় েগেল? aথচ আ াহ্ তা’আলা তােদরেক 

ঘুিরেয় িদেয়েছন তােদর ম  কােজর কারেন! েতামরা িক তােদরেক পথ দর্শন করেত চাo, যােদরেক আ াহ্ পথ  

কেরেছন? আ াহ্ যােক পথ া  কেরন, তুিম তার জ  েকান পথ পােব না।  

9৯. তারা চায় েয, তারা েযমন কােফর, েতামরাo েতমিন কােফর হেয় যাo, যােত েতামরা eবং তারা সব সমান হেয় 

যাo। aতeব, তােদর মে  কাuেক ব রূেপ হণ কেরা না, েয প  না তারা আ াহ্র পেথ িহজরত কের চেল আেস। 

aতঃপর যিদ তারা িবমুখ হয়, তেব তােদরেক পাকড়াo কর eবং েযখােন পাo হতয্া কর। তােদর মে  কাuেক ব রূেপ 

হণ কেরা না eবং সাহা কারী বািনo না।  

৯1. িক  যারা eমন স দােয়র সােথ িমিলত হয় েয, েতামােদর মে  o তােদর মে  চুি  আেছ aথবা েতামােদর কােছ 

eভােব আেস েয, তােদর a র েতামােদর সােথ eবং সব্জািতর সােথo যু  করেত aিন ক। যিদ আ াহ iে  করেতন, 

তেব েতামােদর uপর তােদরেক বল কের িদেতন। ফেল তারা aব i েতামােদর সােথ যু  করত। aতঃপর যিদ তারা 
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েতামােদর েথেক পৃথক থােক েতামােদর সােথ যু্  না কের eবং েতামােদর সােথ সি  কের, তেব আ াহ্ েতামােদর েক 

তােদর িবরুে  েকান পথ েদনিন।  

৯2. eখন তুিম আরo eক স দায়েক পােব। তারা েতামােদর কােছo eবং সব্জািতর কােছo িনিরব্  হেয় থাকেত চায়। 

যখন তােদরেক ফয্াসােদর িত মেনািনেবশ করােনা হয়, তখন তারা তােত িনপিতত হয়, aতeব তারা যিদ েতামােদর 

েথেক িনবৃ  না হয়, েতামােদর সােথ সি  না রােখ eবং সব্ীয় হাতসমূহেক িবরত না রােখ, তেব েতামরা তােদরেক 

পাকড়াo কর eবং েযখােন পাo হতয্া কর। আিম তােদর িবরুে  েতামােদরেক কা  যুি - মাণ দান কেরিছ।  

৯3. মুসলমােনর কাজ নয় েয, মুসলমানেক হতয্া কের; িক  ভুল েম। েয ি  মুসলমানেক ভূল েম হতয্া কের, েস 

eকজন মুসলমান ীতদাস মু  করেব eবং র  িবিনময় সমর্পন করেব তার সব্জনেদরেক; িক  যিদ তারা মা কের 

েদয়। aতঃপর যিদ িনহত ি  েতামােদর শ  স দােয়র a র্গত হয়, তেব মুসলমান ীতদাস মু  করেব eবং যিদ েস 

েতামােদর সােথ চুি ব  েকান স দােয়র a র্গত হয়, তেব র  িবিনময় সমর্পণ করেব তার সব্জনেদরেক eবং eকজন 

মুসলমান ীতদাস মু  করেব। aতঃপর েয ি  না পায়, েস আ াহ্র কাছ েথেক েগানাহ্ মাফ করােনার জে  

uপরুয্পুির দুi মাস েরাযা রাখেব। আ াহ্, মহা ানী, াময়।  

৯4. েয ি  েসব্ া েম মুসলমানেক হতয্া কের, তার শাি  জাহা াম, তােতi েস িচরকাল থাকেব। আ াহ্ তার িত 

 হেয়েছন, তােক aিভস াত কেরেছন eবং তার জে  ভীষণ শাি  ত েরেখেছন।  

৯5. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যখন আ াহ্র পেথ সফর কর, তখন যাচাi কের িনo eবং েয, েতামােদরেক সালাম কের 

তােক বেলা না েয, তুিম মুসলমান নo। েতামরা পাির্থব জীবেনর স দ aেনব্ষণ কর, ব তঃ আ াহ্র কােছ aেনক 

স দ রেয়েছ। েতামরা o েতা eমিন িছেল iিতপূেরব্; aতঃপর আ াহ্ েতামােদর িত aনু হ কেরেছন। aতeব, eখন 

aনুস ান কের িনo। িন য় আ াহ্ েতামােদর কাজ কের্মর খবর রােখন।  

৯6. মুসলমানেদর মে  যারা আ ম নয় aথচ ঘের বেস থােক eবং ঐ মুসলমান যারা জান o মাল দব্ারা আ াহ্র পেথ 

েজহাদ কের,-সমান নয়। যারা জান o মাল দব্ারা েজহাদ কের, আ াহ্ তােদর পদম াদা বািড়েয় িদেয়েছন গৃেহ 

uপিব েদর তুলনায় eবং েতয্েকর সােথi আ াহ্ ক ােণর oয়াদা কেরেছন। আ াহ্ মুজােহদীনেক uপিব েদর 
uপর মহান িতদােন ে  কেরেছন।  

৯7. eগুেলা ার প  েথেক পদম াদা, মা o করুণা; আ াহ্ মাশীল o করুণাময়।  
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৯8. যারা িনেজর aিন  কের, েফেরশতারা তােদর াণ হরণ কের বেল, েতামরা িক aব ায় িছেল? তারা বেলঃ e 

ভূখে  আমরা aসহায় িছলাম। েফেরশতারা বেলঃ আ াহর পৃিথবী িক শ  িছল না েয, েতামরা েদশতয্াগ কের েসখােন 

চেল েযেত? aতeব, eেদর বাস ান হল জাহা াম eবং তা aতয্  ম  ান।  

৯9. িক  পুরুষ, নারী o িশশুেদর মে  যারা aসহায়, তারা েকান uপায় করেত পাের না eবং পথo জােন না।   

৯৯. aতeব, আশা করা যায়, আ াহ্ তােদরেক মা করেবন। আ াহ্ মার্জনাকারী, মাশীল।  

211. েয েকu আ াহ্র পেথ েদশতয্াগ কের, েস eর িবিনমেয় aেনক ান o স লতা া  হেব। েয েকu িনজ গৃহ 

েথেক েবর হয় আ াহ্ o রসূেলর িত িহজরত করার uে েশ, aতঃপর মৃতুয্মুেখ পিতত হয়, তেব তার সoয়াব আ াহ্র 

কােছ aবধািরত হেয় যায়। আ াহ্ মাশীল, করুণাময়।  

212. যখন েতামরা েকান েদশ সফর কর, তখন নামােয িকছুটা াস করেল েতামােদর েকান েগানাহ েনi, যিদ েতামরা 

আশ া কর েয, কােফররা েতামােদরেক u য্  করেব। িন য় কােফররা েতামােদর কা  শ ।  

213. যখন আপিন তােদর মে  থােকন, aতঃপর নামােয াড়ান, তখন েযন eকদল াড়ায় আপনার সােথ eবং তারা 

েযন সব্ীয় a  সােথ েনয়। aতঃপর যখন তারা েসজদা স  কের, তখন আপনার কাছ েথেক েযন সের যায় eবং a  

দল েযন আেস, যারা নামায পেড়িন। aতঃপর তারা েযন আপনার সােথ নামায পেড় eবং আ র ার হািতয়ার সােথ েনয়। 

কােফররা চায় েয, েতামরা েকান রূেপ aসতর্ক থাক, যােত তারা eকেযােগ েতামােদরেক আ মণ কের বেস। যিদ 

বৃি র কারেণ েতামােদর ক  হয় aথবা েতামরা aসু  হo তেব সব্ীয় a  পিরতয্াগ করায় েতামােদর েকান েগানাহ েনi 
eবং সােথ িনেয় নাo েতামােদর আ র ার a । িন য় আ াহ্ কােফরেদর জে  aপমানকর শাি  ত কের 
েরেখেছন।  

214. aতঃপর যখন েতামরা নামায স  কর, তখন দ ায়মান, uপিব  o শািয়ত aব ায় আ াহ্েক রণ কর। 

aতঃপর যখন িবপদমু  হেয় যাo, তখন নামায িঠক কের পড়। িন য় নামায মুসলমানেদর uপর ফরয িনির্দ  সমেয়র 

মে ।  

215. তােদর প া াবেন €শিথ  কেরা না। যিদ েতামরা আঘাত া , তেব তারাo েতা েতামােদর মতi হেয়েছ 

আঘাত া  eবং েতামরা আ াহ্র কােছ আশা কর, যা তারা আশা কের না। আ াহ্ মহা ানী, াময়।   

216. িন য় আিম আপনার িত সতয্ িকতাব aবতীর্ণ কেরিছ, যােত আপিন মানুেষর মে  ফয়সালা কেরন, যা আ াহ 

আপনােক হৃদয় ম করান। আপিন িবশব্াসঘাতকেদর প  েথেক িবতর্ককারী হেবন না।  
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217. eবং আ াহ্র কােছ মা ার্থনা করুন। িন য় আ াহ্ মাশীল, দয়ালু।  

218. যারা মেন িবশব্াস ঘাতকতা েপাষণ কের তােদর প  েথেক িবতর্ক করেবন না। আ াহ্ পছ  কেরন না তােক, েয 

িবশব্াস ঘাতক পাপী হয়।  

219. তারা মানুেষর কােছ লি ত হয় eবং আ াহ্র কােছ লি ত হয় না। িতিন তােদর সােথ রেয়েছন, যখন তারা 

রাে  eমন িবষেয় পরামর্শ কের, যােত আ াহ্ স ত নন। তারা যািকছু কের, সবi আ াহ্র আয় াধীণ।  

21৯. শুনছ? েতামরা তােদর প  েথেক পাির্থব জীবেন িববাদ করছ, aতঃপর েকয়ামেতর িদেন তােদর প  হেয় আ াহ্

র সােথ েক িববাদ করেব aথবা েক তােদর কা িনরব্াহী হেব।  

221. েয েগানাহ, কের িকংবা িনেজর aিন  কের, aতঃপর আ াহ্র কােছ মা ার্থনা কের, েস আ াহ্েক মাশীল, 

করুণাময় পায়।  

222. েয েকu পাপ কের, েস িনেজর পে i কের। আ াহ্ মহা ানী, াময়।  

223. েয ি  ভূল িকংবা েগানাহ কের, aতঃপর েকান িনরপরােধর uপর aপবাদ আেরাপ কের েস িনেজর মাথায় 

বহন কের জঘ  িম া o কা  েগানাহ।  

224. যিদ আপনার িত আ াহ্র aনু হ o করুণা না হত, তেব তােদর eকদল আপনােক পথ  করার সংক  কেরi 

েফেলিছল। তারা পথ া  করেত পাের না িক  িনেজেদরেকi eবং আপনার েকান aিন  করেত পাের না। আ াহ্ 
আপনার িত ঐশী  o া aবতীর্ণ কেরেছন eবং আপনােক eমন িবষয় িশ া িদেয়েছন, যা আপিন জানেতন না। 

আপনার িত আ াহ্র করুণা aসীম।  

225. তােদর aিধকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; িক  েয সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করেত িকংবা সৎকাজ করেত িকংবা 

মানুেষর মে  সি াপন কে  করেতা তা সব্ত । েয eকাজ কের আ াহর স ি র জে  আিম তােক িবরাট ছoয়াব দান 
করব।  

226. েয েকu রসূেলর িবরু াচারণ কের, তার কােছ সরল পথ কািশত হoয়ার পর eবং সব মুসলমােনর aনুসৃত 

পেথর িবরুে  চেল, আিম তােক ঐ িদেকi েফরাব েয িদক েস aবলমব্ন কেরেছ eবং তােক জাহা ােম িনে প করব। 

আর তা িনকৃ তর গ ান।  

227. িন য় আ াহ্ তােক মা কেরন না, েয ার সােথ কাuেক শরীক কের। eছাড়া যােক i া, মা কেরন। েয 

আ াহ্র সােথ শরীক কের েস সুদূর াি েত পিতত হয়।  
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228. তারা আ াহ্েক পিরতয্াগ কের শুধু নারীর আরাধনা কের eবং শুধু aবা  শয়তােনর পূজা কের।  

229. যার িত আ াহ্ aিভস াত কেরেছন। শয়তান বললঃ আিম aব i েতামার বা ােদর ম  েথেক িনির্দ  aংশ 

হণ করব।  

22৯. তােদরেক পথ  করব, তােদরেক আশব্াস েদব; তােদরেক পশুেদর কর্ণ েছদন করেত বলব eবং তােদরেক 

আ াহ্র সৃ  আকৃিত পিরবর্তন করেত আেদশ েদব। েয েকu আ াহ্েক েছেড় শয়তানেক ব রূেপ হণ কের, েস 

কা  িতেত পিতত হয়।  

231. েস তােদরেক িত িত েদয় eবং তােদরেক আশব্াস েদয়। শয়তান তােদরেক েয িত িত েদয়, তা সব তারণা €ব 

নয়।  

232. তােদর বাস ান জাহা াম। তারা েসখান েথেক েকাথাo পালাবার জায়গা পােব না।  

233. যারা িবশব্াস াপন কেরেছ eবং সৎকর্ম কেরেছ, আিম তােদরেক u ানসমুেহ িব  করাব, েযগুেলার তলেদেশ 

নদীসমূহ বািহত হয়। তারা িচরকাল েসখান aব ান করেব। আ াহ্ িত িত িদেয়েছন সতয্ সতয্। আ াহ্র চাiেত 
aিধক সতয্বাদী েক?  

234. েতামােদর আশার uপর o িভি  নয় eবং আহেল-িকতাবেদর আশার uপরo না। েয েকu ম  কাজ করেব, েস 

তার শাি  পােব eবং েস আ াহ ছাড়া িনেজর েকান সমর্থক বা সাহা কারী পােব না।  

235. েয েলাক পুরুষ েহাক িকংবা নারী, েকান সৎকর্ম কের eবং িবশব্াসী হয়, তেব তারা জা ােত েবশ করেব eবং 

তােদর া  িতল পিরমাণ o ন  হেব না।  

236. েয আ াহ্র িনের্দেশর সামেন ম ক aবনত কের সৎকােজ িনেয়ািজত থােক eবং iবরাহীেমর ধর্ম aনুসরণ 

কের,-িযিন eকিন  িছেলন, তার চাiেত u ম ধর্ম কার? আ াহ্ iবরাহীমেক ব রূেপ হণ কেরেছন।  

237. যা িকছু নেভা েল আেছ eবং যা িকছু ভুম েল আেছ, সব আ াহরi। সব ব  আ াহ্ পিরেব  করা েরেখেছ । 

238. তারা আপনার কােছ নারীেদর িববােহর aনুমিত চায়। বেল িদনঃ আ াহ্ েতামােদরেক তােদর স ের্ক aনুমিত 

েদন eবং েকারআেন েতামােদরেক যা যা পাঠ কের শুনােনা হয়, তা ঐ সব িপতৃহীনা-নারীেদর িবধান, যােদর েক 

েতামরা িনর্ধািরত aিধকার দান কর না aথচ িববাহ ব েন আব  করার বাসনা রাখ। আর a ম িশশুেদর িবধান ei 
েয, eতীমেদর জে  iনসােফর uপর কােয়ম থাক। েতামরা যা ভাল কাজ করেব, তা আ াহ্ জােনন।  
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239. যিদ েকান নারী সব্ীয় সব্ামীর প  েথেক aসদাচরণ িকংবা uেপ ার আশংকা কের, তেব পরসপর েকান মীমাংসা 

কের িনেল তােদর uভেয়র েকান েগানাহ্ নাi। মীমাংসা u ম। মেনর সামেন েলাভ িব মান আেছ। যিদ েতামরা u ম 
কাজ কর eবং েখাদাভীরু হo, তেব, আ াহ্ েতামােদর সব কােজর খবর রােখন।  

23৯. েতামরা কখনo নারীেদরেক সমান রাখেত পারেব না, যিদo eর আকা ী হo। aতeব, েতামরা eকজেনর িত 

স র্ণ ঝুেকoঁ  পেড়া না eবং aপরজনেক েফেল েরেখানা েদাদু মান aব ায়। যিদ সংেশাধন কর eবং েখাদাভীরু হo, 

তেব আ াহ্ মাশীল, করুণাময়।  

241. যিদ uভেয়i িবি  হেয় যায়, তেব আ াহ্ সব্ীয় শ তা দব্ারা েতয্কেক aমুখােপ ী কের িদেবন। আ াহ্ 

সু শ , াময়।  

242. আর যা িকছু রেয়েছ আসমান সমূেহ o যমীেন সবi আ াহ্র। ব তঃ আিম িনের্দশ িদেয়িছ েতামােদর পূরব্বর্তী 

ে র aিধকারীেদরেক eবং েতামােদরেক েয, েতামরা সবাi ভয় করেত থাক আ াহ্েক। যিদ েতামরা তা না মান, তেব 

েজেনা, েস সব িকছুi আ াহ্ তা’আলার যা িকছু রেয়েছ আসমান সমূেহ o যমীেন। আর আ াহ্ হে ন aভাবহীন, 

সংিশত।  

243. আর আ াহরi জে  েস সবিকছু যা িকছু রেয়েছ আসমান সমূেহ o যমীেন। আ াহi যেথ  কর্মিবধায়ক।  

244. েহ মানবকূল, যিদ আ াহ্ েতামােদরেক সিরেয় েতামােদর জায়গায় a  কাuেক িতি ত কেরন? ব তঃ আ াহ্

র েস মতা রেয়েছ।  

245. েয েকu দুিনয়ার ক াণ কামনা করেব, তার েজেন রাখা েয়াজন েয, দুিনয়া o আেখরােতর ক াণ আ াহ্রi 

িনকট রেয়েছ। আর আ াহ্ সব িকছু েশােনন o েদেখন।  

246. েহ ঈমানদারগণ, েতামরা ােয়র uপর িতি ত থাক; আ াহ্র oয়াে  ায়স ত সা য্দান কর, তােত েতামােদর 

িনেজর বা িপতা-মাতার aথবা িনকটবর্তী আ ীয়-সব্জেনর যিদ িত হয় তবুo। েকu যিদ ধনী িকংবা দির  হয়, তেব 

আ াহ্ তােদর শুভাকা ী েতামােদর চাiেত েবশী। aতeব, েতামরা িবচার করেত িগেয় বৃি র aনুগামী হio না। আর 

যিদ েতামরা ঘুিরেয়-ে িচেয় কথা বল িকংবা পাশ কািটেয় যাo, তেব আ াহ্ েতামােদর যাবতীয় কাজ কর্ম স ের্কi 

aবগত।  

247. েহ ঈমানদারগণ, আ াহ্র uপর পিরপূর্ণ িবশব্াস াপন কর eবং িবশব্াস াপন কর ার রসূলo ার িকতােবর 

uপর, যা িতিন নািযল কেরেছন সব্ীয় রসূেলর uপর eবং েসসম  িকতােবর uপর, েযগুেলা নািযল করা হেয়িছল iিতপূেরব্। 
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েয আ াহ্র uপর, ার েফেরশতােদর uপর, ার িকতাব সমূেহর uপর eবং রসূলগেণর uপর o িকয়ামতিদেনর uপর 

িবশব্াস করেব না, েস পথ  হেয় বহু দূের িগেয় পড়েব।  

248. যারা eকবার মুসলমান হেয় পের পুনরায় কােফর হেয় েগেছ, আবার মুসলমান হেয়েছ eবং আবােরা কােফর 

হেয়েছ eবং কুফরীেতi u িত লাভ কেরেছ, আ াহ্ তােদরেক না কখনo মা করেবন, না পথ েদখােবন।   

249. েসসব মুনােফকেক সুসংবাদ শুিনেয় িদন েয, তােদর জ  িনর্ধািরত রেয়েছ েবদনাদায়ক আযাব। 

24৯. যারা মুসলমানেদর বর্জন কের কােফরেদরেক িনেজেদর ব  বািনেয় েনয় eবং তােদরi কােছ স ান তয্াশা 

কের, aথচ যাবতীয় স ান শুধুমা  আ াহ্রi জ ।  

251. আর েকারআেনর মা েম েতামােদর িত ei হুকুম জাির কের িদেয়েছন েয, যখন আ াহ্ তা’ আলার 

আয়াতসমূেহর িত aসব্ীকৃিত াপন o িব প হেত শুনেব, তখন েতামরা তােদর সােথ বসেব না, যত ণ না তারা 

স া ের চেল যায়। তা না হেল েতামরাo তােদরi মত হেয় যােব। আ াহ্ েদাযেখর মােঝ মুনােফক o কােফরেদরেক 
eকi জায়গায় সমেবত করেবন। 

252. eরা eমিন মুনােফক যারা েতামােদর ক াণ-aক ােণর তী ায় ৎেপেত থােক। aতঃপর আ াহ্র i ায় 

েতামােদর যিদ েকান িবজয় aির্জত হয়, তেব তারা বেল, আমরাo িক েতামােদর সােথ িছলাম না? প া ের কােফরেদর 

যিদ আংিশক িবজয় হয়, তেব বেল, আমরা িক েতামােদরেক িঘের রািখিন eবং মুসলমানেদর কবল েথেক র া কিরিন? 

সুতরাং আ াহ্ েতামােদর মে  েকয়ামেতর িদন মীমাংসা করেবন eবং িকছুেতi আ াহ্ কােফরেদরেক মুসলমানেদর 
uপর িবজয় দান করেবন না।  

253. aব i মুনােফকরা তারণা করেছ আ াহ্র সােথ, aথচ তারা িনেজরাi িনেজেদর তািরত কের। ব তঃ তারা 

যখন নামােয াড়ায় তখন াড়ায়, eকা  িশিথল ভােব েলাক েদখােনার জ । আর তারা আ াহ্েক a i রণ কের।  

254. eরা েদাদু মান aব ায় ঝুল ; eিদেকo নয় oিদেকo নয়। ব তঃ যােক আ াহ্ পথ  কের েদন, তুিম তােদর 

জ  েকান পথi পােব না েকাথাo।  

255. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা কােফরেদরেক ব  বািনo না মুসলমানেদর বাদ িদেয়। েতামরা িক eমনিট কের িনেজর 

uপর আ াহ্র কা  দলীল কােয়ম কের েদেব?  

256. িনঃসে েহ মুনােফকরা রেয়েছ েদাযেখর সরব্িন  ের। আর েতামরা তােদর জ  েকান সাহা কারী কখনo পােব 

না।  
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257. aব  যারা তoবা কের িনেয়েছ, িনেজেদর aব ার সং ার কেরেছ eবং আ াহ্র পথেক সুদৃঢ়ভােব কেড় ধের 

আ াহ্র িত eকিন  রেয়েছ, তারা থাকেব মুসলমানেদরi সােথ। ব তঃ আ াহ্ শী i ঈমানদারগণেক মহাপূ  দান 

করেবন।  

258. েতামােদর আযাব িদেয় আ াহ্ িক করেবন যিদ েতামরা কৃত তা কাশ কর eবং ঈমােনর uপর িতি ত থাক! 

আর আ াহ্ হে ন সমুিচত মূ দানকারী সরব্ ।  

“পারা 7” 

259. আ াহ্ েকান ম  িবষয় কাশ করা পছ  কেরন না। তেব কােরা িত জুলুম হেয় থাকেল েস কথা আলাদা। 

আ াহ্ বণকারী, িব ।  

25৯. েতামরা যিদ ক াণ কর কা ভােব িকংবা েগাপেন aথবা যিদ েতামরা আপরাধ মা কের দাo, তেব েজেনা, 

আ াহ্ িনেজo মাকারী, মহাশি শালী।  

261. যারা আ াহ্ o তার রসূেলর িত aসব্ীকৃিত াপনকারী তদুপির আ াহ্ o রসূেলর িত িবশব্ােস তারত  করেত 

চায় আর বেল েয, আমরা কতকেক িবশব্াস কির িক  কতকেক তয্াখয্ান কির eবং eরi ম বর্তী েকান পথ aবলমব্ন 

করেত চায়।  

262. কৃতপে  eরাi সতয্ তয্াখয্াকারী। আর যারা সতয্ তয্াখয্ানকারী তােদর জ  €তরী কের েরেখিছ 

aপমানজনক আযাব।  

263. আর যারা ঈমান eেনেছ আ াহ্র uপর, ার রসূেলর uপর eবং ােদর কারo িত ঈমান আনেত িগেয় কাuেক 

বাদ েদয়িন, শী i তােদরেক া  সoয়াব দান করা হেব। ব তঃ আ াহ্ মাশীল দয়ালু।  

264. আপনার িনকট আহেল-িকতাবরা আেবদন জানায় েয, আপিন তােদর uপর আসমান েথেক িলিখত িকতাব 

aবতীর্ণ কিরেয় িনেয় আসুন। ব তঃ eরা মূসার কােছ eর েচেয়o বড় িজিনস েচেয়েছ। বেলেছ, eেকবাের 

সামনাসামিনভােব আমােদর আ াহ্েক েদিখেয় দাo। aতeব, তােদর uপর ব পাত হেয়েছ তােদর পােপর দরুন; 

aতঃপর তােদর িনকট সু  মাণ-িনদর্শন কািশত হবার পেরo তারা েগা-বৎসেক uপা রূেপ হণ কেরিছল; তাo 

আিম মা কের িদেয়িছলাম eবং আিম মূসােক কৃ  ভাব দান কেরিছলাম।  
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265. আর তােদর কাছ েথেক িত িত েনবার uে ে  আিম তােদর uপর তূর পরব্তেক তুেল ধেরিছলাম eবং 

তােদরেক বেলিছলাম, aবনত ম েক দরজায় েঢাক। আর বেলিছলাম, শিনবার িদন সীমালংঘন কেরা না। eভােব 

তােদর কাছ েথেক দৃঢ় a ীকার িনেয়িছলাম।  

266. aতeব, তারা েয শাি া  হেয়িছল, তা িছল তােদরi a ীকার ভে র জ  eবং a ায়ভােব রসূলগণেক হতয্া 

করার কারেণ eবং তােদর ei uি র দরুন েয, আমােদর হৃদয় আ । aব  তা নয়, বরং কুফরীর কারেণ সব্য়ং 

আ াহ্ তােদর a েরর uপর েমাহর েট িদেয়েছন। ফেল eরা ঈমান আেন না িক  aিত a সংখয্ক।  

267. আর তােদর কুফরী eবং মিরয়েমর িত মহা aপবাদ আেরাপ করার কারেণ।  

268. আর তােদর eকথা বলার কারেণ েয, আমরা মিরয়ম পু  ঈসা মসীহেক হতয্া কেরিছ িযিন িছেলন আ াহ্র রসূল। 

aথচ তারা না ােক হতয্া কেরেছ, আর না শুলীেত চিড়েয়েছ, বরং তারা eরূপ াধায় পিতত হেয়িছল। ব তঃ তারা e 

াপাের নানা রকম কথা বেল, তারা eে ে  সে েহর মােঝ পেড় আেছ, শুধুমা  aনুমান করা ছাড়া  তারা e িবষেয় 

েকান খবরi রােখ না। আর িন য়i ােক তারা হতয্া কেরিন।  

269. বরং ােক uিঠেয় িনেয়েছন আ াহ্ তা’আলা িনেজর কােছ। আর আ াহ্ হে ন মহাপরা মশালী, াময়।  

26৯. আর আহেল-িকতাবেদর মে  যত ে ণী রেয়েছ তারা সবাi ঈমান আনেব ঈসার uপর তােদর মৃতুয্র পূেরব্। আর 

েকয়ামেতর িদন তােদর জ  সা ীর uপর সা ী uপি ত হেব।  

271. ব তঃ iহুদীেদর জ  আিম হারাম কের িদেয়িছ বহু পূত-পিব  ব  যা তােদর জ  হালাল িছল-তােদর পােপর 

কারেণ eবং আ াহ্র পেথ aিধক পিরমােণ বাধা দােনর দরুন।  

272. আর e কারেণ েয, তারা সুদ হণ করত, aথচ e াপাের িনেষধা া আেরাপ করা হেয়িছল eবং e কারেণ েয, 

তারা aপেরর স দ েভাগ করেতা a ায় ভােব। ব ত; আিম কােফরেদর জ  €তরী কের েরেখিছ েবদনাদায়ক 

আযাব।  

273. িক  যারা তােদর মে  ানপ  o ঈমানদার, তারা তাo মা  কের যা আপনার uপর aবতীর্ণ হেয়েছ eবং যা 

aবতীর্ণ হেয়েছ আপনার পূেরব্। আর যারা নামােয aনুবির্ততা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী eবং যারা আ াহ্ o 

েকয়ামেত আ াশীল। ব তঃ eমন েলাকেদরেক আিম দান করেবা মহাপু ।  
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274. আিম আপনার িত oহী পািঠেয়িছ, েযমন কের oহী পািঠেয়িছলাম নূেহর িত eবং েস সম  নবী-রসূেলর িত 

ারা ার পের ে িরত হেয়েছন। আর oহী পািঠেয়িছ, iসমাঈল, i াহীম, iসহাক, iয়াকুব, o ার স াবের্গর িত eবং 

ঈসা, আi ব, iuনূস, হারুন o সুলায়মােনর িত। আর আিম দাuদেক দান কেরিছ যবুর ।  

275. eছাড়া eমন রসূল পািঠেয়িছ যােদর iিতবৃ  আিম আপনােক শুিনেয়িছ iিতপূেরব্ eবং eমন রসূল পািঠেয়িছ যােদর 

বৃ া  আপনােক েশানাiিন। আর আ াহ্ মূসার সােথ কেথাপকথন কেরেছন সরাসির।  

276. সুসংবাদদাতা o ভীিত- দর্শনকারী রসূলগণেক ে রণ কেরিছ, যােত রসূলগেণর পের আ াহ্র িত aপবাদ 

আেরাপ করার মত েকান aবকাশ মানুেষর জ  না থােক। আ াহ্ বল পরা মশীল, া ।  

277. আ াহ্ আপনার িত যা aবতীর্ণ কেরেছন িতিন েয তা স ােনi কেরেছন, েস াপাের আ াহ্ িনেজo সা ী 

eবং েফেরশতাগণo সা ী। আর সা ী িহসােব আ াহ্i যেথ ।  

278. যারা কুফরী aবলমব্ন কেরেছ, eবং আ াহ্র পেথ বাধার সৃি  কেরেছ, তারা িব াি েত সুদূের পিতত হেয়েছ।   

279. যারা কুফরী aবলমব্ন কেরেছ eবং সতয্ চাপা িদেয় েরেখেছ, আ াহ্ কখনo তােদর মা করেবন না eবং সরল 

পথ েদখােবন না।  

27৯. তােদর জ  রেয়েছ জাহা ােমর পথ। েসখােন তারা বাস করেব aন কাল। আর eমন করাটা আ াহ্র পে  

সহজ।  

281. েহ মানবজািত! েতামােদর পালনকর্তার যথার্থ বাণী িনেয় েতামােদর িনকট রসূল eেসেছন, েতামরা তা েমেন নাo 

যােত েতামােদর ক াণ হেত পাের। আর যিদ েতামরা তা না মান, েজেন রাখ আসমানসমূেহ o যমীেন যা িকছু রেয়েছ েস 

সবিকছুi আ াহ্র। আর আ াহ্ হে ন সরব্ , া ।  

282. েহ আহেল-িকতাবগণ! েতামরা দব্ীেনর াপাের বাড়াবািড় কেরা না eবং আ াহ্র শােন িনতা  স ত িবষয় ছাড়া 

েকান কথা বেলা না। িনঃসে েহ মিরয়ম পু  মসীহ ঈসা আ াহ্র রসূল eবং ার বাণী যা িতিন ে রণ কেরেছন 
মিরয়েমর িনকট eবং রূহ- ারi কাছ েথেক আগত। aতeব, েতামরা আ াহ্েক eবং তার রসূলগণেক মা  কর। আর 

eকথা বেলা না েয, আ াহ্ িতেনর eক, eকথা পিরহার কর; েতামােদর ম ল হেব। িনঃসে েহ আ াহ্ eকক uপা । 

স ান-স িত হoয়াটা ার েযাগয্ িবষয় নয়। যা িকছু আসমান সমূহ o যমীেন রেয়েছ সবi তার। আর কর্মিবধােন আ াহ্

i যেথ ।  
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283. মসীহ আ াহ্র বা া হেবন, তােত তার েকান ল ােবাধ েনi eবং ঘিন  েফেরশতােদরo না। ব তঃ যারা 

আ াহ্র দাসেতব্ ল ােবাধ  করেব eবং aহংকার করেব, িতিন তােদর সবাiেক িনেজর কােছ সমেবত করেবন।   

284. aতঃপর যারা ঈমান eেনেছ eবং সৎকাজ কেরেছ, িতিন তােদরেক পিরপূর্ণ সoয়াব দান করেবন, বরং সব্ীয় 

aনু েহ আেরা েবশী েদেবন। প া ের যারা ল ােবাধ  কেরেছ eবং aহ ার কেরেছ িতিন তােদরেক েদেবন 
েবদনাদায়ক আযাব। আ ােহ্ক ছাড়া তারা েকান সাহা কারী o সমর্থক পােব না।  

285. েহ মানবকুল! েতামােদর পরoয়ারেদগােরর প  েথেক েতামােদর িনকট সনদ ে ৗেছ েগেছ। আর আিম েতামােদর 

িত কৃ  আেলা aবতীর্ণ কেরিছ।  

286. aতeব, যারা আ াহর িত ঈমান eেনেছ eবং তােত দৃঢ়তা aবলমব্ন কেরেছ িতিন তােদরেক সব্ীয় রহমত o 

aনু েহর আoতায় ান েদেবন eবং িনেজর িদেক আসার মত সরল পেথ তুেল েদেবন।  

287. মানুষ আপনার িনকট ফেতায়া জানেত চায় aতeব, আপিন বেল িদন, আ াহ্ েতামািদগেক কালালাহ eর মীরাস 

সং া  সু  িনের্দশ বাতেল িদে ন, যিদ েকান পুরুষ মারা যায় eবং তার েকান স ানািদ না থােক eবং eক েবান 

থােক, তেব েস পােব তার পিরতয্া  স ি র aের্ধক aংশ eবং েস যিদ িনঃস ান হয়, তেব তার ভাi তার u রািধকারী 

হেব। তা দুi েবান থাকেল তােদর জ  পিরতয্  স ি র দুi তৃতীয়াংশ। প া ের যিদ ভাi o েবান uভয়i থােক, তেব 

eকজন পুরুেষর aংশ দুজন নারীর সমান। েতামরা িব া  হেব আ াহ্ েতামািদগেক সু  ভােব জািনেয় িদে ন। আর 
আ াহ্ হে ন সরব্ িবষেয় পির াত।   

6. আল্ মােয়দাহ 

2. মুিমনগণ, েতামরা a ীকারসমূহ পূর্ন কর। েতামােদর জ  চতু দ জ  হালাল করা হেয়েছ, যা েতামােদর কােছ 

িববৃত হেব তা তীত। িক  eহরাম বা া aব ায় িশকারেক হালাল মেন কেরা না! িন য় আ াহ্ তা’আলা যা i া 

কেরন, িনের্দশ েদন।  

3. েহ মুিমনগণ! আ াহর িনের্দশেনর, পিব  মােসর, কুরবানীর জ  কাবায় ে িরত পশুর eবং িনজ িতপালেকর 

aনু হ o সে াষলােভর আশায় িব  গৃহ aিভমুেখ যাি েদর পিব তার aবমাননা করেবনা। যখন্ েতামরা eহরাম 
েথেক েবর হেয় আস, তখন িশকার কর। যারা পিব  মসিজদ েথেক েতামােদরেক বাধা দান কেরিছল, েসi স দােয়র 

শু তা েযন েতামােদরেক সীমাল েন েরািচত না কের। সৎকর্ম o েখাদাভীিতেত eেক aে র সাহা  কর। পাপ o 
সীমাল েনর াপাের eেক aে র সহায়তা কেরা না। আ াহ্েক ভয় কর। িন য় আ াহ্ তা’আলা কেঠার শাি দাতা।  
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4. েতামােদর জে  হারাম করা হেয়েছ মৃত জ , র , শুকেরর মাংস, েযসব জ  আ াহ্ ছাড়া aে র নােম uৎসর্গকৃত 

হয়, যা ক েরােধ মারা যায়, যা আঘাত েলেগ মারা যায়, যা u  ান েথেক পতেনর ফেল মারা যা, যা িশং eর আঘােত 

মারা যায় eবং যােক িহং  জ  খােব, িক  যােক েতামরা যেবহ কেরছ। েয জ  য েবদীেত যেবহ করা হয় eবং যা 

জুয়ার তীর দব্ারা ভাগ দব্ারা ব ন করা হয়। eসব েগানাহর কাজ। আজ কােফররা েতামােদর দব্ীন েথেক িনরাশ হেয় 
েগেছ। aতeব তােদরেক ভয় কেরা না বরং আমােক ভয় কর। আজ আিম েতামােদর জে  েতামােদর দব্ীনেক পূর্না  
কের িদলাম, েতামােদর িত আমার aবদান স র্ণ কের িদলাম eবং iসলামেক েতামােদর জে  দব্ীন িহেসেব পছ  

করলাম। aতeব েয াি  তী  ধায় কাতর হেয় পেড়; িক  েকান েগানাহর িত বণতা না থােক, তেব িন য়i 

আ াহ্ তা’আলা মাশীল। 

5. তারা আপনােক িজে স কের েয, িক ব  তােদর জে  হালাল? বেল িদনঃ েতামােদর জে  পিব  ব সমূহ হালাল 

করা হেয়েছ। েযসব িশকারী জ েক েতামরা িশ ণ দান কর িশকােরর িত ে রেণর জে  eবং oেদরেক ঐ প িতেত 
িশ ণ দাo, যা আ াহ্ েতামােদরেক িশ া িদেয়েছন। eমন িশকারী জ  েয িশকারেক েতামােদর জে  ধের রােখ, তা 

খাo eবং তার uপর আ াহ্র নাম u ারণ কর। আ াহ্েক ভয় করেত থাক। িন য় আ াহ্ স র িহসাব হণকারী।  

6. আজ েতামােদর জ  পিব  ব সমূহ হালাল করা হল। আহেল িকতাবেদর খা  েতামােদর জে  হালাল eবং 

েতামােদর খা  তােদর জ  হালাল। েতামােদর জে  হালাল সতী-সাধ্ধী মুসলমান নারী eবং তােদর সতী-সাধ্ধী নারী, 

যােদরেক িকতাব েদয়া হেয়েছ েতামােদর পূেরব্, যখন েতামরা তােদরেক েমাহরানা দান কর তােদরেক ী করার জে , 

কামবাসনা চিরতার্থ করার জে  িকংবা গু  ে েম িল  হoয়ার জে  নয়। েয ি  িবশব্ােসর িবষয় aিবশব্াস কের, তার 

ম িবফেল যােব eবং পরকােল েস িত  হেব।  

7. েহ মুিমনগণ, যখন েতামরা নামােযর জে  uঠ, তখন সব্ীয় মুখম ল o হাতসমূহ কনুi প  েধৗত কর eবং পদযুগল 

িগটসহ। যিদ েতামরা aপিব  হo তেব সারা েদহ পিব  কের নাo eবং যিদ েতামরা রু  হo, aথবা বােস থাক aথবা 

েতামােদর েকu সাব-পায়খানা েসের আেস aথবা েতামরা ীেদর সােথ সহবাস কর, aতঃপর পািন না পাo, তেব 

েতামরা পিব  মািট দব্ারা তায়া ুম কের নাo-aর্থাৎ, সব্ীয় মুখ-ম ল o হাতদব্য় মািট দব্ারা মুেছ েফল। আ াহ্ েতামােদরেক 

aসুিবধায় েফলেত চান না; িক  েতামােদরেক পিব  রাখেত চান eবং েতামােদর িত সব্ীয় েনয়ামত পূর্ণ করেত চান-

যােত েতামরা কৃত াতা কাশ কর।  

8. েতামরা আ াহ্র েনয়ামেতর কথা রণ কর, যা েতামােদর িত aবতীর্ণ হেয়েছ eবং ঐ a ীকারেকo যা েতামােদর 

কাছ েথেক িনেয়েছন, যখন েতামরা বেলিছেলঃ আমরা শুনলাম eবং েমেন িনলাম। আ াহ্েক ভয় কর। িন য়i আ াহ্ 

a েরর িবষয় স ের্ক পুেরাপুির খবর রােখন।  
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9. েহ মুিমনগণ, েতামরা আ াহর uে েশ ায় সা য্দােনর াপাের aিবচল থাকেব eবং েকান স দােয়র শ  তার 

কারেণ কখনo ায়িবচার পিরতয্াগ কেরা না। সুিবচার কর eটাi েখাদাভীিতর aিধক িনকটবর্তী। আ াহ্েক ভয় কর। 
েতামরা যা কর, িন য় আ াহ্ েস িবষেয় খুব াত। 

৯. যারা িবশব্াস াপন কের, eবং সৎকর্ম স াদন কের, আ াহ্ তােদরেক মা o মহান িতদােনর িত িত িদেয়েছন।  

21. যারা aিবশব্াস কের eবং আমার িনদর্শনাবলীেক িম া বেল, তার েদাযখী।  

22. েহ মুিমনগণ, েতামােদর িত আ াহর aনু হ রণ কর, যখন eক স দায় েতামােদর িদেক সব্ীয় হাত সািরত 

করেত সেচ  হেয়িছল, তখন িতিন তােদর হাত েতামােদর েথেক িতহত কের িদেলন। আ াহ্েক ভয় কর eবং 

মুিমনেদর আ াহ্র uপরi ভরসা করা uিচত।  

23. আ াহ্ বনী-iসরাঈেলর কাছ েথেক a ীকার িনেয়িছেলন eবং আিম তােদর ম  েথেক বার জন েনতা িনযু   

কেরিছলাম। আ াহ বেল িদেলনঃ আিম েতামােদর সে  আিছ। যিদ েতামরা নামায িতি ত কর, যাকাত িদেত থাক, 

আমার পয়গমব্রেদর িত িবশব্াস রাখ, ােদর সাহা  কর eবং আ াহ্েক u ম প ায় ঋন িদেত থাক, তেব আিম 

aব i েতামােদর েগানাহ দুর কের িদব eবং aব i েতামােদরেক u ান সমূেহ িব  করব, েযগুেলার তলেদশ 

িদেয় নদী বািহত হয়। aতঃপর েতামােদর ম  েথেক েয ি  eরপরo কােফর হয়, েস িনি তi সরল পথ েথেক 

িবচুয্ত হেয় পেড়।  

24. aতeব, তােদর a ীকার ভে র দরুন আিম তােদর uপর aিভস াত কেরিছ eবং তােদর a রেক কেঠার কের 

িদেয়িছ। তারা কালামেক তার ান েথেক িবচুয্ত কের েদয় eবং তােদরেক েয uপেদশ েদয়া হেয়িছল, তারা তা েথেক 

uপকার লাভ করার িবষয়িট িবসমৃত হেয়েছ। আপিন সরব্দা তােদর েকান না েকান তারণা স ের্ক aবগত হেত 
থােকন, তােদর a  কেয়কজন ছাড়া। aতeব, আপিন তােদরেক মা করুন eবং মার্জনা করুন। আ াহ্ 

aনু হকারীেদরেক ভালবােসন। 

25. যারা বেলঃ আমরা খৃ ান, আিম তােদর কাছ েথেকo তােদর a ীকার িনেয়িছলাম। aতঃপর তারাo েয uপেদশ া  

হেয়িছল, তা তারা ভুেল েগল। aতঃপর আিম েকয়ামত প  তােদর মে  পার ািরক শ তা o িবেদব্ষ স ািরত কের 

িদেয়িছ। aবেশেষ আ াহ্ তােদরেক তােদর কৃতকর্ম স ের্ক aবিহত করেবন।  

26. েহ আহেল-িকতাবগণ! েতামােদর কােছ আমার রাসূল আগমন কেরেছন! িকতােবর েযসব িবষয় েতামরা েগাপন 

করেত, িতিন তার ম  েথেক aেনক িবষয় কাশ কেরন eবং aেনক িবষয় মার্জনা কেরন। েতামােদর কােছ eকিট 

u ল েজয্ািত eেসেছ eবং eকিট সমু ল ।  
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27. eর দব্ারা আ াহ্ যারা ার স ি  কামনা কের, তােদরেক শাি র পথ দর্শন কেরন eবং তােদরেক সব্ীয় িনের্দশ 

দব্ারা a কার েথেক েবর কের আেলার িদেক আনয়ন কেরন eবং সরল পেথ পিরচালনা কেরন।  

28. িন য় তারা কােফর, যারা বেল, মসীহ iবেন মিরয়মi আ াহ্। আপিন িজে স করুন, যিদ তাi হয়, তেব বল যিদ 

আ াহ্ মসীহ iবেন মিরয়ম, ার জননী eবং ভূম েল যারা আেছ, তােদর সবাiেক ধব্ংস করেত চান, তেব eমন 

কারo সা  আেছ িক েয আ াহ্র কাছ েথেক তােদরেক িব মা o াচােত পাের? নেভাম ল, ভুম ল o eত uভেয়র 

মে  যা আেছ, সবিকছুর uপর আ াহ্ তা’আলার আিধপতয্। িতিন যা i া সৃি  কেরন। আ াহ্ সবিকছুর uপর 

শি মান।  

29. iহুদী o ী ানরা বেল, আমরা আ াহ্র স ান o ার ি য়জন। আপিন বলুন, তেব িতিন েতামােদরেক পােপর 

িবিনমেয় েকন শাি  দান করেবন? বরং েতামারo a া  সৃ  মানেবর a র্ভু  সাধারণ মানুষ। িতিন যােক i া মা 

কেরন eবং যােক i া শাি  দান কেরন। নেভাম ল, ভুম ল o eতuভেয়র মে  যা িকছু আেছ, তােত আ াহ্রi 

আিধপতয্ রেয়েছ eবং ার িদেকi তয্াবর্তন করেত হেব।  

2৯. েহ আহেল-িকতাবগণ! েতামােদর কােছ আমার রসূল আগমণ কেরেছন, িযিন পয়গমব্রেদর িবরিতর পর েতামােদর 

কােছ পু ানুপু  বর্ণনা কেরন-যােত েতামরা eকথা বলেত না পার েয, আমােদর কােছ েকান সুসংবাদদাতা o 

ভীিত দর্শক আগমন কের িন। aতeব, েতামােদর কােছ সুসংবাদদাতা o ভয় দর্শক eেস েগেছন। আ াহ সবিকছুর 

uপর শি মান।  

31. যখন মূসা সব্ীয় স দায়েক বলেলনঃ েহ আমার স দায়, েতামােদর িত আ াহ্র েনয়ামত রণ কর, যখন িতিন 

েতামােদর মে  পয়গমব্র সৃি  কেরেছন, েতামােদরেক রাজয্ািধপিত কেরেছন eবং েতামােদরেক eমন িজিনস িদেয়েছন, 

যা িবশব্জগেতর কাuেক েদনিন।  

32. েহ আমার স দায়, পিব  ভুিমেত েবশ কর, যা আ াহ্ েতামােদর জে  িনর্ধািরত কের িদেয়েছন eবং েপছন 

িদেক তয্াবর্তন কেরা না। a থায় েতামরা িত  হেয় পড়েব।  

33. তারা বললঃ েহ মূসা, েসখােন eকিট বল পরা া  জািত রেয়েছ। আমরা কখনo েসখােন যাব না, েয প  না  

তারা েসখান েথেক েবর হেয় যায়। তারা যিদ েসখান েথেক েবর হেয় যায় তেব িনি তi আমরা েবশ করব।’   

34. েখাদাভীরুেদর ম  েথেক দু’ ি  বলল, যােদর িত আ াহ্ aনু হ কেরিছেলনঃ েতামরা তােদর uপর আ মণ 

কের দরজায় েবশ কর। aতঃপর েতামরা যখন তােত েবশ করেব, তখন েতামরাi জয়ী হেব। আর আ াহ্র uপর 

ভরসা কর যিদ েতামরা িবশব্াসী হo।  
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35. তারা বললঃ েহ মূসা, আমরা জীবেনo কখেনা েসখােন যাব না, যত ণ তারা েসখােন থাকেব। aতeব, আপিন o 

আপনার পালনকর্তাi যান eবং uভেয় যু  কের িনন। আমরা েতা eখােনi বসলাম।  

36. মূসা বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আিম শুধু িনেজর uপর o িনেজর ভাiেয়র uপর মতা রািখ। aতeব, আপিন 

আমােদর মে  o e সতয্তয্াগী স দােয়র মে  স র্কে দ করুন।  

37. বলেলনঃ e েদশ চি শ বছর প  তােদর জে  হারাম করা হল। তারা ভুপৃে  uদ া  হেয় িফরেব। aতeব, 

আপিন aবা  স দােয়র জে  দুঃখ করেবন না।  

38. আপিন তােদরেক আদেমর দুi পুে র বা ব aব া পাঠ কের শুনান। যখন তারা uভেয়i িকছু uৎসর্গ িনেবদন 

কেরিছল, তখন তােদর eকজেনর uৎসর্গ গৃহীত হেয়িছল eবং aপরজেনর গৃহীত হয়িন। েস বললঃ আিম aব i 

েতামােক হতয্া করব। েস বললঃ আ াহ্ ধর্মভীরুেদর প  েথেকi েতা হণ কেরন।  

39. যিদ তুিম আমােক হতয্া করেত আমার িদেক হাত সািরত কর, তেব আিম েতামােক হতয্া করেত েতামার িদেক 

হাত সািরত করব না। েকননা, আিম িবশব্জগেতর পালনকর্তা আ ােহ্ক ভয় কির।  

3৯. আিম চাi েয, আমার পাপ o েতামার পাপ তুিম িনেজর মাথায় চািপেয় নাo। aতঃপর তুিম েদাযখীেদর a র্ভূ  হেয় 

যাo। eটাi aতয্াচারীেদর শাি ।  

41. aতঃপর তার a র তােক াতৃহতয্ায় uদু  করল। aতঃপর েস তােক হতয্া করল। ফেল েস িত েদর a র্ভু  

হেয় েগল।  

42. আ াহ্ eক কাক ে রণ করেলন। েস মািট খনন করিছল যােত তােক িশ া েদয় েয, আপন াতার মৃতেদহ িকভােব 

আবৃত করেব। েস বললঃ আফেসাস, আিম িক e কােকর সমতু o হেত পারলাম না েয, আপন াতার মৃতেদহ আবৃত 

কির। aতঃপর েস aনুতাপ করেত লাগল।  

43. e কারেণi আিম বনী-iসলাঈেলর িত িলেখ িদেয়িছ েয, েয েকu ােণর িবিনমেয় াণ aথবা পৃিথবীেত aনর্থ 

সৃি  করা ছাড়া কাuেক হতয্া কের েস েযন সব মানুষেকi হতয্া কের। eবং েয কারo জীবন র া কের, েস েযন সবার 

জীবন র া কের। তােদর কােছ আমার পয়গমব্রগণ কা  িনদর্শনাবলী িনেয় eেসেছন। ব তঃ eরপরo তােদর aেনক 
েলাক পৃিথবীেত সীমািত ম কের।  

44. যারা আ াহ্ o ার রসূেলর সােথ সং াম কের eবং েদেশ হা ামা সৃি  করেত সেচ  হয়, তােদর শাি  হে  ei 

েয, তােদরেক হতয্া করা হেব aথবা শূলীেত চড়ােনা হেব aথবা তােদর হাতপদসমূহ িবপরীত িদক েথেক েকেট েদয়া 
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হেব aথবা েদশ েথেক বিহ ার করা হেব। eিট হল তােদর জ  পাির্থব লা না আর পরকােল তােদর জে  রেয়েছ 
কেঠার শাি ।  

45. িক  যারা েতামােদর ে ফতােরর পূেরব্ তoবা কের; েজেন রাখ, আ াহ্ মাকারী, দয়ালু।  

46. েহ মুিমনগণ! আ াহ্েক ভয় কর, ার €নকটয্ aেনব্ষন কর eবং ার পেথ েজহাদ কর যােত েতামরা সফলকাম 

হo।  

47. যারা কােফর, যিদ তােদর কােছ পৃিথবীর সমুদয় স দ eবং তৎসহ আরo তদনুরূপ স দ থােক আর eগুেলা 

িবিনমেয় িদেয় িকয়ামেতর শাি  েথেক পির ান েপেত চায়, তবুo তােদর কাছ েথেক তা কবুল করা হেব না। তােদর 

জে  য নাদায়ক শাি  রেয়েছ। 

48. তারা েদাযেখর আগুন েথেক েবর হেয় আসেত চাiেব িক  তা েথেক েবর হেত পারেব না। তারা িচর ায়ী শাি  

েভাগ করেব।  

49. েয পুরুষ চুির কের eবং েয নারী চুির কের তােদর হাত েকেট দাo তােদর কৃতকের্মর সাজা িহেসেব। আ াহ্র প  

েথেক হুিশয়ারী। আ াহ্ পরা া , ানময়।  

4৯. aতঃপর েয তoবা কের সব্ীয় aতয্াচােরর পর eবং সংেশািধত হয়, িন য় আ াহ্ তার তoবা কবুল কেরন। িন য় 

আ াহ্ মাশীল, দয়ালু।  

51. তুিম িক জান না েয নেভাম ল o ভূম েলর আিধপতয্ আ াহরi। িতিন যােক i া শাি  েদন eবং যােক i া মা 

কেরন। আ াহ্ সবিকছুর uপর মতাবান। 

52. েহ রসূল, তােদর জে  দুঃখ করেবন না, যারা েদৗেড় িগেয় কুফের পিতত হয়; যারা মুেখ বেলঃ আমরা মুসলমান, 

aথচ তােদর a র মুসলমান নয় eবং যারা iহুদী; িম াবলার জে  তারা গু চর বৃি  কের। তারা a দেলর গু চর, 

যারা আপনার কােছ আেসিন। তারা বাকয্েক সব্ ান েথেক পিরবর্তন কের। তারা বেলঃ যিদ েতামরা e িনের্দশ পাo, তেব 

কবুল কের িনo eবং যিদ e িনের্দশ না পাo, তেব িবরত েথেকা। আ াহ্ যােক পথ  করেত চান, তার জে  আ াহর 

কােছ আপিন িকছু করেত পারেবন না। eরা eমিনi েয, আ াহ eেদর a রেক পিব  করেত চান না। তােদর জে  

রেয়েছ দুিনয়ােত লা না eবং পরকােল িবরাট শাি ।  

53. eরা িম া বলার জে  গু চরবৃি  কের, হারাম খায়  । aতeব, তারা যিদ আপনার কােছ আেস, তেব হয় তােদর 

মে  ফয়সালা কের িদন, না হয় তােদর াপাের িনির্ল  থাকুন। যিদ তােদর েথেক িনির্ল  থােকন, তেব তােদর সা  
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েনi েয, আপনার িব মা  িত করেত পাের। যিদ ফয়সালা কেরন, তেব ায় ভােব ফয়সালা করুন। িন য় আ াহ্ 

সুিবচারকারীেদরেক ভালবােসন।  

54. তারা আপনােক েকমন কের িবচারক িনেয়াগ করেব aথচ তােদর কােছ তoরাত রেয়েছ। তােত আ াহ্র িনের্দশ 

আেছ। aতঃপর eরা েপছন িদেক মুখ িফিরেয় েনয়। তারা কখনo িবশব্াসী নয়। 

55. আিম তoরাত aবর্তীর্ন কেরিছ। eেত েহদায়াত o আেলা রেয়েছ। আ াহ্র আ াবহ পয়গমব্র, দরেবশ o আেলমরা 

eর মা েম iহুদীেদরেক ফয়সালা িদেতন। েকননা, তােদরেক e েখাদায়ী ে র েদখােশানা করার িনের্দশ েদয়া হেয়িছল 

eবং ারা eর র ণােব েণ িনযু  িছেলন। aতeব, েতামরা মানুষেক ভয় কেরা না eবং আমােক ভয় কর eবং আমার 

আয়াত সমূেহর িবিনমেয় সব্ মূে  হণ কেরা না, েযসব েলাক আ াহ্ যা aবতীর্ণ কেরেছন, তদনুযায়ী ফায়সালা কের 

না, তারাi কােফর। 

56. আিম e ে  তােদর িত িলেখ িদেয়িছ েয, ােণর িবিনমেয় াণ, চ র িবিনমেয় চ , নােকর িবিনমেয় নাক, 

কােনর িবিনমেয় কান, ােতর িবিনমেয় াত eবং যখম সমূেহর িবিনমেয় সমান যখম। aতঃপর েয মা কের, েস 

েগানাহ েথেক পাক হেয় যায়। েযসব েলাক আ াহ্ যা aবতীর্ণ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা কের না তারাi জােলম।  

57. আিম তােদর েপছেন মিরয়ম তনয় ঈসােক ে রণ কেরিছ। িতিন পূরব্বর্তী  তoরােতর সতয্ায়নকারী িছেলন। আিম 

ােক iি ল দান কেরিছ। eেত েহদায়াত o আেলা রেয়েছ। eিট পূরব্বতী  তoরােতর সতয্ায়ন কের পথ দর্শন কের 
eবং eিট েখাদাভীরুেদর জে  েহদােয়ত uপেদশ বানী। 

58. iি েলর aিধকারীেদর uিচত, আ াহ্ তােত যা aবতীর্ণ কেরেছন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আ াহ্ যা 

aবতীর্ণ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা কের না, তারাi পাপাচারী।  

59. আিম আপনার িত aবতীর্ণ কেরিছ সতয্ , যা পূরব্বতী  সমূেহর সতয্ায়নকারী eবং েসগুেলার িবষয়ব র 

র ণােব ণকারী। aতeব, আপিন তােদর পারসপািরক াপারািদেত আ াহ্ যা aবতীর্ণ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা 

করুন eবং আপনার কােছ েয সৎপথ eেসেছ, তা েছেড় তােদর বৃি র aনুসরণ করেবন না। আিম েতামােদর 

েতয্কেক eকিট আiন o পথ িদেয়িছ। যিদ আ াহ্ চাiেতন, তেব েতামােদর সবাiেক eক u ত কের িদেতন, িক  

eরূপ কেরনিন-যােত েতামােদরেক েয ধর্ম িদেয়েছন, তােত েতামােদর পরী া েনন। aতeব, েদৗেড় ক াণকর িবষয়ািদ 

aর্জন কর। েতামােদর সবাiেক আ াহর কােছ তয্াবর্তন করেত হেব। aতঃপর িতিন aবিহত করেবন েস িবষয়, 

যােত েতামরা মতিবেরাধ করেত।  
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5৯. আর আিম আেদশ করিছ েয, আপিন তােদর পার িরক াপারািদেত আ াহ্ যা নািযল কেরেছন তদনুযায়ী 

ফয়সালা করুন; তােদর বৃি র aনুসরণ করেবন না eবং তােদর েথেক সতর্ক থাকুন-েযন তারা আপনােক eমন েকান 

িনের্দশ েথেক িবচুয্ত না কের, যা আ াহ্ আপনার িত নািযল কেরেছন। aতঃপর যিদ তার মুখ িফিরেয় েনয়, তেব 

েজেন িনন, আ াহ তােদরেক তােদর েগানােহর িকছু শাি  িদেতi েচেয়েছন। মানুেষর মে  aেনেকi নাফরমান।  

61. তারা িক জােহিলয়াত আমেলর ফয়সালা কামনা কের? আ াহ্ aেপ া িবশব্াসীেদর জে  u ম ফয়সালাকারী েক?   

62. েহ মুিমণগণ! েতামরা iহুদী o ী ানেদরেক ব  িহসােব হণ কেরা না। তারা eেক aপেরর ব । েতামােদর মে  

েয তােদর সােথ ব তব্ করেব, েস তােদরi a র্ভু । আ াহ্ জােলমেদরেক পথ দর্শন কেরন না।  

63. ব তঃ যােদর a ের েরাগ রেয়েছ, তােদরেক আপিন েদখেবন, েদৗেড় িগেয় তােদরi মে  েবশ কের। তারা বেলঃ 

আমরা আশ া কির, পােছ না আমরা েকান দুর্ঘটনায় পিতত হi। aতeব, েসিদন দুের নয়, েযিদন আ াহ্ তা’আলা 

িবজয় কাশ করেবন aথবা িনেজর প  েথেক েকান িনের্দশ েদেবন-ফেল তারা সব্ীয় েগাপন মেনাভােবর জে  aনুত  

হেব।  

64. মুসলমানরা বলেবঃ eরাi িক েসসব েলাক, যারা আ াহর নােম িত া করত েয, আমরা েতামােদর সােথ আিছ? 

তােদর কৃতকর্মসমূহ িবফল হেয় েগেছ, ফেল তারা িত  হেয় আেছ।  

65. েহ মুিমনগণ, েতামােদর মে  েয সব্ীয় ধর্ম েথেক িফের যােব, aিচের আ াহ্ eমন স দায় সৃি  করেবন, যােদরেক 

িতিন ভালবাসেবন eবং তারা ােক ভালবাসেব। তারা মুসলমানেদর িত িবনয়-ন  হেব eবং কােফরেদর িত কেঠার 

হেব। তারা আ াহ্র পেথ েজহাদ করেব eবং েকান িতর ারকারীর িতর াের ভীত হেব না। eিট আ াহ্র aনু হ-িতিন 

যােক i া দান কেরন। আ াহ্ াচু  দানকারী, মহা ানী।  

66. েতামােদর ব  েতা আ াহ্ ার রসূল eবং মুিমনবৃ -যারা নামাজ কােয়ম কের, যাকাত েদয় eবং িবন ।  

67. আর যারা আ াহ্ ার রসুল eবং িবশব্াসীেদরেক ব রূেপ হণ কের, তারাi আ াহ্র দল eবং তারাi িবজয়ী।  

68. েহ মুিমনগণ, আহেল িকতাবেদর ম  েথেক যারা েতামােদর ধর্মেক uপহাস o েখলা মেন কের, তােদরেক eবং 

a া  কােফরেক ব  রূেপ হণ কেরা না। আ ােহ্ক ভয় কর, যিদ েতামরা ঈমানদার হo। 

69. আর যখন েতামরা নামােযর জে  আহবান কর, তখন তারা eেক uপহাস o েখলা বেল মেন কের। কারণ, তারা 

িনেবার্ধ। 
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6৯. বলুনঃ েহ আহেল িকতাবগণ, আমােদর সােথ েতামােদর eছাড়া িক শ তা েয, আমরা িবশব্াস াপন কেরিছ আ াহ্

র িত, আমােদর uপর aবতীর্ণ ে র িত eবং পূেরব্ aবতীর্ণ ে র িত। আর েতামােদর aিধকাংশi নাফরমান।  

71. বলুনঃ আিম েতামােদরেক বিল, তােদর মে  কার ম  িতফল রেয়েছ আ াহ্র কােছ? যােদর িত আ াহ্ 

aিভস াত কেরেছন, যােদর িত িতিন ে াধািমব্ত হেয়েছন, যােদর কতকেক বানর o শুকের রূপা িরত কের 

িদেয়েছন eবং যারা শয়তােনর আরাধনা কেরেছ, তারাi ম াদার িদক িদেয় িনকৃ তর eবং সতয্পথ েথেকo aেনক 

দূের।  

72. যখন তারা েতামােদর কােছ আেস তখন বেল দাoঃ আমরা িবশব্াস াপন কেরিছ। aথচ তারা কুফর িনেয় eেসিছল 

eবং কুফর িনেয়i ান কেরেছ। তারা যা েগাপন করত, আ াহ্ তা খুব জােনন।  

73. আর আপিন তােদর aেনকেক েদখেবন েয, েদৗেড় েদৗেড় পােপ, সীমাল েন eবং হারাম ভ েন পিতত হয়। তারা 

aতয্  ম  কাজ করেছ।  

74. দরেবশ o আেলমরা েকন তােদরেক পাপ কথা বলেত eবং হারাম খাiেত িনেষধ কের না? তারা খুবi ম  কাজ 

করেছ।  

75. আর iহুদীরা বেলঃ আ াহ্র হাত ব  হেয় েগেছ। তােদরi হাত ব  েহাক। eকথা বলার জে  তােদর িত 

aিভস াত। বরং ার o িবেদব্ষ স ািরত কের িদেয়িছ। তারা যখনi যুে র আগুন জব্িলত কের, আ াহ্ তা িনরব্ািপত 

কের েদন। তারা েদেশ aশাি  uৎপাদন কের েবড়ায়। আ াহ্ aশাি  o িবশৃ লা সৃি কারীেদরেক পছ  কেরন না।  

76. আর যিদ আহেল-িকতাবরা িবশব্াস াপন করত eবং েখাদাভীিত aবলমব্ন করত, তেব আিম তােদর ম  িবষয়সমূহ 

মা কের িদতাম eবং তােদরেক েনয়ামেতর u ানসমূেহ িব  করতাম।  

77. যিদ তারা তাoরাত, i ীল eবং যা িতপালেকর প  েথেক তােদর িত aবতীর্ণ হেয়েছ, পুেরাপুির পালন করত, 

তেব তারা uপর েথেক eবং পােয়র নীচ েথেক েখত । তােদর িকছুসংখয্ক েলাক সৎপেথর aনুগামী eবং aেনেকi ম  
কাজ কের যাে । 

78. েহ রসূল, েপৗেছ িদন আপনার িতপালেকর প  েথেক আপনার িত যা aবতীর্ণ হেয়েছ। আর যিদ আপিন eরূপ না 

কেরন, তেব আপিন ার পয়গাম িকছুi েপৗছােলন না। আ াহ আপনােক মানুেষর কাছ েথেক র া করেবন। িন য় 

আ াহ্ কােফরেদরেক পথ দর্শন কেরন না।  

79. বেল িদনঃ েহ আহেল িকতাবগণ, েতামরা েকান পেথi নo, েয প  না েতামরা তoরাত, i ীল eবং েয  

েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক েতামােদর িত aবতীর্ণ হেয়েছ তাo পুেরাপুির পালন না কর। আপনার পালনকর্তার 
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কাছ েথেক আপনার িত যা aবর্তীণ হেয়েছ, তার কারেণ তােদর aেনেকর aবা তা o কুফর বৃি  পােব। aতeব, e 

কােফর স দােয়র জে  দুঃখ করেবন না।  

7৯. িন য় যারা মুসলমান, যারা iহুদী, ছােবয়ী বা ী ান, তােদর মে  যারা িবশব্াস াপন কের আ াহ্র িত, 

িকয়ামেতর িত eবং সৎকর্ম স াদন কের, তােদর েকান ভয় েনi eবং তারা দুঃিখত হেব না।  

81. আিম বনী-iসরাঈেলর কাছ েথেক a ীকার িনেয়িছলাম eবং তােদর কােছ aেনক পয়গমব্র ে রণ কের িছলাম। 

যখনi তােদর কােছ েকান পয়গমব্র eমন িনের্দশ িনেয় আসত যা তােদর মেন চাiত না, তখন তােদর aেনেকর িত 

তারা িম ােরাপ করত eবং aেনকেক হতয্া কের েফলত।  

82. তারা ধারণা কেরেছ েয, েকান aিন  হেব না। ফেল তারা আরo a  o বিধর হেয় েগল। aতঃপর আ াহ্ তােদর 

তoবা কবুল করেলন। eরপরo তােদর aিধকাংশi a  o বিধর হেয় রiল। আ াহ্ েদেখন তারা যা িকছু কের।  

83. তারা কােফর, যারা বেল েয, মিরময়-তনয় মসীহ-i আ াহ্; aথচ মসীহ বেলন, েহ বণী-iসরাঈল, েতামরা আ াহ্

র iবাদত কর, িযিন আমার পালন কর্তা eবং েতামােদরo পালনকর্তা। িন য় েয ি  আ াহ্র সােথ aংশীদার ি র 

কের, আ াহ্ তার জে  জা াত হারাম কের েদন। eবং তার বাস ান হয় জাহা াম। aতয্াচারীেদর েকান সাহা কারী 

েনi।  

84. িন য় তারা কােফর, যারা বেলঃ আ াহ্ িতেনর eক; aথচ eক uপা  ছাড়া েকান uপা  েনi। যিদ তারা সব্ীয় 

uি  েথেক িনবৃ  না হয়, তেব তােদর মে  যারা কুফের aটল থাকেব, তােদর uপর য নাদায়ক শাি  পিতত হেব।  

85. তারা আ াহ্র কােছ তoবা কের না েকন eবং মা ার্থনা কের না েকন? আ াহ্ েয মাশীল, দয়ালু।  

86. মিরয়ম-তনয় মসীহ রাসুল ছাড়া আর িকছু নন। ার পূেরব্ aেনক রাসুল aিত া  হেয়েছন আর তার জননী 

eকজন oলী। ারা uভেয়i খা  েখেতন। েদখুন, আিম তােদর জে  িকরূপ যুি - মাণ বর্ননা কির, আবার েদখুন, 

তারা u া েকান িদেক যােচছ।  

87. বেল িদনঃ েতামরা িক আ াহ্ তীত eমন ব র iবাদত কর েয, েতামােদর aপকার বা uপকার করার মতা 

রােখ না? aথচ আ াহ্ সব শুেনন o জােনন।  

88. বলুনঃ েহ আহেল িকতাবগন, েতামরা সব্ীয় ধের্ম a ায় বাড়াবািড় কেরা না eবং eেত ঐ স দােয়র বৃি র 

aনুসরণ কেরা না, যারা পূেরব্ পথ  হেয়েছ eবং aেনকেক পথ  কেরেছ। তারা সরল পথ েথেক িবচুয্ত হেয় 

পেড়েছ।  
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89. বনী-iসলাঈেলর মে  যারা কােফর, তােদরেক দাuদ o মিরয়মতনয় ঈসার মুেখ aিভস াত করা হেয়েছ। eটা 

eকারেণ েয, তারা aবা তা করত eবং সীমা লংঘন করত।  

8৯. তারা পরসপরেক ম  কােজ িনেষধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা aব i ম  িছল  

91. আপিন তােদর aেনকেক েদখেবন, কােফরেদর সােথ ব তব্ কের। তারা িনেজেদর জ  যা পািঠেয়েছ তা aব i 

ম । তা ei েয, তােদর িত আ াহ্ ে াধািনব্ত হেয়েছন eবং তারা িচরকাল আযােব থাকেব।  

92. যিদ তারা আ াহ্র িত o রসূেলর িত aবতীর্ণ িবষেয়র িত িবশব্াস াপন করত, তেব কােফরেদরেক ব রূেপ 

হণ করত না। িক  তােদর মে  aেনেকi দুরাচার।  

93. আপিন সব মানুেষর চাiেত মুসলমানেদর aিধক শ  iহুদী o মুশেরকেদরেক পােবন eবং আপিন সবার চাiেত 

মুসলমানেদর সােথ ব েতব্ aিধক িনকটবর্তী তােদরেক পােবন, যারা িনেজেদরেক ী ান বেল। eর কারণ ei েয, 

ী ানেদর মে  আেলম রেয়েছ, দরেবশ রেয়েছ eবং তারা aহ ার কের না।  

“পারা 8” 

94. আর তারা রসূেলর িত যা aবতীর্ণ হেয়েছ, তা যখন শুেন, তখন আপিন তােদর েচাখ a  সজল েদখেত পােবন; e 

কারেণ েয, তারা সতয্েক িচেন িনেয়েছ। তারা বেলঃ েহ আমােদর িত পালক, আমরা মুসলমান হেয় েগলাম। aতeব, 

আমােদরেকo মা কারীেদর তািলকাভু  কের িনন।  

95. আমােদর িক কারন থাকেত পাের েয, আমরা আ াহ্র িত eবং েয সতয্ আমােদর কােছ eেসেছ, তার িবশব্াস 

াপন করব না eবং e আশা করেবা না েয, আমেদর িতপালক আমােদরেক সৎ েলাকেদর সােথ িব  করেবন?  

96. aতঃপর তােদরেক আ াহ্ e uি র িতদান সব্রূপ eমন u ান িদেবন যার তলেদেশ িনর্ঝিরণীসমূহ বািহত হেব। 

তারা ত ে  িচরকাল aব ান করেব। eটাi সৎকর্মশীলেদর িতদান।  

97. যারা কােফর হেয়েছ eবং আমার িনদর্শনাবলীেক িম া বেলেছ, তারাi েদাযখী। 

98. েহ মুিমনগণ, েতামরা ঐসব সুসব্াদু ব  হারাম কেরা না, েযগুেলা আ াহ্ েতামােদর জ  হালাল কেরেছন eবং সীমা 

aিত ম কেরা না। িন য় আ াহ্ সীমা aিত মকারীেদরেক পছ  কেরন না।  

99. আ াহ্ তা’য়ালা েযসব ব  েতামােদরেক িদেয়েছন, ত  েথেক হালাল o পিব  ব  খাo eবং আ াহ্েক ভয় 

কর, যার িত েতামরা িবশব্াসী। 
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9৯. আ াহ্ েতামােদরেক পাকড়াo কেরন না েতামােদর aনর্থক শপেথর জে ; িক  পাকড়াo কেরন ঐ শপেথর জে  

যা েতামরা মজবুত কের বাধ। aতeব, eর কাফফরা ei েয, দশজন দির েক খা  দান করেব; ম ম ে নীর খা  যা 

েতামরা সব্ীয় পিরবারেক িদেয় থাক। aথবা, তােদরেক ব  দান করেব aথবা, eকজন ীতদাস িকংবা দাসী মু  কের 

িদেব। েয ি  সামর্  রােখ না, েস িতন িদন েরাযা রাখেব। eটা কাফফরা েতামােদর শপেথর, যখন শপথ করেব। 

েতামরা সব্ীয় শপথসমূহ র া কর eমিনভােব আ াহ্ েতামােদর জ  সব্ীয় িনের্দশ বর্ণনা কেরন, যােত েতামরা কৃত তা 

সব্ীকার কর।  

৯1. েহ মুিমনগণ, ei েয মদ, জুয়া, িতমা eবং ভাগয্-িনর্ধারক শরসমূহ eসব শয়তােনর aপিব  কা  €ব েতা নয়। 

aতeব, eগুেলা েথেক ে েচ থাক-যােত েতামরা ক াণ া  হo।  

৯2. শয়তান েতা চায়, মদ o জুয়ার মা েম েতামােদর পরসপেরর মােঝ শু তা o িবেদব্ষ স ািরত কের িদেত eবং 

আ াহ্র রণ o নামায েথেক েতামােদরেক িবরত রাখেত। aতeব, েতামরা eখন o িক িনবৃ  হেব?  

৯3. েতামরা আ াহ্র aনুগত হo, রসূেলর aনুগত হo eবং আ র া কর। িক  যিদ েতামরা িবমুখ হo, তেব েজেন 

রাখ, আমার রসূেলর দািয়তব্ কা  নয়।  

৯4. যারা িবশব্াস াপন কেরেছ eবং সৎকর্ম কেরেছ, তারা পূেরব্ যা েখেয়েছ েস জ  তােদর েকান েগানাহ েনi যখন 

ভিব েতর জে  সংযত হেয়েছ, িবশব্াস াপন কেরেছ eবং সৎকর্ম স াদন কেরেছ। eরপর সংযত থােক eবং িবশব্াস 

াপন কের। eরপর সংযত থােক eবং সৎকর্ম কের। আ াহ্ সৎকর্মীেদরেক ভালবােসন।  

৯5. েহ মুিমনগণ, আ াহ্ েতামােদরেক eমন িকছু িশকােরর মা েম পরী া করেবন, েয িশকার প  েতামােদর হাত 

o বর্শা সহেজi েপৗছেত পারেব-যােত আ াহ্ বুঝেত পােরন েয, েক তােক aদৃ ভােব ভয়কের। aতeব, েয ি  

eরপর সীমা aিত ম করেব, তার জ  য নাদায়ক শাি  রেয়েছ। 

৯6. মুিমনগণ, েতামরা eহরাম aব ায় িশকার বধ কেরা না। েতামােদর মে  েয েজেনশুেন িশকার বধ করেব, তার 

uপর িবিনময় oয়ােজব হেব, যা সমান হেব ঐ জ র, যােক েস বধ কেরেছ। দু’জন িনর্ভরেযাগয্ ি  eর ফয়সালা 

করেব-িবিনমেয়র জ িট uৎসর্গ িহেসেব কাবায় েপৗছােত হেব। aথবা তার uপর কাফফারা oয়ােজব-কেয়কজন 

দির েক খাoয়ােনা aথবা তার সমপিরমাণ েরাযা রাখেত যােত েস সব্ীয় কৃতকের্মর িতফল আসব্াদন কের। যা হেয় েগেছ, 

তা আ াহ্ মাফ কেরেছন। েয পুনরায় e কা  করেব, আ াহ্ তার কাছ েথেক িতেশাধ িনেবন। আ াহ্ পরা া , 

িতেশাধ হেণ স ম।  
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৯7. েতামােদর জ  সমুে র িশকার o সুমুে র খা  হালাল করা হেয়েছ েতামােদর uপকারাের্থ eবং েতামােদর eহ্

রামকারীেদর জে  হারাম করা হেয়েছ ল িশকার যত ণ eহরাম aব ায় থাক। আ াহ্েক ভয় কর, যার কােছ 

েতামরা eকি ত হেব।  

৯8. আ াহ্ স ািনত গৃহ কাবােক মানুেষর ক ােনর কারণ কেরেছন eবং স ািনত মাসসমূেক, হারাম েকারবানীর 

জ েক o যােদর গলায় মালা রেয়েছ। eর কারণ ei েয, যােত েতামরা েজেন নাo েয, আ াহ্ নেভাম ল o ভুম েলর 

সব িকছু জােনন eবং আ াহ্ সরব্ িবষেয় মহা ানী।  

৯9. েজেন নাo, িন য় আ াহ্ কেঠার শাি  দাতা o িন য় আ াহ্ মাশীল-দয়ালূ।  

৯৯. রসূেলর দািয়তব্ শুধু েপৗিছেয় েদoয়া। আ াহ্ জােনন, যা িকছু েতামরা কাে  কর eবং যা িকছু েগাপন কর।   

211. বেল িদনঃ aপিব  o পিব  সমান নয়, যিদo aপিবে র াচু  েতামােক িবি ত কের। aতeব, েহ বুি মানগণ, 

আ াহ্েক ভয় কর-যােত েতামরা মুি  পাo।  

212. েহ মুিমণগন, eমন কথাবার্তা িজে স কেরা না, যা েতামােদর কােছ পির  হেল েতামােদর খারাপ লাগেব। যিদ 

েকারআন aবতরণকােল েতামরা eসব িবষয় িজে স কর, তেব তা েতামােদর জে  কাশ করা হেব। aতীত িবষয় 

আ াহ্ মা কেরেছন আ াহ্ মাশীল, সহনশীল।  

213. eরূপ কথা বার্তা েতামােদর পুেরব্ eক স দায় িজে স কেরিছল। eর পর তারা eসব িবষেয় aিবশব্াসী হেয় েগল।  

214. আ াহ্ ’বিহরা’ ’সােয়বা’ oসীলা’ eবং ’হামী’ েক শরীয়তিস  কেরনিন। িক  যারা কােফর, তারা আ াহ্র uপর 

িম া aপবাদ আেরাপ কের। তােদর aিধকাংেশরi িবেবক বুি  েনi।  

215. যখন তােদরেক বলা হয় েয, আ াহ্র নািযলকৃত িবধান eবং রসূেলর িদেক eস, তখন তারা বেল, আমােদর 

জে  তাi যেথ , যার uপর আমরা আমােদর বাপ-দাদােক েপেয়িছ। যিদ তােদর বাপ দাদারা েকান ান না রােখ eবং 

েহদােয়ত া  না হয় তবুo িক তারা তাi করেব?  

216. েহ মুিমনগণ, েতামরা িনেজেদর িচ া কর। েতামরা যখন সৎপেথ রেয়ছ, তখন েকu পথ া  হেল তােত েতামােদর 

েকান িত নাi। েতামােদর সবাiেক আ াহ্র কােছ িফের েযেত হেব। তখন িতিন েতামােদরেক বেল েদেবন, যা িকছু 

েতামরা করেত।  

217. েহ, মুিমনগণ, েতামােদর মে  যখন কারo মৃতুয্ uপি ত হয়, তখন oিছয়ত করার সময় েতামােদর ম  েথেক 

ধর্মপরায়ন দুজনেক সা ী েরেখা। েতামরা সফের থাকেল eবং েস aব ায় েতামােদর মৃতুয্ uপি ত হেল েতামরা 
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েতামােদর ছাড়াo দু ি েক সা ী েরেখা। যিদ েতামােদর সে হ হয়, তেব uভয়েক নামােযর পর থাকেত বলেব। 

aতঃপর uভেয়i আ াহ্র নােম কসম খােব েয, আমরা e কসেমর িবিনমেয় েকান uপকার হণ করেত চাi না, যিদo 

বা েকান আ ীয়o হয় eবং আ াহ্র সা য্ আমরা েগাপন করব না। eমতাব ায় কেঠার েগানাহগার হব।  

218. aতঃপর যিদ জানা যায় েয, uভয় বাি  েকান েগানােহ জিড়ত রেয়েছ, তেব যােদর িবরুে  েগানাহ হেয়িছল, 

তােদর ম  েথেক মৃত ি র িনকটতম দু’ ি  তােদর লািভিষ  হেব। aতঃপর আ াহ্র নােম কসম খােব েয, 

aব i আমােদর সা য্ তােদর সা য্র চাiেত aিধক সতয্ eবং আমরা সীমা aিত ম কিরিন। eমতাব ায় আমরা 
aব i aতয্াচারী হব।  

219. eিট e িবষেয়র িনকটতম uপায় েয, তারা ঘটনােক সিঠকভােব কাশ করেব aথবা আশ া করেব েয, তােদর 

কাছ েথেক কসম েনয়ার পর আবার কসম চাoয়া হেব। আ াহ্েক ভয় কর eবং শুন, আ াহ্ দুরাচারীেদরেক পথ-

দর্শন করেবন না।  

21৯. েযিদন আ াহ্ সব পয়গমব্রেক eকি ত করেবন, aতঃপর বলেবন েতামরা িক u র েপেয়িছেল? ারা বলেবনঃ 

আমরা aবগত নi, আপিনi aদৃ  িবষেয় মহা ানী।  

221. যখন আ াহ বলেবনঃ েহ ঈসা iবেন মিরয়ম, েতামার িত o েতামার মাতার িত আমার aনু হ রণ কর, 

যখন আিম েতামােক পিব  আ ার দব্ারা সাহা  কেরিছ। তুিম মানুেষর সােথ কথা বলেত েকােলo eবং পিরণত বয়েসo 
eবং যখন আিম েতামােক , গাঢ় ান, তoরাত o i ীল িশ া িদেয়িছ eবং যখন তুিম কাদামািট িদেয় পাখীর 

িতকৃিতর মত িতকৃিত িনর্মাণ করেত আমার আেদেশ, aতঃপর তুিম তােত ফঁু িদেত; ফেল তা আমার আেদেশ পাখী হেয় 

েযত eবং তুিম আমার আেদেশ জ া  o কু েরাগীেক িনরাময় কের িদেত eবং যখন আিম বনী- iসরাঈলেক েতামা 

েথেক িনবৃ  েরেখিছলাম, যখন তুিম তােদর কােছ মাণািদ িনেয় eেসিছেল, aতঃপর তােদর মে  যারা কােফর িছল, 

তারা বললঃ eটা কা  জাদু ছাড়া িকছুi নয়।   

222. আর যখন আিম হাoয়ারীেদর মেন জা ত করলাম েয, আমার িত eবং আমার রসূেলর িত িবশব্াস াপন কর, 

তখন তারা বলেত লাগল, আমরা িবশব্াস াপন করলাম eবং আপিন সা ী থাকুন েয, আমরা aনুগতয্শীল।  

223. যখন হাoয়ারীরা বললঃ েহ মিরয়ম তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা িক eরূপ করেত পােরন েয, আমােদর জে  

আকাশ েথেক খা ভির্ত খা া aবতরণ কের েদেবন? িতিন বলেলনঃ যিদ েতামরা ঈমানদার হo, তেব আ াহেক ভয় 

কর।  
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224. তারা বললঃ আমরা তা েথেক েখেত চাi; আমােদর a র পিরতৃ  হেব; আমরা েজেন েনব েয, আপিন সতয্ 

বেলেছন eবং আমরা সা য্দাতা হেয় যাব।  

225. ঈসা iবেন মিরয়ম বলেলনঃ েহ আ াহ্ আমােদর পালনকর্তা আমােদর িত আকাশ েথেক খা ভির্ত খা া 

aবতরণ করুন। তা আমােদর জে  aর্থাৎ, আমােদর থম o পরবর্তী সবার জে  আনে াৎসব হেব eবং আপনার প  

েথেক eকিট িনদর্শন হেব। আপিন আমােদর রুযী িদন। আপিনi ে  রুযীদাতা।  

226. আ াহ্ বলেলনঃ িন য় আিম েস খা া েতামােদর িত aবতরণ করব। aতঃপর েয াি  eর পেরo aকৃত  

হেব, আিম তােক eমন শাি  েদব, েয শাি  িবশব্জগেতর aপর কাuেক েদব না।  

227. যখন আ াহ্ বলেলনঃ েহ ঈসা iবেন মিরয়ম! তুিম িক েলাকেদরেক বেল িদেয়িছেল েয, আ াহেক েছেড়  

আমােক o আমার মাতােক uপা  সা  কর? ঈসা বলেবন; আপিন পিব ! আমার জে  েশাভা পায় না েয, আিম eমন 

কথা বিল, যা বলার েকান aিধকার আমার েনi। যিদ আিম বেল থািক, তেব আপিন aব i পির াত; আপিন েতা 

আমার মেনর কথা o জােনন eবং আিম জািন না যা আপনার মেন আেছ। িন য় আপিনi aদৃ  িবষেয় াত।  

228. আিম েতা তােদরেক িকছু্i বিলিন, শুধু েস কথাi বেলিছ যা আপিন বলেত আেদশ কেরিছেলন েয, েতামরা 

আ াহ্র দাসতব্ aবলমব্ন কর িযিন আমার o েতামােদর পালনকর্তা আিম তােদর স ের্ক aবগত িছলাম যতিদন তােদর 
মে  িছলাম। aতঃপর যখন আপিন আমােক েলাকা িরত করেলন, তখন েথেক আপিনi তােদর স ের্ক aবগত 

রেয়েছন। আপিন সরব্িবষেয় পূর্ণ পির াত।  

229. যিদ আপিন তােদরেক শাি  েদন, তেব তারা আপনার দাস eবং যিদ আপিন তােদরেক মা কেরন, তেব আপিনi 

পরা া , মহািব ।  

22৯. আ াহ্ বলেলনঃ আজেকর িদেন সতয্বাদীেদর সতয্বািদতা তােদর uপকাের আসেব। তােদর জে  u ান 

রেয়েছ, যার তলেদেশ িনর্ঝিরনী বািহত হেব; তারা তােতi িচরকাল থাকেব। আ াহ্ তােদর িত স । eিটi মহান 

সফলতা।  

231. নেভাম ল, ভূম ল eবং eতদুভেয় aবি ত সবিকছুর আিধপতয্ আ াহ্রi। িতিন সবিকছুর uপর মতাবান।  

7. আল্ আন-আম 

2. সরব্িবধ শংসা আ াহ্রi জ  িযিন নেভাম ল o ভূম ল সৃি  কেরেছন eবং a কার o আেলার u ব কেরেছন। 

তথািপ কােফররা সব্ীয় পালনকর্তার সােথ a া েক সমতু  ি র কের।  
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3. িতিনi েতামােদরেক মািটর দব্ারা সৃি  কেরেছন, aতঃপর িনির্দ কাল িনর্ধারণ কেরেছন। আর aপর িনির্দ কাল 

আ াহ্র কােছ আেছ। তথািপ েতামরা সে হ কর।  

4. িতিনi আ াহ্ নেভাম েল eবং ভূম েল। িতিন েতামােদর েগাপন o কা  িবষয় জােনন eবং েতামরা যা কর তাo 

aবগত।  

5. তােদর কােছ তােদর িতপালেকর িনদর্শনাবলী েথেক েকান িনদর্শন আেসিন; যার িত তারা িবমুখ হয় না।  

6. aতeব, aব  তারা সতয্েক িম া বেলেছ যখন তা তােদর কােছ eেসেছ। ব তঃ aিচেরi তােদর কােছ ঐ িবষেয়র 

সংবাদ আসেব, যার সােথ তারা uপহাস করত।  

7. তারা িক েদেখিন েয, আিম তােদর পুেরব্ কত স দায়েক ধব্ংস কের িদেয়িছ, যােদরেক আিম পৃিথবীেত eমন িত া 

িদেয়িছলাম, যা েতামােদরেক েদiিন। আিম আকাশেক তােদর uপর aনবরত বৃি  বর্ষণ করেত িদেয়িছ eবং তােদর 

তলেদেশ নদী সৃি  কের িদেয়িছ, aতঃপর আিম তােদরেক তােদর পােপর কারেণ ধব্ংস কের িদেয়িছ eবং তােদর পের 

a  স দায় সৃি  কেরিছ।  

8. যিদ আিম কাগেজ িলিখত েকান িবষয় তােদর িত নািযল করতাম, aতঃপর তারা তা সহে  র্শ করত, তবুo 

aিবশব্াসীরা eকথাi বলত েয, eটা কা  জাদু ছাড়া আর িকছু নয়। 

9. তারা আরo বেল েয, ার কােছ েকান েফেরশতা েকন ে রণ করা হল না ? যিদ আিম েকান েফেরশতা ে রণ 

করতাম, তেব েগাটা াপারটাi েশষ হেয় েযত। aতঃপর তােদরেক সামা o aবকাশ েদoয়া হতনা।  

৯. যিদ আিম েকান েফেরশতােক রসূল কের পাঠাতাম, তেব েস মানুেষর আকােরi হত। eেতo ঐ সে হi করত, যা 

eখন করেছ।  

21. িন য়i আপনার পূরব্বর্তী পয়গমব্রগেণর সােথo uপহাস করা হেয়েছ। aতঃপর যারা ােদর সােথ uপহাস কেরিছল, 

তােদরেক ঐ শাি  েব ন কের িনল, যা িনেয় তারা uপহাস করত।  

22. বেল িদনঃ েতামরা পৃিথবীেত পির মণ কর, aতপর েদখ, িম ােরাপ কারীেদর পিরণাম িক হেয়েছ?  

23. িজে স করুন, নেভাম ল o ভুম েল যা আেছ, তার মািলক েক? বেল িদন আ াহ্। িতিন aনুক া দর্শনেক 

িনজ দািয়েতব্ িলিপব  কের িনেয়েছন। িতিন aব i েতামােদরেক েকয়ামেতর িদন eকি ত করেবন। eর আগমেন 
েকান সে হ েনi। যারা িনেজেদর েক িত  কেরেছ, তারাi িবশব্াস াপন কের না।  

24. যা িকছু রাত o িদেন ি িত লাভ কের, ারi। িতিনi ে াতা, মহা ানী।  
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25. আপিন বেল িদনঃ আিম িক আ াহ্ তীত-িযিন নেভাম ল o ভুম েলর া eবং িযিন সবাiেক আহা  দান 

কেরন o ােক েকu আহা  দান কের না aপরেক সাহা কারী ি র করব? আপিন বেল িদনঃ আিম আিদ  হেয়িছ 

েয, সরব্াে  আিমi আ াবহ হব। আপিন কদাচ aংশীবাদীেদর a র্ভু  হেবন না।  

26. আপিন বলুন, আিম আমার িতপালেকর aবা  হেত ভয় পাi েকননা, আিম eকিট মহািদবেসর শাি েক ভয় কির।  

27. যার কাছ েথেক ঐিদন e শাি  সিরেয় েনoয়া হেব, তার িত আ াহ্র aনুক া হেব। eটাi িবরাট সাফ ।   

28. আর যিদ আ াহ্ েতামােক েকান ক  েদন, তেব িতিন তীত তা aপসারণকারী েকu েনi। প া ের যিদ েতামার 

ম ল কেরন, তেব িতিন সবিকছুর uপর মতাবান।  

29. িতিনi পরা মশীল সব্ীয় বা ােদর uপর। িতিনi ানময়, সরব্ ।  

2৯. আপিন িজে স করুনঃ সরব্বৃহৎ সা য্দাতা েক ? বেল িদনঃ আ াহ্ আমার o েতামােদর মে  সা ী। আমার িত e 

েকারআন aবর্তীর্ণ হেয়েছ-যােত আিম েতামােদরেক eবং যােদর কােছ e েকারআন ে ৗেছ সবাiেক ভীিত দর্শন কির। 

েতামরা িক সা য্ দাo েয, আ াহ্র সােথ a া  uপা o রেয়েছ ? আপিন বেল িদনঃ আিম eরূপ সা য্ েদব না। বেল 

িদনঃ িতিনi eকমা  uপা ; আিম aব i েতামােদর িশরক েথেক মু ।   

31. যােদরেক আিম িকতাব দান কেরিছ, তারা তােক িচেন, েযমন তােদর স ানেদরেক িচেন। যারা িনেজেদরেক িতর 

মে  েফেলেছ, তারা িবশব্াস াপন করেব না।  

32. আর েয, আ াহ্র িত aপবাদ আেরাপ কের aথবা ার িনদর্শনাবলীেক িম া বেল, তার চাiেত বড় জােলম েক? 

িন য় জােলমরা সফলকাম হেব না।  

33. আর েযিদন আিম তােদর সবাiেক eকি ত করব, aতঃপর যারা িশরক কেরিছল, তােদর বলবঃ যােদরেক 

েতামরা aংশীদার বেল ধারণা করেত, তারা েকাথায়?  

34. aতঃপর তােদর েকান aপির তা থাকেব না; তেব eটুকুi েয তারা বলেব আমােদর িতপালক আ াহ্র কসম, 

আমরা মুশিরক িছলাম না। 

35. েদখেতা, িকভােব িম া বলেছ িনেজেদর িবপে  ? eবং েযসব িবষয় তারা আপনার িত িমছািমিছ রচনা করত, তা 

সবi uধাo হেয় েগেছ।  
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36. তােদর েকu েকu আপনার িদেক কান লািগেয় থােক। আিম তােদর a েরর uপর আবরণ েরেখ িদেয়িছ যােত eেক 

না বুেঝ eবং তােদর কােন আবরন িদেয় িদেয়িছ। যিদ তারা সব িনদর্শন aবেলাকন কের তবুo েসগুেলা িবশব্াস করেব 
না। eমনিক, তারা যখন আপনার কােছ ঝগড়া করেত আেস, তখন কােফররা বেলঃ eিট পুরব্বর্তীেদর িক াকািহনী 

ছাড়া েতা িকছু নয়।  

37. তারা e েথেক বাধা দান কের eবং e েথেক পলায়ন কের। তারা িনেজেদরেক ধব্ংস কেরেছ, িক  বুঝেছ না।   

38. আর আপিন যিদ েদেখন, যখন তােদরেক েদাযেখর uপর াড় করােনা হেব! তারা বলেবঃ কতi না ভাল হত, যিদ 

আমরা পুনঃ ে িরত হতাম; তা হেল আমরা সব্ীয় পালনকর্তার িনদর্শনসমূেহ িম ােরাপ করতাম না eবং আমরা 

িবশব্াসীেদর a র্ভু  হেয় েযতাম।  

39. eবং তারা iিত পূেরব্ যা েগাপন করত, তা তােদর সামেন কাশ হেয় পেড়েছ। যিদ তারা পুনঃ ে িরত হয়, তবুo তাi 

করেব, যা তােদরেক িনেষধ করা হেয়িছল। িন য় তারা িম াবাদী।  

3৯. তারা বেলঃ আমােদর e পাির্থব জীবনi জীবন। আমােদরেক পুনরায় জীিবত হেত হেব না।  

41. আর যিদ আপিন েদেখন; যখন তােদরেক িতপালেকর সামেন াড় করােনা হেব। িতিন বলেবনঃ eটা িক বা ব 

সতয্ নয়? তারা বলেবঃ য্া আমােদর িতপালেকর কসম। িতিন বলেবনঃ aতeব, সব্ীয় কুফেরর কারেণ শাি  আসব্াদন 

কর। 

42. িন য় তারা িত , যারা আ াহ্র সা াৎেক িম া মেন কেরেছ। eমনিক, যখন িকয়ামত তােদর কােছ aক াৎ 

eেস যােব, তারা বলেবঃ হায় আফেসাস, eর াপাের আমরা কতi না িট কেরিছ। তার সব্ীয় েবাঝা সব্ীয় পৃে  বহন 

করেব। শুেন রাখ, তারা েয েবাঝা বহন করেব, তা িনকৃ তর েবাঝা।  

43. পাির্থব জীবন ীড়া o েকৗতুক তীত িকছুi নয়। পরকােলর আবাস পরেহযগারেদর জে  ে তর। েতামরা িক 

বুঝ না ?  

44. আমার জানা আেছ েয, তােদর uি  আপনােক দুঃিখত কের। aতeব, তারা আপনােক িম া িতপ  কের না, বরং 

জােলমরা আ াহ্র িনদর্শনাবলীেক aসব্ীকার কের। 

45. আপনার পূরব্বর্তী aেনক পয়গমব্রেক িম া বলা হেয়েছ। ারা eেত সবুর কেরেছন। তােদর কােছ আমার সাহা  

ে ৗছা প  তারা িন ািতত হেয়েছন। আ াহ্র বানী েকu পিরবর্তন করেত পাের না। আপনার কােছ পয়গমব্রেদর িকছু 
কািহনী ে ৗেছেছ।  
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46. আর যিদ তােদর িবমুখতা আপনার পে  ক কর হয়, তেব আপিন যিদ ভূতেল েকান সুড়  aথবা আকােশ েকান 

িসিড় aনুস ান করেত সমর্থ হন, aতঃপর তােদর কােছ েকান eকিট েমােজযা আনেত পােরন, তেব িনেয় আসুন। 

আ াহ্ i া করেল সবাiেক সরল পেথ সমেবত করেত পারেতন। aতeব, আপিন িনেরব্াধেদর a র্ভু  হেবন না।  

47. তারাi মােন, যারা বণ কের। আ াহ্ মৃতেদরেক জীিবত কের uি ত করেবন। aতঃপর তারা ারi িদেক 

তয্াবির্তত হেব।  

48. তারা বেলঃ তার িত তার পালনকর্তার প  েথেক েকান িনদর্শন aবতীর্ণ হয়িন েকন? বেল িদনঃ আ াহ্ িনদর্শন 

aবতরণ করেত পূর্ন স ম; িক  তােদর aিধকাংশi জােন না।  

49. আর যত কার াণী পৃিথবীেত িবচরণশীল রেয়েছ eবং যত কার পাখী দু’ ডানােযােগ uেড় েবড়ায় তারা সবাi 

েতামােদর মতi eেককিট ে ণী। আিম েকান িকছু িলখেত ছািড়িন। aতঃপর সবাi সব্ীয় িতপালেকর কােছ সমেবত হেব।  

4৯. যারা আমার িনদর্শনসমূহেক িম া বেল, তারা a কােরর মে  মূক o বিধর। আ াহ্ যােক i া পথ  কেরন 

eবং যােক i া সরল পেথ পিরচািলত কেরন।  

51. বলুন, বলেতা েদিখ, যিদ েতামােদর uপর আ াহ্র শাি  পিতত হয় িকংবা েতামােদর কােছ িকয়ামত eেস যায়, 

তেব েতামরা িক আ াহ্ তীত a েক ডাকেব যিদ েতামরা সতয্বাদী হo।  

52. বরং েতামরা েতা ােকi ডাকেব। aতঃপর েয িবপেদর জে  ােক ডাকেব, িতিন i া করেল তা দুরo কের েদন। 

যােদরেক aংশীদার করছ, তখন তােদরেক ভুেল যােব।  

53. আর আিম আপনার পূরব্বর্তী u তেদর িতo পয়গমব্র ে রণ কেরিছলাম। aতঃপর আিম তােদরেক aভাব- aনটন 

o েরাগ- িধ দব্ারা পাকড়াo কেরিছলাম যােত তারা কাকুিত িমনিত কের।  

54. aতঃপর তােদর কােছ যখন আমার আযাব আসল, তখন েকন কাকুিত-িমনিত করল না ? ব তঃ তােদর a র 

কেঠার হেয় েগল eবং শয়তান তােদর কােছ সুেশািভত কের েদখাল, েয কাজ তারা করিছল।  

55. aতঃপর তারা যখন ঐ uপেদশ ভুেল েগল, যা তােদরেক েদয়া হেয়িছল, তখন আিম তােদর সামেন সব িকছুর দব্ার 

u ু  কের িদলাম। eমনিক, যখন তােদরেক দ  িবষয়ািদর জে  তারা খুব গিরব্ত হেয় পড়ল, তখন আিম aক াৎ 

তােদরেক পাকড়াo করলাম। তখন তারা িনরাশ হেয় েগল।  

56. aতঃপর জােলমেদর মূল িশকড় কির্তত হল। সম  শংসা আ াহ্রi জে , িযিন িবশব্জগেতর পালনকর্তা।   
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57. আপিন বলুনঃ বল েতা েদিখ, যিদ আ াহ্ েতামােদর কান o েচাখ িনেয় যান eবং েতামােদর a ের েমাহর েট 

েদন, তেব eবং েতামােদর আ াহ্ তীত eমন uপা  েক আেছ, েয েতামােদরেক eগুেলা eেন েদেব? েদখ, আিম 

িকভােব ঘুিরেয়-িফিরেয় িনদর্শনাবলী বর্ণনা কির। তথািপ তারা িবমুখ হে ।  

58. বেল িদনঃ েদখেতা, যিদ আ াহ্র শাি , আকি ক িকংবা কাে  েতামােদর uপর আেস, তেব জােলম, স দায় 

তীত েক ধব্ংস হেব?  

59. আিম পয়গমব্রেদরেক ে রণ কির না, িক  সুসংবাদাতা o ভীিত দর্শকরূেপ aতঃপর েয িবশব্াস াপন কের eবং 

সংেশািধত হয়, তােদর েকান শ া েনi eবং তারা দুঃিখত হেব না।  

5৯. যারা আমার িনদর্শনাবলীেক িম া বেল, তােদরেক তােদর নাফরমানীর কারেণ আযাব র্শ করেব। 

61. আপিন বলুনঃ আিম েতামােদরেক বিল না েয, আমার কােছ আ াহ্র ভা ার রেয়েছ। তাছাড়া আিম aদৃ  িবষয় 

aবগতo নi। আিম eমন বিল না েয, আিম েফেরশতা। আিম েতা শুধু ঐ oহীর aনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। 

আপিন বেল িদনঃ a  o চ মান িক সমান হেত পাের? েতামরা িক িচ া কর না ?  

62. আপিন e েকারআন দব্ারা তােদরেক ভয়- দর্শন করুন, যারা আশ া কের সব্ীয় পালনকর্তার কােছ eমতাব ায় 

eকি ত হoয়ার েয, তােদর েকান সাহা কারী o সুপািরশকারী হেব না-যােত তারা েগানাহ েথেক ে েচ থােক।  

63. আর তােদরেক িবতািড়ত করেবন না, যারা সকাল-িবকাল সব্ীয় পালকর্তার iবাদত কের, ার স ি  কামনা কের। 

তােদর িহসাব িব মা o আপনার দািয়েতব্ নয় eবং আপনার িহসাব িব মা o তােদর দািয়েতব্ নয় েয, আপিন তােদরেক 

িবতািড়ত করেবন। নতুবা আপিন aিবচারকারীেদর a র্ভূ  হেয় যােবন।  

64. আর eভােবi আিম িকছু েলাকেক িকছু েলাক দব্ারা পরী ায় েফেলিছ যােত তারা বেল েয, eেদরেকi িক আমােদর 

সবার ম  েথেক আ াহ্ সব্ীয় aনু হ দান কেরেছন? আ াহ্ িক কৃত েদর স ের্ক সুপির াত নন ?   

65. আর যখন তারা আপনার কােছ আসেব যারা আমার িনদর্শনসমূেহ িবশব্াস কের, তখন আপিন বেল িদনঃ েতামােদর 

uপর শাি  বির্ষত েহাক। েতামােদর পালনকর্তা রহমত করা িনজ দািয়েতব্ িলেখ িনেয়েছন েয, েতামােদর মে  েয েকu 

a তাবশতঃ েকান ম  কাজ কের, aতঃপর eরপের তoবা কের েনয় eবং সৎ হেয় যায়, তেব িতিন aতয্  মাশীল, 

করুণাময়। 

66. আর eমিনভােব আিম িনদর্শনসমূহ িব ািরত বর্ণনা কির-যােত aপরাধীেদর পথ সু  হেয় uেঠ।  
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67. আপিন বেল িদনঃ আমােক তােদর iবাদত করেত িনেষধ করা হেয়েছ, েতামরা আ াহ্েক েছেড় যােদর iবাদত 

কর। আপিন বেল িদনঃ আিম েতামােদর খুশীমত চলেবা না। েকননা, তাহেল আিম পথ া  হেয় যাব eবং সুপথগামীেদর 

a র্ভু  হব না।  

68. আপিন বেল িদনঃ আমার কােছ িতপালেকর প  েথেক eকিট মাণ আেছ eবং েতামরা তার িত িম ােরাপ 

কেরছ। েতামরা েয ব  শী  দাবী করছ, তা আমার কােছ েনi। আ াহ্ ছাড়া কােরা িনের্দশ চেল না। িতিন সতয্ বর্ণনা 

কেরন eবং িতিনi ে তম মীমাংসাকারী। 

69. আপিন বেল িদনঃ যিদ আমার কােছ তা থাকত, যা েতামরা শী  দাবী করছ, তেব আমার o েতামােদর পারসপিরক 

িববাদ কেবi চুেক েযত। আ াহ জােলমেদর স ের্ক যেথ  পিরমােণ aবিহত।  

6৯. ার কােছi aদৃ  জগেতর চািব রেয়েছ। e গুেলা িতিন তীত েকu জােন না। েল o জেল যা আেছ, িতিনi 

জােনন। তার a াতসের eকিট পাতাo পেড়না। েকান শ  কণা মািটর a কার aংেশ পিতত হয় না eবং েকান আর্  o 
শু   পিতত হয় না; িক  তা সব কা  ে  রেয়েছ।  

71. িতিনi রাি  েবলায় েতামােদরেক করায়  কের েনন eবং যা িকছু েতামরা িদেনর েবলায় কর, তা জােনন। 

aতঃপর েতামােদরেক িদবেস স ুিখত কেরন-যােত িনির্দ  oয়াদা পূর্ণ হয়। aতঃপর ারi িদেক েতামােদর তয্াবর্তন। 

aতঃপর েতামােদরেক বেল িদেবন, যা িকছু েতামরা করিছেল। 

72. িতিনi সব্ীয় বা ােদর uপর বল। িতিন ে রণ কেরন েতামােদর কােছ র ণােব ণকারী। eমন িক, যখন েতামােদর 

কারo মৃতুয্ আেস তখন আমার ে িরত েফেরশতারা তার আ া হাতগত কের েনয়।  

73. aতঃপর সবাiেক সিতয্কার ভু আ াহ্র কােছ ে ৗছােনা হেব। শুেন রাখ, ফয়সালা ারi eবং িতিন ত িহসাব 

হণ করেবন। 

74. আপিন বলুনঃ েক েতামােদরেক ল o জেলর a কার েথেক u ার কেরন, যখন েতামরা ােক িবনীতভােব o 

েগাপেন আহবান কর েয, যিদ আপিন আমােদর েক e েথেক u ার কের েনন, তেব আমরা aব i কৃত েদর a র্ভু  

হেয় যাব।  

75. আপিন বেল িদনঃ আ াহ্ েতামােদরেক তা েথেক মুি  েদন eবং সব দুঃখ-িবপদ েথেক। তথািপ েতামরা েশরক কর। 

76. আপিন বলুনঃ িতিনi শি মান েয, েতামােদর uপর েকান শাি  uপর িদক েথেক aথবা েতামােদর পদতল েথেক 

ে রণ করেবন aথবা েতামােদরেক দেল-uপদেল িবভ  কের সবাiেক মুেখামুখী কের িদেবন eবং eকেক aে র 
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uপর আ মেণর সব্াদ আসব্াদন করােবন। েদখ, আিম েকমন ঘুিরেয়-িফিরেয় িনদর্শনাবলী বর্ণনা কির যােত তারা বুেঝ 

েনয়।  

77. আপনার স দায় eেক িম া বলেছ, aথচ তা সতয্। আপিন বেল িদনঃ আিম েতামােদর uপর িনেয়ািজত নi।   

78. েতয্ক খবেরর eকিট সময় িনির্দ  রেয়েছ eবং aিচেরi েতামরা তা েজেন িনেব।  

79. যখন আপিন তােদরেক েদেখন, যারা আমার আয়াত সমূেহ িছ ােনব্ষণ কের, তখন তােদর কাছ েথেক সের যান েয 

প  তারা a  কথায় বৃ  না হয়, যিদ শয়তান আপনােক ভূিলেয় েদয় তেব রণ হoয়ার পর জােলমেদর সােথ 

uপেবশন করেবন না।  

7৯. eেদর যখন িবচার করা হেব তখন পরেহযগারেদর uপর eর েকান ভাব পড়েব না; িক  তােদর দািয়তব্ uপেদশ 

দান করা যােত oরা ভীত হয়।  

81. তােদরেক পিরতয্াগ করুন, যারা িনেজেদর ধর্মেক ীড়া o েকৗতুকরূেপ হণ কেরেছ eবং পাির্থব জীবন যােদরেক 

ে াকায় েফেল েরেখেছ। েকারআন দব্ারা তােদরেক uপেদশ িদন, যােত েকu সব্ীয় কের্ম eমন ভােব ধব্ংস না হেয় যায় েয, 

আ াহ্ তীত তার েকান সাহা কারী o সুপািরশকারী েনi eবং যিদ তারা জগেতর িবিনময়o দান কেব, তবু তােদর 

কাছ েথেক তা হণ করা হেব না। eকাi সব্ীয় কের্ম জিড়ত হেয় পেড়েছ। তােদর জে  u  পািন eবং য ণাদায়ক শাি  
রেয়েছ-কুফেরর কারেণ।  

82. আপিন বেল িদনঃ আমরা িক আ াহ্ তীত eমন ব েক আহবান করব, েয আমােদর uপকার করেত পাের না 

eবং িতo করেত পাের না eবং আমরা িক প াৎপেদ িফের যাব, eরপর েয, আ াহ্ আমােদরেক পথ দর্শন 

কেরেছন? ঐ ি র মত, যােক শয়তানরা বনভুিমেত িবপথগামী কের িদেয়েছ-েস uদ া  হেয় েঘারােফরা করেছ। তার 

সহচররা তােক পেথর িদেক েডেক বলেছঃ আস, আমােদর কােছ। আপিন বেল িদনঃ িন য় আ াহ্র পথi সুপথ। 

আমরা আিদ  হেয়িছ যােত সব্ীয় পালনকর্তা আ াবহ হেয় যাi।  

83. eবং তা ei েয, নামায কােয়ম কর eবং ােক ভয় কর। ার সামেনi েতামরা eকি ত হেব।  

84. িতিনi সিঠকভােব নেভাম ল সৃি  কেরেছন। েযিদন িতিন বলেবনঃ হেয় যা, aতঃপর হেয় যােব। ার কথা সতয্। 

েযিদন িশ ায় ফুৎকার করা হেব, েসিদন ারi আিধপতয্ হেব। িতিন aদৃ  িবষেয় eবং তয্  িবষেয় াত। িতিনi 

াময়, সরব্ ।  
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85. রণ কর, যখন iবরাহীম িপতা আযরেক বলেলনঃ তুিম িক িতমা সমূহেক uপা  মেন কর? আিম েদখেত পাি  

েয, তুিম o েতামার স দায় কা  পথ ।  

86. আিম eরূপ ভােবi iবরাহীমেক নেভাম ল o ভুম েলর aতয্া  ব সমূহ েদখােত লাগলাম-যােত েস দৃঢ় িবশব্াসী 

হেয় যায়।  

87. aতঃপর যখন রজনীর a কার তার uপর সমা  হল, তখন েস eকিট তারকা েদখেত েপল, বললঃ iহা আমার 

িতপালক। aতঃপর যখন তা a িমত হল তখন বললঃ আিম a গামীেদরেক ভালবািস না।  

88. aতঃপর যখন চ েক ঝলমল করেত েদখল, বললঃ eিট আমার িতপালক। aতঃপর যখন তা aদৃ  হেয় েগল, 

তখন বলল যিদ আমার িতপালক আমােক পথ- দর্শন না কেরন, তেব aব i আিম িব া  স দােয়র a র্ভু  হেয় 

যাব।  

89. aতঃপর যখন সূ েক চকচক করেত েদখল, বললঃ eিট আমার পালনকর্তা, eিট বৃহ র। aতপর যখন তা ডুেব 

েগল, তখন বলল েহ আমার স দায়, েতামরা েযসব িবষয়েক শরীক কর, আিম oসব েথেক মু ।  

8৯. আিম eক মুখী হেয় সব্ীয় আনন ঐ স ার িদেক কেরিছ, িযিন নেভাম ল o ভুম ল সৃি  কেরেছন eবং আিম 

মুশেরক নi।  

91. ার সােথ তার স দায় িবতর্ক করল। েস বললঃ েতামরা িক আমার সােথ আ াহ্র eকতব্বাদ স ের্ক িবতর্ক 

করছ; aথচ িতিন আমােক পথ দর্শন কেরেছন। েতামরা যােদরেক শরীক কর, আিম তােদরেক ভয় কির না তেব 

আমার পালকর্তাi যিদ েকান ক  িদেত চান। আমার পালনকর্তাi েতয্ক ব েক সব্ীয় ান দব্ারা েব ন কের আেছন। 
েতামরা িক িচ া কর না ?  

92. যােদরেক েতামরা আ াহ্র সােথ শরীক কের েরেখছ, তােদরেক িকরূেপ ভয় কর, aথচ েতামরা ভয় কর না েয, 

েতামরা আ াহ্র সােথ eমন ব েক শরীক করছ, যােদর স ের্ক আ াহ্ েতামােদর িত েকান মাণ aবতীর্ণ কেরনিন। 

aতeব, uভয় স দােয়র মে  শাি  লােভর aিধক েযাগয্ েক, যিদ েতামরা ানী হেয় থাক। 

93. যারা ঈমান আেন eবং সব্ীয় িবশব্াসেক েশেরকীর সােথ িমি ত কের না, তােদর জে i শাি  eবং তারাi সুপথগামী।  

94. eিট িছল আমার যুি , যা আিম iবরাহীমেক ার স দােয়র িবপে  দান কেরিছলাম। আিম যােক i া ম াদায় 

সমু ত কির। আপনার পালনকর্তা াময়, মহা ানী  
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95. আিম ােক দান কেরিছ iসহাক eবং eয়াকুব। েতয্কেকi আিম পথ দর্শন কেরিছ eবং পূেরব্ আিম নূহেক পথ 

দর্শন কেরিছ- ার স ানেদর মে  দাuদ, েসালায়মান, আiuব, iuসুফ, মূসা o হারুনেক। eমিনভােব আিম 

সৎকর্মীেদরেক িতদান িদেয় থািক।  

96. আর o যাকািরয়া, iয়ািহয়া, ঈসা eবং iিলয়াসেক। তারা সবাi পু বানেদর a র্ভু  িছল।  

97. eবং iসরাঈল, iয়াসা, iuনূস, লূতেক েতয্কেকi আিম সারা িবেশব্র uপর েগৗরবািমব্ত কেরিছ।  

98. আর o তােদর িকছু সংখয্ক িপতৃপুরুষ, স ান-স িত o াতােদরেক; আিম তােদরেক মেনানীত কেরিছ eবং সরল 

পথ দর্শন কেরিছ।  

99. eিট আ াহ্র েহদােয়ত। সব্ীয় বা ােদর মে  যােক i া, eপেথ চালান। যিদ তারা েশেরকী করত, তেব তােদর 

কাজ কর্ম তােদর জে  র্থ হেয় েযত।  

9৯. তােদরেকi আিম , শরীয়ত o নবুয়ত দান কেরিছ। aতeব, যিদ eরা আপনার নবুয়ত aসব্ীকার কের, তেব eর 

জে  eমন স দায় িনির্দ  কেরিছ, যারা eেত aিবশব্াসী হেব না। 

৯1. eরা eমন িছল, যােদরেক আ াহ্ পথ দর্শন কেরিছেলন। aতeব, আপিনo তােদর পথ aনুসরণ করুন। আপিন 

বেল িদনঃ আিম েতামােদর কােছ eর জে  েকান পাির িমক চাi না। eিট সারা িবেশব্র জে  eকিট uপেদশমা ।  

৯2. তারা আ াহ্েক যথার্থ মূ ায়ন করেত পােরিন, যখন তারা বললঃ আ াহ্ েকান মানুেষর িত েকান িকছু aবতীর্ণ 

কেরনিন। আপিন িজে স করুনঃ ঐ  েক নািযল কেরেছ, যা মূসা িনেয় eেসিছল ? যা েজয্ািতিবেশষ eবং মানব 

ম লীর জে  েহাদােয়তসব্রূপ, যা েতামরা িবি পে  েরেখ েলাকেদর জে  কাশ করছ eবং বহুলাংশেক েগাপন 

করছ। েতামােদরেক eমন aেনক িবষয় িশ া েদয়া হেয়েছ, যা েতামরা eবং েতামােদর পূরব্পুরুষরা জানেতা না। আপিন 

বেল িদনঃ আ াহ্ নািযল কেরেছন। aতঃপর তােদরেক তােদর ীড়ামূলক বৃি েত াপৃত থাকেত িদন।  

৯3. e েকারআন eমন , যা আিম aবতীর্ন কেরিছ; বরকতময়, পূরব্বর্তী ে র সতয্তা মাণকারী eবং যােত আপিন 

ম াবাসী o পাশব্বর্তীেদরেক ভয় দর্শন কেরন। যারা পরকােল িবশব্াস াপন কের তারা eর িত িবশব্াস াপন কের 
eবং তার সব্ীয় নামায সংর ণ কের। 

৯4. ঐ ি র চাiেত বড় জােলম েক হেব, েয আ াহ্র িত িম া আেরাপ কের aথবা বেলঃ আমার িত oহী 

aবতীর্ণ হেয়েছ। aথচ তার িত েকান oহী আেসিন eবং েয দাবী কের েয, আিমo নািযল কের েদখাি  েযমন আ াহ্ 

নািযল কেরেছন। যিদ আপিন েদেখন যখন জােলমরা মৃতুয্ য ণায় থােক eবং েফেরশতারা সব্ীয় হাত সািরত কের বেল, 
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েবর কর সব্ীয় আ া! a  েতামােদরেক aবমাননাকর শাি  দান করা হেব। কারণ, েতামরা আ াহ্র uপর aসতয্ 

বলেত eবং ার আয়াত সমূহ েথেক aহংকার করেত।  

৯5. েতামরা আমার কােছ িনঃস  হেয় eেসছ, আিম থমবার েতামােদরেক সৃি  কেরিছলাম। আিম েতােদরেক যা 

িদেয়িছলাম, তা প ােতi েরেখ eেসছ। আিম েতা েতামােদর সােথ েতামােদর সুপািরশকারীেদর েক েদখিছ না। যােদর 

স ের্ক েতামােদর দাবী িছল েয, তারা েতামােদর াপাের aংশীদার। বা িবকi েতামােদর পরসপেরর স র্ক িছ  হেয় 

েগেছ eবং েতামােদর দাবী uধাo হেয় েগেছ।  

৯6. িন য় আ াহ্i বীজ o িট েথেক a র সৃি কারী; িতিন জীিবতেক মৃত েথেক েবর কেরন o মৃতেক জীিবত 

েথেক েবর কেরন। িতিন আ াহ্ aতঃপর েতামরা েকাথায় িব া  হ ?  

৯7. িতিন ভাত রি র uে ষক। িতিন রাি েক আরামদায়ক কেরেছন eবং সূ  o চ েক িহেসেবর জ  েরেখেছন। 

eিট পরা া , মহা ানীর িনর্ধারণ।   

৯8. িতিনi েতামােদর জ  ন পু  সৃি  কেরেছন যােত েতামরা ল o জেলর a কাের পথ া  হo। িন য় যারা 

ানী তােদর জে  আিম িনের্দশনাবলী িব ািরত বর্ণনা কের িদেয়িছ।  

৯9. িতিনi েতামােদর েক eক ি  েথেক সৃি  কেরেছন। aতঃপর eকিট হে  েতামােদর ায়ী িঠকানা o আেরকিট 

হে  সব্ কালীন িঠকানা। িন য় আিম মাণািদ িব ািরত ভােব বর্ণনা কের িদেয়িছ তােদর জে , যারা িচ া কের।  

৯৯. িতিনi আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরেছন aতঃপর আিম eর দব্ারা সরব্ কার uি দ uৎপ  কেরিছ, aতঃপর আিম 

e েথেক সবুজ ফসল িনর্গত কেরিছ, যা েথেক যু  বীজ uৎপ  কির। েখজুেরর ািদ েথেক গু  েবর কির, যা নুেয় 

থােক eবং আ েরর বাগান, যয়তুন, আনার পরসপর সাদৃ যু  eবং সাদৃ হীন। িবিভ  গােছর ফেলর িত ল য্ কর 

যখন েসগুেলা ফল  হয় eবং তার পিরপ তার িত ল য্ কর। িন য় e গুেলােত িনদর্শন রেয়েছ ঈমানদারেদর জে ।  

211. তারা িজনেদরেক আ াহ্র aংশীদার ি র কের; aথচ তােদরেক িতিনi সৃি  কেরেছন। তারা a তাবশতঃ 

আ াহ্র জে  পু  o ক া সা  কের িনেয়েছ। িতিন পিব  o সমু ত, তােদর বর্ননা েথেক।  

212. িতিন নেভাম ল o ভূম েলর আিদ া। িকরূেপ আ াহ্র পু  হেত পাের, aথচ ার েকান সি নী েনi ? িতিন 

যাবতীয় িকছু সৃি  কেরেছন। িতিন সব ব  স ের্ক সুিব ।  

213. িতিনi আ াহ্ েতামােদর পালনকর্তা। িতিন তীত েকান uপা  েনi। িতিনi সব িকছুর া। aতeব, েতামরা 

ারi iবাদত কর। িতিন েতয্ক ব র ততব্াবধায়ক।  
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214. দৃি সমূহ ােক েপেত পাের না, aব  িতিন দৃি সমূহেক েপেত পােরন। িতিন aতয্  সু দর্শী, সুিব ।  

215. েতামােদর কােছ েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক িনদর্শনাবলী eেস েগেছ। aতeব, েয তয্  করেব, েস 

িনেজরi uপকার করেব eবং েয a  হেব, েস িনেজরi িত করেব। আিম েতামােদর প েব ক নi।  

216. eমিন ভােব আিম িনদর্শনাবলী ঘুিরেয়-িফিরেয় বর্ণনা কির যােত তারা না বেল েয, আপিন েতা পেড় িনেয়েছন 

eবং যােত আিম eেক সুধীবৃে র জে  খুব পির  কের েদi।  

217. আপিন পথ aনুসরণ করুন, যার আেদশ পালনকর্তার প  েথেক আেস। িতিন তীত েকান uপা  েনi eবং 

মুশিরকেদর তরফ েথেক মুখ িফিরেয় িনন।  

218. যিদ আ াহ্ চাiেতন তেব তারা েশরক করত না। আিম আপনােক তােদর সংর ক কিরিন eবং আপিন তােদর 

aিভভাবক নন।  

219. েতামরা তােদরেক ম  বেলা না, যােদর তারা আরাধনা কের আ াহ্েক েছেড়। তাহেল তারা ধৃ তা কের 

a তাবশতঃ আ াহেক ম  বলেব। eমিনভােব আিম েতয্ক স দােয়র দৃি েত তােদর কাজ কর্ম সুেশািভত কের 
িদেয়িছ। aতঃপর সব্ীয় পালনকর্তার কােছ তােদরেক তয্াবর্তন করেত হেব। তখন িতিন তােদরেক বেল েদেবন যা িকছু 
তারা করত।  

21৯. তারা েজার িদেয় আ াহ্র কসম খায় েয, যিদ তােদর কােছ েকান িনদর্শন আেস, তেব aব i তারা িবশব্াস 

াপন করেব। আপিন বেল িদনঃ িনদর্শনাবলী েতা আ াহ্র কােছi আেছ। েহ মুসলমানগণ, েতামােদরেক েক বলল েয, 

যখন তােদর কােছ িনদর্শনাবলী আসেব, তখন তারা িবশব্াস াপন করেবi ?  

221. আিম ঘুিরেয় িদব তােদর a র o দৃি েক, েযমন-তারা eর িত থমবার িবশব্াস াপন কেরিন eবং আিম 

তােদরেক তােদর aবা তায় uদ া  েছেড় িদব।  

“পারা 9” 

222. আিম যিদ তােদর কােছ েফেরশতােদরেক aবতারণ করতাম eবং তােদর সােথ মৃতরা কথাবার্তা বলত eবং আিম 

সব ব েক তােদর সামেন জীিবত কের িদতাম, তথািপ তারা কখনo িবশব্াস াপনকারী নয়; িক  যিদ আ াহ্ চান। িক  

তােদর aিধকাংশi মুর্খ।  
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223. eমিনভােব আিম েতয্ক নবীর জে  শ  কেরিছ শয়তান, মানব o িজনেক। তারা ে াকা েদয়ার জে  eেক 

aপরেক কারুকা খিচত কথাবার্তা িশ া েদয়। যিদ আপনার পালনকর্তা চাiেতন, তেব তারা e কাজ করত না।  

aতeব, আপিন তােদরেক eবং তােদর িম া aপবাদেক মু  েছেড় িদন। 

224. আর যারা e uে েশ েরািচত কের েয যারা পরকােল িবশব্াস কের না তােদর মন েযন uহার িত আকৃ  হয় 

eবং তারা eেকo পছ  কের েনয় eবং যােত ঐসব কাজ কের, যা তারা করেছ।  

225. তেব িক আিম আ াহ্ তীত a  েকান িবচারক aনুস ান করব, aথচ িতিনi েতামােদর িত িব ািরত  

aবতীর্ন কেরেছন? আিম যােদরেক  দান কেরিছ, তারা িনি ত জােন েয, eিট আপনার িত পালেকর প  েথেক 

সতয্সহ aবর্তীর্ন হেয়েছ। aতeব, আপিন সংশয়কারীেদর a র্ভু  হেবন না।  

226. আপনার িতপালেকর বাকয্ পূর্ণ সতয্ o সুষম। ার বােকয্র েকান পিরবর্তনকারী েনi। িতিনi বণকারী, 

মহা ানী।  

227. আর যিদ আপিন পৃিথবীর aিধকাংশ েলােকর কথা েমেন েনন, তেব তারা আপনােক আ াহ্র পথ েথেক 

িবপথগামী কের েদেব। তারা শুধু aনুমােনর aনুসরণ কের eবং স র্ণ aনুমান িভি ক কথাবার্তা বেল থােক।   

228. আপনার িতপালক তােদর স ের্ক খুব াত রেয়েছন, যারা ার পথ েথেক িবপথগামী হয় eবং িতিন তােদরেকo 

খুব ভাল কের জােনন, যারা ার পেথ aনুগমন কের।  

229. aতঃপর েয জ র uপর আ াহ্র নাম u ািরত হয়, তা েথেক খাo যিদ েতামরা ার িবধানসমূেহ িবশব্াসী হo।   

22৯. েকান কারেণ েতামরা eমন জ  েথেক খােব না, যার uপর আ াহ্র নাম u ািরত হয়, aথচ আ াহ্ ঐ সব 

জ র িবশদ িববরণ িদেয়েছন, েযগুেলােক েতামােদর জে  হারাম কেরেছন; িক  েসগুেলাo েতামােদর জে  হালাল, 

যখন েতামরা িনরুপায় হেয় যাo। aেনক েলাক সব্ীয় া  বৃি  দব্ারা না েজেন িবপথগামী করেত থােক। আপনার 
িতপালক সীমািত ম কারীেদরেক যথার্থi জােনন।  

231. েতামরা কা  o  েগানাহ্ পিরতয্াগ কর। িন য় যারা েগানাহ কেরেছ, তারা aিতসতব্র তােদর কৃতকের্মর 

শাি  পােব।  

232. েযসব জ র uপর আ াহ্র নাম u ািরত হয় না, েসগুেলা েথেক েখoনা; e খাoয়া েগানাহ। িন য় শয়তানরা 

তােদর ব েদরেক তয্ােদশ কের-েযন তারা েতামােদর সােথ তর্ক কের। যিদ েতামরা তােদর আনুগতয্ কর, েতামরাo 

মুশেরক হেয় যােব।  
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233. আর েয মৃত িছল aতঃপর আিম তােক জীিবত কেরিছ eবং তােক eমন eকিট আেলা িদেয়িছ, যা িনেয় েস 

মানুেষর মে  চলােফরা কের। েস িক ঐ ি র সমতু  হেত পাের, েয a কাের রেয়েছ-েসখান েথেক েবর হেত 

পারেছ না? eমিনভােব কােফরেদর দৃি েত তােদর কাজকর্মেক সুেশািভত কের েদয়া হেয়েছ।  

234. আর eমিনভােব আিম েতয্ক জনপেদ aপরাধীেদর জ  িকছু সর্দার িনেয়াগ কেরিছ-েযন তারা েসখােন চ া  

কের। তােদর েস চ া  তােদর িনেজেদর িবরুে i; িক  তারা তা uপলি  করেত পাের না।  

235. যখন তােদর কােছ েকান আয়াত ে ৗেছ, তখন বেল, আমরা কখনi মানব না েয, প  না আমরাo তা দ  হi, 

যা আ াহ্র রসূলগণ দ  হেয়েছন। আ াহ্ e িবষেয় সুপাির াত েয, েকাথায় সব্ীয় পয়গাম ে রণ করেত হেব। যারা 

aপরাধ করেছ, তারা aিতসতব্র আ াহর কােছ েপৗেছ লা না o কেঠার শাি  পােব, তােদর চ াে র কারেণ।  

236. aতঃপর আ াহ্ যােক পথ- দর্শন করেত চান, তার বুকেক iসলােমর জে  u ু  কের েদন eবং যােক 

িবপথগামী করেত চান, তার বুকেক সংকীর্ণ aতয্িধক সংকীর্ণ কের েদন-েযন েস সেবেগ আকােশ আেরাহণ করেছ। 

eমিন ভােব যারা িবশব্াস াপন কের না। আ াহ্ তােদর uপর আযাব বর্ষন কেরন। 

237. আর eটাi আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আিম uপেদশ হণকারীেদর জে  আয়াতসমূহ পু ানুপু  বর্ননা 

কেরিছ।  

238. তােদর জে i তােদর িতপালেকর কােছ িনরাপ ার গৃহ রেয়েছ eবং িতিন তােদর ব  তােদর কের্মর কারেণ।   

239. েযিদন আ াহ্ সবাiেক eকি ত করেবন, েহ িজন স দায়, েতামরা মানুষেদর মে  aেনকেক aনুগামী কের 

িনেয়ছ। তােদর মানব ব রা বলেবঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আমরা পরসপের পরসপেরর মা েম ফল লাভ কেরিছ। 

আপিন আমােদর জে  েয সময় িনর্ধারণ কেরিছেলন, আমরা তােত uপনীত হেয়িছ। আ াহ্ বলেবনঃ আগুন হল 

েতামােদর বাস ান। েসখান েতামরা িচরকাল aব ান করেব; িক  যখন চাiেবন আ াহ্। িন য় আপনার পালনকর্তা 

াময়, মহা ানী।  

23৯. eমিনভােব আিম পাপীেদরেক eেক aপেরর সােথ যু  কের েদব তােদর কাজকের্মর কারেণ।  

241. েহ িজন o মানব স দায়, েতামােদর কােছ িক েতামােদর ম  েথেক পয়গমব্রগণ আগমন কেরিন? ারা 

েতামােদরেক আমার িবধানাবলী বর্ণনা করেতন eবং েতামােদরেক আজেকর e িদেনর সা ােতর ভীিত দর্শন 
করেতন? তারা বলেবঃ আমরা সব্ীয় েগানাহ সব্ীকার কের িনলাম। পাির্থব জীবন তােদরেক তািরত কেরেছ। তারা 

িনেজেদর িবরুে  সব্ীকার কের িনেয়েছ েয, তারা কােফর িছল।  
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242. eটা e জে  েয, আপনার িতপালক েকান জনপেদর aিধবাসীেদরেক জুলুেমর কারেণ ধব্ংস কেরন না 

eমতাব ায় েয, তথাকার aিধবাসীরা a  থােক।  

243. েতয্েকর জে  তােদর কের্মর আনুপািতক ম াদা আেছ eবং আপনার িতপালক তােদর কর্ম স ের্ক েবখবর 

নন।  

244. আপনার িতপালক aমুখােপ ী, করুণাময়। িতিন i া করেল েতামােদর সবাiেক uে দ কের িদেবন eবং 

েতামােদর পর যােক i া েতামােদর েল aিভিষ  করেবন; েযমন েতামােদরেক a  eক স দােয়র বংশধর েথেক 

সৃি  কেরেছন।  

245. েয িবষেয়র oয়াদা েতামােদর সােথ করা হয়, তা aব i আগমন করেব eবং েতামরা a ম করেত পারেব না। 

246. আপিন বেল িদনঃ েহ আমার স দায়, েতামরা সব্ ােন কাজ কের যাo, আিমo কাজ কির। aিচেরi জানেত 

পারেব েয, পিরণাম গৃহ েক লাভ কের। িন য় জােলমরা সুফল া  হেব না। 

247. আ াহ্ েযসব শ ে  o জীবজ  সৃি  কেরেছন, েসগুেলা েথেক তারা eক aংশ আ াহ্র জ  িনর্ধারণ কের 

aতঃপর িনজ ধারণা aনুসাের বেল eটা আ াহ্র eবং eটা আমােদর aংশীদারেদর। aতঃপর েয aংশ তােদর 
aংশীদারেদর, তা েতা আ াহ্র িদেক ে ৗেছ না eবং যা আ াহ্র তা তােদর uপা েদর িদেক েপৗেছ যায়। তােদর িবচার 

কতi না ম ।   

248. eমিনভােব aেনক মুশেরেকর দৃি েত তােদর uপা রা স ান হতয্ােক সুেশািভত কের িদেয়েছ েযন তারা 

তােদরেক িবন  কের েদয় eবং তােদর ধর্মমতেক তােদর কােছ িব া  কের েদয়। যিদ আ াহ্ চাiেতন, তেব তারা e 

কাজ করত না। aতeব, আপিন তােদরেক eবং তােদর মনগড়া বুিলেক পিরতয্াগ করুন।  

249. তারা বেলঃ eসব চতু দ জ  o শ ে  িনিষ । আমরা যােক iচছা কির, েস ছাড়া eগুেলা েকu েখেত পারেব 

না, তােদর ধারণা aনুসাের। আর িকছুসংখয্ক চতু দ জ র িপেঠ আেরাহন হারাম করা হেয়েছ eবং িকছু সংখয্ক 

চতু দ জ র uপর তারা া  ধারনা বশতঃ আ াহ্র নাম u ারণ কের না, তােদর মনগড়া বুিলর কারেণ, aিচেরi 

িতিন তােদর েক শাি  িদেবন।  

24৯. তারা বেলঃ eসব চতু দ জনুর্ত েপেট যা আেছ, তা িবেশষ ভােব আমােদর পুরুষেদর জে  eবং আমােদর 

মিহলােদর জে  তা হারাম। যিদ তা মৃত হয়, তেব তার াপক িহসােব সবাi সমান। aিচেরi িতিন তােদরেক তােদর 

বর্ণনার শাি  িদেবন। িতিন াময়, মহা ানী।  
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251. িন য় তারা িত  হেয়েছ, যারা িনজ স ানেদরেক িনরব্ুি তাবশতঃ েকান মাণ ছাড়াi হতয্া কেরেছ eবং 

আ াহ্ তােদরেক েযসব িদেয়িছেলন, েসগুেলােক আ াহ্র িত া  ধারণা েপাষণ কের হারাম কের িনেয়েছ। িনি তi 

তারা পথ  হেয়েছ eবং সুপথগামী হয়িন।  

252. িতিনi u ান সমূহ সৃি  কেরেছ-তাo, যা মাচার uপর তুেল েদয়া হয়, eবং যা মাচার uপর েতালা হয় না eবং 

েখজুর বৃ  o শ ে  েযসেবর সব্াদিবিশ  eবং যয়তুন o আনার সৃি  কেরেছন-eেক aে র সাদৃ শীল eবং 

সাদৃ হীন। eগুেলার ফল খাo, যখন ফল  হয় eবং হক দান কর কর্তেনর সমেয় eবং aপ য় কেরা না। িন য় িতিন 

aপ য়ীেদরেক পছ  কেরন না। 

253. িতিন সৃি  কেরেছন চতু দ জ র মে  েবাঝা বহনকারীেক eবং খরব্াকৃিতেক। আ াহ্ েতামােদরেক যা িকছু 

িদেয়েছন, তা েথেক খাo eবং শয়তােনর পদা  aনুসরণ কেরা না। েস েতামােদর কা  শ ।  

254. সৃি  কেরেছন আটিট নর o মাদী। েভড়ার মে  দুi কার o ছাগেলর মে  দুi কার। িজে স করুন, িতিন িক 

uভয় নর হারাম কেরেছন, না uভয় মাদীেক ? না যা uভয় মাদীর েপেট আেছ? েতামরা আমােক মাণসহ বল, যিদ 

েতামরা সতয্বাদী হo।  

255. সৃি  কেরেছন uেটর মে  দুi কার eবং গরুর মে  দুi কার। আপিন িজে স করুনঃ িতিন িক uভয় নর 

হারাম কেরেছন, না uভয় মাদীেক, না যা uভয় মাদীর েপেট আেছ? েতামরা িক uপি ত িছেল, যখন আ াহ্ e িনের্দশ 

িদেয়িছেলন? aতeব েস ি  aেপ া েবশী aতয্চারী েক, েয আ াহ্ স ের্ক িম া ধারণা েপাষন কের যােত কের 

মানুষেক িবনা মােণ পথ  করেত পাের? িন য় আ াহ্ aতয্াচারী স দায়েক পথ দর্শন কেরন না।  

256. আপিন বেল িদনঃ যা িকছু িবধান oহীর মা েম আমার কােছ ে ৗেছেছ, ত ে  আিম েকান হারাম খা  পাi না 

েকান খাoয়াকারীর জে , যা েস খায়; িক  মৃত aথবা বািহত র  aথবা শুকেরর মাংস eটা aপিব  aথবা aৈবধ; 

যেবহ করা জ  যা আ াহ্ ছাড়া aে র নােম uৎসর্গ করা হয়। aতপর েয ধায় কাতর হেয় পেড় eমতাব ায় েয 
aবা তা কের না eবং সীমাল ন কের না, িন য় আপনার পালনকর্তা মাশীল দয়ালু।   

257. iহুদীেদর জে  আিম েতয্ক নখিবিশ  জ  হারাম কেরিছলাম eবং ছাগল o গরু েথেক eতuভেয়র চিরব্ আিম 

তােদর জে  হারাম কেরিছলাম, িক  ঐ চিরব্, যা পৃে  িকংবা aে  সংযু  থােক aথবা aি র সােথ িমিলত থােক। 

তােদর aবা তার কারেণ আিম তােদরেক e শাি  িদেয়িছলাম। আর আিম aব i সতয্বাদী।  

258. যিদ তারা আপনােক িম বাদী বেল, তেব বেল িদনঃ েতামার িতপালক সু শ  করুণার মািলক। ার শাি  

aপরাধীেদর uপর েথেক টলেব না।  



107 
 

259. eখন মুশেরকরা বলেবঃ যিদ আ াহ্ i া করেতন, তেব না আমরা িশরক করতাম, না আমােদর বাপ দাদারা 

eবং না আমরা েকান ব েক হারাম করতাম। eমিনভােব তােদর পূরব্বর্তীরা িম ােরাপ কেরেছ, eমন িক তারা আমার 

শাি  আসব্াদন কেরেছ। আপিন বলুনঃ েতামােদর কােছ িক েকান যুি  আেছ যা আমােদরেক েদখােত পার। েতামরা 
শুধুমা  আ ােজর aনুসরণ কর eবং েতামরা শুধু aনুমান কের কথা বল।  

25৯. আপিন বেল িদনঃ aতeব, পিরপূর্ন যুি  আ াহ্রi। িতিন i া করেল েতামােদর সবাiেক পথ দর্শন করেতন।   

261. আপিন বলুনঃ েতামােদর সা ীেদরেক আন, যারা সা য্ েদয় েয, আ াহ্ তা’আলা eগুেলা হারাম কেরেছন। যিদ 

তারা সা য্ েদয়, তেব আপিন e সা য্ হণ করেবন না eবং তােদর কু বৃি র aনুসরণ করেবন না, যারা আমার 

িনের্দশাবলীেক িম া বেল, যারা পরকােল িবশব্াস কের না eবং যারা সব্ীয় িতপালেকর সমতু  aংশীদার কের।   

262. আপিন বলুনঃ eস, আিম েতামােদরেক ঐসব িবষয় পাঠ কের শুনাi, েযগুেলা েতামােদর িতপালক েতামােদর 

জে  হারাম কেরেছন। তা ei েয, আ াহ্র সােথ েকান িকছুেক aংশীদার কেরা না, িপতা-মাতার সােথ সদয় বহার 

কেরা সব্ীয় স ানেদরেক দািরে য্র কারেণ হতয্া কেরা না, আিম েতামােদরেক o তােদরেক আহার েদi, িনর্ল তার 

কােছo েযেয়া না, কা  েহাক িকংবা a কা , যােক হতয্া করা আ াহ্ হারাম কেরেছন, তােক হতয্া কেরা না; 

িক  ায়ভােব। েতামােদরেক e িনের্দশ িদেয়েছন, েযন েতামরা বুঝ।  

263. eতীমেদর ধনস েদর কােছo েযেয়া না; িক  u ম প ায় েয প  েস বয়ঃ া  না হয়। oজন o মাপ পূর্ণ কর 

ায় সহকাের। আিম কাuেক তার সাে র aতীত ক  েদi না। যখন েতামরা কথা বল, তখন সুিবচার কর, যিদo েস 

আ ীয়o হয়। আ াহ্র a ীকার পূর্ণ কর।  

264. েতামােদরেক e িনের্দশ িদেয়েছন, েযন েতামরা uপেদশ হণ কর। িনি ত eিট আমার সরল পথ। aতeব, e পেথ 

চল eবং a া  পেথ চেলা না। তা হেল েসসব পথ েতামােদরেক ার পথ েথেক িবি  কের িদেব। েতামােদরেক e 
িনের্দশ িদেয়েছন, যােত েতামরা সংযত হo।  

265. aতঃপর আিম মূসােক  িদেয়িছ, সৎকর্মীেদর িত েনয়ামতপূর্ণ করার জে , েতয্ক ব র িবশদ িববরেণর 

জে , েহাদায়ােতর জে  eবং করুণার জে -যােত তারা সব্ীয় পালকর্তার সােথ সা ােত িবশব্াসী হয়।  

266. eিট eমন eকিট , যা আিম aবতীর্ণ কেরিছ, খুব ম লময়, aতeব, eর aনুসরণ কর eবং ভয় কর-যােত 

েতামরা করুণা া  হo।  

267. e জে  েয, কখনo েতামরা বলেত শুরু করঃ  েতা েকবল আমােদর পূরব্বর্তী দু’ স দােয়র িতi aবতীর্ণ 

হেয়েছ eবং আমরা েসগুেলার পাঠ o গঠন স ের্ক িকছুi জানতাম না। 
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268. িকংবা বলেত শুরু করঃ যিদ আমােদর িত েকান  aবতীর্ণ হত, আমরা eেদর চাiেত aিধক পথ া  হতাম। 

aতeব, েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক েতামােদর কােছ সু  মাণ, েহদােয়ত o রহমত eেস েগেছ। aতঃপর েস 

ি র চাiেত aিধক aনাচারী েক হেব, েয আ াহ্র আয়াত সমূহেক িম া বেল eবং গা ািচেয় চেল। aিত স র 

আিম তােদরেক শাি  েদব। যারা আমার আয়াত সমূহ েথেক গা ািচেয় চেল-জঘ  শাি  তােদর গা াচােনার কারেণ।  

269. তারা শুধু e িবষেয়র িদেক েচেয় আেছ েয, তােদর কােছ েফেরশতা আগমন করেব িকংবা আপনার পালনকর্তা 

আগমন করেবন aথবা আপনার পালনকর্তার েকান িনের্দশ আসেব। েযিদন আপনার পালনকর্তার েকান িনদর্শন 
আসেব, েসিদন eমন েকান ি র িবশব্াস াপন তার জে  ফল সূ হেব না, েয পূরব্ েথেক িবশব্াস াপন কেরিন িকংবা 

সব্ীয় িবশব্াস aনুযায়ী েকানরূপ সৎকর্ম কেরিন। আপিন বেল িদনঃ েতামরা পেথর িদেক েচেয় থাক, আমরাo পেথ িদেক 

তািকেয় রiলাম।  

26৯. িন য় যারা সব্ীয় ধর্মেক খ -িবখ  কেরেছ eবং aেনক দল হেয় েগেছ, তােদর সােথ আপনার েকান স র্ক েনi। 

তােদর াপার আ াহ্ তাআয়ালার িনকট সমির্পত। aতঃপর িতিন বেল েদেবন যা িকছু তারা কের থােক।   

271. েয eকিট সৎকর্ম করেব, েস তার দশগুণ পােব eবং েয, eকিট ম  কাজ করেব, েস তার সমান শাি i পােব। 

ব তঃ তােদর িত জুলুম করা হেব না।  

272. আপিন বেল িদনঃ আমার িতপালক আমােক সরল পথ দর্শন কেরেছন eকা িচ  iবরাহীেমর িবশু্  ধর্ম। েস 

aংশীবাদীেদর a র্ভূ  িছল না।  

273. আপিন বলুনঃ আমার নামায, আমার েকারবাণী eবং আমার জীবন o মরন িবশব্- িতপালক আ াহ্রi জে ।  

274. ার েকান aংশীদার েনi। আিম তাi আিদ  হেয়িছ eবং আিম থম আনুগতয্শীল।  

275. আপিন বলুনঃ আিম িক আ াহ্ তীত a  িতপালক ে াজব, aথচ িতিনi সবিকছুর িতপালক? েয ি  

েকান েগানাহ কের, তা তারi দািয়েতব্ থােক। েকu aপেরর েবাঝা বহন করেব না। aতঃপর েতামােদরেক সবাiেক 

িতপালেকর কােছ তয্াবর্তন করেত হেব। aতঃপর িতিন েতামােদরেক বেল িদেবন, েযসব িবষেয় েতামরা িবেরাধ 

করেত।  

276. িতিনi েতামােদরেক পৃিথবীেত িতিনিধ কেরেছন eবং eেক aে র uপর ম াদা সমু ত কেরেছন, যােত 

েতামােদর েক e িবষেয় পরী া কেরন, যা েতামােদরেক িদেয়েছন। আপনার িতপালক ত শাি  দাতা eবং িতিন 

aতয্  মাশীল, দয়ালু।   
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8. আল আ’রাফ 

2. আিলফ, লাম, মীম, েছায়াদ।  

3. eিট eকিট , যা আপনার িত aবতীর্ণ হেয়েছ, যােত কের আপিন eর মা েম সতর্কীকরন কেরন। aতeব, eিট 

েপৗেছ িদেত আপনার মেন েকানরূপ সংকীর্ণতা থাকা uিচত ন্য়। আর eিটi িবশব্াসীেদর জে  uপেদশ।  

4. েতামরা aনুসরণ কর, যা েতামােদর িত পালেকর প  েথেক aবতীর্ণ হেয়েছ eবং আ াহ্েক বাদ িদেয় a  

সাথীেদর aনুসরণ কেরা না।  

5. আর েতামরা a i uপেদশ হণ কর। aেনক জনপদেক আিম ধব্ংস কের িদেয়িছ। তােদর কােছ আমার আযাব 

রাি  েবলায় েপৗেছেছ aথবা িদব্ হের িব ামরত aব ায়। 

6. aতঃপর যখন তােদর কােছ আমার আযাব uপি ত হয়, তখন তােদর কথা ei িছল েয, তারা বললঃ িন য় আমরা 

aতয্াচারী িছলাম।  

7. aতeব, আিম aব i তােদরেক িজে স করব যােদর কােছ রসূল ে িরত হেয়িছল eবং আিম aব i তােদরেক 

িজে স করব রসূলগণেক।  

8. aতঃপর আিম সব্ ােন তােদর কােছ aব া বর্ণনা করব। ব তঃ আিম aনুপি ত েতা িছলাম না।  

9. আর েসিদন যথার্থi oজন হেব। aতঃপর যােদর পা া ভারী হেব, তারাi সফলকাম হেব।  

৯. eবং যােদর পা া হা া হেব, তারাi eমন হেব, যারা িনেজেদর িত কেরেছ। েকননা, তারা আমার আয়াত সমূহ 

aসব্ীকার করেতা।  

21. আিম েতামােদরেক পৃিথবীেত ঠাi িদেয়িছ eবং েতামােদর জীিবকা িনির্দ  কের িদেয়িছ। েতামরা a i কৃত তা 

সব্ীকার কর।  

22. আর আিম েতামােদরেক সৃি  কেরিছ, eরপর আকার-aবয়ব, €তরী কেরিছ। aতঃপর আিম েফেরশতােদরেক 

বলিছ-আদমেক েসজদা কর তখন সবাi েসজদা কেরেছ, িক  iবলীস েস েসজদাকারীেদর a র্ভূ  িছল না।  

23. আ াহ্ বলেলনঃ আিম যখন িনের্দশ িদেয়িছ, তখন েতােক িকেস েসজদা করেত বারণ করল? েস বললঃ আিম তার 

চাiেত ে । আপিন আমােক আগুন দব্ারা সৃি  কেরেছন eবং তােক সৃি  কেরেছন মািটর দব্ারা।  
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24. বলেলন তুi eখান েথেক যা। eখােন aহংকার করার েকান aিধকার েতার নাi। aতeব তুi েবর হেয় যা। তুi 

হীনতমেদর a র্ভু ।  

25. েস বললঃ আমােক েকয়ামত িদবস প  aবকাশ িদন।  

26. আ াহ্ বলেলনঃ েতােক সময় েদয়া হল।  

27. েস বললঃ আপিন আমােক েযমন uদ া  কেরেছন, আিমo aব  তােদর জে  আপনার সরল পেথ বেস থাকেবা।   

28. eরপর তােদর কােছ আসব তােদর সামেনর িদক েথেক, েপছন িদক েথেক, ডান িদক েথেক eবং বাম িদক েথেক। 

আপিন তােদর aিধকাংশেক কৃত  পােবন না।  

29. আ াহ্ বলেলনঃ েবর হেয় যা eখান েথেক লাি ত o aপমািনত হেয়। তােদর েয েকu েতার পেথচলেব, িন য় 

আিম েতােদর সবার দব্ারা জাহা াম পূর্ণ কের িদব।  

2৯. েহ আদম তুিম eবং েতামার ী জা ােত বসবাস কর। aতঃপর েসখান েথেক যা i া খাo তেব e বৃে র কােছ 

েযেয়ানা তাহেল েতামরা েগানাহ্গার হেয় যােব।  

31. aতঃপর শয়তান uভয়েক েরািচত করল, যােত তােদর a , যা তােদর কােছ েগাপন িছল, তােদর সামেন কাশ 

কের েদয়। েস বললঃ েতামােদর পালনকর্তা েতামােদরেক e বৃ  েথেক িনেষধ কেরনিন; তেব তা e কারেণ েয, েতামরা 

না আবার েফেরশতা হেয় যাo-িকংবা হেয় যাo িচরকাল বসবাসকারী।  

32. েস তােদর কােছ কসম েখেয় বললঃ আিম aব i েতামােদর িহতাকা ী।  

33. aতঃপর তারণাপূরব্ক তােদরেক স ত কের েফলল। aতঃপর যখন তারা বৃ  আসব্াদন করল, তখন তােদর 

ল া ান তােদর সামেন খুেল েগল eবং তারা িনেজর uপর েবেহশেতর পাতা জড়ােত লাগল। তােদর িতপালক 
তােদরেক েডেক বলেলনঃ আিম িক েতামােদরেক e বৃ  েথেক িনেষধ কিরিন eবং বিলিন েয, শয়তান েতামােদর 

কা  শ ।  

34. তারা uভেয় বললঃ েহ আমােদর পালনকর্তা আমরা িনেজেদর িত জুলম কেরিছ। যিদ আপিন আমােদরেক মা না 

কেরন eবং আমােদর িত aনু হ না কেরন, তেব আমরা aব i aব i ধব্ংস হেয় যাব।  

35. আ াহ্ বলেলনঃ েতামরা েনেম যাo। েতামরা eক aপেরর শ । েতামােদর জে  পৃিথবীেত বাস ান আেছ eবং 

eকিট িনির্দ  েময়াদ প  ফল েভাগ আেছ।  



111 
 

36. বলেলনঃ েতামরা েসখােনi জীিবত থাকেব, েসখােনi মৃতুয্বরন করেব eবং েসখান েথেকi পুনরুি ত হেব।   

37. েহ বনী-আদম আিম েতামােদর জে  েপাশাক aবর্তীণ কেরিছ, যা েতামােদর ল া ান আবৃত কের eবং aবর্তীণ 

কেরিছ সাজ স ার ব  eবং পরেহযগারীর েপাশাক, eিট সেরব্া ম। eিট আ াহ্র কুদরেতরa তম িনদর্শন, যােত তারা 

িচ া-ভাবনা কের।  

38. েহ বনী-আদম শয়তান েযন েতামােদরেক িব া  না কের; েযমন েস েতামােদর িপতামাতােক জা াত েথেক েবর 

কের িদেয়েছ eমতাব ায় েয, তােদর েপাশাক তােদর েথেক খুিলেয় িদেয়িছ-যােত তােদরেক ল া ান েদিখেয় েদয়। েস 

eবং তার দলবল েতামােদরেক েদেখ, েযখান েথেক েতামরা তােদরেক েদখ না। আিম শয়তানেদরেক তােদর aিভভাবক 

কের িদেয়িছ,  যারা িবশব্াস াপন কের না।  

39. তারা যখন েকান ম  কাজ কের, তখন বেল আমরা বাপ-দাদােক eমিন করেত েদেখিছ eবং আ াহ্o 

আমােদরেক e িনের্দশi িদেয়েছন। আ াহ্ ম কােজর আেদশ েদন না। eমন কথা আ াহ্র িত েকন আেরাপ কর, যা 

েতামরা জান না।  

3৯. আপিন বেল িদনঃ আমার িতপালক সুিবচােরর িনের্দশ িদেয়েছন eবং েতামরা েতয্ক েসজদার সময় সব্ীয় মুখম ল 

েসাজা রাখ eবং ােক ািট আনুগতয্শীল হেয় ডাক। েতামােদরেক থেম েযমন সৃি  কেরেছন, পুনরব্ারo সৃি    হেব।  

41. eকদলেক পথ দর্শন কেরেছন eবং eকদেলর জে  পথ তা aবধািরত হেয় েগেছ। তারা আ াহ্েক েছেড় 

শয়তানেদরেক ব  িহসােব হণ কেরেছ eবং ধারণা কের েয, তারা সৎপেথ রেয়েছ।  

42. েহ বনী-আদম! েতামরা েতয্ক নামােযর সময় সাজস া পিরধান কের নাo-খাo o পান কর eবং aপ য় কেরা 

না। িতিন aপ য়ীেদরেক পছ  কেরন না।  

43. আপিন বলুনঃ আ াহ্র সাজ-স ােক-যা িতিন বা ােদর জে  সৃি  কেরেছন eবং পিব  খা ব সমূহেক েক 

হারাম কেরেছ? আপিন বলুনঃ eসব েনয়ামত আসেল পাির্থব জীবেন মুিমনেদর জে  eবং িকয়ামেতর িদন ািটভােব 

তােদরi জে । eমিনভােব আিম আয়াতসমূহ িব ািরত বর্ণনা কির তােদর জে  যারা বুেঝ।  

44. আপিন বেল িদনঃ আমার পালনকর্তা েকবলমা  a ীল িবষয়সমূহ হারাম কেরেছন যা কা  o a কা  eবং 

হারাম কেরেছন েগানাহ, a ায়-aতয্াচার আ াহ্র সােথ eমন ব েক aংশীদার করা, িতিন যার েকান, সনদ aবতীর্ণ 

কেরনিন eবং আ াহ্র িত eমন কথা আেরাপ করা, যা েতামরা জান না।  
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45. েতয্ক স দােয়র eকিট েময়াদ রেয়েছ। যখন তােদর েময়াদ eেস যােব, তখন তারা না eক মুহুর্ত িপেছ েযেত 

পারেব, আর না eিগেয় আসেত পারেব। 

46. েহ বনী-আদম, যিদ েতামােদর কােছ েতামােদরi ম  েথেক পয়গমব্র আগমন কের েতামােদরেক আমার আয়াত 

সমূহ শুনায়, তেব েয ি  সংযত হয় eবং সৎকাজ aবলমব্ন কের, তােদর েকান আশ া েনi eবং তারা দুঃিখত হেব 

না।  

47. যারা আমার আয়াতসমূহেক িম া বলেব eবং তা েথেক aহংকার করেব, তারাi েদাযখী eবং েসখান িচরকাল 

থাকেব।   

48. aতঃপর ঐ ি র চাiেত aিধক জােলম েক, েয আ াহ্র িত িম া আেরাপ কের aথবা তার িনের্দশাবলীেক 

িম া বেল? তারা তােদর ে  িলিখত aংশ েপেয় যােব। eমন িক, যখন তােদর কােছ আমার ে িরত েফরশতারা াণ 

েনoয়ার জে  েপৗেছ, তখন তারা বেল; তারা েকাথায় েগল, যােদর েক েতামরা আ াহ্ তীত আহবান করেত? তারা 

u র েদেবঃ আমােদর কাছ েথেক uধাo হেয় েগেছ, তারা িনেজেদর স ের্ক সব্ীকার করেব েয, তারা aব i কােফর 

িছল।  

49. আ াহ্ বলেবনঃ েতামােদর পূেরব্ িজন o মানেবর েযসব স দায় চেল েগেছ, তােদর সােথ েতামরাo েদাযেখ যাo। 

যখন eক স দায় েবশ করেব; তখন a  স দায়েক aিভস াত করেব। eমনিক, যখন তােত সবাi পিতত হেব, 

তখন পরবর্তীরা পূরব্বর্তীেদর স ের্ক বলেবঃ েহ আমােদর িতপালক eরাi আমােদরেক িবপথগামী কেরিছল। aতeব, 

আপিন তােদরেক িদব্গুণ শাি  িদন। আ াহ্ বলেবন েতয্েকরi িদব্গুণ; েতামরা জান না।   

4৯. পূরব্বর্তীরা পরবর্তীেদরেক বলেবঃ তাহেল আমােদর uপর েতামােদর েকান ে তব্ েনi aতeব, শাি  আসব্াদন কর 

সব্ীয় কের্মর কারেণ।  

51. িন য়i যারা আমার আয়াতসমূহেক িম া বেলেছ eবং eগুেলা েথেক aহংকার কেরেছ, তােদর জে  আকােশর 

দব্ার u ু  করা হেব না eবং তারা জা ােত েবশ করেব না। েয প  না সূেচর িছ  িদেয় uট েবশ কের। আিম 
eমিনভােব পাপীেদরেক শাি  দান কির।  

52. তােদর জে  নরকাি র শ া রেয়েছ eবং uপর েথেক চাদর। আিম eমিনভােব জােলমেদরেক শাি  দান কির। 

53. যারা িবশব্াস াপন কেরেছ eবং সৎকর্ম কেরেছ আিম কাuেক তার সামের্ র চাiেত েবশী েবাঝা েদi না। তারাi 

জা ােতর aিধবাসী। তারা তােতi িচরকাল থাকেব।  
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54. তােদর a ের যা িকছু দুঃখ িছল, আিম তা েবর কের েদব। তােদর তলেদশ িদেয় িনর্ঝরণী বািহত হেব। তারা 

বলেবঃ আ াহ্ েশাকর, িযিন আমােদরেক e প  েপৗিছেয়েছন। আমরা কখনo পথ েপতাম না, যিদ আ াহ্ 

আমােদরেক পথ দর্শন না করেতন। আমােদর িতপালেকর রসূল আমােদর কােছ সতয্কথা িনেয় eেসিছেলন। আoয়াজ 
আসেবঃ eিট জা াত। েতামরা eর u রািধকারী হেল েতামােদর কের্মর িতদােন।  

55. জা াতীরা েদাযখীেদরেক েডেক বলেবঃ আমােদর সােথ আমােদর িতপালক েয oয়াদা কেরিছেলন, তা আমরা সতয্ 

েপেয়িছ? aতeব, েতামরাo িক েতামােদর িতপালেকর oয়াদা সতয্ েপেয়ছ? তারা বলেবঃ য্া। aতঃপর eকজন েঘাষক 

uভেয়র মাঝখােন েঘাষণা করেবঃ আ াহ্র aিভস াত জােলমেদর uপর।  

56. যারা আ াহ্র পেথ বাধা িদত eবং তােত ব তা aেনব্ষণ করত। তারা পরকােলর িবষেয়o aিবশব্াসী িছল।  

57. uভেয়র মাঝখােন eকিট াচীর থাকেব eবং আরােফর uপের aেনক েলাক থাকেব। তারা েতয্কেক তার িচ  

দব্ারা িচেন েনেব। তারা জা াতীেদরেক েডেক বলেবঃ েতামােদর uপর শাি  বির্ষত েহাক। তারা তখনo জা ােত েবশ 
করেব না, িক  েবশ করার াপাের আ হী হেব।  

58. যখন তােদর দৃি  েদাযখীেদর uপর পড়েব, তখন বলেবঃ েহ আমােদর িতপালক, আমােদরেক e জােলমেদর সাথী 

কেরা না।  

59. আরাফবাসীরা যােদরেক তােদর িচ  দব্ারা িচনেব, তােদরেক েডেক বলেব েতামােদর দলবল o aহংকার 

েতামােদর েকান কােজ আেসিন।  

5৯. eরা িক তারাi; যােদর স ের্ক েতামরা কসম েখেয় বলেত েয, আ াহ্ eেদর িত aনু হ করেবন না। েবশ কর 

জা ােত। েতামােদর েকান আশ া েনi eবং েতামরা দুঃিখত হেব না।  

61. েদাযখীরা জা াতীেদরেক েডেক বলেবঃ আমােদর uপর সামা  পািন িনে প কর aথবা আ াহ্ েতামােদরেক েয 

রুযী িদেয়েছন, তা েথেকi িকছু দাo। তারা বলেবঃ আ াহ্ ei uভয় ব  কােফরেদর জে  িনিষ  কেরেছন, 

62. তারা সব্ীয় ধর্মেক তামাশা o েখলা বািনেয় িনেয়িছল eবং পাির্থব জীবন তােদর েক েধাকায় েফেল েরেখিছল। 

aতeব, আিম আজেক তােদরেক ভুেল যাব; েযমন তারা e িদেনর সা াৎেক ভুেল িগেয়িছল eবং েযমন তারা 

আয়াতসমূহেক aিবশব্াস করত।  

63. আিম তােদর কােছ  েপৗিছেয়িছ, যা আিম সব্ীয় ােন িব ািরত বর্ণনা কেরিছ, যা পথ দর্শক eবং মুিমনেদর জে  

রহমত।  
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64. তারা িক eখন e aেপ ায়i আেছ েয, eর িবষয়ব  কািশত েহাক? েযিদন eর িবষয়ব  কািশত হেব, েসিদন 

পূেরব্ যারা eেক ভূেল িগেয়িছল, তারা বলেবঃ বা িবকi আমােদর িতপালেকর পয়গমব্রগণ সতয্সহ আগমন 

কেরিছেলন। aতeব, আমােদর জে  েকান সুপািরশকারী আেছ িক েয, সুপািরশ করেব aথবা আমােদরেক পুনঃ ে রণ 

করা হেল আমরা পূেরব্ যা করতাম তার িবপরীত কাজ কের আসতাম। িন য় তারা িনেজেদরেক িত  কেরেছ। তারা 
মনগড়া যা বলত, তা uধাo হেয় যােব।  

65. িন য় েতামােদর িতপালক আ াহ্। িতিন নেভাম ল o ভূম লেক ছয় িদেন সৃি  কেরেছন। aতঃপর আরেশর 

uপর aিধি ত হেয়েছন। িতিন পিরেয় েদন রােতর uপর িদনেক eমতাব ায় েয, িদন েদৗেড় রােতর িপছেন আেস। িতিন 

সৃি  কেরেছন সূ , চ  o ন  েদৗড় সব্ীয় আেদেশর aনুগামী। শুেন েরখ, ারi কাজ সৃি  করা eবং আেদশ দান 

করা। আ াহ্, বরকতময় িযিন িবশব্জগেতর িতপালক।  

66. েতামরা সব্ীয় িতপালকেক ডাক, কাকুিত-িমনিত কের eবং সংেগাপেন। িতিন সীমা aিত মকারীেদরেক পছ  

কেরন না।  

67. পৃিথবীেক কুসং ারমু  o িঠক করার পর তােত aনর্থ সৃি  কেরা না। ােক আহবান কর ভয় o আশা সহকাের। 

িন য় আ াহ্র করুণা সৎকর্মশীলেদর িনকটবর্তী।  

68. িতিনi বৃি র পূেরব্ সুসংবাদবাহী বা  পািঠেয় েদন। eমনিক যখন বা রািশ পািনপূর্ন েমঘমালা বেয় আেন, তখন 

আিম e েমঘমালােক eকিট মৃত শহেরর িদেক য্ািকেয় েদi। aতঃপর e েমঘ েথেক বৃি  ধারা বর্ষণ কির। aতঃপর 
পািন দব্ারা সব রকেমর ফল uৎপ  কির। eমিন ভােব মৃতেদরেক েবর করব-যােত েতামরা িচ া কর।  

69. েয শহর uৎকৃ , তার ফসল তার িতপালেকর িনের্দেশ uৎপ  হয় eবং যা িনকৃ  তােত a i ফসল uৎপ  হয়। 

eমিনভােব আিম আয়াতসমূহ ঘুিরেয় িফিরেয় বর্ণনা কির কৃত  স দােয়র জে ।  

6৯. িন য় আিম নুহেক তার স দােয়র িত পািঠেয়িছ। েস বললঃ েহ আমার স দায়, েতামরা আ াহ্র iবাদত কর। 

িতিন তীত েতামােদর েকান uপা  েনi। আিম েতামােদর জে  eকিট মহািদবেসর শাি র আশ া কির।  

71. তার স দােয়র সর্দাররা বললঃ আমরা েতামােক কা  পথ তার মােঝ েদখেত পাি ।  

72. েস বললঃ েহ আমার স দায়, আিম কখনo া  নi; িক  আিম িবশব্ িতপালেকর রসূল।  

73. েতামােদরেক িতপালেকর পয়গাম ে ৗছাi eবং েতামােদরেক সদুপেদশ েদi। আিম আ াহ্র প  েথেক eমনসব 

িবষয় জািন, েযগুেলা েতামরা জান না।  
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74. েতামরা িক আ েবাধ করছ েয, েতামােদর কােছ েতামােদর িতপালেকর প  েথেক েতামােদর ম  েথেকi 

eকজেনর িনকট uপেদশ eেসেছ যােত েস েতামােদরেক ভীিত দর্শন কের, েযন েতামরা সংযত হo eবং েযন েতামরা 

aনুগৃহীত হo।  

75. aতঃপর তারা তােক িম া িতপ  করল। আিম তােক eবং েনৗকাি ত েলাকেদরেক u ার করলাম eবং যারা 

িম ােরাপ করত, তােদরেক ডুিবেয় িদলাম। িন য় তারা িছল a । 

76. আদ স দােয়র কােছ ে রণ কেরিছ তােদর ভাi হুদেক। েস বললঃ েহ আমার স দায়, েতামরা আ াহ্র iবাদত 

কর। িতিন িতত েতামােদর েকান uপা  েনi।  

77. তারা স দােয়র সর্দররা বললঃ আমরা েতামােক িনেরব্াধ েদখেত পাি  eবং আমরা েতামােক িম াবাদী মেন কির।  

78. েস বললঃ েহ আমার স দায়, আিম েমােটi িনেরব্াধ নi, বরং আিম িবশব্ িতপালেকর ে িরত পয়গমব্র।  

79. েতামােদর েক িতপালেকর পয়গাম ে ৗছাi eবং আিম েতামােদর িহতাকা ী িবশব্ ।  

7৯. েতামরা িক আ ে বাধ করছ েয, েতামােদর কােছ েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক েতামােদর ম  েথেকi 

eকজেনর িনকট uপেদশ eেসেছ যােত েস েতামােদরেক ভীিত দর্শন কের। েতামরা রণ কর, যখন আ াহ্ 

েতামােদরেক স দায় নূেহর পর সর্দার কেরেছন eবং েতামােদর েদেহর িব িত েবশী কেরেছন। েতামরা আ াহ্র 
েনয়ামতসমূহ রণ কর-যােত েতামােদর ম ল হয়।  

81. তারা বললঃ তুিম িক আমােদর কােছ eজে  eেসছ েয আমরা eক আ াহ্র iবাদত কির eবং আমােদর বাপদাদা 

যােদর পূজা করত, তােদরেক েছেড় েদi? aতeব িনেয় আস আমােদর কােছ যা ারা আমােদরেক ভয় েদখা , যিদ তুিম 

সতয্বাদী হo।  

82. েস বললঃ aবধািরত হেয় েগেছ েতামােদর uপর েতামােদর িতপালেকর প  েথেক শাি  o ে াধ। আমার সােথ 

ঐসব নাম স ের্ক েকন তর্ক করছ, েযগুেলা েতামরা o েতামােদর বাপ-দাদারা েরেখেছ। আ াহ eেদর েকান ম  

aবর্তীণ কেরনিন। aতeব aেপ া কর। আিমo েতামােদর সােথ aেপ া করিছ।  

83. aতঃপর আিম তােক o তার স ীেদরেক সব্ীয় aনু েহ র া করলাম eবং যারা আমার আয়াতসমূেহ িম ােরাপ 

করত তােদর মূল েকেট িদলাম। তারা মা কারী িছল না।  

84. সামুদ স দােয়র কােছ ে রণ কেরিছ তােদর ভাi সােলহ্েক। েস বললঃ েহ আমার স দায়, েতামরা আ াহ্র 

iবাদত কর। িতিন িতত েতামােদর েকান uপা  েনi। েতামােদর কােছ েতামােদর িতপালেকর প  েথেক eকিট 
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মাণ eেস েগেছ। eিট আ াহ্র u ী েতামােদর জে  মাণ। aতeব eেক েছেড় দাo, আ াহ্র ভুিমেত চেড় েবড়ােব। 

eেক aসৎভােব র্শ করেব না। a থায় েতামােদরেক য নাদায়ক শাি  পাকড়াo করেব।  

85. েতামরা রণ কর, যখন েতামােদরেক আদ জািতর পের সর্দার কেরেছন; েতামােদরেক পৃিথবীেত িঠকানা িদেয়েছন। 

েতামরা নরম মািটেত a ািলকা িনর্মান কর eবং পরব্ত গা  খনন কের েকা  িনর্মাণ কর। aতeব আ াহর aনু হ 
রণ কর eবং পৃিথবীেত aনর্থ সৃি  কেরা না।  

86. তার স দােয়র দাি ক সর্দাররা ঈমানদার দাির েদরেক িজে স করলঃ েতামরা িক িবশব্াস কর েয সােলহ েক তার 

পালনকর্তা ে রণ কেরেছন; তারা বলল আমরা েতা তার আনীত িবষেয়র িত িবশব্াসী।  

87. দাি করা বললঃ েতামরা েয িবষেয় িবশব্াস াপন কেরছ, আমরা তােত aসব্ীকৃত।  

88. aতঃপর তারা u ীেক হতয্া করল eবং সব্ীয় িতপালেকর আেদশ aমা  করল। তারা বললঃ েহ ছােলহ, িনেয় eস 

য ারা আমােদরেক ভয় েদখােত, যিদ তুিম রাসুল হেয় থাক।  

89. aতঃপর পাকড়াo করল তােদরেক ভূিমক । ফেল সকাল েবলায় িনজ িনজ গৃেহ uপুড় হেয় পেড় রiল।  

8৯. ছােলহ তােদর কাছ েথেক ান করেলা eবং বললঃ েহ আমার স দায়, আিম েতামােদর কােছ সব্ীয় িতপালেকর 

পয়গাম েপৗিছেয়িছ eবং েতামােদর ম ল কামনা কেরিছ িক  েতামরা ম লকা ীেদরেক ভালবাস না।   

91. eবং আিম লুতেক ে রণ কেরিছ। যখন েস সব্ীয় স দায়েক বললঃ েতামরা িক eমন a ীল কাজ করছ, যা 

েতামােদর পূেরব্ সারা িবেশব্র েকu কেরিন ?  

92. েতামরা েতা কামবশতঃ পুরুষেদর কােছ গমন কর নারীেদরেক েছেড়। বরং েতামরা সীমা aিত ম কেরছ।   

93. ার স দায় e ছাড়া েকান u র িদল না েয, েবর কের দাo eেদরেক শহর েথেক। eরা খুব সাধু থাকেত চায়।  

94. aতঃপর আিম তােক o ার পিরবার পিরজনেক ািচেয় িদলাম, িক  তার ী। েস তােদর মে i রেয় েগল, যারা 

রেয় িগেয়িছল। আিম তােদর uপর র বৃি  বর্ষণ করলাম।  

95. aতeব, েদখ েগানাহগারেদর পিরণিত েকমন হেয়েছ।  

96. আিম মাদiয়ােনর িত তােদর ভাi েশায়ােয়বেক ে রণ কেরিছ। েস বললঃ েহ আমার স দায়! েতামরা আ াহ্র 

iবাদত কর। িতিন তীত েতামােদর েকান uপা  েনi। েতামােদর কােছ েতামােদর িতপালেকর প  েথেক মাণ eেস 
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েগেছ। aতeব েতামরা মাপ o oজন পূর্ন কর eবং মানুষেক তােদর িদ কম িদেয়া না eবং ভুপৃে র সং ার সাধন 
করার পর তােত aনর্থ সৃি  কেরা না। ei হল েতামােদর জে  ক াণকর, যিদ েতামরা িবশব্াসী হo।  

97. েতামরা পেথ ঘােট e কারেণ বেস েথেকা না েয, আ াহ্ িবশব্াসীেদরেক হুমিক িদেব, আ াহ্র পেথ বাধা সৃি  

করেব eবং তােত ব তা aনুস ান করেব। রণ কর, যখন েতামরা সংখয্ায় a  িছেল aতঃপর আ াহ্ েতামােদরেক 

aিধক কেরেছন eবং ল য্ কর িকরূপ aশুভ পিরণিত হেয়েছ aনর্থকারীেদর।  

98. আর যিদ েতামােদর eকদল ঐ িবষেয়র িত িবশব্াস াপন কের যা িনেয় আিম ে িরত হেয়িছ eবং eকদল িবশব্াস 

াপন কের যা িনেয় আিম ে িরত হেয়িছ eবং eকদল িবশব্াস াপন না কের, তেব সবুর কর েয প  আ াহ্ আমােদর 

মে  মীমাংসা না কের েদন। িতিনi ে  মীমাংসাকারী।  

“পারা ৯” 

99. তার স দােয়র দাি ক সর্দাররা বললঃ েহ েশায়ােয়ব, আমরা aব i েতামােক eবং েতামার সােথ িবশব্াস 

াপনকারীেদরেক শহর েথেক েবর কের েদব aথবা েতামরা আমােদর ধের্ম তয্াবর্তন করেব। েশায়ােয়ব বললঃ আমরা 
aপছ  করেলo িক ?  

9৯. আমরা আ াহ্র িত িম া aপবাদকারী হেয় যাব যিদ আমরা েতামােদর ধের্ম তয্াবর্তন কির, aথচ িতিন 

আমােদরেক e েথেক মুি  িদেয়েছন। আমােদর কাজ নয় e ধের্ম তয্াবর্তন করা, িক  আমােদর িত পালক আ াহ্ 

যিদ চান। আমােদর িতপালক েতয্ক ব েক সব্ীয় ান দব্ারা েব ন কের আেছন। আ াহ্র িতi আমরা ভরসা 
কেরিছ। েহ আমােদর িতপালক আমােদর o আমােদর স দােয়র মে  ফয়সালা কের িছল যথার্থ ফয়সালা। আপিনi 
ে তম ফসলা ফয়সালাকারী।  

৯1. তার স দােয়র কােফর সর্দাররা বললঃ যিদ েতামরা েশায়ােয়েবর aনুসরণ কর, তেব িনি তi িত  হেব।   

৯2. aতঃপর পাকড়াo করল তােদরেক ভূিমক । ফেল তারা সকাল েবলায় গৃহ মে  uপুড় হেয় পেড় রiল।  

৯3. েশায়ােয়েবর িত িম ােরাপকারীরা েযন েকান িদন েসখােন বসবাসi কেরিন। যারা েশায়ােয়েবর িত িম ােরাপ 

কেরিছল, তারাi িত  হল।  

৯4. aতঃপর েস তােদর কাছ েথেক ান করল eবং বললঃ েহ আমার স দায়, আিম েতামােদরেক িতপালেকর 

পয়গাম েপৗেছ িদেয়িছ eবং েতামােদর িহত কামনা কেরিছ। eখন আিম কােফরেদর জে  েকন দুঃখ করব।   
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৯5. আর আিম েকান জনপেদ েকান নবী পাঠাiিন, তেব (eমতাব ায়) েয পাকড়াo কেরিছ েস জনপেদর 

aিধবাসীিদগেক ক  o কেঠারতার মে , যােত তারা িশিথল হেয় পেড়।  

৯6. aতঃপর aক ােণর েল তা ক ােণ বদেল িদেয়েছ। eমনিক তারা aেনক েবেড় িগেয়িছ eবং বলেত শুরু 

কেরেছ, আমােদর বাপ-দাদােদর uপরo eমন আন -েবদনা eেসেছ। aতঃপর আিম তােদরেক পাকড়াo কেরিছ eমন 

আকি কভােব েয তারা েটরo পায়িন।  

৯7. আর যিদ েস জনপেদর aিধবাসীরা ঈমান আনত eবং পরেহযগারী aবলমব্ন করত, তেব আিম তােদর িত 

আসমানী o পাির্থব েনয়ামত সমূহ u ু  কের িদতাম। িক  তারা িম া িতপ  কেরেছ। সুতরাং আিম তােদরেক 
পাকড়াo কেরিছ তােদর কৃতকের্মর বদলােত।  

৯8. eখনo িক ei জনপেদর aিধবাসীরা e াপাের িনি  েয, আমার আযাব তােদর uপর রােতর েবলায় eেস পড়েব 

aথচ তখন তারা থাকেব ঘুেম aেচতন।  

৯9. আর ei জনপেদর aিধবাসীরা িক িনি  হেয় পেড়েছ েয, তােদর uপর আমার আযাব িদেনর েবলােত eেস পড়েব 

aথচ তারা তখন থাকেব েখলা-ধুলায় ম ।  

৯৯. তারা িক আ াহ্র পাকড়াoেয়র াপাের িনি  হেয় েগেছ? ব তঃ আ াহ্র পাকড়াo েথেক তারাi িনি  হেত 

পাের, যােদর ধব্ংস ঘিনেয় আেস।  

211. তােদর িনকট িক eকথা কািশত হয়িন, যারা u ারািধকার লাভ কেরেছ। েসখানকার েলাকেদর ধব্ংস া  হবার 

পর যিদ আিম i া করতাম, তেব তােদরেক তােদর পােপর দরুন পাকড়াo কের েফলতাম। ব তঃ আিম েমাহর েট 

িদেয়িছ তােদর a রসমূেহর uপর। কােজi eরা শুনেত পায় না।  

212. eগুেলা হল েস সব জনপদ যার িকছু িববরণ আিম আপনােক aবিহত করিছ। আর িনি তi oেদর কােছ 

েপৗেছিছেলন রসূল িনদর্শন সহকাের। aতঃপর কখেনাo eরা ঈমান আনবার িছল না, তারপের যা তার iিতপূেরব্ িম া 

বেল িতপ  কেরেছ। eভােবi আ াহ্ কােফরেদর a ের েমাহর েট েদন।  

213. আর তােদর aিধকাংশ েলাকেকi আিম িত া বা বায়নকারীরূেপ পাiিন; বরং তােদর aিধকাংশেক েপেয়িছ 

হুকুম aমা কারী।  

214. aতঃপর আিম তােদর পের মূসােক পািঠেয়িছ িনদর্শনাবলী িদেয় েফরাuন o তার সভাসদেদর িনকট। ব তঃ oরা 

ার েমাকােবলায় কুফরী কেরেছ। সুতরাং েচেয় েদখ, িক পিরণিত হেয়েছ aনাচারীেদর।  
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215. আর মূসা বলেলন, েহ েফরাuন, আিম িবশব্-পালনকর্তার প  েথেক আগত রসূল।  

216. আ াহ্র প  েথেক েয সতয্ eেসেছ, তার িত ম িকছু না বলার াপাের আিম সুদৃঢ়। আিম েতামােদর 

পরoয়ারেদগােরর িনদর্শন িনেয় eেসিছ। সুতরাং তুিম বনী iসরাঈলেদরেক আমার সােথ পািঠেয় দাo।   

217. েস বলল, যিদ তুিম েকান িনদর্শন িনেয় eেস থাক, তাহেল তা uপি ত কর যিদ তুিম সতয্বাদী হেয় থাক।   

218. তখন িতিন িনে প করেলন িনেজর লািঠখানা eবং তাৎ ণাৎ তা জলজয্া  eক aজগের রূপা িরত হেয় েগল।  

219. আর েবর করেলন িনেজর হাত eবং তা সে  সে  দর্শকেদর েচােখ ধবধেব u ল েদখােত লাগল।  

21৯. েফরাuেনর সা -পা রা বলেত লাগল, িন য় েলাকিট িব -যাদুকর।  

221. েস েতামািদগেক েতামােদর েদশ েথেক েবর কের িদেত চায়। e াপাের েতামােদর িক মত?  

222. তারা বলল, আপিন তােক o তার ভাiেক aবকাশ দান করুন eবং শহের ব ের েলাক পািঠেয় িদন েলাকেদর 

সমেবত করার জ ।  

223. যােত তারা সুদ  যাদুকরেদর eেন সমেবত কের।  

224. ব তঃ যাদুকররা eেস েফরাuেনর কােছ uপি ত হল। তারা বলল, আমােদর জে  িক েকান পাির িমক 

িনর্ধািরত আেছ, যিদ আমরা জয়লাভ কির?  

225. েস বলল, য্া eবং aব i েতামরা আমার িনকটবর্তী েলাক হেয় যােব।  

226. তারা বলল, েহ মূসা! হয় তুিম িনে প কর aথবা আমরা িনে প করিছ।  

227. িতিন বলেলন, েতামরাi িনে প কর। যখন তারা িনে প করল তখন েলাকেদর েচাখগুেলােক বািধেয় িদল, ভীত-

স  কের তুলল eবং মহাযাদু দর্শন করল।  

228. তারপর আিম oহীেযােগ মূসােক বললাম, eবার িনে প কর েতামার লািঠখানা। aতeব সে  সে  তা তােদর 

আলীক সৃি গুিলেক িগলেত লাগল।  

229. সুতরাং eভােব কাশ হেয় েগল সতয্ িবষয় eবং ভুল িতপ  হেয় েগল যা িকছু তারা কেরিছল।  

22৯. সুতরাং তারা েসখােনi পরািজত হেয় েগল eবং aতীব লাি ত হল। 
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231. eবং যাদুকররা েসজদায় পেড় েগল।  

232. বলল, আমরা ঈমান আনিছ মহা িবেশব্র পরoয়ারেদগােরর িত।  

233. িযিন মূসা o হারুেনর পরoয়ারেদগার।  

234. েফরাuন বলল, েতামরা িক (তাহেল) আমার aনুমিত েদয়ার আেগi ঈমান িনেয় আসেল-eটা েয তারণা, যা 

েতামরা e নগরীেত দর্শন করেল। যােত কের e শহেরর aিধবাসীিদগেক শহর েথেক েবর কের িদেত পার। সুতরাং 
েতামরা শী i বুঝেত পারেব।  

235. aব i আিম েকেট েদব েতামােদর হাত o পা িবপরীত িদক েথেক। তারপর েতামােদর সবাiেক শূলীেত চিড়েয় 

মারব।  

236. তারা বলল, আমােদরেক েতা মৃতুয্র পর িনেজেদর পরoয়ারেদগােরর িনকট িফের েযেতi হেব।  

237. ব তঃ আমােদর সােথ েতামার শ তা েতা e কারেণi েয, আমরা ঈমান eেনিছ আমােদর পরoয়ারেদগােরর 

িনদর্শনসমূেহর িত যখন তা আমােদর িনকট ে ৗেছেছ। েহ আমােদর পরoয়ারেদগার আমােদর জ  €ধে য্র দব্ার খুেল 
দাo eবং আমােদরেক মুসলমান িহসােব মৃতুয্ দান কর।  

238. েফরাuেনর স দােয়র র্সদাররা বলল, তুিম িক eমিন েছেড় েদেব মূসা o তার স দায়েক। েদশময় €হ-€চ করার 

জ  eবং েতামােক o েতামার েদব-েদবীেক বািতল কের েদবার জ । েস বলল, আিম eখিন হতয্া করব তােদর পু  

স ানিদগেক; আর জীিবত রাখব েমেয়েদরেক। ব তঃ আমরা তােদর uপর বল।  

239. মূসা বলেলন তার স দায়, সাহা  ার্থনা কর আ াহ্র িনকট eবং €ধ য্ ধারণ কর। িন য়i e পৃিথবী আ াহ্

র। িতিন িনেজর বা ােদর মে  যােক i া eর u রািধকারী বািনেয় েদন eবং েশষ ক াণ মু াকীেদর জ i 
িনর্ধািরত রেয়েছ।  

23৯. তারা বলল, আমােদর ক  িছল েতামার আসার পূেরব্ eবং েতামার আসার পের। িতিন বলেলন, েতামােদর 

পরoয়ারেদগার শী i েতামােদর শ েদর ধব্ংস কের েদেবন eবং েতামােদরেক েদেশ িতিনিধতব্ দান করেবন। তারপর 
েদখেবন, েতামরা েকমন কাজ কর।  

241. তারপর আিম পাকড়াo কেরিছ-েফরাuেনর aনুসারীেদরেক দুির্ভে র মা েম eবং ফল ফসেলর য়- িতর 

মা েম যােত কের তারা uপেদশ হণ কের।  
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242. aতঃপর যখন শুভিদন িফের আেস, তখন তারা বলেত আর  কের েয, eটাi আমােদর জ  uপেযাগী। আর যিদ 

aক াণ eেস uপি ত হয় তেব তােত মূসার eবং ার স ীেদর aল ণ বেল aিভিহত কের। শুেন রাখ তােদর aল ণ 
েয, আ াহ্রi eেলেম রেয়েছ, aথচ eরা জােন না।  

243. তারা আরo বলেত লাগল, আমােদর uপর জাদু করার জ  তুিম েয িনদর্শনi িনেয় আস না েকন আমরা িক  

েতামার uপর ঈমান আনিছ না।  

244. সুতরাং আিম তােদর uপর পািঠেয় িদলাম তুফান, প পাল, uকুন, াঙ o র  ভৃিত বহুিবধ িনদর্শন eেকর পর 

eক। তারপেরo তারা গরব্ করেত থাকল। ব তঃ তারা িছল aপরাধ বণ।  

245. আর তােদর uপর যখন েকান আযাব পেড় তখন বেল, েহ মূসা আমােদর জ  েতামার পরoয়ারেদগােরর িনকট 

েস িবষেয় েদায়া কর যা িতিন েতামার সােথ oয়াদা কের েরেখেছন। যিদ তুিম আমােদর uপর েথেক e আযাব সিরেয় 
দাo, তেব aব i আমরা ঈমান আনব েতামার uপর eবং েতামার সােথ বনী-iসরাঈলেদরেক েযেত েদব।   

246. aতঃপর যখন আিম তােদর uপর েথেক আযাব তুেল িনতাম িনর্ধািরত eকিট সময় প -েযখান প  তােদরেক 

েপৗছােনার uে  িছল, তখন তিড়ঘিড় তারা িত িত ভ  করত।  

247. সুতরাং আিম তােদর কােছ েথেক বদলা িনেয় িনলাম-ব তঃ তােদরেক সাগের ডুিবেয় িদলাম। কারণ, তারা িম া 

িতপ  কেরিছল আমার িনদর্শনসমূহেক eবং তৎ িত aনীহা দর্শন কেরিছল।  

248. আর যােদরেক দুরব্ল মেন করা হত তােদরেকo আিম u রািধকার দান কেরিছ e ভুখে র পূরব্ o পি ম a েলর 

যােত আিম বরকত সি িহত েরেখিছ eবং পিরপূর্ণ হেয় েগেছ েতামার পালনকর্তার িত ত ক াণ বনী- iসরাঈলেদর 

জ  তােদর €ধ য্ধারেণর দরুন। আর ধব্ংস কের িদেয়েছ েস সবিকছু যা €তরী কেরিছল েফরাuন o তার স দায় 
eবং ধব্ংস কেরিছ যা িকছু তারা সুu  িনর্মাণ কেরিছল।  

249. ব তঃ আিম সাগর পার কের িদেয়িছ বনী-iসরাঈলিদগেক। তখন তারা eমন eক স দােয়র কােছ িগেয় েপৗছাল, 

যারা সব্হাতিনির্মত মূির্তপুজায় িনেয়ািজত িছল। তারা বলেত লাগল, েহ মূসা; আমােদর uপাসনার জ o তােদর মূির্তর 

মতi eকিট মূির্ত িনর্মাণ কের িদন। িতিন বলেলন, েতামােদর মে  বড়i a তা রেয়েছ।  

24৯. eরা েয, কােজ িনেয়ািজত রেয়েছ তা ধব্ংস হেব eবং যা িকছু তারা কেরেছ তা েয ভুল!  

251. িতিন বলেলন, তাহেল িক আ াহ্েক ছাড়া েতামােদর জ  a  েকান uপা  aনুস ান করব, aথচ িতিনi 

েতামািদগেক সারা িবেশব্ ে তব্ দান কেরেছন।  



122 
 

252. আর েস সমেয়র কথা রণ কর, যখন আিম েতামােদরেক েফরাuেনর েলাকেদর কবল েথেক মুি  িদেয়িছ; তারা 

েতামােদরেক িদত িনকৃ  শাি , েতামােদর পু -স ানেদর েমের েফলত eবং েমেয়েদর ািচেয় রাখত। eেত েতামােদর 

িত েতামােদর পরoয়ারেদগােরর িবরাট পরী া রেয়েছ।  

253. আর আিম মূসােক িত িত িদেয়িছ ি শ রাি র eবং েসগুেলােক পূর্ন কেরিছ আেরা দশ দব্ারা। ব তঃ eভােব 

চি শ রােতর েময়াদ পূর্ণ হেয় েগেছ। আর মূসা ার ভাi হারুনেক বলেলন, আমার স দােয় তুিম আমার িতিনিধ 

িহসােব থাক। তােদর সংেশাধন করেত থাক eবং হা ামা সৃি কারীেদর পেথ চেলা না।  

254. তারপর মূসা যখন আমার িত ত সময় aনুযায়ী eেস হািযর হেলন eবং ার সােথ তার পরoয়ারেদগার কথা 

বলেলন, তখন িতিন বলেলন, েহ আমার ভু, েতামার দীদার আমােক দাo, েযন আিম েতামােক েদখেত পাi। িতিন 

বলেলন, তুিম আমােক কখেনা েদখেত পােব না, তেব তুিম পাহােড়র িদেক েদখেত থাক, েসিট যিদ সব্ ােন িড়েয় থােক 

তেব তুিমo আমােক েদখেত পােব। তারপর যখন তার পরoয়ারদগার পাহােড়র uপর আপন েজয্ািতর িবিকরণ ঘটােলন, 

েসিটেক িব  কের িদেলন eবং মূসা a ান হেয় পেড় েগেলন। aতঃপর যখন ার ান িফের eল; বলেলন, েহ ভু! 

েতামার স া পিব , েতামার দরবাের আিম তoবা করিছ eবং আিমi সরব্ থম িবশব্াস াপন করিছ।   

255. (পরoয়ারেদগার) বলেলন, েহ মূসা, আিম েতামােক আমার বার্তা পাঠােনার eবং কথা বলার মা েম েলাকেদর 

uপর িবিশ তা দান কেরিছ। সুতরাং যা িকছু আিম েতামােক দান করলাম, হণ কর eবং কৃত  থাক।   

256. আর আিম েতামােক  িলেখ িদেয়িছ সরব্ কার uপেদশ o িব ািরত সব িবষয়। aতeব, eগুেলােক দৃঢ়ভােব 

ধারণ কর eবং সব্জািতেক eর ক াণকর িবষয়সমূহ দৃঢ়তার সােথ পালেনর িনের্দশ দাo।  

257. আিম আমার িনদর্শনসমূহ হেত তােদরেক িফিরেয় রািখ, যারা পৃিথবীেত a ায়ভােব গরব্ কের। যিদ তারা সম  

িনদর্শন তয্  কের েফেল, তবুo তা িবশব্াস করেব না। আর যিদ েহদােয়েতর পথ েদেখ, তেব েস পথ হণ কের না। 

aথচ েগামরাহীর পথ েদখেল তাi হণ কের েনয়। eর কারণ, তারা আমার িনদর্শনসমূহেক িম া বেল মেন কেরেছ 

eবং তা েথেক েবখবর রেয় েগেছ। 

258. ব তঃ যারা িম া েজেনেছ আমার আয়াতসমূেক eবং আেখরােতর সা াতেক, তােদর যাবতীয় কাজকর্ম ধব্ংস 

হেয় েগেছ। েতমন বদলাi েস পােব েযমন আমল করত।  

259. আর বািনেয় িনল মূসার স দায় তার aনুপি িতেত িনেজেদর aলংকারািদর দব্ারা eকিট বাছুর তা েথেক 

েবরুি ল ’হামব্া হামব্া’ শ । তারা িক eকথাo ল য্ করল না েয, েসিট তােদর সােথ কথাo বলেছ না eবং তােদরেক 

েকান পথo বদেল িদে  না! তারা েসিটেক uপা  বািনেয় িনল। ব তঃ তারা িছল জােলম।  
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25৯. aতঃপর যখন তারা aনুত  হল eবং বুঝেত পারল েয, আমরা িনি তi পথ  হেয় পেড়িছ, তখন বলেত লাগল, 

আমােদর িত যিদ আমােদর পরoয়ারেদগার করুণা না কেরন, তেব aব i আমরা ধবংস হেয় যাব।   

261. তারপর যখন মূসা িনজ স দােয় িফের eেলন রাগািমব্ত o aনুত  aব ায়, তখন বলেলন, আমার aনুপি িতেত 

েতামরা আমার িক িনকৃ  িতিনিধতব্টাi না কেরছ। েতামরা িনজ পরoয়ারেদগােরর হুকুম েথেক িক তাড়াহুড়া কের 
েফলেল eবং েস ফলকগুেলা ছুেড়ঁ  েফেল িদেলন eবং িনেজর ভাiেয়র মাথার চুল েচেপ ধের িনেজর িদেক টানেত 
লাগেলন। ভাi বলেলন, েহ আমার মােয়র পু , েলাকগুেলা েয আমােক দুরব্ল মেন করল eবং আমােক েয েমের েফলার 

uপ ম কেরিছল। সুতরাং আমার uপর আর শ েদর হািসo না। আর আমােক জািলমেদর সািরেত গ  কেরা না।  

262. মূসা বলেলন, েহ আমার পরoয়ারেদগার, মা কর আমােক আর আমার ভাiেক eবং আমােদরেক েতামার 

রহমেতর a র্ভু  কর। তুিম েয সরব্ািধক করুণাময়।  

263. aব  যারা েগাবৎসেক uপা  বািনেয় িনেয়েছ, তােদর uপর তােদর পরoয়ারেদগােরর প  েথেক পাির্থব e 

জীবেনi গযব o লা না eেস পড়েব। eমিন আিম aপবাদ আেরাপকারীেদরেক শাি  িদেয় থািক।  

264. আর যারা ম  কাজ কের, তারপের তoবা কের েনয় eবং ঈমান িনেয় আেস, তেব িন য়i েতামার 

পরoয়ারেদগার তoবার পর aব  মাকারী, করুণাময়।  

265. তারপর যখন মূসার রাগ পেড় েগল, তখন িতিন তখতীগুেলা তুেল িনেলন। আর যা িকছু তােত েলখা িছল, তা িছল 

েস সম  েলােকর জ  েহদােয়ত o রহমত যারা িনেজেদর পরoয়ারেদগারেক ভয় কের।  

266. আর মূসা েবেছ িনেলন িনেজর স দায় েথেক স র জন েলাক আমার িত ত সমেয়র জ । তারপর যখন 

তােদরেক ভূিমক  পাকড়াo করল, তখন বলেলন, েহ আমার পরoয়ারেদগার, তুিম যিদ i া করেত, তেব তােদরেক 

আেগi ধব্ংস কের িদেত eবং আমােকo। আমােদরেক িক েস কের্মর কারেণ ধব্ংস করছ, যা আমার স দােয়র িনেরব্াধ 

েলােকরা কেরেছ? eসবi েতামার পরী া; তুিম যােক i া eেত পথ  করেব eবং যােক i া সরলপেথ রাখেব। তুিম 

েয আমােদর র ক-সুতরাং আমােদরেক মা কের দাo eবং আমােদর uপর করুনা কর। তাছাড়া তুিমi েতা সরব্ািধক 

মাকারী।  

267. আর পৃিথবীেত eবং আেখরােত আমােদর জ  ক াণ িলেখ দাo। আমরা েতামার িদেক তয্াবর্তন করিছ। আ াহ্ 

তায়ালা বলেলন, আমার আযাব যার uপর তােক িদেয় থািক eবং আমার দয়া- তাহা েতা েতয্ক ব  তা া । সুতরাং 

তা তােদর জ  িলেখ েদব যারা ভয় রােখ, যাকাত দান কের eবং যারা আমার আয়তসমুেহর uপর িবশব্াস াপন কের।  
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268. েসসম  েলাক, যারা আনুগতয্ aবলমব্ন কের e রসূেলর, িযিন u ী নবী, ার স ের্ক তারা িনেজেদর কােছ 

রি ত তাoরাত o i ীেল েলখা েদখেত পায়, িতিন তােদরেক িনের্দশ েদন সৎকের্মর, বারণ কেরন aসৎকর্ম েথেক; 

তােদর জ  যাবতীয় পিব  ব  হালাল েঘাষনা কেরন o িনিষ  কেরন হারাম ব সমূহ eবং তােদর uপর েথেক েস 
েবাঝা নািমেয় েদন eবং ব ীতব্ aপসারণ কেরন যা তােদর uপর িব মান িছল। সুতরাং েযসব েলাক ার uপর ঈমান 
eেনেছ, ার সাহচ  aবলমব্ন কেরেছ, ােক সাহা  কেরেছ eবং েস নূেরর aনুসরণ কেরেছ যা তার সােথ aবতীর্ণ 

করা হেয়েছ, শুধুমা  তারাi িনেজেদর uে  সফলতা aর্জন করেত েপেরেছ।   

269. বেল দাo, েহ মানব ম লী। েতামােদর সবার িত আিম আ াহ্ ে িরত রসূল, সম  আসমান o যমীেন তার রাজতব্। 

eকমা  ােক ছাড়া আর কােরা uপাসনা নয়। িতিন জীবন o মৃতুয্ দান কেরন। সুতরাং েতামরা সবাi িবশব্াস াপন 
কেরা আ াহ্র uপর ার ে িরত u ী নবীর uপর, িযিন িবশব্াস রােখন আ াহ্র eবং ার সম  কালােমর uপর। ার 

aনুসরণ কর যােত সরল পথ া  হেত পার।  

26৯. ব তঃ মূসার স দােয় eকিট দল রেয়েছ যারা সতয্পথ িনের্দশ কের eবং েস মেতi িবচার কের থােক।  

271. আর আিম পৃথক পৃথক কের িদেয়িছ তােদর বার জন িপতামেহর স ানেদরেক িবরাট িবরাট দেল, eবং িনের্দশ 

িদেয়িছ মুসােক, যখন তার কােছ তার স দায় পািন চাiল েয, সব্ীয় যি র দব্ারা আঘাত কর e পাথেরর uপর। aতঃপর 

eর েভতর েথেক ফুেট েবর হল বারিট নদী। িতিট েগা  িচেন িনল িনজ িনজ ািট। আর আিম ছায়া দান করলাম 
তােদর uপর েমেঘর eবং তােদর জ  aবতীর্ন করলাম মা া o সালoয়া। েয পির  ব ত জীিবকারূেপ আিম েতামােদর 
িদেয়িছ, তা েথেক েতামরা খাo। ব তঃ তারা আমার েকান িত কেরিন, বরং িত কেরেছ িনেজেদরi।  

272. আর যখন তােদর িত িনের্দশ হল েয, েতামরা e নগরীেত বসবাস কর eবং খাo তা েথেক েযখান েথেক i া 

eবং বল, আমােদর মা করুন। আর দরজা িদেয় েবশ কর াণব  aব ায়। তেব আিম মা কের েদব েতামােদর 

পাপসমুহ। aব  আিম সৎকর্মীিদগেক aিতির  দান করব।  

273. aতঃপর জােলমরা eেত a  শ  বদেল িদল তার পিরবের্ত, যা তােদরেক বলা হেয়িছল। সুতরাং আিম তােদর 

uপর আযাব পািঠেয়িছ আসমান েথেক তােদর aপকের্মর কারেণ।  

274. আর তােদর কােছ েস জনপেদর aব া স ের্ক িজে স কর যা িছল নদীর তীের aবি ত। যখন শিনবার িদেনর 

িনের্দেশর াপাের সীমািত ম করেত লাগল, যখন আসেত লাগল মাছগুেলা তােদর কােছ শিনবার িদন পািনর uপর, 

আর েযিদন শিনবার হত না, আসত না। eভােব আিম তােদরেক পরী া কেরিছ। কারণ, তারা িছল নাফরমান।  
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275. আর যখন তােদর মে  েথেক eক স দায় বলল, েকন েস েলাকেদর সদুপেদশ িদে ন, যােদরেক আ াহ্ ধব্ংস 

কের িদেত চান িকংবা আযাব িদেত চান-কিঠন আযাব? েস বললঃ েতামােদর পালনকর্তার সামেন েদাষ ফুরাবার জ  

eবং eজ  েযন তারা ভীত হয়।  

276. aতঃপর যখন তারা েসসব িবষয় ভুেল েগল, যা তােদরেক েবাঝােনা হেয়িছল, তখন আিম েসসব েলাকেক মুি  

দান করলাম যারা ম  কাজ েথেক বারণ করত। আর পাকড়াo করলাম, েগানাহগারেদরেক িনকৃ  আযােবর মা েম 

তােদর না-ফরমানীর দরুন।  

277. তারপর যখন তারা eিগেয় েযেত লাগল েস কের্ম যা েথেক তােদর বারণ করা হেয়িছল, তখন আিম িনের্দশ িদলাম 

েয, েতামরা লাি ত বানর হেয় যাo।  

278. আর েস সমেয়র কথা রণ কর, যখন েতামার পালনকর্তা সংবাদ িদেয়েছন েয, aব i েকয়ামত িদবস প  

iহুদীেদর uপর eমন েলাক পাঠােত থাকেবন যারা তােদরেক িনকৃ  শাি  দান করেত থাকেব। িনঃসে েহ েতামার 
পালনকর্তা শী  শাি  দানকারী eবং িতিন মাশীল, দয়ালু।  

279. আর আিম তােদরেক িবভ  কের িদেয়িছ েদশময় িবিভ  ে নীেত, তােদর মে  িকছু রেয়েছ ভাল আর িকছু 

রেয়েছ a  রকম! তাছাড়া আিম তােদরেক পরী া কেরিছ ভাল o মে র মা েম যােত তারা িফের আেস।   

27৯. তারপর তােদর েপছেন eেসেছ িকছু aেযাগয্, যারা u রািধকারী হেয়েছ িকতােবর; তারা িনকৃ  পাির্থব uপকরণ 

আহরণ করেছ eবং বলেছ, আমােদর মা কের েদয়া হেব। ব তঃ eমিন ধরেনর uপকরণ যিদ আবােরা তােদর সামেন 

uপি ত হয়, তেব তাo তুেল েনেব। তােদর কাছেথেক িকতােব িক a ীকার েনয়া হয়িন েয, আ াহ্র িত সতয্ ছাড়া 

িকছু বলেব না? aথচ তারা েস সবi পাঠ কেরেছ, যা তােত েলখা রেয়েছ। ব তঃ আেখরােতর আলয় ভীতেদর জ  

u ম-েতামরা িক তা েবাঝ না ?  

281. আর েযসব েলাক সুদৃঢ়ভােব িকতাবেক কেড় থােক eবং নামায িত া কের িন য়i আিম িবন  করব না 

সৎকর্মীেদর সoয়াব।  

282. আর যখন আিম তুেল ধরলাম পাহাড়েক তােদর uপের সািময়ানার মত eবং তারা ভয় করেত লাগল েয, েসিট 

তােদর uপর পড়েব, তখন আিম বললাম, ধর, যা আিম েতামােদর িদেয়িছ, দৃঢ়ভােব eবং রণ েরেখা যা তােত রেয়েছ, 

েযন েতামরা াচেত পার।  
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283. আর যখন েতামার পালনকর্তা বনী আদেমর পৃ েদশ েথেক েবর করেলন তােদর স ানেদরেক eবং িনেজর uপর 

তােদরেক িত া করােলন, আিম িক েতামােদর পালনকর্তা নi ? তারা বলল, aব i, আমরা a ীকার করিছ। 

আবার না েকয়ামেতর িদন বলেত শুরু কর েয, e িবষয়িট আমােদর জানা িছল না।  

284. aথবা বলেত শুরু কর েয, aংশীদািরেতব্র থা েতা আমােদর বাপ-দাদারা u াবন কেরিছল আমােদর পূেরব্i। 

আর আমরা হলাম তােদর প াৎবর্তী স ান-স িত। তাহেল িক েস কের্মর জ  আমােদরেক ধব্ংস করেবন, যা 

পথ রা কেরেছ?  

285. ব তঃ eভােব আিম িবষয়সমূহ সিব াের বর্ণনা কির, যােত তারা িফের আেস।  

286. আর আপিন তােদরেক শুিনেয় িদন, েস েলােকর aব া, যােক আিম িনেজর িনদর্শনসমূহ দান কেরিছলাম, aথচ 

েস তা পিরহার কের েবিরেয় েগেছ। আর তার েপছেন েলেগেছ শয়তান, ফেল েস পথ েদর a র্ভূ  হেয় পেড়েছ।  

287. aব  আিম i া করেল তার ম াদা বািড়েয় িদতাম েস সকল িনদর্শনসমূেহর েদৗলেত। িক  েস েয aধঃপিতত 

eবং িনেজর বৃি র aনুসরন কের রiল। সুতরাং তার aব া হল কুকুেরর মত; যিদ তােক তাড়া কর তবুo াপােব 

আর যিদ েছেড় দাo তবুo াপােব। e হল েসসব েলােকর uদাহরণ; যারা িম া িতপ  কেরেছ আমার িনদর্শনসমূহেক। 

aতeব, আপিন িববৃত করুন eসব কািহনী, যােত তারা িচ া কের।  

288. তােদর uদাহরণ aিত িনকৃ , যারা িম া িতপ  কেরেছ আমার আয়াত সমূহেক eবং তারা িনেজেদরi িত 

সাধন কেরেছ।  

289. যােক আ াহ্ পথ েদখােবন, েসi পথ া  হেব। আর যােক িতিন পথ  করেবন, েস হেব িত ।  

28৯. আর আিম সৃি  কেরিছ েদাযেখর জ  বহু িজব্ন o মানুষ। তােদর a র রেয়েছ, তার দব্ারা িবেবচনা কের না, 

তােদর েচাখ রেয়েছ, তার দব্ারা েদেখ না, আর তােদর কান রেয়েছ, তার দব্ারা েশােন না। তারা চতু দ জ র মত; বরং 

তােদর েচেয়o িনকৃ তর। তারাi হল গােফল, €শিথ পরায়ণ।  

291. আর আ াহ্র জ  রেয়েছ সব u ম নাম। কােজi েস নাম ধেরi ােক ডাক। আর তােদরেক বর্জন কর, যারা 

ার নােমর াপাের াকা পেথ চেল। তারা িনেজেদর কৃতকের্মর ফল শী i পােব।  

292. আর যােদরেক আিম সৃি  কেরিছ, তােদর মে  eমন eক দল রেয়েছ যারা সতয্ পথ েদখায় eবং েস aনুযায়ী 

ায়িবচারর কের।  
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293. ব তঃ যারা িম া িতপ  কেরেছ আমার আয়াতসমূহেক, আিম তােদরেক মানব্েয় পাকড়াo করব eমন জায়গা 

েথেক, যার স ের্ক তােদর ধারণাo হেব না।  

294. ব তঃ আিম তােদরেক সময় িদেয় থািক। িনঃসে েহ আমার েকৗশল সুিনপুণ।  

295. তারা িক ল য্ কেরিন েয, তােদর স ী েলাকিটর মি েষক েকান িবকৃিত েনi? িতিন েতা ভীিত দর্শনকারী 

কৃ ভােব।  

296. তারা িক তয্  কেরিন আকাশ o পৃিথবীর রাজয্ স ের্ক eবং যা িকছু সৃি  কেরেছন আ াহ্ তা’আলা ব  

সাম ী েথেক eবং e াপাের েয, তােদর সােথ কৃত oয়াদার সময় িনকটবর্তী হেয় eেসেছ? ব তঃ eরপর িকেসর uপর 

ঈমান আনেব?  

297. আ াহ্ যােক পথ  কেরন। তার েকান পথ দর্শক েনi। আর আ াহ্ তােদরেক তােদর দু ামীেত ম  aব ায় 

েছেড় িদেয় রােখন।  

298. আপনােক িজে স কের, েকয়ামত কখন aনুি ত হেব? বেল িদন eর খবর েতা আমার পালনকর্তার কােছi 

রেয়েছ। িতিনi তা aনাবৃত কের েদখােবন িনর্ধািরত সমেয়। আসমান o যমীেনর জ  েসিট aিত কিঠন িবষয়। যখন তা 
েতামােদর uপর আসেব aজাে i eেস যােব। আপনােক িজে স করেত থােক, েযন আপিন তার aনুস ােন েলেগ 

আেছন। বেল িদন, eর সংবাদ িবেশষ কের আ াহ্র িনকটi রেয়েছ। িক  তা aিধকাংশ েলাকi uপলি  কের না।  

299. আপিন বেল িদন, আিম আমার িনেজর ক াণ সাধেনর eবং aক াণ সাধেনর মািলক নi, িক  যা আ াহ্ 

চান। আর আিম যিদ গায়েবর কথা েজেন িনেত পারতাম, তাহেল বহু ম ল aর্জন কের িনেত পারতাম, ফেল আমার 

েকান aম ল কখনo হেত পারত না। আিম েতা শুধুমা  eকজন ভীিত দর্শক o সুসংবাদদাতা ঈমানদারেদর জ ।   

29৯. িতিনi েস স া িযিন েতামািদগেক সৃি  কেরেছন eকিট মা  স া েথেক; আর তার েথেকi €তরী কেরেছন তার 

েজাড়া, যােত তার কােছ সব্ি  েপেত পাের। aতঃপর পুরুষ যখন নারীেক আবৃত করল, তখন, েস গর্ভবতী হল। aিত 

হালকা গর্ভ। েস তাi িনেয় চলােফরা করেত থাকল। তারপর যখন েবাঝা হেয় েগল, তখন uভেয়i আ াহ্েক ডাকল 

িযিন তােদর পালনকর্তা েয, তুিম যিদ আমািদগেক সু  o ভাল দান কর তেব আমরা েতামার শুকিরয়া আদায় করব।  

2৯1. aতঃপর তােদরেক যখন সু  o ভাল স ান দান করা হল, তখন দানকৃত িবষেয় তার aংশীদার €তরী করেত 

লাগল। ব তঃ আ াহ্ তােদর শরীক সা  করা েথেক বহু uের্ধ।  

2৯2. তারা িক eমন কাuেক শরীক সা  কের, েয eকিট ব o সৃি  কেরিন, বরং তােদরেক সৃি  করা হেয়েছ।   
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2৯3. আর তারা, না তােদর সাহা  করেত পাের, না িনেজর সাহা  করেত পাের।  

2৯4. আর েতামরা যিদ তােদরেক আহবান কর সুপেথর িদেক, তেব তারা েতামােদর আহবান aনুযায়ী চলেব না। 

তােদরেক আহবান জানােনা িকংবা নীরব থাকা uভয়িটi েতামােদর জ  সমান।  

2৯5. আ াহ্েক বাদ িদেয় েতামরা যােদরেক ডাক, তারা সবাi েতামােদর মতi বা া। aতeব, েতামরা যােদরেক ডাক, 

তখন তােদর পে o েতা েতামােদর েস ডাক কবুল করা uিচত যিদ েতামরা সতয্বাদী হেয় থাক?  

2৯6. তােদর িক পা আেছ, যা দব্ারা তারা চলােফরা কের, িকংবা তােদর িক হাত আেছ, যা দব্ারা তারা ধের। aথবা 

তােদর িক েচাখ আেছ যদব্ারা তারা েদখেত পায় িকংবা তােদর িক কান আেছ যদব্ারা শুনেত পায়? বেল দাo, েতামরা 

ডাক েতামােদর aংশীদারিদগেক, aতঃপর আমার aম ল কর eবং আমােক aবকাশ িদo না।  

2৯7. আমার সহায় েতা হেলন আ াহ্, িযিন িকতাব aবতীর্ণ কেরেছন। ব ত; িতিনi সাহা  কেরন সৎকর্মশীল 

বা ােদর।  

2৯8. আর েতামরা ােক বাদ িদেয় যােদরেক ডাক তারা না েতামােদর েকান সাহা  করেত পারেব, না িনেজেদর 

আ র া করেত পারেব।  

2৯9. আর তুিম যিদ তােদরেক সুপেথ আহবান কর, তেব তারা তা িকছুi শুনেব না। আর তুিম েতা তােদর েদখছi, 

েতামার িদেক তািকেয় আেছ, aথচ তারা িকছুi েদখেত পাে  না।  

2৯৯. আর মা করার aভয্াস গেড় েতাল, সৎকােজর িনের্দশ দাo eবং মূর্খ জােহলেদর েথেক দূের সের থাক।   

311. আর যিদ শয়তােনর েরাচনা েতামােক েরািচত কের, তাহেল আ াহ্র শরণাপ  হo িতিনi বণকারী, 

মহা ানী। 

312. যােদর মেন ভয় রেয়েছ, তােদর uপর শয়তােনর আগমন ঘটার সােথ সােথi তারা সতর্ক হেয় যায় eবং তখনi 

তােদর িবেবচনাশি  জা ত হেয় uেঠ।  

313. প া ের যারা শয়তােনর ভাi, তােদরেক েস মাগত পথ  তার িদেক িনেয় যায় aতঃপর তােত েকান কমিত 

কের না।  

314. আর যখন আপিন তােদর িনকট েকান িনদর্শন িনেয় না যান, তখন তারা বেল, আপিন িনেজর প  েথেক েকন 

aমুকিট িনেয় আসেলন না, তখন আপিন বেল িদন, আিম েতা েস মেতi চিল েয হুকুম আমার িনকট আেস আমার 
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পরoয়ারেদগােরর কাছ েথেক। eটা ভাববার িবষয় েতামােদর পরoয়ারেদগােরর প  েথেক eবং েহদােয়ত o রহমত 
েসসব েলােকর জ  যারা ঈমান eেনেছ।  

315. আর যখন েকারআন পাঠ করা হয়, তখন তােত কান লািগেয় রাখ eবং িন ু প থাক যােত েতামােদর uপর রহমত 

হয়।  

316. আর রণ করেত থাক সব্ীয় পালনকর্তােক আপন মেন নরত o ভীত-স  aব ায় eবং eমন সব্ের যা 

িচৎকার কের বলা aেপ া কম; সকােল o স য্ায়। আর েব-খবর েথেকা না।  

317. িন য়i যারা েতামার পরoয়ারেদগােরর সাি ে  রেয়েছন, তারা ার বে গীর াপাের aহ ার কেরন না eবং 

রণ কেরন ার পিব  স ােক; আর ােকi েসজদা কেরন।   

 

9. আল-আনফাল 

2. আপনার কােছ িজে স কের, গনীমেতর হুকুম। বেল িদন, গণীমেতর মাল হল আ াহ্র eবং রসূেলর। aতeব, 

েতামরা আ াহ্েক ভয় কর eবং িনেজেদর aব া সংেশাধন কের নাo। আর আ াহ্ eবং ার রসূেলর হুকুম মা  কর-

যিদ ঈমানদার হেয় থাক।  

3. যারা ঈমানদার, তারা eমন েয, যখন আ াহ্র নাম েনয়া হয় তখন ভীত হেয় পেড় তােদর a র। আর যখন তােদর 

সামেন পাঠ করা হয় কালাম, তখন তােদর ঈমান েবেড় যায় eবং তারা সব্ীয় পরoয়ারেদগােরর িত ভরসা েপাষণ কের।  

4. েস সম  েলাক যারা নামায িত া কের eবং আিম তােদরেক েয রুযী িদেয়িছ তা েথেক য় কের।  

5. তারাi হল সিতয্কার ঈমানদার! তােদর জ  রেয়েছ সব্ীয় পরoয়ারেদগােরর িনকট ম াদা, মা eবং স ানজনক 

রুযী।  

6. েযমন কের েতামােক েতামার পরoয়ারেদগার ঘর েথেক েবর কেরেছন ায় o সৎকােজর জ , aথচ ঈমানদারেদর 

eকিট দল (তােত) স ত  িছল না।  

7. তারা েতামার সােথ িববাদ করিছল সতয্ o ায় িবষেয়, তা কািশত হবার পর; তারা েযন মৃতুয্র িদেক ধািবত হে  

েদখেত েদখেত।  
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8. আর যখন আ াহ্ দু’িট দেলর eকিটর াপাের েতামােদর সােথ oয়াদা কেরিছেলন েয, েসিট েতামােদর হাতগত হেব, 

আর েতামরা কামনা করিছেল যােত িনর  দলিট েতামােদর আoতাধীন হক; aথচ আ াহ্ চাiেতন সতয্েক সব্ীয় 

কালােমর মা েম সেতয্ পিরণত করেত eবং কােফরেদর মূল কর্তন কের িদেত,  

9. যােত কের সতয্েক সতয্ eবং িম ােক িম া িতপ  কের েদন, যিদo পাপীরা aস  হয়।  

৯. েতামরা যখন ফিরয়াদ করেত আর  কেরিছেল সব্ীয় পরoয়ারেদগােরর িনকট, তখন িতিন েতামােদর ফিরয়ােদর 

ম রী দান করেলন েয, আিম েতামািদগেক সাহা  করব ধারাবিহকভােব আগত হাজার েফেরশতার মা েম।   

21. আর আ াহ্ েতা শুধু সুসংবাদ দান করেলন যােত েতামােদর মন আশব্  হেত পাের। আর সাহা  আ াহ্র প  

েথেক ছাড়া a  কােরা প  েথেক হেত পাের না। িনঃসে েহ আ াহ্ মহাশি র aিধকারী েহকমত oয়ালা।  

22. যখন িতিন আেরাপ কেরন েতামােদর uপর ত া  তা িনেজর প  েথেক েতামােদর শাি র জ  eবং েতামােদর 

uপর আকাশ েথেক পািন aবতরণ কেরন, যােত েতামািদগেক পিব  কের েদন eবং যােত েতামােদর েথেক aপসািরত 

কের েদন শয়তােনর aপিব তা। আর যােত কের সুরি ত কের িদেত পােরন েতামােদর a রসমূহেক eবং তােত েযন 
সুদৃঢ় কের িদেত পােরন েতামােদর পা গুেলা।  

23. যখন িনের্দশ দান কেরন েফেরশতািদগেক েতামােদর পরoয়ারেদগার েয, আিম সােথ রেয়িছ েতামােদর, সুতরাং 

েতামরা মুসলমানেদর িচ সমূহেক ধীরি র কের রাখ। আিম কােফরেদর মেন ভীিতর স ার কের েদব। কােজi গর্দােনর 
uপর আঘাত হান eবং তােদরেক কাট েজাড়ায় েজাড়ায়।  

24. েযেহতু তারা aবা  হেয়েছ আ াহ্ eবং ার রসূেলর, েসজ  ei িনের্দশ। ব তঃ েয েলাক আ াহ o রসূেলর 

aবা  হয়, িনঃসে েহ আ াহ্র শাি  aতয্  কেঠার।  

25. আপাততঃ বর্তমান e শাি  েতামরা আসব্াদন কের নাo eবং েজেন রাখ েয, কােফরেদর জ  রেয়েছ েদাযেখর 

আযাব।  

26. েহ ঈমানদারগণ, েতামরা যখন কােফরেদর সােথ মুেখামুখী হেব, তখন প াদপসরণ করেব না।  

27. আর েয েলাক েসিদন তােদর েথেক প াদপসরণ করেব, aব  েয লড়াiেয়র েকৗশল পিরবর্তনকে  িকংবা েয 

িনজ €স েদর িনকট আ য় িনেত আেস েস তীত a রা আ াহ্র গযব সােথ িনেয় তয্াবর্তন করেব। আর তার 
িঠকানা হল জাহা াম। ব তঃ েসটা হল িনকৃ  aব ান।  
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28. সুতরাং েতামরা তােদরেক হতয্া করিন, বরং আ াহ্i তােদরেক হতয্া কেরেছন। আর তুিম মািটর মুি  িনে প 

করিন, যখন তা িনে প কেরিছেল, বরং তা িনে প কেরিছেলন আ াহ সব্য়ং েযন ঈমানদারেদর িত eহসান করেত 

পােরন যথার্থভােব। িনঃসে েহ আ াহ বণকারী; পির াত।  

29. eটােতা েগল, আর েজেন েরেখা, আ াহ্ ন াৎ কের েদেবন কােফরেদর সম  কলা-েকৗশল।  

2৯. েতামরা যিদ মীমাংসা কামনা কর, তাহেল েতামােদর িনকট মীমাংসা েপৗেছ েগেছ। আর যিদ েতামরা তয্াবর্তন কর, 

তেব তা েতামােদর জ  u ম eবং েতামরা যিদ তাi কর, তেব আিম o েতমিন করব। ব তঃ েতামােদর েকানi কােজ 

আসেব না েতামােদর দল-বল, তা যত েবশীi েহাক। েজেন েরখ আ াহ্ রেয়েছন ঈমানদারেদর সােথ।  

31. েহ ঈমানদারগণ, আ াহ্ o ার রসূেলর িনের্দশ মা  কর eবং েশানার পর তা েথেক িবমুখ হেয়া না।  

32. আর তােদর a র্ভু  হেয়া না, যারা বেল েয, আমরা শুেনিছ, aথচ তারা েশােননা।  

33. িনঃসে েহ আ াহ্ তা’আলার িনকট সম  াণীর তুলনায় তারাi মূক o বিধর, যারা uপলি  কের না।  

34. ব তঃ আ াহ্ যিদ তােদর মে  িকছুমা  শুভ িচ া জানেতন, তেব তােদরেক শুিনেয় িদেতন। আর eখনi যিদ 

তােদর শুিনেয় েদন, তেব তারা মুখ ঘুিরেয় পািলেয় যােব।  

35. েহ ঈমানদারগণ, আ াহ্ o ার রসূেলর িনের্দশ মা  কর, যখন েতামােদর েস কােজর িত আহবান করা হয়, 

যােত রেয়েছ েতামােদর জীবন। েজেন েরেখা, আ াহ্ মানুেষর eবং তার a েরর মােঝ a রায় হেয় যান। ব তঃ 

েতামরা সবাi ারi িনকট সমেবত হেব।  

36. আর েতামরা eমন ফাসাদ েথেক ে েচ থাক যা িবেশষতঃ শুধু তােদর uপর পিতত হেব না যারা েতামােদর মে  

জােলম eবং েজেন েরখ েয, আ াহ্র আযাব aতয্  কেঠার।  

37. আর রণ কর, যখন েতামরা িছেল a , পরািজত aব ায় পেড়িছেল েদেশ; ভীত-স  িছেল েয, েতামােদর না 

aে রা ে া েমের িনেয় যায়। aতঃপর িতিন েতামািদগেক আ েয়র িঠকানা িদেয়েছন, সব্ীয় সাহাে র দব্ারা েতামািদগেক 

শি  দান কেরেছন eবং পির  জীিবকা িদেয়েছন যােত েতামরা শুকিরয়া আদায় কর।  

38. েহ ঈমানদারগণ, েখয়ানত কেরানা আ াহ্র সােথ o রসূেলর সােথ eবং েখয়ানত কেরা না িনেজেদর পারসপিরক 

আমানেত েজেন-শুেন।  

39. আর েজেন রাখ, েতামােদর ধন-স দ o স ান-স িত েতা eক পরী া। ব তঃ আ াহ্র িনকট রেয়েছ মহা সoয়াব।  
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3৯. েহ ঈমানদারগণ েতামরা যিদ আ াহ্েক ভয় করেত থাক, তেব েতামােদর মে  ফয়সালা কের েদেবন eবং 

েতামােদর েথেক েতামােদর পাপেক সিরেয় েদেবন eবং েতামােদর মা করেবন। ব তঃ আ াহ্র aনু হ aতয্  মহান।   

41. আর কােফেররা যখন তারণা করত আপনােক ব ী aথবা হতয্া করার uে ে  িকংবা আপনােক েবর কের 

েদয়ার জ  তখন তারা েযমন ষড়য  করত েতমিন, আ াহ্o েকৗশল aবলমব্ন করেতন। ব তঃ আ াহ্র েকৗশল 

সবেচেয় u ম।  

42. আর েকu যখন তােদর িনকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ কের তেব বেল, আমরা শুেনিছ, i া করেল আমরাo eমন 

বলেত পাির; e েতা পূরব্বর্তী iিতকথা ছাড়া আর িকছুi নয়।  

43. তাছাড়া তারা যখন বলেত আর  কের েয, iয়া আ াহ্, ei যিদ েতামার প  েথেক (আগত) সতয্ দব্ীন হেয় থােক, 

তেব আমােদর uপর আকাশ েথেক র বর্ষণ কর িকংবা আমােদর uপর েবদনাদায়ক আযাব নািযল কর।  

44. aথচ আ াহ্ কখনi তােদর uপর আযাব নািযল করেবন না যত ণ আপিন তােদর মােঝ aব ান করেবন। 

তাছাড়া তারা যত ণ মা ার্থনা করেত থাকেব আ াহ্ কখনo তােদর uপর আযাব েদেবন না।  

45. আর তােদর মে  eমন িক িবষয় রেয়েছ, যার ফেল আ াহ্ তােদর uপর আযাব দান করেবন না। aথচ তারা 

মসিজেদ-হারােম েযেত বাধাদান কের, aথচ তােদর েস aিধকার েনi। eর aিধকার েতা তােদরi রেয়েছ যারা 

পরেহযগার। িক  তােদর aিধকাংশi েস িবষেয় aবিহত নয়।  

46. আর কা’বার িনকট তােদর নামায বলেত িশস েদয়া আর তািল বাজােনা ছাড়া a  েকান িকছুi িছল না। aতeব, 

eবার িনেজেদর কৃত কুফরীর আযােবর সব্াদ হণ কর।  

47. িনঃসে েহ েযসব েলাক কােফর, তারা য় কের িনেজেদর ধন-স দ, যােত কের বাধাদান করেত পাের আ াহ্র 

পেথ। ব তঃ eখন তারা আেরা য় করেব। তারপর তাi তােদর জ  আে েপর কারণ হেয় eবং েশষ প  তারা েহের 
যােব। আর যারা কােফর তােদরেক েদাযেখর িদেক তািড়েয় িনেয় যাoয়া হেব।  

48. যােত পৃথক কের েদন আ াহ্ aপিব  o না-পাকেক পিব  o পাক েথেক। আর যােত eকিটর পর eকিটেক াপন 

কের সমেবত েপ পিরণত কেরন eবং পের েদাযেখ িনে প কেরন। eরাi হল িত ।  

49. তুিম বেল দাo, কােফরেদরেক েয, তারা যিদ িবরত হেয় যায়, তেব যা িকছু ঘেট েগেছ মা হেব যােব। প া ের 

আবারo যিদ তাi কের, তেব পুরব্বর্তীেদর পথ িনর্ধািরত হেয় েগেছ।  
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4৯. আর তােদর সােথ যু  করেত থাক যত ণ না াি  েশষ হেয় যায়; eবং আ াহ্র সম  হুকুম িতি ত হেয় যায়। 

তারপর যিদ তারা িবরত হেয় যায়, তেব আ াহ্ তােদর কা কলাপ ল য্ কেরন।  

51. আর তারা যিদ না মােন, তেব েজেন রাখ, আ াহ্ েতামােদর সমর্থক; eবং কতi না চমৎকার সাহা কারী।   

“পারা 21” 

52. আর e কথাo েজেন রাখ েয, েকান ব -সাম ীর ম  েথেক যা িকছু েতামরা গনীমত িহসােব পােব, তার eক 

প মাংশ হল আ াহ্র জ , রসূেলর জ , ার িনকটা ীয়-সব্জেনর জ  eবং eতীম-aসহায় o মুসািফরেদর জ ; 

যিদ েতামােদর িবশব্াস থােক আ াহ্র uপর eবং েস িবষেয়র uপর যা আিম আমার বা ার িত aবতীর্ণ কেরিছ 
ফয়সালার িদেন, েযিদন স ুখীন হেয় যায় uভয় েসনাদল। আর আ াহ্ সব িকছুর uপরi মতাশীল।  

53. আর যখন েতামরা িছেল uপতয্কার e াে  আর তারা িছল েস াে  aথচ কােফলা েতামােদর েথেক নীেচ েনেম 

িগেয়িছল। eমতাব ায় যিদ েতামরা পারসপিরক a ীকারাব  হেত, তেব েতামরা eক সে  েস oয়াদা পালন করেত 

পারেত না। িক  আ াহ্ তা’আলা eমন eক কাজ করেত েচেয়িছেলন, যা িনর্ধািরত হেয় িগেয়িছল যােত েস সব েলাক 

িনহত হoয়ার িছল, মাণ িত ার পর eবং যােদর াচার িছল, তারা ে েচ থােক মাণ িত ার পর। আর িনি তi 

আ াহ্ বণকারী, িব ।  

54. আ াহ্ যখন েতামােক সব্ে  েসসব কােফেরর পিরমাণ a  কের েদখােলন; েবশী কের েদখােল েতামরা কাপুরুষতা 

aবলমব্ন করেত eবং কােজর েবলায় িবেরাধ সৃি  করেত। িক  আ াহ্ ািচেয় িদেয়েছন। িতিন aিত u মভােবi 
জােনন; যা িকছু a ের রেয়েছ।  

55. আর যখন েতামােদরেক েদখােলন েস €স দল েমাকােবলার সময় েতামােদর েচােখ a  eবং েতামােদরেক 

েদখােলন তােদর েচােখ েবশী, যােত আ াহ্ েস কাজ কের িনেত পােরন যা িছল িনর্ধািরত। আর সব কাজi আ াহ্র 

িনকট িগেয় েপৗছায়।  

56. েহ ঈমানদারগণ, েতামরা যখন েকান বািহনীর সােথ সংঘােত িল  হo, তখন সুদৃঢ় থাক eবং আ াহ্েক aিধক 

পিরমােণ রণ কর যােত েতামরা uে ে  কৃতকা  হেত পার।  

57. আর আ াহ্ তা’আলার িনের্দশ মা  কর eবং ার রসূেলর। তাছাড়া েতামরা পরসপের িববােদ িল  হio না। যিদ 

তা কর, তেব েতামরা কাপুরুষ হেয় পড়েব eবং েতামােদর ভাব চেল যােব। আর েতামরা €ধ ধারণ কর। িন য়i 

আ াহ্ তা’আলা রেয়েছন €ধ শীলেদর সােথ।  
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58. আর তােদর মত হেয় েযেয়া না, যারা েবিরেয়েছ িনেজেদর aব ান েথেক গিরব্তভােব eবং েলাকেদরেক েদখাবার 

uে েশ। আর আ াহ্র পেথ তারা বাধা দান করত। ব তঃ আ াহ্র আয়েতব্ রেয়েছ েস সম  িবষয় যা তারা কের।  

59. আর যখন সুদৃ  কের িদল শয়তান তােদর দৃি েত তােদর কা কলাপেক eবং বলল েয, আজেকর িদেন েকান 

মানুষi েতামােদর uপর িবজয়ী হেত পারেব না আর আিম হলাম েতামােদর সমর্থক, aতঃপর যখন সামনাসামনী হল 

uভয় বািহনী তখন েস aিত ত পােয় েপছেন িদেক পািলেয় েগল eবং বলল, আিম েতামােদর সােথ না-আিম েদখিছ, যা 

েতামরা েদখছ না; আিম ভয় কির আ াহ্েক। আর আ াহ্র আযাব aতয্  কিঠন।  

5৯. যখন েমানােফকরা বলেত লাগল eবং যােদর a র ািধ , eরা িনেজেদর ধের্মর uপর গিরব্ত। ব তঃ যারা ভরসা 

কের আ াহ্র uপর, েস িনি , েকননা আ াহ্ aিত পরা মশীল, সুিব ।  

61. আর যিদ তুিম েদখ, যখন েফেরশতারা কােফরেদর জান কবজ কের; হার কের, তােদর মুেখ eবং তােদর 

প াদেদেশ আর বেল, জব্ল  আযােবর সব্াদ হণ কর।  

62. ei হেলা েস সেবর িবিনময় যা েতামরা েতামােদর পূেরব্ পািঠেয়ছ িনেজর হােত। ব তঃ eিট e জ  েয, আ াহ্ 

বা ার uপর যুলুম কেরন না।  

63. েযমন, রীিত রেয়েছ েফরাuেনর aনুসারীেদর eবং তােদর পূেরব্ যারা িছল তােদর াপাের েয, eরা আ াহ্র 

িনের্দেশর িত aসব্ীকৃিত াপন কেরেছ eবং েসজ  আ াহ্ তা’আলা তােদর পাকড়াo কেরেছন তােদরi পােপর দরুন। 

িনঃসে েহ আ াহ্ মহাশি শালী, কিঠন শাি দাতা।  

64. তার কারণ ei েয, আ াহ্ কখনo পিরবর্তন কেরন না, েস সব েনয়ামত, যা িতিন েকান জািতেক দান 

কেরিছেলন, যত ণ না েস জািত িনেজi পিরবির্তত কের েদয় িনেজর জ  িনর্ধািরত িবষয়। ব তঃ আ াহ্ বণকারী, 

মহা ানী।  

65. েযমন িছল রীিত েফরাuেনর বংশধর eবং যারা তােদর পূেরব্ িছল, তারা িম া িতপ  কেরিছল সব্ীয় পালনকর্তার 

িনদর্শনসমূহেক। aতঃপর আিম তােদরেক ধব্ংস কের িদেয়িছ তােদর পােপর দরুন eবং ডুিবেয় েমেরিছ েফরাuেনর 
বংশধরেদরেক। ব তঃ eরা সবাi িছল যােলম।  

66. সম  জীেবর মােঝ আ াহ্র িনকট তারাi সবেচেয় িনকৃ , যারা aসব্ীকারকারী হেয়েছ aতঃপর আর ঈমান 

আেনিন।  
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67. যােদর সােথ তুিম চুি  কেরছ তােদর ম  েথেক aতঃপর িতবার তারা িনেজেদর কৃতচুি  লংঘন কের eবং ভয় 

কের না।  

68. সুতরাং যিদ কখেনা তুিম তােদরেক যুে  েপেয় যাo, তেব তােদর eমন শাি  দাo, েযন তােদর u রসূিররা তাi েদেখ 

পািলেয় যায়; তােদরo েযন িশ া হয়।  

69. তেব েকান স দােয়র ে াকা েদয়ার াপাের যিদ েতামােদর ভয় থােক, তেব তােদর চুি  তােদর িদেকi ছুেড়ঁ  

েফেল দাo eমনভােব েযন হেয় যাo েতামরাo তারা সমান। িন য়i আ াহ্ েধাকাবাজ, তারকেক পছ  কেরন না।  

6৯. আর কােফররা েযন eকা যা মেন না কের েয, তারা ে েচ েগেছ; কখনo eরা আমােক পির া  করেত পারেব না।  

71. আর ত কর তােদর সােথ যুে র জ  যাi িকছু সং হ করেত পার িনেজর শি  সামের্ র মে  েথেক eবং 

পািলত েঘাড়া েথেক, েযন ভাব পেড় আ াহ্র শু েদর uপর eবং েতামােদর শ েদর uপর আর তােদরেক ছাড়া 

a া েদর uপর o যােদরেক েতামরা জান না; আ াহ্ তােদরেক েচেনন। ব তঃ যা িকছু েতামরা য় করেব আ াহ্র 

পেথ, তা েতামরা পিরপূর্ণভােব িফের পােব eবং েতামােদর েকান হক aপূর্ণ থাকেব না।  

72. আর যিদ তারা সি  করেত আ হ কাশ কের, তাহেল তুিমo েস িদেকi আ হী হo eবং আ াহ্র uপর ভরসা 

কর। িনঃসে েহ িতিন বণকারী; পির াত।  

73. প া ের তারা যিদ েতামােক তারণা করেত চায়, তেব েতামার জ  আ াহ্i যেথ , িতিনi েতামােক শি  

যুিগেয়েছন সব্ীয় সাহাে  o মুসলমানেদর মা েম।  

74. আর ীিত স ার কেরেছন তােদর a ের। যিদ তুিম েসসব িকছু য় কের েফলেত, যা িকছু যমীেনর বুেক রেয়েছ, 

তােদর মেন ীিত স ার করেত পারেত না। িক  আ াহ্ তােদর মেন ীিত স ার কেরেছন। িনঃসে েহ িতিন 
পরা মশালী, সুেকৗশলী।  

75. েহ নবী, আপনার জ  eবং েযসব মুসলমান আপনার সােথ রেয়েছ তােদর সবার জ  আ াহ্ যেথ ।  

76. েহ নবী, আপিন মুসলমানগণেক uৎসািহত করুন েজহােদর জ । েতামােদর মে  যিদ িবশ জন দৃঢ়পদ ি  

থােক, তেব জয়ী হেব দু’শর েমাকােবলায়। আর যিদ েতামােদর মে  থােক eকশ েলাক, তেব জয়ী হেব হাজার 

কােফেরর uপর েথেক তার কারণ oরা ানহীন।  

77. eখন েবাঝা হালকা কের িদেয়েছন আ াহ্ তা’আলা েতামােদর uপর eবং িতিন েজেন িনেয়েছন েয, েতামােদর 

ম  দূরব্লতা রেয়েছ। কােজi েতামােদর মে  যিদ দৃঢ়িচ  eকশ েলাক িব মান থােক, তেব জয়ী হেব দু’শর uপর। আর 
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যিদ েতামরা eক হাজার হo তেব আ াহ্র হুকুম aনুযায়ী জয়ী হেব দু’হাজােরর uপর আর আ াহ্ রেয়েছন দৃঢ়িচ  

েলাকেদর সােথ।  

78. নবীর পে  uিচত নয় ব ীিদগেক িনেজর কােছ রাখা, যত ণ না েদশময় াপক ভােব শ েক পরাভুত না করা 

হয়। েতামরা পাির্থব স দ কামনা কর, aথচ আ াহ্ চান আেখরাত। আর আ াহ্ হে ন পরা মশালী েহকমতoয়ালা।  

79. যিদ eকিট িবষয় না হত যা পূরব্ েথেকi আ াহ্ িলেখ েরেখেছন, তাহেল েতামরা যা হণ করছ েসজ  িবরাট 

আযাব eেস েপৗছাত।  

7৯. সুতরাং েতামরা খাo গনীমত িহসােব েতামরা েয পির  o হালাল ব  aর্জন কেরছ তা েথেক। আর আ ােহ্ক ভয় 

করেত থাক। িন য়i আ াহ্ মাশীল, েমেহরবান।  

81. েহ নবী, তােদরেক বেল দাo, যারা েতামার হােত ব ী হেয় আেছ েয, আ াহ্ যিদ েতামােদর a ের েকান রকম 

ম লিচ া রেয়েছ বেল জােনন, তেব েতামােদরেক তার েচেয় বহুগুণ েবশী দান করেবন যা েতামােদর কাছ েথেক 

িবিনমেয় েনয়া হেয়েছ। তাছাড়া েতামােদরেক িতিন মা কের িদেবন। ব তঃ আ াহ্ মাশীল, করুণাময়।  

82. আর যিদ তারা েতামার সােথ তারণা করেত চায়-ব তঃ তারা আ াহ্র সােথo iিতপূেরব্ তারণা কেরেছ, aতঃপর 

িতিন তােদরেক ধিরেয় িদেয়েছন। আর আ াহ্ সরব্িবষেয় পির াত, সুেকৗশলী।  

83. eেত েকান সে হ েনi েয, যারা ঈমান eেনেছ, েদশ তয্াগ কেরেছ, সব্ীয় জান o মাল দব্ারা আ াহ্র পেথ েজহাদ 

কেরেছ eবং যারা তােদরেক আ য় o সাহা  সহায়তা িদেয়েছ, তারা eেক aপেরর সহায়ক। আর যারা ঈমান eেনেছ 

িক  েদশ তয্াগ কেরিন তােদর ব েতব্ েতামােদর েয়াজন েনi যত ণ না তারা েদশতয্াগ কের। aব  যিদ তারা ধর্মীয় 
াপাের েতামােদর সহায়তা কামনা কের, তেব তােদর সাহা  করা েতামােদর কর্ত । িক  েতামােদর সােথ যােদর 

সহেযাগী চুি  িব মান রেয়েছ, তােদর েমাকােবলায় নয়। ব তঃ েতামরা যা িকছু কর, আ াহ্ েসসবi েদেখন।  

84. আর যারা কােফর তারা পারসপিরক সহেযাগী, ব । েতামরা যিদ eমন ব া না কর, তেব দা া-হা ামা িব ার 

লাভ করেব eবং েদশময় বড়i aক াণ হেব।  

85. আর যারা ঈমান eেনেছ, িনেজেদর ঘর-বাড়ী েছেড়েছ eবং আ াহ্র পেথ েজহাদ কেরেছ eবং যারা তােদরেক 

আ য় িদেয়েছ, সাহা -সহায়তা কেরেছ, ারা হেলা সিতয্কার মুসলমান। ােদর জে  রেয়েছ, মা o স ানজনক 

রুযী।  
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86. আর যারা ঈমান eেনেছ পরবর্তী প ােয় eবং ঘর-বাড়ী েছেড়েছ eবং েতামােদর সােথ সিমমিলত হেয় েজহাদ 

কেরেছ, তারাo েতামােদরi a র্ভু । ব তঃ যারা আ ীয়, আ াহ্র িবধান মেত তারা পরসপর েবশী হকদার। িন য়i 

আ াহ্ যাবতীয় িবষেয় স ম o aবগত।   

৯. আত্ তাoবাহ 

2. স র্কে দ করা হল আ াহ্ o ার রসূেলর প  েথেক েসi মুশিরকেদর সােথ, যােদর সােথ েতামরা চুি ব   

হেয়িছেল।  

3. aতঃপর েতামরা পির মণ কর e েদেশ চার মাসকাল। আর েজেন েরেখা, েতামরা আ াহ্েক পরাভূত করেত পারেব 

না, আর িন য়i আ াহ্ কােফরিদগেক লাি ত কের থােকন।  

4. আর মহান হেজব্র িদেন আ াহ্ o ার রসূেলর প  েথেক েলাকেদর িত েঘাষণা কের েদয়া হে  েয, আ াহ্ 

মুশেরকেদর েথেক দািয়তব্ মু  eবং ার রসূলo। aব  যিদ েতামরা তoবা কর, তেব তা, েতামােদর জে o 

ক াণকর, আর যিদ মুখ েফরাo, তেব েজেন েরেখা, আ াহ্েক েতামরা পরাভূত করেত পারেব না। আর কােফরেদরেক 

মর্মাি ক শাি র সুসংবাদ দাo।  

5. তেব েয মুশিরকেদর সােথ েতামরা চুি  ব , aতপরঃ যারা েতামােদর াপাের েকান িট কেরিন eবং েতামােদর 

িবরুে  কাuেক সাহা o কেরিন, তােদর সােথ কৃত চু্ি েক তােদর েদয়া েময়াদ প  পূরণ কর। aব i আ াহ্ 

সাবধানীেদর পছ  কেরন।   

6. aতঃপর িনিষ  মাস aিতবািহত হেল মুশিরকেদর হতয্া কর েযখােন তােদর পাo, তােদর ব ী কর eবং aবেরাধ 

কর। আর েতয্ক ািটেত তােদর স ােন ৎ েপেত বেস থাক। িক  যিদ তারা তoবা কের, নামায কােয়ম কের, যাকাত 

আদায় কের, তেব তােদর পথ েছেড় দাo। িন য় আ াহ্ aিত মাশীল, পরম দয়ালু।  

7. আর মুশিরকেদর েকu যিদ েতামার কােছ আ য় ার্থনা কের, তেব তােক আ য় েদেব, যােত েস আ াহ্র কালাম 

শুনেত পায়, aতঃপর তােক তার িনরাপদ ােন েপৗেছ েদেব। eিট eজে  েয eরা ান রােখ না।  

8. মুশিরকেদর চুি  আ াহ্র িনকট o ার রসূেলর িনকট িকরূেপ বলবৎ থাকেব। তেব যােদর সােথ েতামরা চুি  

স াদন কেরছ মসিজদুল-হারােমর িনকট। aতeব, েয প  তারা েতামােদর জে  সরল থােক, েতামরাo তােদর জ  

সরল থাক। িনঃসে েহর আ াহ্ সাবধানীেদর পছ  কেরন।  
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9. িকরূেপ? তারা েতামােদর uপর জয়ী হেল েতামােদর আ ীয়তার o a ীকােরর েকান ম াদা েদেব না। তারা মুেখ 

েতামােদর স  কের, িক  তােদর a রসমূহ তা aসব্ীকার কের, আর তােদর aিধকাংশ িত িত ভ কারী।  

৯. তারা আ াহ্র আয়াত সমূহ নগ  মুে  িব য় কের, aতঃপর েলাকেদর িনবৃত রােখ ার পথ েথেক, তারা যা কের 

চলেছ, তা aিত িনকৃ ।  

21. তারা ম াদা েদয় না েকান মুসলমােনর ে ে  আ ীয়তার, আর না a ীকােরর। আর তারাi সীমালংঘনকারী।   

22. aব  তারা যিদ তoবা কের, নামায কােয়ম কের আর যাকাত আদায় কের, তেব তারা েতামােদর দব্ীনী ভাi। আর 

আিম িবধানসমূেহ ানী েলাকেদর জে  সরব্ ের রব্ণনা কের থািক।   

23. আর যিদ ভ  কের তারা তােদর শপথ িত িতর পর eবং িব প কের েতামােদর দব্ীন স ের্ক, তেব কুফর 

ধানেদর সােথ যু  কর। কারণ, eেদর েকন শপথ েনi যােত তারা িফের আেস।  

24. েতামরা িক েসi দেলর সােথ যু  করেব না; যারা ভ  কেরেছ িনেজেদর শপথ eবং স  িনেয়েছ রসুলেক 

বিহ ােরর? আর eরাi থম েতামােদর সােথ িববােদর সূ পাত কেরেছ। েতামরা িক তােদর ভয় কর? aথচ েতামােদর 

ভেয়র aিধকতর েযাগয্ হেলন আ াহ্-যিদ েতামরা মুিমন হo।  

25. যু  কর oেদর সােথ, আ াহ্ েতামােদর হে  তােদর শাি  েদেবন। তােদর লাি ত করেবন, তােদর িবরুে  

েতামােদর জয়ী করেবন eবং মুসলমানেদর a রসমূহ শা  করেবন।  

26. eবং তােদর মেনর ে াভ দূর করেবন। আর আ াহ্ যার িত i া মাশীল হেব, আ াহ্ সরব্ , াময়।   

27. েতামরা িক মেন কর েয, েতামােদর েছেড় েদয়া হেব eমিন, যত ণ না আ াহ্ েজেন েনেবন েতামােদর েক যু  

কেরেছ eবং েক আ াহ্, ার রসূল o মুসলমানেদর তীত a  কাuেক a র  ব রূেপ হণ করা েথেক িবরত 

রেয়েছ। আর েতামরা যা কর েস িবষেয় আ াহ্ সিবেশষ aবিহত।  

28. মুশিরকরা েযাগয্তা রােখ না আ াহ্র মসিজদ র নােব ন করার, যখন তারা িনেজরাi িনেজেদর কুফরীর সব্ীকৃিত 

িদে । eেদর আমল বরবাদ হেব eবং eরা আগুেন ায়ীভােব বসবাস করেব।  

29. িনঃসে েহ তারাi আ াহ্র মসিজদ র নােব ন করেব যারা ঈমান eেনেছ আ াহর িত o েশষ িদেনর িত eবং 

কােয়ম কেরেছ নামায o আদায় কের যাকাত; আ াহ্ তীত আর কাuেক ভয় কের না। aতeব, আশা করা যায়, তারা 

েহদােয়ত া েদর a র্ভূ  হেব।  
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2৯. েতামরা িক হাজীেদর পািন সরবরাহ o মসিজদুল-হারাম আবাদকরণেক েসi েলােকর সমান মেন কর, েয ঈমান 

রােখ আ াহ্ o েশষ িদেনর িত eবং যু  কেরেছ আ াহ্র পেথ, eরা আ াহ্র দৃি েত সমান নয়, আর আ াহ্ জােলম 

েলাকেদর েহদােয়ত কেরন না।  

31. যারা ঈমান eেনেছ, েদশ তয্াগ কেরেছ eবং আ াহ্র পেথ িনেজেদর জান o মাল িদেয় েজহাদ কেরেছ, তােদর 

বড় ম াদা রেয়েছ আ াহ্র কােছ আর তারাi সফলকাম।  

32. তােদর সুসংবাদ িদে ন তােদর পরoয়ারেদগার সব্ীয় দয়া o সে ােষর eবং জা ােতর, েসখােন আেছ তােদর জ  

ায়ী শাি ।  

33. েসখান তারা থাকেব িচরিদন। িনঃসে েহ আ াহ্র কােছ আেছ মহাপুর ার।  

34. েহ ঈমানদারগণ! েতামরা সব্ীয় িপতা o ভাiেদর aিভভাবকরূেপ হণ কেরা না, যিদ তারা ঈমান aেপ া কুফরেক 

ভালবােস। আর েতামােদর যারা তােদর aিভভাবকরূেপ হণ কের তারা সীমালংঘনকারী।  

35. বল, েতামােদর িনকট যিদ েতামােদর িপতা েতামােদর স ান, েতামােদর ভাi েতামােদর প ী, েতামােদর েগা  

েতামােদর aির্জত ধন-স দ, েতামােদর বসা যা ব  হেয় যাoয়ার ভয় কর eবং েতামােদর বাস ান-যােক েতামরা 

পছ  কর-আ াহ্, ার রসূল o ার পেথ েজহাদ করা েথেক aিধক ি য় হয়, তেব aেপ া কর, আ াহ্র িবধান আসা 

প , আর আ াহ্ সতয্তয্াগী স দায়েক েহদােয়ত কেরন না। 

 36. আ াহ্ েতামােদর সাহা  কেরেছন aেনক ে ে  eবং েহানাiেনর িদেন, যখন েতামােদর সংখয্িধকয্ েতামােদর 

ফু  কেরিছল, িক  তা েতামােদর েকান কােজ আেসিন eবং পৃিথবী শ  হoয়া সে o েতামােদর জ  সংকুিচত 

হেয়িছল। aতঃপর পৃ  দর্শন কের পলায়ন কেরিছেল।  

37. তারপর আ াহ্ নািযল কেরন িনেজর প  েথেক সা না, ার রসূল o মুিমনেদর িত eবং aবতীর্ণ কেরন eমন 

েসনাবািহনী যােদর েতামরা েদখেত পাoিন। আর শাি  দান কেরন কােফরেদর eবং eিট হল কােফরেদর কর্মফল।  

38. eরপর আ াহ্ যােদর িত i া তoবার তoফীক েদেবন, আর আ াহ্ aতীব মাশীল, পরম দয়ালু।  

39. েহ ঈমানদারগণ! মুশিরকরা েতা aপিব । সুতরাং e বছেরর পর তারা েযন মসিজদুল-হারােমর িনকট না আেস। 

আর যিদ েতামরা দািরে য্র আশংকা কর, তেব আ াহ্ চাiেল িনজ করুনায় ভিব েত েতামােদর aভাবমু  কের 

েদেবন। িনঃসে েহ আ াহ সরব্ , াময়। 



140 
 

3৯. েতামরা যু  কর আহেল-িকতােবর ঐ েলাকেদর সােথ, যারা আ াহ্ o েরাজ হাশের ঈমান রােখ না, আ াহ্ o ার 

রসূল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না eবং হণ কের না সতয্ ধর্ম, যত ণ না করেজােড় তারা িজিযয়া 

দান কের।  

41. iহুদীরা বেল oযাiর আ াহ্র পু  eবং নাসারারা বেল ’মসীহ আ াহ্র পু ’। e হে  তােদর মুেখর কথা। eরা 

পূরব্বর্তী কােফরেদর মত কথা বেল। আ াহ্ eেদর ধব্ংস করুন, eরা েকান u া পেথ চেল যাে ।  

42. তারা তােদর পি ত o সংসার-িবরাগীিদগেক তােদর পালনকর্তারূেপ হণ কেরেছ আ াহ্ তীত eবং মিরয়েমর 

পু েকo। aথচ তারা আিদ  িছল eকমা  মাবুেদর iবাদেতর জ । িতিন ছাড়া েকান মাবুদ েনi, তারা ার শরীক 

সা  কের, তার েথেক িতিন পিব ।  

43. তারা তােদর মুেখর ফুৎকাের আ াহ্র নূরেক িনরব্ািপত করেত চায়। িক  আ াহ্ aব i ার নূেরর পূর্ণতা িবধান 

করেবন-যিদo কােফররা তা a ীিতকর মেন কের।  

44. িতিনi ে রণ কেরেছন আপন রসূলেক েহদােয়ত o সতয্ দব্ীন সহকাের, েযন e দব্ীনেক aপরাপর দব্ীেনর uপর 

জয়যু  কেরন, যিদo মুশিরকরা তা a ীিতকর মেন কের।  

45. েহ ঈমানদারগণ! পি ত o সংসারিবরাগীেদর aেনেক েলাকেদর মালামাল a ায়ভােব েভাগ কের চলেছ eবং 

আ াহ্র পথ েথেক েলাকেদর িনবৃত রাখেছ। আর যারা সব্র্ণ o রূপা জমা কের রােখ eবং তা য় কের না আ াহ্র পেথ, 

তােদর কেঠার আযােবর সুসংবাদ শুিনেয় িদন।  

46. েস িদন জাহা ােমর আগুেন তা u  করা হেব eবং তার দব্ারা তােদর ললাট, পার্শব্ o পৃ েদশেক দ  করা হেব 

(েসিদন বলা হেব), eগুেলা যা েতামরা িনেজেদর জে  জমা েরেখিছেল, সুতরাং e েণ আসব্াদ হণ কর জমা কের 

রাখার।  

47. িন য় আ াহ্র িবধান o গননায় মাস বারিট, আসমানসমূহ o পৃিথবী সৃি র িদন েথেক। ত ে  চারিট স ািনত। 

eিটi সু িতি ত িবধান; সুতরাং eর মে  েতামরা িনেজেদর িত aতয্াচার কেরা না। আর মুশিরকেদর সােথ েতামরা 

যু  কর সমেবতভােব, েযমন তারাo েতামােদর সােথ যু  কের যাে  সমেবতভােব। আর মেন েরেখা, আ াহ্ 

মু াকীনেদর সােথ রেয়েছন।  

48. ei মাস িপিছেয় েদয়ার কাজ েকবল কুফরীর মা া বৃি  কের, যার ফেল কােফরগণেক িব া  করা হয় । eরা 

হালাল কের েনয় eেক eক বছর eবং হারাম কের েনয় a  বছর, যােত তারা গণনা পূর্ণ কের েনয় আ াহ্র িনিষ  
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মাসগুেলার। aতঃপর হালাল কের েনয় আ াহ্র হারামকৃত মাসগুেলােক। তােদর ম কাজগুেলা তােদর জে  েশাভনীয় 
কের েদয়া হল। আর আ াহ্ কােফর স দায়েক েহদােয়ত কেরন না।  

49. েহ ঈমানদারগণ, েতামােদর িক হল, যখন আ াহ্র পেথ েবর হবার জে  েতামােদর বলা হয়, তখন মািট জিড়েয় 

ধর, েতামরা িক আেখরােতর পিরবের্ত দুিনয়ার জীবেন পিরতু  হেয় েগেল? aথচ আেখরােতর তুলনায় দুিনয়ার জীবেনর 

uপকরণ aিত a ।  

4৯. যিদ েবর না হo, তেব আ াহ্ েতামােদর মর্ম দ আযাব েদেবন eবং aপর জািতেক েতামােদর লািভিষ  

করেবন। েতামরা ার েকান িত করেত পারেব না, আর আ াহ্ সরব্িবষেয় শি মান।  

51. যিদ েতামরা তােক (রসূলেক) সাহা  না কর, তেব মেন েরেখা, আ াহ্ তার সাহা  কেরিছেলন, যখন তােক 

কােফররা বিহ ার কেরিছল, িতিন িছেলন দু’জেনর িদব্তীয় জন যখন তারা গুহার মে  িছেলন। তখন িতিন আপন 

স ীেক বলেলন িবষ  হেয়া না, আ াহ্ আমােদর সােথ আেছন। aতঃপর আ াহ্ তার িত সব্ীয় সা না নািযল করেলন 

eবং ার সাহাে  eমন বািহনী পাঠােলন, যা েতামরা েদখিন। ব তঃ আ াহ্ কােফরেদর মাথা নীচু কের িদেলন আর 

আ াহ্র কথাi সদা সমু ত eবং আ াহ্ পরা মশালী, াময়।  

52. েতামরা েবর হেয় পড় সব্  বা চুর সর ােমর সােথ eবং েজহাদ কর আ াহ্র পেথ িনেজেদর মাল o জান িদেয়, 

eিট েতামােদর জে  aিত u ম, যিদ েতামরা বুঝেত পার।  

53. যিদ আশু লােভর স াবনা থাকেতা eবং যা াপথo সংি  হেতা, তেব তারা aব i আপনার সহযা ী হেতা, িক  

তােদর িনকট যা াপথ সুদীর্ঘ মেন হল। আর তারা eমনi শপথ কের বলেব, আমােদর সা  থাকেল aব i েতামােদর 

সােথ েবর হতাম, eরা িনেজরাi িনেজেদর িবন  করেছ, আর আ াহ্ জােনন েয, eরা িম াবাদী।   

54. আ াহ্ আপনােক মা করুন, আপিন েকন তােদর a াহিত িদেলন, েয প  না আপনার কােছ পির ার হেয় 

েযত সতয্বাদীরা eবং েজেন িনেতন িম াবাদীেদর।  

55. আ াহ্ o েরাজ েকয়ামেতর িত যােদর ঈমান রেয়েছ তারা মাল o জান দব্ারা েজহাদ করা েথেক আপনার কােছ 

a াহিত কামনা করেব না, আর আ াহ্ সাবধানীেদর ভাল জােনন।  

56. িনঃসে েহ তারাi আপনার কােছ a াহিত চায়, যারা আ াহ্ o েরাজ েকয়ামেত ঈমান রােখ না eবং তােদর a র 

সে হ  হেয় পেড়েছ, সুতরাং সে েহর আবের্ত তারা ঘুরপাক েখেয় চেলেছ।  
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57. আর যিদ তারা েবর হবার সংক  িনত, তেব aব i িকছু সর াম ত করেতা। িক  তােদর u ান আ াহ্র 

পছ  নয়, তাi তােদর িনবৃত রাখেলন eবং আেদশ হল বসা েলাকেদর সােথ েতামরা বেস থাক।  

58. যিদ েতামােদর সােথ তারা েবর হত, তেব েতামােদর aিন  ছাড়া আর িকছু বৃি  করেতা না, আর aশব্ ছুটােতা 

েতামােদর মে  িবেভদ সৃি র uে েশ। আর েতামােদর মােঝ রেয়েছ তােদর গু চর। ব তঃ আ াহ্ যািলমেদর 
ভালভােবi জােনন।  

59. তারা পূেরব্ েথেকi িবেভদ সৃি র সুেযাগ স ােন িছল eবং আপনার কা সমূহ u া-পা া কের িদি ল। েশষ প  

সতয্ িত িত eেস েগল eবং জয়ী হল আ াহ্র হুকুম, েয aব ায় তারা ম েবাধ করল।  

5৯. আর তােদর েকu বেল, আমােক a াহিত িদন eবং পথ  করেবন না। েশােন রাখ, তারা েতা পূরব্ েথেকi 

পথ  eবং িনঃসে েহ জাহা াম ei কােফরেদর পিরেব ন কের রেয়েছ।  

61. আপনার েকান ক াণ হেল তারা ম েবাধ কের eবং েকান িবপদ uপি ত হেল তারা বেল, আমরা পূরব্ েথেকi 

িনেজেদর কাজ সামেল িনেয়িছ eবং িফের যায় u িসত মেন।  

62. আপিন বলুন, আমােদর কােছ িকছুi ে ৗছেব না, িক  যা আ াহ্ আমােদর জ  েরেখেছন; িতিন আমােদর 

কা িনরব্াহক। আ াহ্র uপরi মুিমনেদর ভরসা করা uিচত।  

63. আপিন বলুন, েতামরা েতা েতামােদর জে  দুিট ক ােণর eকিট তয্াশা কর; আর আমরা তয্াশায় আিছ 

েতামােদর জে  েয, আ াহ্ েতামােদর আযাব দান করুন িনেজর প  েথেক aথবা আমােদর হে । সুতরাং েতামরা 

aেপ া কর, আমরাo েতামােদর সােথ aেপ মাণ।  

64. আপিন বলুন, েতামরা iছায় aর্থ য় কর বা aিন ায়, েতামােদর েথেক তা কখেনা কবুল হেব না, েতামরা 

নাফরমােনর দল।  

65. তােদর aর্থ য় কবুল না হoয়ার eছাড়া আর েকান কারণ েনi েয, তারা আ াহ্ o ার রসূেলর িত aিবশব্াসী, 

তারা নামােয আেস aলসতার সােথ য় কের স িচত মেন।  

66. সুতরাং তােদর ধন-স দ o স ান-স িত েযন আপনােক িবি ত না কের। আ াহ্র i া হল eগুেলা দব্ারা দুিনয়ার 

জীবেন তােদর আযােব িনপিতত রাখা eবং াণিবেয়াগ হoয়া কুফরী aব ায়।  

67. তারা আ াহ্র নােম হলফ কের বেল েয, তারা েতামােদরi a র্ভু , aথচ তারা েতামােদর a র্ভূ  নয়, aব  

তারা েতামােদর ভয় কের।  
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68. তারা েকান আ য় ল, েকান গুহা বা মাথা ে াজার ঠাi েপেল েসিদেক পলায়ন করেব তগিতেত।  

69. তােদর মে  eমন েলাকo রেয়েছ যারা সদকা ব েন আপনােক েদাষারূপ কের। eর েথেক িকছু েপেল স  হয় 

eবং না েপেল িব  হয়।  

6৯. কতi না ভাল হত, যিদ তারা স  হত আ াহ্ o তার রাসুেলর uপর eবং বলত, আ াহ্i আমােদর জে  যেথ , 

আ াহ্ আমােদর েদেবন িনজ করুণায় eবং ার রসূলo, আমরা শুধু আ াহ্েকi কামনা কির।  

71. যাকাত হল েকবল ফিকর, িমসকীন, যাকাত আদায় কারী o যােদর িচ  আকর্ষণ েয়াজন তােদ হক eবং তা দাস-

মুি র জে -ঋণ েদর জ , আ াহ্র পেথ েজহাদকারীেদর জে  eবং মুসািফরেদর জে , ei হল আ াহ্র 

িনর্ধািরত িবধান। আ াহ্ সরব্ , াময়।  

72. আর তােদর মে  েকu েকu নবীেক ে শ েদয়, eবং বেল, e েলাকিট েতা কানসরব্সব্। আপিন বেল িদন, কান 

হেলo েতামােদরi ম েলর জ , আ াহ্র uপর িবশব্াস রােখ eবং িবশব্াস রােখ মুসলমানেদর কথার uপর। ব তঃ 

েতামােদর মে  যারা ঈমানদার তােদর জ  িতিন রহমতিবেশষ। আর যারা আ াহ্র রসূেলর িত কুৎসা রটনা কের, 

তােদর জ  রেয়েছ েবদনাদায়ক আযাব।  

73. েতামােদর সামেন আ াহ্র কসম খায় যােত েতামােদর স  করেত পাের। aব  তারা যিদ ঈমানদার হেয় থােক, 

তেব আ াহ্েক eবং ার রসূলেক রাযী করা aতয্  জরুরী।  

74. তারা িক eকথা েজেন েনয়িন েয, আ াহ্র সােথ eবং ার রসূেলর সােথ েয েমাকােবলা কের তার জে  িনর্ধািরত 

রেয়েছ েদাযখ; তােত সব সময় থাকেব। eিটi হল মহা-aপমান।  

75. মুনােফকরা e াপাের ভয় কের েয, মুসলমানেদর uপর না eমন েকান সূরা নািযল হয়, যােত তােদর a েরর 

েগাপন িবষয় aবিহত করা হেব। সুতরাং আপিন বেল িদন, ঠা া-িব প করেত থাক; আ াহ্ তা aব i কাশ করেবন 

যার াপাের েতামরা ভয় করছ।  

76. আর যিদ তুিম তােদর কােছ িজে স কর, তেব তারা বলেব, আমরা েতা কথার কথা বলিছলাম eবং েকৗতুক 

করিছলাম। আপিন বলুন, েতামরা িক আ াহ্র সােথ, ার হুকুম আহকােমর সােথ eবং ার রসূেলর সােথ ঠা া 

করিছেল?  

77. ছলনা কর না, েতামরা েয কােফর হেয় েগছ ঈমান কাশ করার পর। েতামােদর মে  েকান েকান েলাকেক যিদ 

আিম মা কের েদio, তেব aব  িকছু েলাকেক আজাবo েদব। কারণ, তারা িছল েগানাহগার।   
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78. মুনােফক নর-নারী সবারi গিতিবিধ eকরকম; তারা েশখায় ম  কথা, ভাল কথা েথেক বারণ কের eবং িনজ 

মুেঠা ব  রােখ। আ াহ্েক ভুেল েগেছ তার, কােজi িতিনo তােদর ভূেল েগেছন িনঃসে েহ মুনােফকরাi নাফরমান।   

79. oয়াদা কেরেছন আ াহ্, মুনােফক পুরুষ o মুনােফক নারীেদর eবং কােফরেদর জে  েদাযেখর আগুেনর- তােত 

পেড় থাকেব সরব্দা। েসটাi তােদর জে  যেথ । আর আ াহ্ তােদর িত aিভস াত কেরেছন eবং তােদর জে  
রেয়েছ ায়ী আযাব।  

7৯. েযমন কের েতামােদর পূরব্বর্তী েলােকরা েতামােদর েচেয় েবশী িছল শি েত eবং ধন-স েদর o স ান-স িতর 

aিধকারীo িছল েবশী; aতঃপর uপকৃত হেয়েছ িনেজেদর ভােগর দব্ারা আবার েতামরা ফায়দা uিঠেয়ছ েতামােদর ভােগর 

দব্ারা-েযমন কের েতামােদর পূরব্বর্তীরা ফায়দা uিঠেয়িছল িনেজেদর ভােগর দব্ারা। আর েতামরাo বলছ তােদরi চলন 

aনুযায়ী। তারা িছল েস েলাক, যােদর আমলসমূহ িনঃেশিষত হেয় েগেছ দুিনয়া o আেখরােত। আর তারাi হেয়েছ িতর 

স ুখীন।  

81. তােদর সংবাদ িক eেদর কােন eেস ে ৗছায়িন, যারা িছল তােদর পূেরব্; নূেহর আ’েদর o সামুেদর স দায় eবং 

iবরাহীেমর স দােয়র eবং মাদiয়ানবাসীেদর? eবং েসসব জনপেদর েযগুেলােক uে  েদয়া হেয়িছল? তােদর কােছ 

eেসিছেলন তােদর নবী পির ার িনের্দশ িনেয়। ব তঃ আ াহ্ েতা eমন িছেলন না েয, তােদর uপর জুলুম করেতন, 

িক  তারা িনেজরাi িনেজেদর uপর জুলুম করেতা।  

82. আর ঈমানদার পুরুষ o ঈমানদার নারী eেক aপেরর সহায়ক। তারা ভাল কথার িশ া েদয় eবং ম  েথেক িবরত 

রােখ। নামায িত া কের, যাকাত েদয় eবং আ াহ্ o ার রসূেলর িনের্দশ aনুযায়ী জীবন যাপন কের। eেদরi uপর 

আ াহ্ তা’আলা দয়া করেবন। িন য়i আ াহ্ পরা মশীল, সুেকৗশলী।  

83. আ াহ্ ঈমানদার পুরুষ o ঈমানদার নারীেদর িত িত িদেয়েছেন কানন-কুে র, যার তলেদেশ বািহত হয় নদী। 

তারা েস গুেলারi মােঝ থাকেব। আর েসখােন থাকেব পির  থাকার ঘর। ব তঃ e সমুদেয়র মােঝ সবেচেয় বড় হল 
আ াহ্র স ি । eিটi হল মহান কৃতকা তা।  

84. েহ নবী, কােফরেদর সােথ যু  করুন eবং মুনােফকেদর সােথ তােদর সােথ কেঠারতা aবলমব্ন করুন। তােদর 

িঠকানা হল েদাযখ eবং তাহল িনকৃ  িঠকানা।  

85. তারা কসম খায় েয, আমরা বিলিন, aথচ িনঃসে েহ তারা বেলেছ কুফরী বাকয্ eবং মুসলমান হবার পর 

aসব্ীকৃিত াপনকারী হেয়েছ। আর তারা কামনা কেরিছল eমন ব র যা তারা া  হয়িন। আ াহ্ o ার রসূল 
তােদরেক স দশালী কের িদেয়িছেলন িনেজর aনু েহর মা েম। ব তঃ eরা যিদ তoবা কের েনয়, তেব তােদর জ  
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ম ল। আর যিদ তা না মােন, তেব তােদর েক আযাব েদেবন আ াহ্ তা’আলা, েবদনাদায়ক আযাব দুিনয়া o 

আেখরােত। aতeব, িবশব্চরাচের তােদর জ  েকান সাহা কারী-সমর্থক েনi।  

86. তােদর মে  েকu েকu রেয়েছ যারা আ াহ্ তা’আলার সােথ oয়াদা কেরিছল েয, িতিন যিদ আমােদর িত aনু হ 

দান কেরন, তেব aব i আমরা য় করব eবং সৎকর্মীেদর a র্ভু  হেয় থাকব।  

87. aতঃপর যখন তােদরেক সব্ীয় aনু েহর মা েম দান করা হয়, তখন তােত কার্প  কেরেছ eবং কৃত oয়াদা েথেক 

িফের েগেছ তা েভে  িদেয়।  

88. তারপর eরi পিরণিতেত তােদর a ের কপটতা ান কের িনেয়েছ েসিদন প , েযিদন তার ার সােথ িগেয় 

িমলেব। তা eজ  েয, তারা আ াহ্র সােথ কৃত oয়াদা লংঘন কেরিছল eবং eজে  েয, তারা িম া কথা বলেতা।  

89. তারা িক েজেন েনয়িন েয, আ াহ্ তােদর রহ  o শলা-পরামর্শ স ের্ক aবগত eবং আ াহ্ খুব ভাল কেরi 

জােনন সম  েগাপন িবষয় ?  

8৯. েস সম  েলাক যারা ভৎর্সনা-িব প কের েসসব মুসলমানেদর িত যারা মন খুেল দান-খয়রাত কের eবং তােদর 

িত যােদর িকছুi েনi শুধুমা  িনেজর পির মল  ব  ছাড়া। aতঃপর তােদর িত ঠা া কের। আ াহ্ তােদর িত ঠা া 
কেরেছন eবং তােদর জ  রেয়েছ েবদনাদায়ক আযাব।  

91. তুিম তােদর জ  মা ার্থনা কর আর না কর। যিদ তুিম তােদর জ  স র বারo মা ার্থনা কর, তথািপ 

কখেনাi তােদরেক আ াহ্ মা করেবন না। তা eজ  েয, তারা আ াহ্েক eবং ার রসূলেক aসব্ীকার কেরেছ। 

ব তঃ আ াহ্ না-ফারমানেদরেক পথ েদখান না।  

92. েপছেন েথেক যাoয়া েলােকরা আ াহ্র রসূল েথেক িবি  হেয় বেস থাকেত েপের আন  লাভ কেরেছ; আর 

জান o মােলর দব্ারা আ াহ্র পেথ েজহাদ করেত aপছ  কেরেছ eবং বেলেছ, ei গরেমর মে  aিভযােন েবর হেয়া 

না। বেল দাo, u ােপ জাহা ােমর আগুন চ তম। যিদ তােদর িবেবচনা শি  থাকত।  

93. aতeব, তারা সামা  েহেস িনক eবং তারা তােদর কৃতকের্মর বদলােত aেনক েবশী াদেব।  

94. ব তঃ আ াহ্ যিদ েতামােক তােদর ম  েথেক েকান ে ণীিবেশেষর িদেক িফিরেয় িনেয় যান eবং aতঃপর তারা 

েতামার কােছ aিভযােন েবেরাবার aনুমিত কামনা কের, তেব তুিম বেলা েয, েতামরা কখেনা আমার সােথ েবেরােব না 

eবং আমার প  হেয় েকান শ র সােথ যু  করেব না, েতামরা েতা থমবাের বেস থাকা পছ  কেরছ, কােজi েপছেন 

পেড় থাকা েলাকেদর সােথi বেস থাক।  
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95. আর তােদর ম  েথেক কােরা মৃতুয্ হেল তার uপর কখনo নামায পড়েবন না eবং তার কবের াড়ােবন না। তারা 

েতা আ াহ্র িত aসব্ীকৃিত াপন কেরেছ eবং রসূেলর িতo। ব তঃ তারা না ফরমান aব ায় মৃতুয্ বরণ কেরেছ।  

96. আর িবি ত হেয়া না তােদর ধন স দ o স ান-স িতর দরুন। আ াহ্ েতা ei চান েয, e সেবর কারেণ 

তােদরেক আযােবর েভতের রাখেবন দুিনয়ায় eবং তােদর াণ িনর্গত হoয়া প  েযন তারা কােফরi থােক। 

97. আর যখন নািযল হয় েকান সূরা েয, েতামরা ঈমান আন আ াহ্র uপর, ার রসূেলর সােথ eকা  হেয়; তখন 

িবদায় কামনা কের তােদর সামর্ বান েলােকরা eবং বেল আমােদর a াহিত িদন, যােত আমরা (িনি য়ভােব) বেস 

থাকা েলাকেদর সােথ েথেক েযেত পাির।  

98. তারা েপছেন পেড় থাকা েলাকেদর সােথ েথেক েযেত েপের আনি ত হেয়েছ eবং েমাহর েট েদয়া হেয়েছ তােদর 

a রসমূেহর uপর। ব তঃ তারা েবােঝ না।  

99. িক  রসূল eবং েসসব েলাক যারা ঈমান eেনেছ, ার সােথ তারা যু  কেরেছ িনেজেদর জান o মােলর দব্ারা। 

তােদরi জ  িনর্ধািরত রেয়েছ ক াণসমূহ eবং তারাi মুি র লে য্ uপনীত হেয়েছ।  

9৯. আ াহ্ তােদর জ  €তরী কের েরেখেছন জা াত, যার তলেদেশ বািহত রেয়েছ নদী। তারা তােত বাস করেব 

aন কাল। eটাi হল িবরাট কৃতকা তা।  

৯1. আর ছলনাকারী েবদুঈন েলােকরা eেলা, যােত তােদর a াহিত লাভ হেত পাের eবং িনবৃ  থাকেত পাের তােদরi 

যারা আ াহ্ o রসূেলর সােথ িম া বেল িছল। eবার তােদর uপর শী i আসেব েবদনাদায়ক আযাব যারা কােফর।  

৯2. দূরব্ল, রু , য়ভার বহেন aসমর্থ েলাকেদর জ  েকান aপরাধ েনi, যখন তারা মেনর িদক েথেক পিব  হেব 

আ াহ্ o রসূেলর সােথ। েনককারেদর uপর aিভেযােগর েকান পথ েনi। আর আ াহ হে ন মাকারী দয়ালু।   

৯3. আর না আেছ তােদর uপর যারা eেসেছ েতামার িনকট েযন তুিম তােদর বাহন দান কর eবং তুিম বেলছ, আমার 

কােছ eমন েকান ব  েনi েয, তার uপর েতামােদর সoয়ার করাব তখন তারা িফের েগেছ aথচ তখন তােদর েচাখ 

িদেয় a  বiেতিছল e দুঃেখ েয, তারা eমন েকান ব  পাে  না যা য় করেব।  

৯4. aিভেযােগর পথ েতা তােদর াপাের রেয়েছ, যারা েতামার িনকট a াহিত কামনা কের aথচ তারা স দশালী। 

যারা েপছেন পেড় থাকা েলাকেদর সােথ থাকেত েপের আনি ত হেয়েছ। আর আ াহ্ েমাহর েট িদেয়েছন তােদর 
a রসমূেহ। ব তঃ তারা জানেতo পােরিন।  

“পারা 22” 
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৯5. তুিম যখন তােদর কােছ িফের আসেব, তখন তারা েতামােদর িনকট ছল-ছুতা িনেয় uপি ত হেব; তুিম বেলা, ছল 

কােরা না, আিম কখেনা েতামােদর কথা শুনব না; আমােক আ াহ তা’আলা েতামােদর aব া স ের্ক aবিহত কের 

িদেয়েছন। আর eখন েতামােদর কর্ম আ াহ্i েদখেবন eবং ার রসূল। তারপর েতামরা তয্াবির্তত হেব েসi েগাপন o 
আেগাপন িবষেয় aবগত স ার িনকট। িতিনi েতামােদর বাতেল েদেবন যা েতামরা করিছেল।   

৯6. eখন তারা েতামার সামেন আ াহ্র কসম খােব, যখন তুিম তােদর কােছ িফের যােব, েযন তুিম তােদর uেপ া 

কেরা। সুতরাং তুিম তােদর uেপ া কর-িনঃসে েহ eরা aপিব  eবং তােদর কৃতকের্মর বদলা িহসােব তােদর িঠকানা 

হেলা েদাযখ।  

৯7. তারা েতামার সামেন কসম খােব যােত তুিম তােদর িত তু  হেয় যাo। aতeব, তুিম যিদ তু  হেয় যাo তােদর িত 

তবু আ াহ্ তা’আলা তু  হেবন না, e নাফরমান েলাকেদর িত।  

৯8. েবদুiনরা কুফর o েমানােফকীেত aতয্  কেঠার হেয় থােক eবং eরা েসসব নীিত-কানুন না েশখারi েযাগয্ যা 

আ াহ্ তা’আলা ার রসূেলর uপর নািযল কেরেছন। ব তঃ আ াহ্ সব িকছুi জােনন eবং িতিন aতয্  কুশলী।  

৯9. আবার েকান েকান েবদুiন eমন o রেয়েছ যারা িনেজেদর য় করােক জিরমানা। বেল গ  কের eবং েতামার 

uপর েকান দুির্দন আেস িকনা েস aেপ ায় থােক। তােদরi uপর দুির্দন আসুক। আর আ াহ্ হে ন বণকারী, 

পির াত।  

৯৯. আর েকান েকান েবদুiন হল তারা, যারা ঈমান আেন আ াহ্র uপর, েকয়ামত িদেনর uপর eবং িনেজেদর 

য়েক আ াহ্র €নকটয্ eবং রসূেলর েদায়া লােভর uপায় বেল গ  কের। েজেনা! তাi হল তােদর ে ে  €নকটয্। 

আ াহ্ তােদরেক িনেজর রহমেতর a র্ভূ  করেবন। িন য়i আ াহ্ মাশীল, করুনাময়।  

211. আর যারা সরব্ থম িহজরতকারী o আনছারেদর মােঝ পুরাতন, eবং যারা তােদর aনুসরণ কেরেছ, আ াহ্ েস 

সম  েলাকেদর িত স  হেয়েছন eবং তারাo ার িত স  হেয়েছ। আর তােদর জ  ত েরেখেছন কাননকু । 
যার তলেদশ িদেয় বািহত নদীসমূহ। েসখােন তারা থাকেব িচরকাল। eটাi হল মহান কৃতকা তা।  

212. আর িকছু িকছু েতামার আশ-পােশর মুনােফক eবং িকছু েলাক মদীনাবাসী কেঠার মুনােফকীেত aনঢ়। তুিম 

তােদর জান না; আিম তােদর জািন। আিম তােদরেক আযাব দান করব দু’বার, তারপর তােদরেক িনেয় যাoয়া হেব 

মহান আযােবর িদেক।  

213. আর েকান েকান েলাক রেয়েছ যারা িনেজেদর পাপ সব্ীকার কেরেছ, তারা িমি ত কেরেছ eকিট েনককাজ o 

a  eকিট বদকাজ। শী i আ াহ্ হয়ত তােদরেক মা কের েদেবন। িনঃসে েহ আ াহ্ মাশীল করুণাময়।   
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214. তােদর মালামাল েথেক যাকাত হণ কর যােত তুিম েসগুেলােক পিব  করেত eবং েসগুেলােক বরকতময় করেত 

পার eর মা েম। আর তুিম তােদর জ  েদায়া কর, িনঃসে েহ েতামার েদায়া তােদর জ  সা না সব্রূপ। ব তঃ আ াহ্ 

সবিকছুi েশােনন, জােনন।  

215. তারা িক eকথা জানেত পােরিন েয, আ াহ্ িনেজi সব্ীয় বা ােদর তoবা কবুল কেরন eবং যাকাত হণ কেরন? 

ব তঃ আ াহ্i তoবা কবুলকারী, করুণাময়।  

216. আর তুিম বেল দাo, েতামরা আমল কের যাo, তার পরবর্তীেত আ াহ্ েদখেবন েতামােদর কাজ eবং েদখেবন 

রসূল o মুসলমানগণ। তাছাড়া েতামরা শী i তয্াবির্তত হেব ার সাি ে  িযিন েগাপন o কা  িবষেয় aবগত। 
তারপর িতিন জািনেয় েদেবন েতামােদরেক যা করেত।  

217. আবার aেনক েলাক রেয়েছ যােদর কাজকর্ম আ াহ্র িনের্দেশর uপর িগত রেয়েছ; িতিন হয় তােদর আযাব 

েদেবন না হয় তােদর মা কের েদেবন। ব তঃ আ াহ্ সব িকছুi াত, িব তাস ।  

218. আর যারা িনর্মাণ কেরেছ মসিজদ িজেদর বেশ eবং কুফরীর তাড়নায় মুিমনেদর মে  িবেভদ সৃি র uে ে  eবং 

ঐ েলােকর জ  ঘািট সব্রূপ েয পূরব্ েথেক আ াহ্ o ার রসূেলর সােথ যু  কের আসেছ, আর তারা aব i শপথ 

করেব েয, আমরা েকবল ক াণi েচেয়িছ। প া ের আ াহ্ সা ী েয, তারা সবাi িমথুয্ক।   

219. তুিম কখেনা েসখােন দাড়ােব না, তেব েয মসিজেদর িভি  রাখা হেয়েছ তাকoয়ার uপর থম িদন েথেক, েসিটi 

েতামার াড়াবার েযাগয্ ান। েসখােন রেয়েছ eমন েলাক, যারা পিব তােক ভালবােস। আর আ াহ্ পিব  েলাকেদর 

ভালবােসন।  

21৯. েয াি  সব্ীয় গৃেহর িভি  েরেখেছ েকান গের্তর িকনারায় যা ধব্ংেস পড়ার িনকটবর্তী eবং aতঃপর তা oেক 

িনেয় েদাযেখর আগুেন পিতত হয়। আর আ াহ্ জােলমেদর পথ েদখান না।  

221. তােদর িনির্মত গৃহিট তােদর a ের সদা সে েহর uে ক কের যােব েয প  না তােদর a রগুেলা েচৗিচর হেয় 

যায়। আর আ াহ্ সরব্  াময়।  

222. আ াহ্ য় কের িনেয়েছন মুসলমানেদর েথেক তােদর জান o মাল ei মূে  েয, তােদর জ  রেয়েছ জা াত। 

তারা যু  কের আ াহ্র রােহঃ aতঃপর মাের o মের। তoরাত, iি ল o েকারআেন িতিন e সতয্ িত িতেত aিবচল। 

আর আ াহ্র েচেয় িত িত র ায় েক aিধক? সুতরাং েতামরা আনি ত হo েস েলন-েদেনর uপর, যা েতামরা করছ 

ার সােথ। আর e হল মহান সাফ ।  
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223. তারা তoবাকারী, iবাদতকারী, েশাকরেগাযার, (দুিনয়ার সােথ) স র্কে দকারী, রুকু o িসজদা আদায়কারী, 

সৎকােজর আেদশ দানকারী o ম  কাজ েথেক িনবৃতকারী eবং আ াহ্র েদoয়া সীমাসমূেহর েহফাযতকারী। ব তঃ 
সুসংবাদ দাo ঈমানদারেদরেক।  

224. নবী o মুিমেনর uিচত নয় মুশেরকেদর মাগেফরাত কামনা কের, যিদo তারা আ ীয় েহাক eকথা সু  হoয়ার 

পর েয তারা েদাযখী।  

225. আর i াহীম কর্তৃক সব্ীয় িপতার মাগেফরাত কামনা িছল েকবল েসi িত িতর কারেণ, যা িতিন তার সােথ 

কেরিছেলন। aতঃপর যখন ার কােছ eকথা কাশ েপল েয, েস আ াহ্র শ  তখন তার সােথ স র্ক িছ  কের 

িনেলন। িনঃসে েহ i াহীম িছেলন বড় েকামল হৃদয়, সহনশীল।  

226. আর আ াহ্ েকান জািতেক েহদােয়ত করার পর পথ  কেরন না যত ণ না তােদর জ  পির ারভােব বেল 

েদন েসসব িবষয় যা েথেক তােদর ে েচ থাকা দরকার। িনঃসে েহ আ াহ্ সব িবষেয় oয়ােকফহাল।  

227. িন য় আ াহরi জ  আসমানসমূহ o যমীেনর সা াজয্। িতিনi িজ া কেরন o মৃতুয্ ঘটান, আর আ াহ্ তীত 

েতামােদর জ  েকান সহায়o েনi, েকান সাহা কারীo েনi।  

228. আ াহ্ দয়াশীল নবীর িত eবং মুহািজর o আনসারেদর িত, যারা কিঠন মহূের্ত নবীর সে  িছল, যখন তােদর 

eক দেলর a র িফের যাoয়ার uপ ম হেয়িছল। aতঃপর িতিন দয়াপরবশ হন তােদর িত। িনঃসে েহ িতিন তােদর 
িত দয়াশীল o করুনাময়।  

229. eবং aপর িতনজনেক যােদরেক েপছেন রাখা হেয়িছল, যখন পৃিথবী িব ত হoয়া সেতব্o তােদর জ  স িচত 

হেয় েগল eবং তােদর জীবন দূিরব্সহ হেয় uঠেলা; আর তারা বুঝেত পারেলা েয, আ াহ্ তীত আর েকান আ য় ল 

েনi-aতঃপর িতিন সদয় হেলন তােদর িত যােত তারা িফের আেস। িনঃসে েহ আ াহ্ দয়াময় করুণাশীল।  

22৯. েহ ঈমানদারগণ, আ াহেক ভয় কর eবং সতয্বাদীেদর সােথ থাক।  

231. মদীনাবাসী o পাশব্বর্তী প ীবাসীেদর uিচত নয় রসূলু াহর স  তয্াগ কের েপছেন েথেক যাoয়া eবং রসূেলর াণ 

েথেক িনেজেদর াণেক aিধক ি য় মেন করা। eিট eজ  েয, আ াহ্র পেথ েয তৃ া, াি  o ধা তােদর র্শ কের 

eবং তােদর eমন পদে প যা কােফরেদর মেন ে ােধর কারণ হয় আর শ েদর প  েথেক তারা যা িকছু া  হয়-তার 

েতয্কিটর পিরবের্ত তােদর জ  িলিখত হেয় েনক আমল। িনঃসে েহ আ াহ্ সৎকর্মশীল েলাকেদর হক ন  কেরন 
না।  
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232. আর তারা a -িব র যা িকছু য় কের, যত া র তারা aিত ম কের, তা সবi তােদর নােম েলখা হয়, েযন 

আ াহ্ তােদর কৃতকর্মসমূেহর u ম িবিনময় দান কেরন।  

233. আর সম  মুিমেনর aিভযােন েবর হoয়া স ত নয়। তাi তােদর েতয্ক দেলর eকিট aংশ েকন েবর হেলা না, 

যােত দব্ীেনর ান লাভ কের eবং সংবাদ দান কের সব্জািতেক, যখন তারা তােদর কােছ তয্াবর্তন করেব, েযন তারা 

াচেত পাের।  

234. েহ ঈমানদারগণ, েতামােদর িনকটবর্তী কােফরেদর সােথ যু  চািলেয় যাo eবং তারা েতামােদর মে  কেঠারতা 

aনুভব করুক্ আর েজেন রাখ, আ াহ্ মু াকীেদর সােথ রেয়েছন।  

235. আর যখন েকান সূরা aবতীর্ণ হয়, তখন তােদর েকu েকu বেল, e সূরা েতামােদর মে কার ঈমান কতটা বৃি  

করেলা? aতeব যারা ঈমানদার, e সূরা তােদর ঈমান বৃি  কেরেছ eবং তারা আনি ত হেয়েছ।  

236. ব তঃ যােদর a ের ািধ রেয়েছ eিট তােদর কলুেষর সােথ আেরা কলুষ বৃি  কেরেছ eবং তারা কােফর 

aব ায়i মৃতুয্ বরণ করেলা।  

237. তারা িক ল য্ কের না, িত বছর তারা দু’eকবার িবপ  হে , aথচ, তারা eরপরo তoবা কের না িকংবা 

uপেদশ হণ কের না।  

238. আর যখনi েকান সূরা aবতীর্ণ হয়, তখন তারা eেক aে র িদেক তাকায় েয, েকান মুসলমান েতামােদর েদখেছ 

িক-না-aতঃপর সের পেড়। আ াহ্ oেদর a রেক সতয্ িবমুখ কের িদেয়েছন! িন য়i তারা িনেরব্াধ স দায়।  

239. েতামােদর কােছ eেসেছ েতামােদর ম  েথেকi eকজন রসূল। েতামােদর দুঃখ-ক  তার পে  দুঃসহ। িতিন 

েতামােদর ম লকামী, মুিমনেদর িত ে হশীল, দয়াময়।  

23৯. e সে o যিদ তারা িবমুখ হেয় থােক, তেব বেল দাo, আ াহ্i আমার জ  যেথ , িতিন তীত আর কােরা 

বে গী েনi। আিম ারi ভরসা কির eবং িতিনi মহান আরেশর aিধপিত।  

21. iuনুস 

2. আিলফ-লাম-র, eগুেলা েহকমতপূর্ণ িকতােবর আয়াত।  
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3. মানুেষর কােছ িক আ  লাগেছ েয, আিম oহী পািঠেয়িছ তােদরi ম  েথেক eকজেনর কােছ েযন িতিন মানুষেক 

সতর্ক কেরন eবং সুসংবাদ শুিনেয় েদন ঈমনাদারগণেক েয, ােদর জ  সতয্ ম াদা রেয়েছ ােদর পালনকর্তার 

কােছ। কােফররা বলেত লাগল, িনঃসে েহ e েলাক কা  যাদুকর।  

4. িন য়i েতামােদর পালনকর্তা আ াহ্ িযিন €তরী কেরেছন আসমান o যমীনেক ছয় িদেন, aতঃপর িতিন আরেশর 

uপর aিধি ত হেয়েছন। িতিন কা  পিরচালনা কেরন। েকu সুপািরশ করেত পােব না তেব ার aনুমিত ছাড়া iিনi 
আ াহ্ েতামােদর পালনকর্তা। aতeব, েতামরা ারi iবাদত কর। েতামরা িক িকছুi িচ া কর না ?  

5. ার কােছi িফের েযেত হেব েতামােদর সবাiেক, আ াহর oয়াদা সতয্, িতিনi সৃি  কেরন থমবার আবার 

পুনরব্ার €তরী করেবন তােদরেক কর্মফল েদয়ার জ  যারা ঈমান eেনেছ eবং েনক কাজ কেরেছ iনসােফর সােথ। 
আর যারা কােফর হেয়েছ, তােদর পান করেত হেব ফুট  পািন eবং েভাগ করেত হেব য নাদায়ক আযাব e জে  েয, 

তারা কুফরী করিছল।  

6. িতিনi েস মহান স া, িযিন বািনেয়েছন সু েক u ল আেলাকময়, আর চ েক ি  আেলা িবতরণকারীরূেপ eবং 

aতঃপর িনর্ধািরত কেরেছন eর জ  মনিযল সমূহ, যােত কের েতামরা িচনেত পার বছরগুেলার সংখয্া o িহসাব। 

আ াহ্ ei সম  িকছু eমিনেতi সৃি  কেরনিন, িক  যথার্থতার সােথ। িতিন কাশ কেরন ল ণসমূহ েস সম  েলােকর 

জ  যােদর ান আেছ।  

7. িন য়i রাত-িদেনর পিরবর্তেনর মােঝ eবং যা িকছু িতিন সৃি  কেরেছন আসমান o যমীেন, সবi হল িনদর্শন 

েসসব েলােকর জ  যারা ভয় কের।  

8. aব i েযসব েলাক আমার সা াৎ লােভর আশা রােখ না eবং পাির্থব জীবন িনেয়i uৎফু  রেয়েছ, তােতi শাি  

aনুভব কেরেছ eবং যারা আমার িনর্দশনসমূহ স ের্ক েবখবর।  

9. eমন েলাকেদর িঠকানা হল আগুন েসসেবর বদলা িহসােব যা তারা aর্জন করিছল।  

৯. aব  েযসব েলাক ঈমান eেনেছ eবং সৎকাজ কেরেছ, তােদরেক েহদােয়ত দান করেবন তােদর পালনকর্তা, 

তােদর ঈমােনর মা েম। eমন সুসময় কাননকুে র িত যার তলেদেশ বািহত হয় নদীসমূহ।  

21. েসখােন তােদর ার্থনা হল ’পিব  েতামার স া েহ আ াহ্’। আর শুেভ া হল সালাম আর তােদর ার্থনার সমাি  

হয়, ’সম  শংসা িবশব্পালক আ াহ্র জ ’ বেল।  
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22. আর যিদ আ াহ্ তা’আলা মানুষেক যথাশী  aক াণ ে ৗেছ েদন যতশী  তার কামনা কের, তাহেল তােদর 

আশাi েশষ কের িদেত হত। সুতরাং যােদর মেন আমার সা ােতর আশা েনi, আিম তােদরেক তােদর aবা তায় 

িত  কের েছেড় িদেয় রািখ।  

23. আর যখন মানুষ কে র স ুখীন হয়, শুেয় বেস, ািড়েয় আমােক ডাকেত থােক। তারপর আিম যখন তা েথেক মু  

কের েদi, েস ক  যখন চেল যায় তখন মেন হয় কখেনা েকান কে রi স ুখীন হেয় েযন আমােক ডােকiিন। 

eমিনভােব মনঃপুত হেয়েছ িনর্ভয় েলাকেদর যা তারা কেরেছ।  

24. aব  েতামােদর পূেরব্ বহু দলেক ধব্ংস কের িদেয়িছ, তখন তারা জােলম হেয় েগেছ। aথচ রসূল তােদর কােছo 

eসব িবষেয়র কৃ  িনের্দশ িনেয় eেসিছেলন। িক  িকছুেতi তারা ঈমান আনল না। eমিনভােব আিম শাি  িদেয় থািক 
পািপ স দায়েক।  

25. aতঃপর আিম েতামােদরেক যমীেন তােদর পর িতিনিধ বািনেয়িছ যােত েদখেত পাির েতামরা িক কর।  

26. আর যখন তােদর কােছ আমার কৃ  আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন েস সম  েলাক বেল, যােদর আশা েনi 

আমার সা ােতর, িনেয় eেসা েকান েকারআন eিট ছাড়া, aথবা eেক পিরবির্তত কের দাo। তাহেল বেল দাo, eেক 

িনেজর প  েথেক পিরবির্তত করা আমার কাজ নয়। আিম েস িনের্দেশরi আনুগতয্ কির, যা আমার কােছ আেস। আিম 

যিদ সব্ীয় পরoয়ারেদগােরর নাফরমানী কির, তেব কিঠন িদবেসর আযােবর ভয় কির।  

27. বেল দাo, যিদ আ াহ্ চাiেতন, তেব আিম eিট েতামােদর সামেন পড়তাম না, আর নাiবা িতিন েতামােদেরেক 

aবিহত করেতন e স ের্ক। কারণ আিম েতামােদর মােঝ iিতপূেরব্o eকটা বয়স aিতবািহত কেরিছ। তারপেরo িক 
েতামরা িচ া করেব না?  

28. aতঃপর তার েচেয় বড় জােলম, েক হেব, েয আ াহ্র িত aপবাদ আেরাপ কেরেছ িকংবা ার আয়াতসমূহেক 

িম া বেল aিভিহত করেছ? কখেনা পাপীেদর েকান ক াণ হয় না।  

29. আর uপাসনা কের আ াহ্েক বাদ িদেয় eমন ব র, যা না তােদর েকান িতসাধন করেত পাের, না লাভ eবং 

বেল, eরা েতা আ াহ্র কােছ আমােদর সুপািরশকারী। তুিম বল, েতামরা িক আ াহ্েক eমন িবষেয় aবিহত করছ, েয 

স ের্ক িতিন aবিহত নন আসমান o যমীেনর মােঝ ? িতিন পুতঃপিব  o মহান েস সম  েথেক যােক েতামরা শরীক 

করছ।  

2৯. আর সম  মানুষ eকi u তভু  িছল, পের পৃথক হেয় েগেছ। আর eকিট কথা যিদ েতামার পরoয়ারেদগােরর প  

েথেক পূরব্ িনর্ধািরত না হেয় েযত; তেব তারা েয িবষেয় িবেরাধ করেছ তার মীমাংসা হেয় েযত।  
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31. ব তঃ তারা বেল, ার কােছ ার পরoয়ারেদগােরর প  েথেক েকান িনের্দশ eল না েকন? বেল দাo গােয়েবর 

কথা আ াহi জােনন। আিম o েতামােদর সােথ aেপ ায় রiলাম।  

32. আর যখন আিম আসব্াদন করাi সব্ীয় রহমত েস কে র পর, যা তােদর েভাগ করেত হেয়িছল, তখনi তারা আমার 

িনদর্শেনর মােঝ নানা রকম ছলনা €তরী করেত আর  করেব। আপিন বেল িদন, আ াহ্ সবেচেয় ত কলােকৗশল 

€তরী করেত পােরন। িন য়i আমােদর েফেরশতারা িলেখ রােখ েতামােদর ছল-চাতুরী।  

33. িতিনi েতামােদর মন করান েল o সাগের। eমনিক যখন েতামরা েনৗকাসমূেহ আেরাহণ করেল আর তা 

েলাকজনেক aনুকূল হাoয়ায় বেয় িনেয় চলল eবং তােত তারা আনি ত হল, েনৗকাগুেলার uপর eল তী  বাতাস, আর 

সরব্িদক েথেক েসগুেলার uপর েঢu আসেত লাগল eবং তারা জানেত পারল েয, তারা aবরু  হেয় পেড়েছ, তখন 

ডাকেত লাগল আ াহ্েক ার eবাদেত িনঃসব্ার্থ হেয় যিদ তুিম আমােদরেক e িবপদ েথেক u ার কের েতাল, তাহেল 

িনঃসে েহ আমরা কৃত  থাকব।  

34. তারপর যখন তােদরেক আ াহ্ ািচেয় িদেলন, তখনi তারা পৃিথবীেত aনাচার করেত লাগল a ায় ভােব। েহ 

মানুষ! েশান, েতামােদর aনাচার েতামােদরi uপর পড়েব। পাির্থব জীবেনর সুফল েভাগ কের নাo-aতঃপর আমার 

িনকট তয্াবর্তন করেত হেব। তখন আিম বাতেল েদব, যা িকছু েতামরা করেত।  

35. পাির্থব জীবেনর uদাহরণ েতমিন, েযমিন আিম আসমান েথেক পািন বর্ষন করলাম, পের তা িমিলত সংিমি ত হেয় 

তা েথেক যমীেনর ামল uি দ েবিরেয় eল যা মানুষ o জীব-জ রা েখেয় থােক। eমনিক যমীন যখন েসৗ  সুষমায় 

ভের uঠেলা আর যমীেনর aিধকর্তারা ভাবেত লাগল, eগুেলা আমােদর হােত আসেব, হঠাৎ কের তার uপর আমার 

িনের্দশ eল রাে  িকংবা িদেন, তখন েসগুেলােক েকেট পাকার কের িদল েযন কাল o eখােন েকান আবাদ িছল না। 

eমিনভােব আিম েখালাখুিল বর্ণনা কের থািক িনদর্শণসমূহ েস সম  েলাকেদর জ  যারা ল য্ কের।  

36. আর আ াহ্ শাি -িনরাপ ার আলেয়র িত আহবান জানান eবং যােক i া সরলপথ দর্শন কেরন।  

37. যারা সৎকর্ম কেরেছ তােদর জ  রেয়েছ ক াণ eবং তারo েচেয় েবশী। আর তােদর মুখম লেক আবৃত করেব না 

মিলনতা িকংবা aপমান। তারাi হল জা াতবাসী, eেতi তারা বসবাস করেত থাকেব aন কাল।  

38. আর যারা স য় কেরেছ aক াণ aসৎ কের্মর বদলায় েস পিরমাণ aপমান তােদর েচহারােক আবৃত কের 

েফলেব। েকu েনi তােদরেক াচােত পাের আ াহ্র হাত েথেক। তােদর মুখম ল েযন েঢেক েদয়া হেয়েছ আ ার 
রােতর টুকেরা িদেয়। eরা হল েদাযখবাসী। eরা eেতi থাকেব aন কাল।  
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39. আর েযিদন আিম তােদর সবাiেক সমেবত করব; আর যারা েশরক করত তােদরেক বলবঃ েতামরা eবং 

েতামােদর শরীকরা িনজ িনজ জায়গায় ািড়েয় যাo-aতঃপর তােদরেক পারসপিরক িবি  কের েদব, তখন তােদর 

শরীকরা বলেব, েতামরা েতা আমােদর uপাসনা-বে গী করিন।  

3৯. ব তঃ আ াহ্ আমােদর o েতামােদর মােঝ সা ী িহসােব যেথ । আমরা েতামােদর বে গী স ের্ক জানতাম না।  

41. েসখােন েতয্েক যাচাi কের িনেত পারেব যা িকছু েস iিতপূেরব্ কেরিছল eবং আ াহ্র িত তয্াবর্তন করেব 

িযিন তােদর কৃত মািলক, আর তােদর কাছ েথেক দূের েযেত থাকেব যারা িম া বলত।  

42. তুিম িজে স কর, েক রুযী দান কের েতামােদরেক আসমান েথেক o যমীন েথেক, িকংবা েক েতামােদর কান o 

েচােখর মািলক? তাছাড়া েক জীিবতেক মৃেতর েভতর েথেক েবর কেরন eবং েকiবা মৃতেক জীিবেতর ম  েথেক েবর 

কেরন? েক কেরন কর্ম স াদেনর ব াপনা? তখন তারা বেল uঠেব, আ াহ্! তখন তুিম বেলা তারপেরo ভয় করছ 

না?  

43. aতeব, e আ াহ্i েতামােদর কৃত পালনকর্তা। আর সতয্ কােশর পের (uদ া  ঘুরার মােঝ) িক রেয়েছ 

িব াি  ছাড়া? সুতরাং েকাথায় ঘুরছ?  

44. eমিনভােব স মািণত হেয় েগেছ েতামার পরoয়ারেদগােরর বাণী েসসব নাফরমােনর াপাের েয, eরা ঈমান 

আনেব না।  

45. বল, আেছ িক েকu েতামােদর শরীকেদর মােঝ েয সৃি  েক পয়দা করেত পাের eবং আবার জীিবত করেত পাের? 

বল, আ াহ্i থমবার সৃি  কেরন eবং aতঃপর তার পুনরু ব করেবন। aতeব, েকাথায় ঘুরপাক খাে ?  

46. িজে স কর, আেছ িক েকu েতামােদর শরীকেদর মে  েয সতয্-সিঠক পথ দর্শন করেব? বল, আ াহ্i সতয্-

সিঠক পথ দর্শন কেরন। েয েলাক সিঠক পথ েদখােব েস আনুগেতয্র aিধকতর হকদার না েয েলাক িনেজ িনেজ পথ 
খুেজঁ  পায় না তােক পথ না েদখােল। aতeব, েতামােদর িক হল, েকমন েতামােদর িবচার?  

47. ব তঃ তােদর aিধকাংশi শুধু আ াজ-aনুমােনর uপর চেল, aথচ আ াজ-aনুমান সেতয্র েবলায় েকান 

কােজi আেস না। আ াহ্ ভাল কেরi জােনন, তারা যা িকছু কের।  

48. আর েকারআন েস িজিনস নয় েয, আ াহ্ তীত েকu তা বািনেয় েনেব। aব  eিট পূরব্বর্তী কালােমর সতয্ায়ন 

কের eবং েস সম  িবষেয়র িবে ষণ দান কের যা েতামার িত েদয়া হেয়েছ, যােত েকান সে হ েনi েতামার 

িবশব্পালনকর্তার প  েথেক।  



155 
 

49. মানুষ িক বেল েয, eিট বািনেয় eেনছ? বেল দাo, েতামরা িনেয় eেসা eকিটi সূরা, আর েডেক নাo, যােদরেক 

িনেত স ম হo আ াহ্ তীত, যিদ েতামরা সতয্বাদী হেয় থাক।  

4৯. িক  কথা হল ei েয, তারা িম া িতপ  করেত আর  কেরেছ যােক বুঝেত, তারা a ম। aথচ eখেনা eর 

িবে ষণ আেসিন। eমিনভােব িম া িতপ  কেরেছ তােদর পূরব্বর্তীরা। aতeব, ল য্ কের েদখ, েকমন হেয়েছ পিরণিত।  

51. আর তােদর মে  েকu েকu েকারআনেক িবশব্াস করেব eবং েকu েকu িবশব্াস করেব না। ব তঃ েতামার 

পরoয়ারেদগার যথার্থi জােনন দুরাচারিদগেক।  

52. আর যিদ েতামােক িম া িতপ  কের, তেব বল, আমার জ  আমার কর্ম, আর েতামােদর জ  েতামােদর কর্ম। 

েতামােদর দায়-দািয়তব্ েনi আমার কের্মর uপর eবং আমারo দায়-দািয়তব্ েনi েতামরা যা কর েসজ ।  

53. তােদর েকu েকu কান রােখ েতামােদর িত; তুিম বিধরেদরেক িক েশানােব যিদ তােদর িবেবক-বুি  না থােক!  

54. আবার তােদর মে  েকu েকu েতামােদর িত দৃি িনব  রােখ; তুিম a েদরেক িক পথ েদখােব যিদ তারা েমােটo 

েদখেত না পাের। 

55. আ াহ্ জুলুম কেরন না মানুেষর uপর, বরং মানুষ িনেজi িনেজর uপর জুলুম কের। 

56. আর েযিদন তােদরেক সমেবত করা হেব, তখন তােদর মেন হেব  েযন তারা uহােদর aবি ত িদবেসর মুহর্ত কাল 

aব ান কেরেছ; তারা eকজন aপরজনেক িচনেব। িনঃসে েহ িত  হেয়েছ যারা িম া িতপ  কেরেছ আ াহর 
সােথ সা াতেক eবং সরলপেথ আেসিন।  

57. আর যিদ আিম েদখাi েতামােক েস oয়াদাসমূেহর ম  েথেক েকান িকছু যা আিম তােদর সােথ কেরিছ, aথবা 

েতামােক মৃতুয্দান কির, যােহাক, আমার কােছi তােদরেক তয্াবর্তন করেত হেব। ব তঃ আ াহ্ েস সম  কের্মর সা ী 

যা তারা কের।  

58. আর েতয্ক স দােয়র eেককজন রসূল রেয়েছ। যখন তােদর কােছ তােদর রসূল ায়দ সহ uপি ত হল, তখন 

আর তােদর uপর জুলুম হয় না।  

59. তারা আেরা বেল, e oয়াদা কেব আসেব, যিদ েতামরা সতয্বাদী হেয় থাক?  

5৯. তুিম বল, আিম আমার িনেজর িত িকংবা লােভরo মািলক নi, িক  আ াহ্ যা i া কেরন। েতয্ক স দােয়র 

জ i eেককিট oয়াদা রেয়েছ, যখন তােদর েস oয়াদা eেস ে ৗেছ যােব, তখন না eকদ  েপছেন সরেত পারেব, না 

সামেন ফসকােত পারেব,।  
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61. তুিম বল, আ া েদখ েতা েদিখ, যিদ েতামােদর uপর তার আযাব রাতারািত aথবা িদেনর েবলায় eেস ে ৗেছ যায়, 

তেব eর আেগ পাপীরা িক করেব?  

62. তাহেল িক আযাব সংঘিটত হেয় যাবার পর eর িত িবশব্াস করেব? eখন সব্ীকার করেল? aথচ েতামরা eরi 

তাকাদা করেত?  

63. aতঃপর বলা হেব, েগানাহগারিদগেক, েভাগ করেত থাক aন  আযাব-েতামরা যা িকছু করেত তার তাi িতফল।  

64. আর েতামার কােছ সংবাদ িজে স কের, eটা িক সতয্ ? বেল দাo, aব i আমার পরoয়ারেদগােরর কসম eটা 

সতয্। আর েতামরা পির া  কের িদেত পারেব না।  

65. ব তঃ যিদ েতয্ক েগানাহগােরর কােছ eত পিরমাণ থােক যা আেছ সম  যমীেনর মােঝ, আর aব i যিদ 

েসগুেলা িনেজর মুি র িবিনমেয় িদেত চাiেব আর েগাপেন েগাপেন aনুতাপ করেব, যখন আযাব েদখেব। ব তঃ তােদর 

জ  িস া  হেব ায়স ত eবং তােদর uপর জুলম হেব না।  

66. শুেন রাখ, যা িকছু রেয়েছ আসমানসমূেহ o যমীেন সবi আ াহর। শুেন রাখ, আ াহ্র িত িত সতয্। তেব 

aেনেকi জােন না।  

67. িতিনi জীবন o মরণ দান কেরন eবং ারi কােছ তয্াবর্তন করেত হেব।  

68. েহ মানবকুল, েতামােদর কােছ uপেদশবানী eেসেছ েতামােদর পরoয়ারেদগােরর প  েথেক eবং a েরর েরােগর 

িনরাময়, েহদােয়ত o রহমত মুসলমানেদর জ ।  

69. বল, iহা আ াহ্র দয়া o েমেহরবাণীেত। সুতরাং eরi িত তােদর স  থাকা uিচৎ। eিটi u ম েস সমুদয় েথেক 

যা স য় করছ।  

6৯. বল, আ া িনেজi ল য্ কের েদখ, যা িকছু আ াহ্ েতামােদর জ  িরিযক িহসােব aবতীর্ণ কেরেছন, েতামরা 

েসগুেলার ম  েথেক েকানটােক হারাম আর েকানটােক হালাল সা  কেরছ? বল, েতামােদর িক আ াহ্ িনের্দশ 

িদেয়েছন, নািক আ াহ্র uপর aপবাদ আেরাপ করছ?  

71. আর আ াহ্র িত িম া aপবাদ আেরাপকারীেদর িক ধারণা েকয়ামত স ের্ক? আ াহ্ েতা মানুেষর িত 

aনু হi কেরন, িক  aেনেকi কৃত তা সব্ীকার কের না।  

72. ব তঃ েয েকান aব ােতi তুিম থাক eবং েকারআেনর েয েকান aংশ েথেকi পাঠ করা িকংবা েয েকান কাজi 

েতামরা কর aথচ আিম েতামােদর িনকেট uপি ত থািক যখন েতামরা তােত আ িনেয়াগ কর। আর েতামার 
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পরoয়ারেদগার েথেক েগাপন থােক না eকিট কনাo, না যমীেনর eবং না আসমােনর। না eর েচেয়  েকান িকছু 

আেছ, না বড় যা ei কৃ  িকতােব েনi।  

73. মেন েরেখা যারা আ াহ্র ব , তােদর না েকান ভয় ভীিত আেছ, না তারা িচ ািনব্ত হেব।  

74. যারা ঈমান eেনেছ eবং ভয় করেত রেয়েছ।  

75. তােদর জ  সুসংবাদ পাির্থব জীবেন o পরকালীন জীবেন। আ াহ্র কথার কখেনা েহর-েফর হয় না। eটাi হল 

মহা সফলতা।  

76. আর তােদর কথায় দুঃখ িনেয়া না। আসেল সম  মতা আ াহ্র। িতিনi বণকারী, সরব্ ।  

77. শুনছ, আসমানসমূেহ o যমীেন যা িকছু রেয়েছ সবi আ াহ্র। আর eরা যারা আ াহ্েক বাদ িদেয় শরীকেদর 

uপাসনার েপছেন পেড় আেছ-তা আসেল িকছুi নয়। eরা িনেজরi ক নার েপছেন পেড় রেয়েছ eবং তারা শুধু িম াi 

বেল। 

78. িতিন েতামােদর জ  €তরী কেরেছন রাত, যােত কের েতামরা তােত শাি  লাভ করেত পার, আর িদন িদেয়েছন 

দর্শন করার জ । িনঃসে েহ eেত িনদর্শন রেয়েছ েস সব েলােকর জ  যারা বণ কের।  

79. তারা বেল, আ াহ্ পু  সা  কের িনেয়েছন-িতিন পিব , িতিন aমুখােপ ী। যািকছু রেয়েছ আসমান সমূেহ o 

যমীেন সবi ার। েতামােদর কােছ তার েকান সনদ েনi। েকন েতামরা আ াহ্র িত িম ােরাপ কর-যার েকান সনদi 

েতামােদর কােছ েনi?  

7৯. বেল দাo, যারা eরূপ কের তারা a াহিত পায় না।  

81. পাির্থবজীবেন সামা i লাভ, aতঃপর আমার িনকট তয্াবর্তন করেত হেব। তখন আিম তােদরেক আসব্াদন করাব 

কিঠন আযাব-তােদরi কৃত কুফরীর বদলােত।  

82. আর তােদরেক শুিনেয় দাo নূেহর aব া যখন েস সব্ীয় স দায়েক বলল, েহ আমার স দায়, যিদ েতামােদর মােঝ 

আমার aবি িত eবং আ াহ্র আয়াতসমূেহর মা েম নসীহত করা ভারী বেল মেন হেয় থােক, তেব আিম আ াহ্র 

uপর ভরসা করিছ। eখন েতামরা সবাi িমেল িনেজরেদর কর্ত  িথক কর eবং eেত েতামােদর শরীকেদরেক সমেবত 
কের নাo, যােত েতামােদর মােঝ িনেজেদর কােজর াপাের েকান সে হ-সংশয় না থােক। aতঃপর আমার স ের্ক যা 

িকছু করার কের েফল eবং আমােক a াহিত িদo না।  
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83. তারপরo যিদ িবমুখতা aবলমব্ন কর, তেব আিম েতামােদর কােছ েকান রকম িবিনময় কামনা কির না। আমার 

িবিনময় হল আ াহ্র দািয়েতব্। আর আমার িত িনের্দশ রেয়েছ েযন আিম আনুগতয্ aবলমব্ন কির।  

84. তারপরo eরা িম া িতপ  করল। সুতরাং তােক eবং তার সােথ েনৗকায় যারা িছল তােদর েক ািচেয় িনেয়িছ 

eবং যথা ােন আবাদ কেরিছ। আর তােদরেক ডুিবেয় িদেয়িছ যারা আমার কথােক িম া িতপ  কেরেছ। সুতরাং ল য্ 
কর, েকমন পিরণিত ঘেটেছ তােদর যােদরেক ভীিত দর্শন করা হেয়িছল।  

85. aতঃপর আিম নূেহর পের বহু নবী-রসূল পািঠেয়িছ তােদর স দােয়র িত। তারপর তােদর কােছ তারা কা  

দলীল- মাণ uপ াপন কেরেছ, িক  তােদর দব্ারা eমনিট হয়িন েয, ঈমান আনেব েস াপাের, যােক তারা iিতপূেরব্ 

িম া িতপ  কেরিছল। eভােবi আিম েমাহর েট েদi সীমালংঘনকারীেদর a রসমূেহর uপর।  

86. aতঃপর তােদর েপছেন পািঠেয়িছ আিম মূসা o হারুনেক, েফরাuন o তার সর্দােরর িত সব্ীয় িনের্দশাবলী সহকাের। 

aথচ তারা aহংকার করেত আর  কেরেছ।  

87. ব তঃ তারা িছল েগানাহগার। তারপর আমার প  েথেক যখন তােদর কােছ সতয্ িবষয় uপি ত হল, তখন বলেত 

লাগেলা, eগুেলা েতা কা  যাদু।  

88. মূসা বলল, সেতয্র াপাের eকথা বলছ, তা েতামােদর কােছ ে ৗছার পর? eিক যাদু? aথচ যারা যাদুকর, তারা 

সফল হেত পাের না।  

89. তারা বলল, তুিম িক আমােদরেক েস পথ েথেক িফিরেয় িদেত eেসছ যােত আমরা েপেয়িছ আমােদর 

বাপদাদােদরেক? আর যােত েতামরা দুiজন eেদেশর সর্দারী েপেয় েযেত পার? আমরা েতামােদরেক িকছুেতi মানব না।  

8৯. আর েফরাuন বলল, আমার কােছ িনেয় eস সুদ  যাদুকরিদগেক।  

91. তারপর যখন যাদুকররা eল, মূসা তােদরেক বলল, িনে প কর, েতামরা যা িকছু িনে প কের থাক।    

92. aতঃপর যখন তারা িনে প করল, মূসা বলল, যা িকছু েতামরা eেনছ তা সবi যাদু-eবার আ াহ্ eসব  

ভ ল কের িদে ন। িনঃসে েহ আ াহ্ দু র্মীেদর কর্মেক সু ুতা দান কেরন না।  

93. আ াহ্ সতয্েক সেতয্ পিরণত কেরন সব্ীয় িনের্দেশ যিদo পাপীেদর তা মনঃপুত নয়।  
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94. আর েকu ঈমান আনল না মূসার িত ার স দায়র কিতপয় বালক ছাড়া-েফরাuন o তার সর্দারেদর ভেয় েয, 

eরা না আবার েকান িবপেদ েফেল েদয়। েফরাuন েদশময় কর্তৃেতব্র িশখের আেরাহণ কেরিছল। আর েস তার হাত েছেড় 
েরেখিছল।  

95. আর মূসা বলল, েহ আমার স দায়, েতামরা যিদ আ াহর uপর ঈমান eেন থাক, তেব তারi uপর ভরসা কর যিদ 

েতামরা ফরমাবরদার হেয় থাক।  

96. তখন তারা বলল, আমরা আ াহ্র uপর ভরসা কেরিছ। েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদর uপর e জােলম 

স দায়র শি  পরী া কিরo না।  

97. আর আমােদরেক aনু হ কের ছািড়েয় দাo ei কােফরেদর কবল েথেক।  

98. আর আিম িনের্দশ পাঠালাম মূসা eবং তার ভাiেয়র িত েয, েতামরা েতামােদর জািতর জ  িমসেরর মািটেত বাস 

ান িনর্ধারণ কর। আর েতামােদর ঘরগুেলা বানােব েকবলামুখী কের eবং নামায কােয়ম কর আর যারা ঈমানদার 
তােদরেক সুসংবাদ দান কর।  

99. মূসা বলল, েহ আমার পরoয়ারেদগার, তুিম েফরাuনেক eবং তার সর্দারেদরেক পার্থব জীবেনর আড়মব্র দান 

কেরছ, eবং স দ দান কেরছ-েহ আমার পরoয়ারেদগার, e জ i েয তারা েতামার পথ েথেক িবপথগামী করব! েহ 

আমার পরoয়ারেদগার, তােদর ধন-স দ ধব্ংস কের দাo eবং তােদর a রগুেলােক কােঠার কের দাo যােত কের 

তারা তত ণ প  ঈমান না আেন যত ণ না েবদনাদায়ক আযাব তয্  কের েনয়।  

9৯. বলেলন, েতামােদর েদায়া ম র হেয়েছ। aতeব েতামরা দুজন aটল থােকা eবং তােদর পেথ চেলা না যারা a ।  

৯1. আর বনী-iসরাঈলেক আিম পার কের িদেয়িছ নদী। তারপর তােদর প া াবন কেরেছ েফরাuন o তার 

েসনাবািহনী, দুরাচার o বাড়াবািড়র uে েশ। eমনিক যখন তারা ডুবেত আর  করল, তখন বলল, eবার িবশব্াস কের 

িনি  েয, েকান মা’বুদ েনi ােক ছাড়া ার uপর ঈমান eেনেছ বনী-iসরাঈলরা। ব তঃ আিমo ারi aনুগতেদর 

a র্ভু ।  

৯2. eখন eকথা বলছ! aথচ তুিম iিতপূেরব্ না-ফরমানী করিছেল। eবং পথ েদরi a র্ভু  িছেল।  

৯3. aতeব আজেকর িদেন ািচেয় িদি  আিম েতামার েদহেক যােত েতামার প াদবর্তীেদর জ  িনদর্শন হেত পাের। 

আর িনঃসে েহ বহু েলাক আমার মহাশি র িত ল য্ কের না।  
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৯4. আর আিম বনী-iসরাঈলিদগেক দান কেরিছ u ম ান eবং তােদরেক আহা  িদেয়িছ পিব -পির  ব সাম ী। 

ব তঃ তােদর মে  মতিবেরাধ হয়িন যত ণ না তােদর কােছ eেস েপৗেছেছ সংবাদ। িনঃসে েহ েতামার পরoয়ারেদগার 
তােদর মােঝ মীমাংসা কের েদেবন েকয়ামেতর িদন; েয াপাের তােদর মােঝ মতিবেরাধ হেয়িছল  

৯5. সুতরাং তুিম যিদ েস ব  স ের্ক েকান সে েহর স ুখীন হেয় থাক যা েতামার িত আিম নািযল কেরিছ, তেব 

তােদরেক িজে স কেরা যারা েতামার পূরব্ েথেক িকতাব পাঠ করেছ। eেত েকান সে হ েনi েয, েতামার 

পরoয়ারেদগােরর িনকট েথেক েতামার িনকট সতয্ িবষয় eেসেছ। কােজi তুিম কখেনা সে হকারী হেয়া না।  

৯6. eবং তােদর a র্ভু o হেয়া না যারা িম া িতপ  কেরেছ আ াহ্র বাণীেক। তাহেল তুিমo aক ােণ পিতত হেয় 

যােব।  

৯7. যােদর াপাের েতামার পরoয়ারেদগােরর িস া  িনর্ধািরত হেয় েগেছ তারা ঈমান আনেব না।  

৯8. যিদ তােদর সামেন সম  িনদর্শনাবলী eেস uপি ত হয় তবুo যত ণ না তারা েদখেত পায় েবদনাদায়ক আযাব।  

৯9. সুতরাং েকান জনপদ েকন eমন হল না যা ঈমান eেনেছ aতঃপর তার েস ঈমান হণ হেয়েছ ক াণকর? aব  

iuনুেসর স দােয়র কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আেন তখন আিম তুেল েনi তােদর uপর েথেক aপমানজনক 
আযাব-পাির্থব জীবেন eবং তােদর েক ক াণ েপৗছাi eক িনধািরত সময় প ।  

৯৯. আর েতামার পরoয়ারেদগার যিদ চাiেতন, তেব পৃিথবীর বুেক যারা রেয়েছ, তােদর সবাi ঈমান িনেয় আসেত 

সমেবতভােব। তুিম িক মানুেষর uপর জবরদ ী করেব ঈমান আনার জ ?  

211. আর কােরা ঈমান আনা হেত পাের না, যত ণ না আ াহ্র হুকুম হয়। প া ের িতিন aপিব তা আেরাপ কেরন 

যারা বুি  েয়াগ কের না তােদর uপর।  

212. তাহেল আপিন বেল িদন, েচেয় েদখ েতা আসমানসমুেহ o যমীেন িক রেয়েছ। আর েকান িনদর্শন eবং েকান 

ভীিত র্দশনi েকান কােজ আেস না েসসব েলােকর জ  যারা মা  কের না।  

213. সুতরাং eখন আর eমন িকছু েনi, যার aেপ া করেব, িক  েসসব িদেনর মতi িদন, যা aতীত হেয় েগেছ eর 

পূেরব্। আপিন বলুন; eখন পথ েদখ; আিমo েতামােদর সােথ পথ েচেয় রiলাম।  

214. aতঃপর আিম ািচেয় েনi িনেজর রসূলগণেক eবং তােদরেক যারা ঈমান eেনেছ eমিনভােব। ঈমানদারেদর 

ািচেয় েনয়া আমার দািয়তব্o বেট।  
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215. বেল দাo-েহ মানবকুল, েতামরা যিদ আমার দব্ীেনর াপাের সি হান হেয় থাক, তেব (েজেনা) আিম তােদর 

iবাদত কির না যােদর iবাদত েতামরা কর আ াহ্ তীত। িক  আিম iবাদত কির আ াহ্ ত’য়ালার, িযিন তুেল েনন 

েতামােদরেক। আর আমার িত িনের্দশ হেয়েছ যােত আিম ঈমানদারেদর a র্ভু  থািক।  

216. আর েযন েসাজা দব্ীেনর িত মুখ কির সরল হেয় eবং েযন মুশেরকেদর a র্ভু  না হi।  

217. আর িনের্দশ হেয়েছ আ াহ্ তীত eমন কাuেক ডাকেব না, েয েতামার ভাল করেব না ম o করেব না। ব েত 

তুিম যিদ eমন কাজ কর, তাহেল তখন তুিমo জােলমেদর a র্ভু  হেয় যােব।  

218. আর আ াহ্ যিদ েতামার uপর েকান ক  আেরাপ কেরন তাহেল েকu েনi তা খ াবার মত ােক ছাড়া। 

প া ের যিদ িতিন িকছু ক াণ দান কেরন, তেব তার েমেহরবানীেক রিহত করার মতo েকu েনi। িতিন যার িত 

aনু হ দান করেত চান সব্ীয় বা ােদর মে  তােকi দান কেরন; ব ত; িতিনi মাশীল দয়ালু।  

219. বেল দাo, েহ মানবকুল, সতয্ েতামােদর কােছ ে ৗেছ েগেছ েতামােদর পরoয়ারেদগােরর তরফ েথেক। eমন েয 

েকu পেথ আেস েসপথ া  হয় সব্ীয় ম েলর জ । আর েয িব া  ঘুরেত থােক, েস সব্ীয় aম েলর জ  িব া  aব ায় 

ঘুরেত থাকেব। aতঃপর আিম েতামােদর uপর কর্মিবধায়ক নi।  

21৯. আর তুিম চল েস aনুযায়ী েযমন িনের্দশ আেস েতামার িত eবং সবুর কর, যত ণ না ফয়সালা কেরন আ াহ্। 

ব তঃ িতিন হে ন সেরব্া ম ফয়সালাকারী। 

22. হুদ 

2. আিলফ, লা-ম, রা; eিট eমন eক িকতাব, যার আয়াত সমূহ সু  aতঃপর সিব াের বির্ণত eক মহা ানী, সরব্  

স ার প  হেত।  

3. েযন েতামরা আ াহ্ তীত a  কােরা বে গী না কর। িন য় আিম েতামােদর িত ারi প  হেত সতর্ককারী o 

সুসংবাদ দাতা।  

4. আর েতামরা িনেজেদর পালনকর্তা সমীেপ মা ার্থনা কর। aতঃপর ারi িত মেনািনেবশ কর। তাহেল িতিন 

েতামােদরেক িনির্দ  সময় প  uৎকৃ  জীবেনাপকরণ দান করেবন eবং aিধক আমলকারীেক েবশী কের েদেবন্ 
আর যিদ েতামরা িবমুখ হেত থাক, তেব আিম েতামােদর uপর eক মহা িদবেসর আযােবর আশ া করিছ।  

5. আ াহ্র সাি ে i েতামােদরেক িফের েযেত হেব। আর িতিন সব িকছুর uপর মতাবান। 
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6. েজেন রাখ, িন য়i তারা িনেজেদর বুেক ঘুিরেয় েদয় েযন আ াহ্র িনকট হেত লুকােত পাের। শুন, তারা তখন 

কাপেড় িনেজেদরেক আ ািদত কের, িতিন তখনo জােনন যা িকছু তারা চুিপসাের বেল আর কা ভােব বেল। িন য় 

িতিন জােনন যা িকছু a র সমূেহ িনিহত রেয়েছ।  

“পারা 23” 

7. আর পৃিথবীেত েকান িবচরণশীল েনi, তেব সবার জীিবকার দািয়তব্ আ াহ্ িনেয়েছন িতিন জােনন তারা েকাথায় 

থােক eবং েকাথায় সমািপত হয়। সবিকছুi eক সুিব  িকতােব রেয়েছ।  

8. িতিনi আসমান o যমীন ছয় িদেন €তরী কেরেছন, ার আরশ িছল পািনর uপের, িতিন েতামােদরেক পরী া করেত 

চান েয, েতামােদর মে  েক সবেচেয় ভাল কাজ কের। আর যিদ আপিন তােদরেক বেলন েয, “িন য় েতামােদরেক 

মৃতুয্র পের জীিবত oঠােনা হেব, তখন কােফেররা aব  বেল eটা েতা  যাদু!”  

9. আর যিদ আিম eক িনর্ধািরত েময়াদ প  তােদর আযাব িগত রািখ, তাহেল তারা িন য়i বলেব েকান িজিনেস 

আযাব েঠিকেয় রাখেছ? শুেন রাখ, েযিদন তােদর uপর আযাব eেস পড়েব, েসিদন িক  তা িফের যাoয়ার নয়; তারা েয 

াপাের uপহাস করত তাi তােদরেক িঘের েফলেব।  

৯. আর aব i যিদ আিম মানুষেক আমার রহমেতর আসব্াদ হণ করেত েদi, aতঃপর তা তার েথেক িছিনেয় েনi; 

তাহেল েস হতাশ o কৃত  হয়।  

21. আর যিদ তার uপর আপিতত দুঃখ কে র পের তােক সুখেভাগ করেত েদi, তেব েস বলেত থােক েয, আমার 

aম ল দূর হেয় েগেছ, আর েস আনে  আ হারা হয়, aহ াের u ত হেয় পেড়।  

22. তেব যারা €ধ য্ধারণ কেরেছ eবং সৎকা  কেরেছ তােদর জ  মা o িবরাট িতদান রেয়েছ।  

23. তেব িক েতামার িত যা aবতীর্ন হয়ােছ , তার িকছু aংশ বর্জন করেব? eবং eেত মন েছাট কের বসেব? তােদর 

e কথায় েয, ার uপর েকান ধন-ভা ার েকন aবতীর্ণ হয়িন? aথবা ার সােথ েকান েফেরশতা আেসিন েকন? 

তুিমেতা শুধু সতর্ককারী মা ; আর সব িকছুরi দািয়তব্ভার েতা আ াহ্i িনেয়েছন।  

24. তারা িক বেল? েকারআন তুিম €তরী কেরছ? তুিম বল, তেব েতামরাo aনুরূপ দশিট সূরা €তরী কের িনেয় আস 

eবং আ াহ্ ছাড়া যােক পার েডেক নাo, যিদ েতামােদর কথা সতয্ হেয় থােক।  
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25. aতঃপর তারা যিদ েতামােদর কথা পুরণ করেত aপারগ হয়; তেব েজেন রাখ, eিট আ াহ্র eলম দব্ারা aবতীর্ণ 

হেয়েছ; আেরা eকীন কের নাo েয, আ াহ্ তীত a  েকান মাবুদ েনi। aতeব, eখন িক েতামরা আ সমর্পন 

করেব?  

26. েয ি  পাির্থবজীবন o তার চাকিচকয্i কামনা কের, হয় আিম তােদর দুিনয়ােতi তােদর আমেলর িতফল েভাগ 

কিরেয় েদব eবং তােত তােদর িত িকছুমা  কমিত করা হয় না।  

27. eরাi হল েসসব েলাক আেখরােত যােদর জ  আগুন ছাড়া েনi। তারা eখােন যা িকছু কেরিছল সবi বরবাদ 

কেরেছ; আর যা িকছু uপার্জন কেরিছল, সবi িবন  হল।  

28. আ া বল েতা, েয ি  তার ভুর সু  পেথ রেয়েছ, আর সােথ সােথ আ াহ্র তরফ েথেক eকিট সা ীo 

বর্তমান রেয়েছ eবং তার পূরব্বর্তী মূসা (আঃ) eর িকতাবo সা ী যা িছল পথিনের্দশক o রহমত সব্রূপ, (িতিন িক 

a াে র সমান) aতeব ারা েকারআেনর িত ঈমান আেনন। আর ঐসব দলগুিল েয েকu তা aসব্ীকার কের, 

েদাযখi হেব তার িঠকানা। aতeব, আপিন তােত েকান সে েহ থাকেবন না। িনঃসে েহ তা আপনার পালনকর্তার প  

হেত ব সতয্; তথািপ aেনেকi তা িবশব্াস কের না।  

29. আর তােদর েচেয় বড় যােলম েক হেত পাের, যারা আ াহ্র িত িম ােরাপ কের। eসব েলাকেক তােদর 

পালনকর্তার সা াত সমমূখীন করা হেব আর সাি গণ বলেত থাকেব, eরাi ঐসব েলাক, যারা তােদর পালনকর্তার িত 

িম ােরাপ কেরিছল। শুেন রাখ, যােলমেদর uপর আ াহ্র aিভস াত রেয়েছ।  

2৯. যারা আ াহর পেথ বাধা েদয়, আর তােত ব তা খুেজ েবড়ায়, eরাi আখরাতেক aসব্ীকার কের।  

31. তারা পৃিথবীেতo আ াহ্েক aপারগ করেত পারেব না eবং আ াহ্ তীত তােদর েকান সাহা কারীo েনi, 

তােদর জ  িদব্গুণ শাি  রেয়েছ; তারা শুনেত পারত না eবং েদখেতo েপত না।  

32. eরা েস েলাক, যারা িনেজরাi িনেজেদরেক িত  কেরেছ, আর eরা যা িকছু িম া মা’বুদ সা  কেরিছল, তা 

সবi তােদর েথেক হািরেয় েগেছ।  

33. আেখরােত eরাi হেব সরব্ািধক িত  েকান সে হ েনi।  

34. িন য়i যারা ঈমান eেনেছ o সৎকাজ কেরেছ eবং সব্ীয় পালনকর্তার সমীেপ িবনিত কাশ কেরেছ তারাi 

েবেহশতবাসী, েসখােনi তারা িচরকাল থাকেব।  



164 
 

35. uভয় পে র দৃ া  হে  েযমন a  o বিধর eবং েয েদখেত পায় o শুনেত পায় uভেয়র aব া িক eক সমান? 

তবুo েতামরা িক েভেব েদখ না?  

36. আর aব i আিম নূহ (আঃ) েক ার জািতর িত ে রণ কেরিছ, (িতিন বলেলন) িন য় আিম েতামােদর জ  

কা  সতর্ককারী।  

37. েতামরা আ াহ্ তীত কােরা iবাদত করেব না। িন য় আিম েতামােদর াপাের eক য ণাদায়ক িদেনর 

আযােবর ভয় করিছ।  

38. তখন ার স দায়র কােফর ধানরা বলল আমরা েতা আপনােক আমােদর মত eকজন মানুষ তীত আর িকছু 

মেন কির না; আর আমােদর মে  যারা iতর o ুল-বুি স  তারা তীত কাuেক েতা আপনার আনুগতয্ করেত 

েদিখ না eবং আমােদর uপর আপনােদর েকন াধা  েদিখ না, বরং আপনারা সবাi িম াবাদী বেল আমারা মেন কির।  

39. নূহ (আঃ) বলেলন-েহ আমার জািত! েদখ েতা আিম যিদ আমার পালনকর্তার প  হেত  দলীেলর uপর 

িতি ত থাক, আর িতিন যিদ ার প  হেত আমােক রহমত দান কের থােকন, তারপেরo তা েতামােদর েচােখ না পেড়, 

তাহেল আিম িক uহা েতামােদর uপর েতামােদর i ার িবরুে i চািপেয় িদেত পাির ?  

3৯. আর েহ আমার জািত! আিম েতা eজ  েতামােদর কােছ েকান aর্থ চাi না; আমার পাির িমক েতা আ াহ্র 

িজ ায় রেয়েছ। আিম িক  ঈমানদারেদর তািড়েয় িদেত পাির না। তারা aব i তােদর পালনকর্তার সা াত লাভ করেব। 
বর  েতামােদরi আিম a  স দায় েদখিছ।  

41. আর েহ আমার জািত! আিম যিদ তােদর তািড়েয় েদi তাহেল আমােক আ াহ্ হেত েরহাi েদেব েক? েতামরা িক 

িচ া কের েদখ না?  

42. আর আিম েতামােদরেক বিল না েয, আমার কােছ আ াহ্র ভা ার রেয়েছ eবং eকথাo বিল না েয, আিম গায়বী 

খবরo জািন; eকথাo বিল না েয, আিম eকজন েফেরশতা; আর েতামােদর দৃি েত যারা লাি ত আ াহ্ তােদর েকান 

ক াণ দান করেবন না। তােদর মেনর কথা আ াহ্ ভাল কেরi জােনন। সুতরাং eমন কথা বলেল আিম a ায় কারী 
হব। 

43. তারা বলল-েহ নুহ! আমােদর সােথ আপিন তর্ক কেরেছন eবং aেনক কলহ কেরেছন। eখন আপনার েসi 

আযাব িনেয় আসুন, েয স ের্ক আপিন আমািদগেক সতর্ক কেরেছন, যিদ আপিন সতয্বাদী হেয় থােকন।  
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44. িতিন বেলন, uহা েতামােদর কােছ আ াহ্i আনেবন, যিদ িতিন i া কেরন তখন েতামরা পািলেয় ােক aপারগ 

করেত পারেব না।  

45. আর আিম েতামােদর uপেদশ িদেত চাiেলo তা েতামােদর জ  ফল সূ হেব না, যিদ আ াহ্ েতামােদরেক পথ  

করেত চান; িতিনi েতামােদর পালনকর্তা eবং ার কােছi েতামােদর িফের েযেত হেব।  

46. তারা িক বেল? আপিন েকারআন রচনা কের eেনেছন? আপিন বেল িদন আিম যিদ রচনা কের eেন থািক, তেব 

েস aপরাধ আমার, আর েতামরা েযসব aপরাধ কর তার সােথ আমার েকান স র্ক েনi।  

47. আর নুহ (আঃ) eর িত oহী ে রণ করা হেলা েয, যারা iিতমে i ঈমান eেনেছ তােদর ছাড়া আপনার জািতর 

a  েকu ঈমান আনেবনা eতeব তােদর কা কলােপ িবমর্ষ হেবন না।  

48. আর আপিন আমার স ুেখ আমারi িনের্দশ েমাতােবক eকিট েনৗকা €তরী করুন eবং পািপ েদর াপাের আমােক 

েকান কথা বলেবন না। aব i তারা ডুেব মরেব।  

49. িতিন েনৗকা €তরী করেত লাগেলন, আর ার স দায় েনতৃ ানীয় ি রা যখন পার্শব্ িদেয় েযত, তখন ােক িব প 

করত। িতিন বলেলন, েতামরা যিদ আমােদর uপহাস কের থাক, তেব েতামরা েযমন uপহাস করছ আমরাo ত প 

েতামােদর uপহাস করিছ।  

4৯. aতঃপর aিচেরi জানেত পারেব-লা নাজনক আযাব কার uপর আেস eবং িচর ায়ী আযাব কার uপর aবতরণ 

কের।  

51. aবেশেষ যখন আমার হুকুম eেস ে ৗছাল eবং ভুপৃ  u িসত হেয় uঠল, আিম বললামঃ সরব্ কার েজাড়ার দুিট 

কের eবং যােদর uপের পূরব্ে i হুকুম হেয় েগেছ তােদর বািদ িদেয়, আপনার পিরজনবর্গ o সকল ঈমানদারগণেক 

েনৗকায় তুেল িনন। বলাবাহু  aিত a সংখয্ক েলাকi ার সােথ ঈমান eেনিছল।  

52. আর িতিন বলেলন, েতামরা eেত আেরাহন কর। আ াহ্র নােমi eর গিত o ি িত। আমার পালনকর্তা aিত 

মাপরায়ন, েমেহরবান।  

53. আর েনৗকাখািন তােদর বহন কের চলল পরব্ত মাণ তর মালার মােঝ, আর নূহ (আঃ) ার পু েক ডাক িদেলন 

আর েস সের রেয়িছল, িতিন বলেলন, ি য় বৎস! আমােদর সােথ আেরাহন কর eবং কােফরেদর সােথ েথেকা না।  
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54. েস বলল, আিম aিচেরi েকান পাহােড় আ য় েনব, যা আমােক পািন হেত র া করেব। নূহ (আঃ) বে ন 

আজেকর িদেন আ াহ্র হুকুম েথেক েকান র াকারী েনi। eকমা  িতিন যােক দয়া করেবন। eমন সময় uভেয়র 
মােঝ তর  আড়াল হেয় াড়াল, ফেল েস িনমি ত হল।  

55. আর িনের্দশ েদয়া হল-েহ পৃিথবী! েতামার পািন িগেল েফল, আর েহ আকাশ, া  হo। আর পািন াস করা হল 

eবং কাজ েশষ হেয় েগল, আর জুদী পরব্েত েনৗকা িভড়ল eবং েঘাষনা করা হল, দুরা া কােফররা িনপাত যাক।  

56. আর নূহ (আঃ) ার পালনকর্তােক েডেক বলেলন-েহ পরoয়ারেদগার, আমার পু  েতা আমার পিরজনেদর 

a র্ভু ; আর আপনার oয়াদাo িনঃসে েহ সতয্ আর আপিনi সরব্ােপ া িব  ফয়সালাকারী।  

57. আ াহ্ বেলন-েহ নূহ! িন য় েস আপনার পিরবারভু  নয়। িন i েস দুরাচার! সুতরাং আমার কােছ eমন দরখা  

করেবন না, যার খবর আপিন জােনন না। আিম আপনােক uপপেদশ িদি  েয, আপিন a েদর দলভু  হেবন না।  

58. নূহ (আঃ) বেলন-েহ আমার পালনকর্তা আমার যা জানা েনi eমন েকান দরখা  করা হেত আিম আপনার কােছi 

আ য় ার্থনা করিছ। আপিন যিদ আমােক মা না কেরন, দয়া না কেরন, তাহেল আিম িত  হব।  

59. হুকুম হল-েহ নূহ (আঃ)! আমার প  হেত িনরাপ া eবং আপনার িনেজর o স ীয় স দায়গুিলর uপর বরকত 

সহকাের aবতরণ করুণ। আর a া  েযসব স দায় রেয়েছ আিম তােদর েকo uপকৃত হেত েদব। aতঃপর তােদর 
uপর আমার দরুন আযাব আপিতত হেব।  

5৯. eিট গায়েবর খবর, আিম আপনার িত oহী ে রন করিছ। iিতপূেরব্ eটা আপনার eবং আপনার জািতর জানা িছল 

না। আপিন €ধ ধারণ করুন। যারা ভয় কের চেল, তােদর পিরণাম ভাল, সে হ েনi।  

61. আর আদ জািতর িত আিম তােদর ভাi হুদেক ে রণ কেরিছ; িতিন বেলন-েহ আমার জািত, আ াহ্র বে গী 

কর, িতিন িভ  েতামােদর েকান মাবুদ েনi, েতামরা সবাi িম া আেরাপ করছ।  

62. েহ আমার জািত! আিম eজ  েতামােদর কােছ েকান মজুরী চাi না; আমার মজুরী ারi কােছ িযিন আমােক 

পয়দা কেরেছন; তবু েতামরা েকন েবাঝ না?  

63. আর েহ আমার স দায়! েতামােদর পালন কর্তার কােছ েতামরা মা ার্থনা কর, aতঃপর ারi িত মেনািনেবশ 

কর; িতিন আসমান েথেক েতামােদর uপর বৃি  ধারা ে রণ করেবন eবং েতামােদর শি র uপর শি  বৃি  করেবন, 

েতামরা িক  aপরাধীেদর মত িবমুখ হেয়া না।  
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64. তারা বলল-েহ হুদ, তুিম আমােদর কােছ েকান মাণ িনেয় আস নাi, আমরা েতামার কথায় আমােদর েদব- 

েদবীেদর বর্জন করেত পাির না আর আমরা েতামার িত ঈমান আনয়নকারীo নi।  

65. বরং আমরাo েতা বিল েয, আমােদর েকান েদবতা েতামার uপের েশাচনীয় ভূত চািপেয় িদেয়েছ। হুদ বলেলন- আিম 

আ াহেক সা ী কেরিছ আর েতামাo সা ী থাক েয, আমার েকান স র্ক নাi ােদর সােথ যােদর েক েতামরা শিরক 

করছ;  

66. তােক ছাড়া, েতামরা সবাi িমেল আমার aিন  করার য়াস চালাo, aতঃপর আমােক েকান aবকাশ িদo না।  

67. আিম আ াহ্র uপর িনি ত ভরসা কেরিছ িযিন আমার eবং েতামােদর পরoয়ারেদগার। পৃিথবীর বুেক িবচরণকারী 

eমন েকান াণী নাi যা ার র্পূণ আয় াধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পেথ সে হ েনi।  

68. তথািপ যিদ েতামরা মুখ েফরাo, তেব আিম েতামােদরেক তা েপৗিছেয়িছ যা আমার কােছ েতামােদর িত ে িরত 

হেয়েছ; আর আমার পালনকর্তা a  েকান জািতেক েতামােদর লািভিষ  করেবন, আর েতামরা ার িকছুi িবগড়ােত 

পারেব না; িন য়i আমার পরoয়ারেদগারi িতিট ব র েহফাজতকারী।  

69. আর আমার আেদশ যখন uপি ত হল, তখন আিম িনজ রহমেত হুদ eবং ার স ী ঈমানদারগণেক পির াণ কির 

eবং তােদরেক eক কিঠন শাি  েথেক র া কির।  

6৯. e িছল আদ জািত, যারা তােদর পালনকর্তার আয়াতেক aমা  কেরেছ, আর তদীয় রসূলগেণর aবা তা কেরেছ 

eবং েতয্ক u ত িবেরাধীেদর আেদশ পালন কেরেছ।  

71. e দুিনয়ায় তােদর িপছেন িপছেন লা’নত রেয়েছ eবং েকয়ামেতর িদেনo; েজেন রাখ, আদ জািত তােদর 

পালনকর্তােক aসব্ীকার কেরেছ, হুেদর ািত আদ জািতর িত aিভস াত রেয়েছ েজেন রাখ।  

72. আর সামুদ জািত িত তােদর ভাi সােলহ েক ে রণ কির; িতিন বলেলন-েহ আমার জািত। আ াহর বে গী কর, 

িতিন ছাড়া েতামােদর েকান uপা  নাi। িতিনi যমীন হেত েতামােদরেক পয়দা কেরেছন, ত ে  েতামােদরেক বসিত 

দান কেরেছন। aতeব; ার কােছ মা ার্থনা কর aতঃপর ারi িদেক িফের চল আমার পালনকর্তা িনকেটi 

আেছন, িতিন আহবােন সাড়া েদন সে হ েনi।  

73. তারা বলল-েহ সােলহ, iিতপূেরব্ েতামার কােছ আমােদর বড় আশা িছল। আমােদর বাপ-দাদা যা পূজা করত তুিম 

িক আমােদরেক তার পূজা করেত িনেষধ কর? িক  যার িত তুিম আমােদর আহবান জানা  আমােদর তােত eমন 

সে হ রেয়েছ েয, মন েমােটi সায় িদে  না।  
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74. সােলহ বলেলন-েহ আমার জািত! েতামরা িক মেন কর, আিম যিদ আমার পালনকর্তার প  হেত বুি  িবেবচনা 

লাভ কের থািক আর িতিন যিদ আমােক িনেজর তরফ হেত রহমত দান কের থােকন, aতঃপর আিম যিদ ার aবা  

হi তেব তার েথেক েক আমায় র া করেব? েতামরা েতা আমার িত ছাড়া িকছুi বৃি  করেত পরেব না  

75. আর েহ আমার জািত! আ াহ্র e u ীিট েতামােদর জ  িনদর্শন, aতeব তােক আ াহ্র যমীেন িবচরণ কের 

েখেত দাo, eবং তােক ম ভােব র্শo করেব না। নতুবা aিত সতব্র েতামােদরেক আযাব পাকড়াo করেব। 

76. তবু তারা uহােক বধ করল। তখন সােলহ বলেলন-েতামরা িনেজেদর গৃেহ িতনিট িদন uপেভাগ কের নাo। iহা 

eমন oয়াদা যা িম া হেব না।  

77. aতঃপর আমার আযাব যখন uপি ত হল, তখন আিম সােলহেক o তদীয় স ী ঈমানদারগণেক িনজ রহমেত u ার 

কির, eবং েসিদনকার aপমান হেত র া কির। িন য় েতামার পালনকর্তা িতিন সরব্শি মান পরা মশালী।  

78. আর ভয় র গর্জন পািপ েদর পাকড়াo করল, eবং আঘাত করল ফেল তারা িনজ িনজ গৃহসমূেহ uপুর হেয় পেড় 

েশষ হেয় েগেলা।  

79. েযন ারা েকানিদনi েসখােন িছল না। েজেন রাখ, িন য় সামুদ জািত তােদর পালনকর্তার িত aসব্ীকার 

কেরিছল। আেরা শুেন রাখ, সামুদ জািতর জ  aিভশাপ রেয়েছ।  

7৯. আর aব i আমার ে িরত েফেরশতারা i াহীেমের কােছ সুসংবাদ িনেয় eেসিছল তারা বলল সালাম, িতিনo 

বলেলন-সালাম। aতঃপর a েণর মে i িতিন eকিট ভুনা করা বাছুর িনেয় eেলন!  

81. িক  যখন েদখেলন েয, আহাে র িদেক তােদর হাত সািরত হে  না, তখন িতিন সি  হেলন eবং মেন মেন 

ােদর স ের্ক ভয় aনুভব করেত লাগেলন। তারা বলল-ভয় পােবন না। আমরা লুেতর স দােয়র িত ে িরত হেয়িছ।  

82. ার ীo িনকেটi দািড়েয়িছল, েস েহেস েফলল। aতঃপর আিম তােক iসহােকর জে র সুখবর িদলাম eবং 

iসহােকর পেরর iয়াকুেবরo।  

83. েস বলল-িক দুর্ভাগয্ আমার! আিম স ান সব করব? aথচ আিম বার্ধেকয্র েশষ াে  eেস uপনীত হেয়িছ আর 

আমার সব্ামীo বৃ , eেতা ভারী আ  কথা।  

84. তারা বলল-তুিম আ াহ্র হুকুম স ের্ক িব য়েবাধ করছ? েহ গৃহবাসীরা, েতামােদর uপর আ াহ্র রহমত o ভুত 

বরকত রেয়েছ। িন য় আ াহ্ শংিসত মিহমাময়।  
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85. aতঃপর যখন i াহীম (আঃ) eর আত  দূর হল eবং িতিন সুসংবাদ া  হেলন, তখন িতিন আমার সােথ তর্ক শুরু 

করেলন স দায় লুত স ের্ক।  

86. i াহীম (আঃ) বড়i €ধ শীল, েকামল a র, আ াহ্মুখী সে হ েনi।  

87. i াহীম, eেহন ধারণা পিরহার কর; েতামার পালনকর্তার হুকুম eেস েগেছ, eবং তােদর uপর েস আযাব aব i 

আপিতত হেব, যা কখেনা িতহত হবার নয়।  

88. আর যখন আমার ে িরত েফেরশতাগণ লুত (আঃ) eর িনকট uপি ত হল। তখন ােদর আগমেন িতিন দুিচ া  

হেলন eবং িতিন বলেত লাগেলন-আজ aতয্  কিঠন িদন।  

89. আর ার স দায়র েলােকরা u া  হয়া তার (গৃহ) পােন ছুেট আসেত লাগল। পূরব্ েথেকi তারা কু-কের্ম তৎপর 

িছল। লূত (আঃ) বলেলন-েহ আমার স দায়, eরা আমার ক া, eরা েতামােদর জ  aিধক পিব  তমা। সুতরাং 

েতামরা আ ােহ্ক ভয় কর eবং aিতিথেদর াপাের আমােক লি ত কেরা না, েতামােদর মে  িক েকান ভাল মানুষ 

েনi। 

8৯. তারা বলল তুিম েতা জানi, েতামার ক ােদর িনেয় আমােদর েকান গরজ েনi। আর আমরা িক চাi, তাo তুিম 

aব i জান।  

91. লূত (আঃ) বলেলন-হায়, েতামােদর িবরুে  যিদ আমার শি  থাকত aথবা আিম েকান সূদৃঢ় আ য় হণ করেত 

স ম হতাম।  

92. েমহমান েফেরশতাগন বলল-েহ লুত (আঃ) আমরা েতামােদর পালনকর্তার প  হেত ে িরত েফেরশতা। eরা কখেনা 

েতামার িদেক ে ৗছােত পারেব না। স তুিম িকছুটা রাত থাকেত থাকেত িনেজর েলাকজন িনেয় বাiের চেল যাo। আর 
েতামােদর েকu েযন িপছেন িফের না তাকায়। িক  েতামার ী িন য় তার uপরo তা আপিতত হেব, যা oেদর uপর 

আপিতত হেব। েভার েবলাi তােদর িত িতর সময়, েভার িক খুব িনকেট নয়?  

93. aবেশেষ যখন আমার হুকুম eেস ে ৗছাল, তখন আিম u  জনপদেক uপরেক নীেচ কের িদলাম eবং তার uপর 

ের ের াকর-পাথর বর্ষণ করলাম।  

94. যার িতিট েতামার পালনকর্তার িনকট িচি ত িছল। আর েসi পািপ েদর েথেক খুব দূেরo নয়।  

95. আর মাদiয়ানবাসীেদর িত তােদর ভাi েশায়ােয়ব (আঃ) েক ে রণ কেরিছ। িতিন বলেলন-েহ আমার স দায়! 

আ াহ্র বে গী কর, িতিন ছাড়া আমােদর েকান মাবুদ নাi। আর পিরমােপ o oজেন কম িদo না, আজ আিম 
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েতামােদরেক ভাল aব ায়i েদখিছ, িক  আিম েতামােদর uপর eমন eকিদেনর আযােবর আশ া করিছ েযিদনিট 

পিরেব নকারী।  

96. আর েহ আমার জািত, ায়িন ার সােথ িঠকভােব পিরমাপ কর o oজন দাo eবং েলাকেদর িজিনসপে  েকানরূপ 

িত কেরা না, আর পৃিথবীেত ফাসাদ কের েবড়ােব না।  

97. আ াহ্ দ  u  েতামােদর জ  u ম, যিদ েতামরা ঈমানদার হo, আর আিম েতা েতামােদর uপর সদা 

প েব ণকারী নi।  

98. তারা বলল-েহ েশায়ােয়ব (আঃ) আপনার নামায িক আপনােক iহাi িশ া েদয় েয, আমরা ঐসব uপা েদরেক 

পিরতয্াগ করব আমােদর বাপ-দাদারা যােদর uপাসনা করত? aথবা আমােদর ধন-স েদ i ামত যা িকছু কের থািক, 

তা েছেড় েদব? আপিন েতা eকজন খাস মহৎ ি  o সৎপেথর পিথক।  

99. েশায়ােয়ব (আঃ) বলেলন-েহ েদশবাসী, েতামরা িক মেন কর! আিম যিদ আমার পরoয়ারেদগােরর প  হেত সু  

দলীেলর uপর কােয়ম থািক আর িতিন যিদ িনেজর তরফ হেত আমােক u ম িরিযক দান কের থােকন, (তেব িক আিম 

ার হুকুম aমা  করেত পাির?) আর আিম চাi না েয েতামােদরেক যা ছাড়ােত চাi পের িনেজi েস কােজ িল  হব, 

আিম েতা যথাসা  েশাধরােত চাi। আ াহ্র মদদ দব্ারাi িক  কাজ হেয় থােক, আিম ার uপরi িনর্ভর কির eবং 

ারi িত িফের যাi।  

9৯. আর েহ আমার জািত! আমার সােথ িজদ কের েতামরা নূহ বা হুদ aথবা সােলহ (আঃ) eর স দায়র মত 

িনেজেদর uপর আযাব েডেক আনেব না। আর লুেতর জািত েতা েতামােদর েথেক খুব দূের নয়।  

৯1. আর েতামােদর পালনকর্তার কােছ মার্জনা চাo eবং ারi পােন িফের eেসা িন য়i আমার পরoয়ারেদগার খুবi 

েমেহরবান aিতে হময়।  

৯2. তারা বলল-েহ েশায়ােয়ব (আঃ) আপিন যা বেলেছন তার aেনক কথাi আমরা বুিঝ নাi, আমারা েতা আপনােক 

আমােদর মে  দূরব্ল ি  রূেপ মেন কির। আপনার ভাi ব রা না থাকেল আমরা আপনােক রাঘােত হতয্া করতাম। 
আমােদর দৃি েত আপিন েকান ম াদাবান ি  নন।  

৯3. েশায়ােয়ব (আঃ) বেলন-েহ আমার জািত, আমার ভাi ব রা িক েতামােদর কােছ আ াহ্র েচেয় ভাবশালী? আর 

েতামরা তােক িব ত হেয় েপছেন েফেল েরেখছ, িন য় েতামােদর কা কলাপ আমার পালনকর্তার আয়ে  রেয়েছ।  
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৯4. আর েহ আমার জািত, েতামরা িনজ ােন কাজ কের যাo, আিমo কাজ করিছ, aিচেরi জানেত পারেব কার uপর 

aপমানকর আযাব আেস আর েক িম াবাদী? আর েতামরাo aেপ ায় থাক, আিমo েতামােদর সােথ aেপ ায় রiলাম।  

৯5. আর আমার হুকুম যখন eল, আিম েশায়ােয়ব (আঃ) o ার স ী ঈমানদারগণেক িনজ রহমেত র া কির আর 

পািপ েদর uপর িবকট গর্জন পিতত হেলা। ফেল েভার না হেতi তারা িনেজেদর ঘের uপুড় হেয় পেড় রiল।  

৯6. েযন তারা েসখােন কখেনা বসবাসi কের নাi। েজেন রাখ, সামুেদর িত ধব্ংেসর মত মাদiয়ানবাসীেদর পিরনাম 

o ধব্ংস।  

৯7. আর আিম মূসা (আঃ) েক ে রণ কির আমার িনেদর্শনািদ o সু  সনদসহ;  

৯8. েফরাuন o তার পািরষদবের্গর কােছ, তবুo তারা েফরাuেনর হুকুেম চলেত থােক, aথচ েফরাuেনর েকান কথা 

ায় স ত িছল না।  

৯9. েকয়ামেতর িদন েস তার জািতর েলাকেদর আেগ আেগ থাকেব eবং তােদরেক জাহা ােমর আগুেন ে ৗেছ িদেব। 

আর েসটা aতীব িনকৃ  ান, েসখােন তারা ে ৗেছেছ। 

৯৯. আর e জগেতo তােদর েপছেন লানত রেয়েছ eবং িকয়ামেতর িদেনo; aতয্  জঘ  িতফল, যা তারা েপেয়েছ।  

211. e হে  কেয়কিট জনপেদর সামা  iতবৃ , যা আিম আপনােক েশানাি । ত ে  েকান েকানিট eখনo বর্তমান 

আেছ আর েকান েকানিটর িশকড় েকেট েদয়া হেয়েছ।  

212. আিম িক  তােদর িত জুলুম কির নাi বরং তারা িনেজরাi িনেজর uপর aিবচার কেরেছ। ফেল আ াহ্েক বাদ 

িদেয় তারা েযসব মাবুদেক ডাকেতা আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন eেস পড়ল, তখন েকu েকান কােজ আসল না। 

তারা শুধু িবপ য়i বৃি  করল।  

213. আর েতামার পরoয়ারেদগার যখন েকান পাপপূর্ণ জনপদেক ধেরন, তখন eমিনভােবi ধের থােকন। িন য় ার 

পাকড়াo খুবi মারা ক, বড়i কেঠার।  

214. িন য় iহার মে  িনদর্শন রেয়েছ eমন িতিট মানুেষর জ  েয আেখরােতর আযাবেক ভয় কের। uহা eমন 

eকিদন, েয িদন সব মানুেষi সমেবত হেব, েসিদনিট েয হািযেরর িদন।  

215. আর আিম েয uহা িবলিমব্ত কির, তা শুধু eকিট oয়াদার কারেণ যা িনর্ধািরত রেয়েছ।  
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216. েযিদন তা আসেব েসিদন আ াহ্র aনুমিত ছাড়া েকu েকান কথা বলেত পাের না। aতঃপর িকছু েলাক হেব 

হতভাগয্ আর িকছু েলাক েসৗভাগয্বান।  

217. aতeব যারা হতভাগয্ তারা েদাযেখ যােব, েসখােন তারা আর্তনাদ o িচৎকার করেত থাকেব।  

218. তারা েসখােন িচরকাল থাকেব, যতিদন আসমান o যমীন বর্তমান থাকেব। তেব েতামার িতপালক a  িকছু 

i া করেল িভ  কথা। িন য় েতামার পরoয়ারেদগার যা i া করেত পােরন।  

219. আর যারা েসৗভাগয্বান তারা েবেহশেতর মােঝ, েসখােনi িচরিদন থাকেব, যতিদন আসমান o যমীন বর্তমান 

থাকেব। তেব েতামার ভু a  িকছু i া করেল িভ  কথা। e দােনর ধারাবািহকতা কখেনা িছ  হoয়ার নয়।  

21৯. aতeব, তারা েযসেবর uপাসনা কের তুিম েস াপাের েকানরূপ ে াকায় পড়েব না। তােদর পূরব্বর্তী বাপদাদারা 

েযমন পূজা uপাসনা করত, eরাo েতমন করেছ। আর িন য় আিম তােদরেক আযােবর ভাগ িকছু মা o কম না কেরi 

পুেরাপুির দান করেবা।  

221. আর আিম মূসা (আঃ)-েক aব i িকতাব িদেয়িছলাম aতঃপর তােত িবেরাধ সৃি  হল; বলাবাহু  েতামার 

পালনকর্তার প  হেত, eকিট কথা যিদ আেগi বলা না হত, তাহেল তােদর মে  চুড়া  ফয়সালা হেয় েযত তারা e 

াপাের eমনi সে হ বণ েয, িকছুেতi িনি ত হেত পারেছ না।  

222. আর যত েলাকi েহাক না েকন, যখন সময় হেব, েতামার ভু তােদর সকেলরi আমেলর িতদান পুেরাপুির দান 

করেবন। িন য় িতিন তােদর যাবতীয় কা কলােপর খবর রােখন।  

223. aতeব, তুিম eবং েতামার সােথ যারা তoবা কেরেছ সবাi েসাজা পেথ চেল যাo-েযমন েতামায় হুকুম েদয়া 

হেয়েছ eবং সীমা ল ন করেব না, েতামরা যা িকছু করছ, িন য় িতিন তার িত দৃি  রােখন।  

224. আর পািপ েদর িত ঝুকেবঁ  না। নতুবা েতামােদরেকo আগুেন ধরেব। আর আ াহ্ তীত েতামােদর েকান ব  

নাi। aতeব েকাথাo সাহা  পােব না।  

225. আর িদেনর দুi াে i নামায িঠক রাখেব, eবং রােতর া ভােগ পূর্ণ কাজ aব i পাপ দূর কের েদয়, যারা 

রণ রােখ তােদর জ  eিট eক মহা ারক।  

226. আর €ধ ধারণ কর, িন য়i আ াহ্ পূ বানেদর িতদান িবন  কেরন না।  
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227. কােজi, েতামােদর পূরব্বতী জািত গুিলর মে  eমন সৎকর্মশীল েকন রiল না, যারা পৃিথবীেত িবপ য় সৃি  

করেত বাধা িদত; তেব মুি েময় েলাক িছল যােদরেক আিম তােদর ম  হেত র া কেরিছ। আর পািপ রা েতা েভাগ 

িবলােস ম  িছল যার সাম ী তােদরেক যেথ  েদয়া হেয়িছল। আসেল তারা িছল মহা aপরাধী।  

228. আর েতামার পালনকর্তা eমন নন েয, জনবসিতগুেলােক a ায়ভােব ধব্ংস কের েদেবন, েসখানকার েলােকরা 

সৎকর্মশীল হoয়া সে o।  

229. আর েতামার পালনকর্তা যিদ i া করেতন, তেব aব i সব মানুষেক eকi জািতস ায় পিরনত করেত 

পারেতন আর তারা িবিভ  ভােগ িবভ  হেতা না।  

22৯. েতামার পালনকর্তা যােদর uপর রহমত কেরেছন, তারা তীত সবাi িচরিদন মতেভদ করেতi থাকেব eবং 

eজ i তােদরেক সৃি  কেরেছন। আর েতামার আ াহ্র কথাi পূর্ণ হল েয, aব i আিম জাহা ামেক িজব্ন o মানুষ 

দব্ার eকেযােগ ভির্ত করব।  

231. আর আিম রসূলগেণর সব বৃ া i েতামােক বলিছ, য ারা েতামার a রেক মজবুত করিছ। আর eভােব েতামার 

িনকট মহাসতয্ eবং ঈমানদারেদর জ  নসীহত o সব্রণীয় িবষয়ব  eেসেছ।  

232. আর যারা ঈমান আেন না, তােদরেক বেল দাo েয, েতামরা িনজ িনজ aব ায় কাজ কের যাo আমরাo কাজ 

কের যাi।  

233. eবং েতামরাo aেপ া কের থাক, আমরাo aেপ ায় রiলাম।  

234. আর আ াহ্র কােছi আেছ আসমান o যমীেনর েগাপন ত ; আর সকল কােজর তয্াবর্তন ারi িদেক; 

aতeব, ারi বে গী কর eবং ার uপর ভরসা রাখ, আর েতামােদর কা কলাপ সমব্ে  েতামার পালনকর্তা িক  েব-

খবর নন।  

23. iuসূফ 

2. আিলফ-লা-ম-রা; eগুেলা সু  ে র আয়াত।  

3. আিম eেক আরবী ভাষায় েকারআন রূেপ aবতীর্ণ কেরিছ, যােত েতামরা বুঝেত পার।  

4. আিম েতামার িনকট u ম কািহনী বর্ণনা কেরিছ, েযমেত আিম e েকারআন েতামার িনকট aবতীর্ণ কেরিছ। তুিম 

eর আেগ aব i e াপাের aনবিহতেদর a র্ভূ  িছেল।  
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5. যখন iuসুফ িপতােক বললঃ িপতা, আিম সব্ে  েদেখিছ eগারিট ন েক। সু েক eবং চ েক। আিম তােদরেক 

আমার uে েশ েসজদা করেত েদেখিছ।  

6. িতিন বলেলনঃ বৎস, েতামার ভাiেদর সামেন e সব্  বর্ণনা কেরা না। তাহেল তারা েতামার িবরুে  চ া  করেব। 

িন য় শয়তান মানুেষর কা ।  

7. eমিনভােব েতামার পালনকর্তা েতামােক মেনানীত করেবন eবং েতামােক বাণীসমূেহর িনগুঢ় ত  িশ া েদেবন eবং 

পূর্ণ করেবন সব্ীয় aনু হ েতামার িত o iয়াকুব পিরবার-পিরজেনর িত; েযমন iিতপূেরব্ েতামার িপতৃপুরুষ iবরাহীম o 

iসহােকর িত পূর্ণ কেরেছন। িন য় েতামার পালনকর্তা aতয্  ানী, াময়।  

8. aব  iuসুফ o ার ভাiেদর কািহনীেত িজ াসুেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

9. যখন তারা বললঃ aব i iuসুফ o ার ভাi আমােদর িপতার কােছ আমােদর চাiেত aিধক ি য় aথচ আমরা 

eকটা সংহত শি  িবেশষ। িন য় আমােদর িপতা  াি েত রেয়েছন।  

৯. হতয্া কর iuসুফেক িকংবা েফেল আস তােক a  েকান ােন। eেত শুধু েতামােদর িতi েতামােদর িপতার 

মেনােযাগ িনিব  হেব eবং eরপর েতামরা েযাগয্ িবেবিচত হেয় থাকেব।  

21. তােদর ম  েথেক eকজন বলল, েতামরা iuসুফ েক হতয্া কেরা না, বরং েফেল দাo তােক a কূেপ যােত েকান 

পিথক তােক uিঠেয় িনেয় যায়, যিদ েতামােদর িকছু করেতi হয়।  

22. তারা বললঃ িপতাঃ াপার িক, আপিন iuসুেফর াপাের আমােদরেক িবশব্াস কেরন না ? আমরা েতা তার 

িহতাকাংখী।  

23. আগামীকাল তােক আমােদর সােথ ে রণ করুন-তৃি সহ খােব eবং েখলাধুলা করেব eবং আমরা aব i তার 

র ণােব ন করব।  

24. িতিন বলেলনঃ আমার দুি া হয় েয, েতামরা তােক িনেয় যােব eবং আিম আশ া কির েয, া  ােক েখেয় 

েফলেব eবং েতামরা তার িদক েথেক aমেনাযগী থাকেব।  

25. তারা বললঃ আমরা eকিট ভারী দল থাকা সে o যিদ া  তােক েখেয় েফেল, তেব আমরা সবi হারালাম।  

26. aতঃপর তারা যখন তােক িনেয় চলল eবং a কূেপ িনে প করেত eকমত হল eবং আিম তােক iি ত করলাম 

েয, তুিম তােদরেক তােদর e কােজর কথা বলেব eমতাব ায় েয, তারা েতামােক িচনেব না।  
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27. তারা রােতর েবলায় াদেত াদেত িপতার কােছ eল।  

28. তারা বললঃ িপতাঃ আমরা েদৗড় িতেযািগতা করেত িগেয়িছলাম eবং iuসুফেক আসবাব-পে র কােছ েরেখ 

িগেয়িছলাম। aতঃপর তােক বােঘ েখেয় েফেলেছ। আপিন েতা আমােদরেক িবশব্াস করেবন না, যিদo আমরা সতয্বাদী।  

29. eবং তারা তার জামায় কৃি ম র  লািগেয় আনল। বলেলনঃ eটা কখনi নয়; বরং েতামােদর মন েতামােদরেক 

eকটা কথা সািজেয় িদেয়েছ। সুতরাং eখন সবুর  করাi ে য়। েতামরা যা বর্ণনা করছ, েস িবষেয় eকমা  আ াহ্i 

আমার সাহা  ল।  

2৯. eবং eকিট যা ী দল eল। aতঃপর তােদর পািন সং াহকেক ে রণ করল। েস বালিত েফলল। বললঃ িক আনে র 

কথা। e েতা eকিট িকেশার তারা তােক প  গ  কের েগাপন কের েফলল। আ াহ্ খুব জােনন যা িকছু তারা 
কেরিছল।  

31. oরা তােক কম মূে  িবি  কের িদল গনাগুণিত কেয়ক েদরহাম eবং ার াপাের তারা িনের্লাভ িছল।  

32. িমসের েয ি  তােক য় করল, েস তার ীেক বললঃ eেক স ােন রাখ। স বতঃ েস আমােদর uপকাের আসেব 

aথবা আমরা তােক পু রূেপ হণ কের েনব। eমিনভােব আিম iuসুফেক eেদেশ িতি ত করলাম eবং e জে  েয 
তােক বাকয্ািদর পূর্ণ মর্ম aনুধাবেনর প িত িবষেয় িশ া েদi। আ াহ্ িনজ কােজ বল থােকন, িক  aিধকাংশ েলাক 

তা জােন না।  

33. যখন েস পূর্ণ েযৗবেন েপৗেছ েগল, তখন তােক া o বুয্ৎপি  দান করলাম। eমনিনভােব আিম 

সৎকর্মপরায়ণেদরেক িতদান েদi।  

34. আর েস েয মিহলার ঘের িছল, ঐ মিহলা তােক ফুসলােত লাগল eবং দরজাসমূহ ব  কের িদল। েস মিহলা বললঃ 

শুন! েতামােক বলিছ, eিদেক আস, েস বললঃ আ াহ্ র া করুন; েতামার সব্ামী আমার মািলক। িতিন আমােক সযে  

থাকেত িদেয়েছন। িন য় সীমা লংঘনকারীগণ সফল হয় না।  

35. িন য় মিহলা তার িবষেয় িচ া কেরিছল eবং েসo মিহলার িবষেয় িচ া করত। যিদ না েস সব্ীয় পালনকর্তার মিহমা 

aবেলাকন করত। eমিনভােব হেয়েছ, যােত আিম তার কাছ েথেক ম  িবষয় o িনরল  িবষয় সিরেয় েদi। িন য় েস 

আমার মেনানীত বা ােদর eকজন।  

36. তারা uভেয় ছুেট দরজার িদেক েগল eবং মিহলা iuসুেফর জামা িপছন িদক েথেক ি েড় েফলল। uভেয় মিহলার 

সব্ামীেক দরজার কােছ েপল। মিহলা বললঃ েয ি  েতামার পিরজেনর সােথ কুকের্মর i া কের, তােক কারাগাের 

পাঠােনা aথবা a  েকান য ণাদায়ক শাি  েদয়া ছাড়া তার আর িক শাি  হেত পাের?  
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37. iuসুফ (আঃ) বলেলনঃ েসi-আমােক আ সংবরণ না করেত ফুসিলেয়েছ। মিহলার পিরবাের জৈনক সা ী িদল েয, 

যিদ তার জামা সামেনর িদক েথেক িছ  থােক, তেব মিহলা সতয্বািদনী eবং েস িম াবািদ।  

38. eবং যিদ তার জামা েপছেনর িদক েথেক িছ  থােক, তেব মিহলা িম াবািদনী eবং েস সতয্বাদী।  

39. aতঃপর গৃহসব্ামী যখন েদখল েয, তার জামা েপছন িদক েথেক িছ , তখন েস বললঃ িন য় eটা েতামােদর ছলনা। 

িনঃসে েহ েতামােদর ছলনা খুবi মারা ক।  

3৯. iuসুফ e স  ছাড়! আর েহ নারী, e পােপর জ  মা ার্থনা কর িনঃসে েহ তুিম-i পাপাচািরনী।  

41. নগের মিহলারা বলাবিল করেত লাগল েয, আযীেযর ী সব্ীয় েগালামেক কুমতলব চিরতার্থ করার জ  ফুসলায়। েস 

তার ে েম u  হেয় েগেছ। আমরা েতা তােক কা  াি েত েদখেত পাি ।  

42. যখন েস তােদর চ া  শুনল, তখন তােদরেক েডেক পাঠাল eবং তােদর জে  eকিট েভাজ সভার আেয়াজন 

করল। েস তােদর েতয্কেক eকিট ছুির িদেয় বললঃ iuসুফ eেদর সামেন চেল eস। যখন তারা তােক েদখল, হতভমব্ 

হেয় েগল eবং আপন হাত েকেট েফলল। তারা বললঃ কখনi নয় e ি  মানব নয়। e েতা েকান মহান েফেরশতা।  

43. মিহলা বললঃ e ঐ ি , যার জে  েতামরা আমােক ভৎর্সনা করিছেল। আিম oরi মন জয় করেত েচেয়িছলাম। 

িক  েস িনেজেক িনবৃ  েরেখেছ। আর আিম যা আেদশ েদi, েস যিদ তা না কের, তেব aব i েস কারাগাের ে িরত 

হেব eবং লাি ত হেব।  

44. iuসুফ বললঃ েহ পালনকর্তা তারা আমােক েয কােজর িদেক আহবান কের, তার চাiেত আিম কারাগারi পছ  

কির। যিদ আপিন তােদর চ া  আমার uপর েথেক িতহত না কেরন, তেব আিম তােদর িত আকৃ  হেয় পড়ব eবং 

a েদর a র্ভূ  হেয় যাব।  

45. aতঃপর তার পালনকর্তা তার েদায়া কবুল কের িনেলন। aতঃপর তােদর চ া  িতহত করেলন। িন য় িতিন 

সরব্ে াতা o সরব্ ।  

46. aতঃপর eসব িনদর্শন েদখার পর তারা তােক িকছুিদন কারাগাের রাখা সমীচীন মেন করল।  

47. ার সােথ কারাগাের দুজন যুবক েবশ করল। তােদর eকজন বললঃ আিম সব্ে  েদখলাম েয, আিম মদ িন ড়াি । 

aপরজন বললঃ আিম েদখলাম েয, িনজ মাথায় রুিট বহন করিছ। তা েথেক পাখী ঠুকিরেয় খাে । আমােদর েক eর 

াখয্া বলুন। আমরা আপনােক সৎকর্মশীল েদখেত পাি ।  
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48. িতিন বলেলনঃ েতামােদরেক তয্হ েয খা  েদয়া হয়, তা েতামােদর কােছ আসার আেগi আিম তার াখয্া বেল 

েদব। e ান আমার পালনকর্তা আমােক িশ া িদেয়েছন। আিম ঐসব েলােকর ধর্ম পিরতয্াগ কেরিছ যারা আ াহ্র িত 
িবশব্াস াপন কের না eবং পরকােল aিবশব্াসী।  

49. আিম আপন িপতৃপুরুষ iবরাহীম, iসহাক o iয়াকুেবর ধর্ম aনুসরণ করিছ। আমােদর জ  েশাভা পায় না েয, 

েকান ব েক আ াহ্র aংশীদার কির। eটা আমােদর িত eবং a  সব েলােকর িত আ াহ্র aনু হ। িক  
aিধকাংশ েলাক aনু হ সব্ীকার কের না।  

4৯. েহ কারাগােরর স ীরা! পৃথক পৃথক aেনক uপা  ভাল, না পরা মশালী eক আ াহ্?  

51. েতামরা আ াহেক েছেড় িনছক কতগুেলা নােমর iবাদত কর, েসগুেলা েতামরা eবং েতামােদর বাপ-দাদারা সা  

কের িনেয়েছ। আ াহ্ eেদর েকান মাণ aবতীর্ণ কেরনিন। আ াহ্ ছাড়া কারo িবধান েদবার মতা েনi। িতিন 
আেদশ িদেয়েছন েয, িতিন তীত a  কারo iবাদত কেরা না। eটাi সরল পথ। িক  aিধকাংশ েলাক তা জােন না।  

52. েহ কারাগােরর স ীরা! েতামােদর eকজন আপন ভুেক ম পান করােব eবং িদব্তীয়জন, তােক শুেল চড়ােনা হেব। 

aতঃপর তার ম ক েথেক পাখী আহার করেব। েতামরা েয, িবষেয় জানার আ হী তার িস া  হেয় েগেছ।  

53. েয ি  স ের্ক ধারণা িছল েয, েস মুি  পােব, তােক iuসুফ বেল িদলঃ আপন ভুর কােছ আমার আেলাচনা 

করেব। aতঃপর শয়তান তােক ভুর কােছ আেলাচনার কথা ভুিলেয় িদল। ফেল ােক কেয়ক বছর কারাগাের থাকেত 
হল।  

54. বাদশাহ বললঃ আিম সব্ে  েদখলাম, সাতিট েমাটাতাজা গাভী-eেদরেক সাতিট শীর্ণ গাভী েখেয় যাে  eবং সাতিট 

সবুজ শীষ o a গুেলা শুষক। েহ পিরষদবর্গ! েতামরা আমােক আমার সব্ে র াখয্া বল, যিদ েতামরা সব্ে র াখয্ায় 

পারদর্শী হেয় থাক।  

55. তারা বললঃ eটা ক না সূত সব্ । eরূপ সব্ে র াখয্া আমােদর জানা েনi।  

56. দু’জন কারারুে র ম  েথেক েয ি  মুি  েপেয়িছল eবং দীর্ঘকাল পর রণ হেল, েস বলল, আিম েতামােদরেক 

eর াখয্া বলিছ। েতামরা আমােক ে রণ কর।  

57. েস েসখান ে ৗেছ বললঃ েহ iuসুফ! েহ সতয্বাদী! সাতিট েমাটাতাজা গাভী-তােদরেক খাে  সাতিট শীর্ণ গাভী eবং 

সাতিট সবুজ শীর্ষ o a গুেলা শুষক; আপিন আমােদরেক e সব্  স ের্ক পথিনের্দশ দান করুনঃ যােত আিম তােদর 

কােছ িফের িগেয় তােদর aবগত করােত পাির।  
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58. বললঃ েতামরা সাত বছর u ম রূেপ চাষাবাদ করেব। aতঃপর যা কাটেব, তার মে  েয সামা  পিরমাণ েতামরা 

খােব তা ছাড়া aবিশ  শ  শীষ সেমত েরেখ েদেব। 

59. eবং eরপের আসেব দূির্ভে র সাত বছর; েতামরা e িদেনর জে  যা েরেখিছেল, তা েখেয় যােব, িক  a  পিরমাণ 

তীত, যা েতামরা তুেল রাখেব।  

5৯. eর পেরi আসেব eকবছর-eেত মানুেষর uপর বৃি  বির্ষত হেব eবং eেত তারা রস িন ড়ােব।  

61. বাদশাহ্ বললঃ িফের যাo েতামােদর ভুর কােছ eবং িজে স কর তােক ঐ মিহলার সব্রূপ িক, যারা সব্ীয় হাত 

কর্তন কেরিছল! আমার পালনকর্তা েতা তােদর ছলনা সবi জােনন।  

62. বাদশাহ মিহলােদরেক বলেলনঃ েতামােদর হাল-হািককত িক, যখন েতামরা iuসুফেক আ সংবরণ েথেক 

ফুসিলেয়িছেল? তারা বললঃ আ াহ্ মহান, আমরা তার স ের্ক ম  িকছু জািন না। আযীয-পি  বললঃ eখন সতয্ কথা 

কাশ হেয় েগেছ। আিমi তােক আ সংবরণ েথেক ফুসিলেয়িছলাম eবং েস সতয্বাদী।  

63. iuসুফ বলেলনঃ eটা eজ , যােত আযীয েজেন েনয় েয, আিম েগাপেন তার সােথ িবশব্াসঘাতকতা কিরিন। আরo 

ei েয, আ াহ্ িবশব্াসঘাতকেদর তারণােক eগুেত েদন না।  

“পারা 24” 

64. আিম িনেজেক িনের্দাষ বিল না। িন য় মানুেষর মন ম  কর্ম বণ িক  েস নয়-আমার পালনকর্তা যার িত aনু হ 

কেরন। িন য় আমার পালনকর্তা মাশীল, দয়ালু।  

65. বাদশাহ বললঃ তােক আমার কােছ িনেয় eেসা। আিম তােক িনেজর িবশব্  সহচর কের রাখব। aতঃপর যখন তার 

সােথ মতিবিনময় করল, তখন বললঃ িন য়i আপিন আমার কােছ আজ েথেক িবশব্  িহসােব ম াদার ান লাভ 

কেরেছন।  

66. iuসুফ বললঃ আমােক েদেশর ধন-ভা াের িনযু  করুন। আিম িবশব্  র ক o aিধক ানবান।  

67. eমিনভােব আিম iuসুফেক েস েদেশর বুেক িত া দান কেরিছ। েস েসখান েযখােন i া ান কের িনেত পারত। 

আিম সব্ীয় রহমত যােক i া েপৗেছ েদi eবং আিম পূ বানেদর িতদান িবন  কির না। 

68. eবং ঐ েলাকেদর জ  পরকােল িতদান u ম যারা ঈমান eেনেছ o সতর্কতা aবলমব্ন কের। 

69. iuসুেফর াতারা আগমন করল, aতঃপর তার কােছ uপি ত হল। েস তােদরেক িচনল eবং তারা তােক িচনল না।  
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6৯. eবং েস যখন তােদরেক তােদর রসদ ত কের িদল, তখন েস বললঃ েতামােদর €বমাে য় ভাiেক আমার কােছ 

িনেয় eেসা। েতামরা িক েদখ না েয, আিম পুরা মাপ েদi eবং েমহমানেদরেক u ম সমাদার কির?  

71. aতঃপর যিদ তােক আমার কােছ না আন, তেব আমার কােছ েতামােদর েকান বরা  েনi eবং েতামরা আমার 

কােছ আসেত পারেব না।  

72. তারা বললঃ আমরা তার স ের্ক তার িপতােক স ত  করার েচ া করব eবং আমােদরেক eকাজ করেতi হেব।  

73. eবং েস ভৃতয্েদরেক বললঃ তােদর প মূ  তােদর রসদ-পে র মে  েরেখ দাo-স বতঃ তারা গৃেহ ে ৗেছ তা 

বুঝেত পারেব, স বতঃ তারা পুনরব্ার আসেব।  

74. তারা যখন তােদর িপতার কােছ িফের eল তখন বললঃ েহ আমােদর িপতা, আমােদর জে  খা  শে র বরা  

িনিষ  করা হেয়েছ। aতeব আপিন আমােদর ভাiেক আমােদর সােথ ে রণ করুন; যােত আমরা খা  শে র বরা  

আনেত পাির eবং আমরা aব i তার পুেরাপুির েহফাযত করব।  

75. বলেলন, আিম তার স ের্ক েতামােদরেক িক েসরূপ িবশব্াস করব, েযমন iিতপূেরব্ তার ভাi স ের্ক িবশব্াস 

কেরিছলাম? aতeব আ াহ্ u ম েহফাযতকারী eবং িতিনi সরব্ািধক দয়ালু।  

76. যখন তারা তােদর মালপ  খুলেলা তখন তারা েদখেত েপল তােদর প মূ  তােদর oপর তয্র্পণ করা হেয়েছ।তারা 

ব ,’েহ আমােদর িপতা !আমরা আর িক তয্াশা করেত পাির ? iহা আমােদর দ  প মূ্  আমােদর oপর তয্র্পণ 

করা হেয়েছ । পুনরায় আমরা আমােদর পিরবারবর্গেক খা  সাম ী eেন িদব eবং আমরা আমােদর াতার র ণােব ণ 

কিরব eবং আমরা aিতির  আর eক u  েবাঝাi প  eেন িদব ; যা আিনয়ািছ তা পিরমােণ কম । 

77. িপতা বিলল ,’আিম তােক কখেনা েতামােদর কােছ িদব না যত ণ না েতামরা আ াহর নােম a ীকার কর েয, 

েতামরা তােক আমার িনকট িনেয় আসেবi, aব  যিদ েতামরা eকা  aসহায় হেয় না পড় । তারপর যখন তারা তার 

িনকত িত া করল তখন েস বলল ,’আমরা েয িবষেয় কথা বলিছ , আ াহ তার িবধায়ক । 

78. েস বিলল ,’ েহ আমার পু গণ ! েতামরা eক দব্ার িদেয় েবশ কেরা না িভ  িভ  দব্ার িদেয় েবশ কেরা । আ াহর 

িবধােনর িবরুে  আিম তমােদর জ  িকছু কিরেত পাির না । িবধান আ াহরi । আিম তাহার oপর িনর্ভর কির eবং 

যারা িনর্ভর করেত চায় তারা আ াহর oপর িনর্ভর করুক । 

79. যখন তারা , তােদর িপতা তােদরেক েযভােব আেদশ কেরিছল েসi ভােব েবশ করল তখন আ াহর িবধােনর 

িবরুে  েসিট তােদর েকান কােজ আিসল না ; iয়া’কূব েকবল তাহার মেনর eকিট aিভ ায় পূর্ন কেরিছল eবং েস 

aব i ানী িছল , কারণ আিম তােক িশ া িদেয়িছলাম । িক  aিধকাংশ মানুষ iহার aবগত নয় । 
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7৯. তারা যখন iuসুেফর স ুেখ uপি ত হয় , তখন iuসুফ তার সেহাদরেক িনেজর কােছ রািখল eবং বিলল ,’ 

িন য়i আিম তমােদর সেহাদর , সুতরাং তারা যা করত তার জ  দুঃখ কিরo না ।‘ 

81. তারপর েস যখন তােদর সাম ীর ব া কের িদল , তখন েস তার সেহােরর মালপে  পান পা  েরেখ িদল । 

তারপর eক আহবায়ক চীৎকার কের বলল,’ েহ যা ীদল েতামরা িন য়i েচার । 

82. uহারা তােদর িদেক েচেয় বলল ,’ েতামরা কী হািরেয়ছ ? 

83. তারা বলল,’ আমরা রাজার পান পা  হািরেয়িছ ; uহা েয আিনয়া িদেব েস eক u  েবাঝাi মাল পােব eবং আিম 

uহার জািমন । 

84. uহারা বলল ,’ আ াহর শপথ ! েতামরা েতা জান আমরা ei েদেশ চুির করেত আিস নাi eবন আমরা েচার নi। 

85. তারা বলল,’ যিদ েতামরা িম বাদী হo তেব তার শাি  কী ? 

86. uহারা বলল,’ iহার শাি  যাহার মাল পাে র মে  পা িট পাoয়া যােব , েস-i তাহার িবিনময় ।‘ eiভােব আমরা 

সীমালংঘনকারীেদর শাি  িদেয় থািক । 

87.  তারপর েস তার সেহাদেরর মালপ  ত ািশ করেত লাগল ,পের তাহার সেহাদেরর মালপে র ম  েথেক পা িট 

েবর করল । ei ভােব আিম iuসুেফর জ  েকৗশল কেরিছলাম । রাজার আiেন তার সেহাদরেক েস আটক কিরেত 

পারত না , আ াহ i া না করেল । আিম যাহােক i া ম াদায় u ত কির । েতয্ক ানবান ি র oপের আেছ 

সরব্ ানী । 

88. uহারা বলল,’ েস যিদ চুির কের থােক তেব তার সেহাদরo েতা পূেরব্ চুির কিরয়ািছল । িক  iuসুফ কৃত াপার 

িনেজর মেন েগাপন রািখল eবং uহােদর িনকট কাশ কিরল না ; েস মেন মেন বলল,’ েতামােদর a া েতা হীনতর 

eবং েতামরা যা বলেছা েস সমব্ে  আ াহ সিবেশষ aিবহত । 

89. uহারা বলল ,’ েহ আযীয , iহার িপতা েতা aিতশয় বৃ ; সুতরাং iহার েল আপিন আমােদর eকজনেক রাখুন 

আমরা েতা আপনােক েদখেতিছ মহানুভব ি েদর eকজন । 

8৯. েস বলল,’ যাহার িনকট আমরা আমােদর মাল েপেয়িছ , তােক ছারা a েক রাখার aপরাধ হiেত আমরা 

আ াহর শরণ িনে  । eরূপ করেল আমরা aব i সীমালং কারী হব ।  

91. যখন uহারা তার িনকট হiেত স র্ণ িনরাশ হল , তখন uহারা িনর্জেন িগেয় পরামর্শকরেত লাগল । uহােদর 

বেয়ােজয্  ি  বিলল ,’ েতামরা িক জান না েয , েতামােদর িপতা েতামােদর িনকট হেত আ াহর নােম a ীকার 
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িনেয়েছন eবং পূেরব্o ত া iuসুেফর াপাের eকিট িট কেরিছেল । সুতরাং আিম িকছুেতi ei েদশ তয্াগ করব না 

যত ণ না আমার িপতা আমােক আনুমিত েদন aথবা আ াহ আমার জ  েকান ব া কেরন eবং িতিনi ে  

িবচারক । 

92. েতামরা েতামােদর িপতার িনকট িফের যাo eবং বল ,’ েহ আমােদর িপতা ! আপনার পু  েতা চুির কিরয়ােছ eবং 

আমরা যাহা জািন তাহারi েতয্  িব ণ িদলাম । আর aজানা াপাের আমরা সংর ণকারী নi । 

93. েয জনপেদ আমরা িছলাম uহার aিধবাসীগণেক িজ াসা করুন eবং েয যা ীদেলর সিহত আমরা eেসিছ 

তােদরেকo । আমরা aব i সতয্ বলিছ ।  

94. iয়া’ কূব বিলল ,’ না েতামােদর মন েতামােদর জ  eকিট কািহনী সািজেয় িদেয়েছ , সুতরাং পূর্ণ €ধ i ে য় ; 

হয়েতা আ াহ uহািদগেক eকসংেগ আমার িনকট আিনয়া িদেবন । aব i িতিন সরব্ , াময় । 

95. েস uহািদগ হiেত মুখ িফিরেয় িনল eবং বিলল ,’ আফেসাস iuসুেফর জ  ।‘ েশােক তার চ দব্য় সাদা হেয় 

েগিছল eবং েস িছল aসহনীয় মন ােপ ি  । 

96. uহারা বলল ,’ আ াহর শপথ ! আপিন েতা iuসুেফর কথা সদা রণ কিরেত থািকেবন যত ণ না আপিন মুমূর্ষু 

হiেবন , aথবা মৃতুয্ বরণ করেবন । 

97. েস বলল ,’ আিম আমার aসহনীয় েবদনা , আমার দুঃখ শুধু আ াহর িনকট িনেবদন করিছ eবং আিম আ াহর 

িনকট হiেত জািন যাহা েতামরা জান না । 

98. ‘েহ আমার পূ গণ ! ত া যাo , iuসুফ o তাহার সেহাদেরর aনু ধান কর eবং আ াহর আিশস হiেত েতামরা 

িনরাশ হেয়া না । কারণ আ াহর আিশস হেত েকহi িনরাশ হয় না , কােফর স দায় িতত । 

99. যখন uহারা তাহার িনকট uপি ত হল তখন বিলল ,’ েহ আযীয ! আমরা o আমােদর পিরবার পিরজন িবপ  

হiয়া পিড়য়ািছ eবং আমরা তু  পুিজ িনেয় eেসিছ ঁ ; আপিন আমােদর রসদ পূর্ণ মা ায় িদন eবং আমেদরেক দান 

করুন ; আ াহ দাতাগণেক পুর ত কিরয়া থােকন । 

9৯. েস বলল ,’ েতামরা িক জান , ত া iuসুফ o তাহার সেহাদেরর িত িকরূপ আচরণ কিরেয়িছেল , যখন েতামরা 

িছেল a  । 

৯1. uহারা বলল ,’ তেব িক তুিমi iuসুফ ? েস বলল,’ আিমi iuসুফ eবং ei আমার সেহাদর ; আ াহ েতা 

আমােদর িত aনু হ কিরেয়েছন । িন য়i েয ি  মু াকীeবং €ধ শীল ,আ াহ েসi রূপ সৎকর্মপরায়ণেদর 

মফল ন  কেরন না । 
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৯2. েস বলল,’ আ াহর শপথ! আ াহ িন য়i েতামােক আমােদর uপর াধা  িদেয়েছন eবং আমরা েতা aপরাধী 

িছলাম ।‘ 

৯3. েস বলল,’ আজ েতামােদর িবরুে  েকান aিভেযাগ েনi । আ াহ েতামােদরেক মা করুন eবং িতিনi ে  

দয়ালু । 

৯4. েতামরা আমার ei জামািট িনেয় যাo eবং iহা আমার িপতার মুেখর uপর রািখo ; িতিন দৃি  শি  িফের পােবন । 

আর েতামােদর পিরবােরর সবাiেক আমার কােছ িনেয় আস । 

৯5. তারপর যা ীদল যখন বািহর হেয় পড়ল তখন uহােদর িপতা বলল , েতামরা যিদ আমােক a কৃিত  মেন না কর 

তেব বিল , আিম iuসুেফর াণ পাি  । 

৯6. তাহারা বলল,’ আ াহর শপথ ! আপিন েতা আপনার পূরব্ িব াি েতi রেয়েছন । 

৯7. তারপর যখন সুসংবাদবাহক uপি ত হল eবং তাহার মুেখর uপর জামািট রাখল তখন েস দৃি  শি  িফের েপল । 

েস বলল,’ আিম িক েতামােদরেক বিল নাi েয , আিম আ াহর িনকট হেত সব জািন যা েতামরা জান না ।  

৯8. uহারা বলল ,’ েহ আমােদর িপতা ! আমােদর পােপর জ  মা ার্থনা করুন ; আমরা েতা aপরাধী ।            

৯9. বলেলন, সতব্রi আিম পালনকর্তার কােছ েতামােদর জ  মা চাiব। িন য় িতিন মাশীল, দয়ালূ।  

৯৯. aতঃপর যখন তারা iuসুেফর কােছ ে ৗছল, তখন iuসুফ িপতা-মাতােক িনেজর কােছ জায়গা িদেলন eবং 

বলেলনঃ আ াহ্ চােহন েতা শাি  িচে  িমসের েবশ করুন।  

211. eবং িতিন িপতা-মাতােক িসংহাসেনর uপর বসােলন eবং তারা সবাi ার সামেন েসজদাবনত হল। িতিন 

বলেলনঃ িপতা e হে  আমার iিতপূেরব্কার সব্ে র বর্ণনা আমার পালনকর্তা eেক সেতয্ পিরণত কেরেছন eবং িতিন 
আমার িত aনু হ কেরেছন। আমােক েজল েথেক েবর কেরেছন eবং আপনােদরেক াম েথেক িনেয় eেসেছন, 

শয়তান আমার o আমার ভাiেদর মে  কলহ সৃি  কের েদয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, েকৗশেল স  কেরন। 

িন য় িতিন িব , াময়।  

212. েহ পালনকর্তা আপিন আমােক রা মতাo দান কেরেছন eবং আমােক িবিভ  তাৎপ  সহ াখয্া করার িব া 

িশিখেয় িদেয়েছন। েহ নেভাম ল o ভূ-ম েলর া, আপিনi আমার কা িনরব্াহী iহকাল o পরকােল। আমােক 

iসলােমর uপর মৃতুয্দান করুন eবং আমােক সব্জনেদর সােথ িমিলত করুন।  
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213. eগুেলা aদৃে র খবর, আিম আপনার কােছ ে রণ কির। আপিন তােদর কােছ িছেলন না, যখন তারা সব্ীয় কাজ 

সা  করিছল eবং চ া  করিছল।  

214. আপিন যতi চান, aিধকাংশ েলাক িবশব্াসকারী নয়।  

215. আপিন eর জে  তােদর কােছ েকান িবিনময় চান না। eটা েতা সারা িবেশব্র জে  uপেদশ €ব নয়।  

216. aেনক িনদর্শন রেয়েছ নেভাম েল o ভু-ম েল েযগুেলার uপর িদেয় তারা পথ aিত ম কের eবং তারা eসেবর 

িদেক মেনািনেবশ কের না।  

217. aেনক মানুষ আ াহ্র িত িবশব্াস াপন কের, িক  সােথ সােথ িশরকo কের।  

218. তারা িক িনর্ভীক হেয় েগেছ e িবষেয় েয, আ াহ্র আযােবর েকান িবপদ তােদরেক আবৃত কের েফলেব aথবা 

তােদর কােছ হঠাৎ েকয়ামত eেস যােব, aথচ তারা েটরo পােব না?  

219. বেল িদনঃ ei আমার পথ। আিম আ াহ্র িদেক বুেঝ সুেঝ দাoয়াত েদi আিম eবং আমার aনুসারীরা। আ াহ্ 

পিব । আিম aংশীবাদীেদর a র্ভু  নi।  

21৯. আপনার পূেরব্ আিম যতজনেক রসূল কের পািঠেয়িছ, তারা সবাi পুরুষi িছল জনপদবাসীেদর ম  েথেক। আিম 

ােদর কােছ oহী ে রণ করতাম। তারা িক েদশ-িবেদশ মণ কের না, যােত েদেখ িনত িকরূপ পিরণিত হেয়েছ তােদর 

যারা পূেরব্ িছল ? সংযমকারীেদর জে  পরকােলর আবাসi u ম। তারা িক eখনo েবােঝ না?  

221. eমনিক যখন পয়গমব্রগণ €নরাে  পিতত হেয় েযেতন, eমনিক eরূপ ধারণা করেত শুরু করেতন েয, তােদর 

aনুমান বুিঝ িম ায় পিরণত হoয়ার uপ ম হেয়িছল, তখন তােদর কােছ আমার সাহা  েপৗেছ। aতঃপর আিম যােদর 

েচেয়িছ তারা u ার েপেয়েছ। আমার শাি  aপরাধী স দায় েথেক িতহত হয় না।  

222. তােদর কািহনীেত বুি মানেদর জ  রেয়েছ চুর িশ ণীয় িবষয়, eটা েকান মনগড়া কথা নয়, িক  যারা িবশব্াস 

াপন কের তােদর জে  পূেরব্কার কালােমর সমর্থন eবং েতয্ক ব র িববরণ রহমত o েহদােয়ত।  

24. রা’দ 

2. আিলফ-লাম-মীম-রা; eগুেলা িকতােবর আয়াত। যা িকছু আপনার পালনকর্তার প  েথেক aবতীর্ণ হেয়েছ, তা সতয্। 

িক  aিধকাংশ মানুষ eেত িবশব্াস কের না।  
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3. আ াহ্, িযিন uের্ধ েদেশ াপন কেরেছন্ আকাশম লীেক  তীত। েতামরা েসগুেলা েদখ। aতঃপর িতিন আরেশর 

uপর সমাসীন হেয়েছন। eবং সূ  o চ েক কের্ম িনেয়ািজত কেরেছন। েতয্েক িনির্দ  সময় েমাতােবক আবর্তন কের। 
িতিন সকল িবষয় পিরচালনা কেরন, িনদর্শনসমূহ কাশ কেরন, যােত েতামরা সব্ীয় পালনকর্তার সােথ সা াত সমব্ে  

িনি ত িবশব্াসী হo।  

4. িতিনi ভুম লেক িবসতৃত কেরেছন eবং তােত পাহাড় পরব্ত o নদ-নদী াপন কেরেছন eবং েতয্ক ফেলর মে  

দু’দু কার সৃি  কের েরেখেছন। িতিন িদনেক রাি  দব্ারা আবৃত কেরন। eেত তােদর জে  িনদর্শণ রেয়েছ, যারা িচ া 

কের। 

5. eবং যিমেন িবিভ  শ  ে  রেয়েছ-eকিট aপরিটর সােথ সংল  eবং আ েরর বাগান আেছ আর শ  o খর্জু◌ুর 

রেয়েছ-eকিটর মূল aপরিটর সােথ িমিলত eবং কতক িমিলত নয়। eগুেলা েক eকi পািন দব্ারা েসচ করা হয়। আর 

আিম সব্ােদ eকিটেক aপরিটর চাiেত uৎকৃ তর কের েদi। eগুেলার মে  িনদর্শণ রেয়েছ তােদর জ  যারা িচ া 
ভাবনা কের।  

6. যিদ আপিন িব েয়র িবষয় চান, তেব তােদর eকথা িব য়কর েয, আমরা যখন মািট হেয় যাব, তখনo িক নতুন 

ভােব সৃি    হব? eরাi সব্ীয় পালনকর্তার স ায় aিবশব্াসী হেয় েগেছ, eেদর গর্দােনi েলৗহ-শৃংখল পড়েব eবং eরাi 

েদাযখী eরা তােত িচরকাল থাকেব।  

7. eরা আপনার কােছ ম েলর পিরবের্ত ত aম ল কামনা কের। তােদর পূেরব্ aনুরূপ aেনক শাি া  জনেগা ী 

aিত া  হেয়েছ। আপনার পালনকর্তা মানুষেক তােদর a ায় সেতব্o মা কেরন eবং আপনার পালনকর্তা কিঠন 
শাি দাতা o বেট।  

8. কােফররা বেলঃ ার িত ার পালনকর্তার প  েথেক েকান িনদর্শন aবতীর্ণ হল না েকন? আপনার কাজ েতা ভয় 

দর্শন করাi eবং েতয্ক স দােয়র জে  পথ দর্শক হেয়েছ। 

9. আ াহ্ জােনন েতয্ক নারী যা গর্ভধারণ কের eবং জরা েত যা স িচত o বির্ধত হয়। eবং ার কােছ েতয্ক 

ব রi eকটা পিরমাণ রেয়েছ।  

৯. িতিন সকল েগাপন o কা  িবষয় aবগত, মেহা ম, সেরব্া  ম াদাবান।  

21. েতামােদর মে  েকu েগাপেন কথা বলুক বা তা সশে  কাশ করুক, রােতর a কাের েস আ েগাপন করুক বা 

কা  িদবােলােক িবচরণ করুক, সবাi ার িনকট সমান।  
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22. ার প  েথেক aনুসরণকারী রেয়েছ তােদর aে  eবং প ােত, আ াহ্র িনের্দেশ তারা oেদর েহফাযত কের। 

আ াহ্ েকান জািতর aব া পিরবর্তন কেরন না, েয প  না তারা তােদর িনেজেদর aব া পিরবর্তন কের। আ াহ্ 

যখন েকান জািতর uপর িবপদ চান, তখন তা রদ হoয়ার নয় eবং িতিন তীত তােদর েকান সাহা কারী েনi।  

23. িতিনi েতামােদরেক িবদুয্ৎ েদখান ভেয়র জে  eবং আশার জে  eবং uি ত কেরন ঘন েমঘমালা। 

24. ার শংসা পাঠ কের ব  eবং সব েফেরশতা, সভেয়। িতিন ব পাত কেরন, aতঃপর যােক iচছা, তােক তা দব্ারা 

আঘাত কেরন; তথািপ তারা আ াহ্ স ের্ক িবত া কের, aথচ িতিন মহাশি শালী।  

25. সেতয্র আহবান eকমা  ারi eবং তােক ছাড়া যােদরেক ডােক, তারা তােদর েকান কােজ আেস না; oেদর 

দৃ া  েসরূপ, েযমন েকu দু’ হাত পািনর িদেক সািরত কের যােত পািন তার মুেখ ে ৗেছ যায়। aথচ পািন েকান সময় 

ে ৗছােব না। কােফরেদর যত আহবান তার সবi পথ তা। 

26. আ াহেক েসজদা কের যা িকছু নেভাম েল o ভূম েল আেছ i ায় aথবা aিন ায় eবং তােদর িত ায়াo 

সকাল-স য্ায়।  

27. িজে স করুন নেভাম ল o ভুম েলর পালনকর্তা েক? বেল িদনঃ আ াহ্! বলুনঃ তেব িক েতামরা আ াহ্ তীত 

eমন aিভভাবক ি র কেরছ, যারা িনেজেদর ভাল-মে র o মািলক নয়? বলুনঃ a  চ ান িক সমান হয়? aথবা 

েকাথাo িক a কার o আেলা সমান হয়। তেব িক তারা আ াহ্র জ  eমন aংশীদার ি র কেরেছ েয, তারা িকছু সৃি  

কেরেছ, েযমন সৃি  কেরেছন আ াহ্? aতঃপর তােদর সৃি  eরূপ িব াি  ঘিটেয়েছ? বলুনঃ আ াহ্i েতয্ক ব র 

া eবং িতিন eকক, পরা মশালী।  

28. িতিন আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরন। aতঃপর ে াতধারা বািহত হেত থােক িনজ িনজ পিরমাণ aনুযায়ী। 

aতঃপর ে াতধারা ীত েফনারািশ uপের িনেয় আেস। eবং aল ার aথবা €তজসপে র জে  েয ব েক আগুেন u  
কের, তােতo েতমিন েফনারািশ থােক। eমিন ভােব আ াহ্ সতয্ o aসেতয্র দৃ া  দান কেরন। aতeব, েফনা েতা 

শুিকেয় খতম হেয় যায় eবং যা মানুেষর uপকাের আেস, তা জিমেত aবিশ  থােক। আ াহ্ eমিনভােব দৃ া সমূহ 

বর্ণনা কেরন। 

 29. যারা পালনকর্তার আেদশ পালন কের, তােদর জ  u ম িতদান রেয়েছ eবং যারা আেদশ পালন কের না, যিদ 

তােদর কােছ জগেতর সবিকছু থােক eবং তার সােথ তার সমপিরমাণ আরo থােক, তেব সবi িনেজেদর মুি পণ সব্রূপ 

িদেয় েদেব। তােদর জে  রেয়েছ কেঠার িহসাব। তােদর আবাস হেব জাহা াম। েসটা কতiনা িনকৃ  aব ান।  
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2৯. েয ি  জােন েয, যা িকছু পালনকর্তার প  েথেক আপনার িত aবর্তীর্ণ হেয়েছ তা সতয্ েস িক ঐ ি র সমান, 

েয a ? তারাi েবােঝ, যারা েবাধশি  স ।  

31. eরা eমন েলাক, যারা আ াহ্র িত িত পূর্ণ কের eবং a ীকার ভ  কের না।  

32. eবং যারা বজায় রােখ ঐ স র্ক, যা বজায় রাখেত আ াহ্ আেদশ িদেয়েছন eবং সব্ীয় পালনকর্তােক ভয় কের eবং 

কেঠার িহসােবর আশ া রােখ।  

33. eবং যারা সব্ীয় পালনকর্তার স ি র জে  সবুর কের, নামায িত া কের আর আিম তােদরেক যা িদেয়িছ, তা 

েথেক েগাপেন o কা  য় কের eবং যারা মে র িবপরীেত ভাল কের, তােদর জে  শুভ পিরনাম-  

34. ায়ী জা াত, তােত তারা েবশ করেব eবং তােদর সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, সব্ামী- ী o স ােনরা। েফেরশতারা 

তােদর কােছ আসেব েতয্ক দরজা িদেয়।  

35. বলেবঃ েতামােদর সবুেরর কারেণ েতামােদর uপর শাি  বির্ষত েহাক। আর েতামােদর e পিরণাম-গৃহ কতi না 

চমৎকার।  

36. eবং যারা আ াহ্র a ীকারেক দৃঢ় o পাকা-েপা  করার পর তা ভ  কের, আ াহ্ েয, স র্ক বজায় রাখেত 

আেদশ কেরেছন, তা িছ  কের eবং পৃিথবীেত aশাি  সৃি  কের, oরা ঐ সম  েলাক যােদর জে  রেয়েছ aিভস াত 

eবং oেদর জে  রেয়েছ কিঠন আযাব।  

37. আ াহ্ যার জে  i া রুযী শ  কেরন eবং সংকুিচত কেরন। তারা পাির্থব জীবেনর িত মু । পাির্থবজীবন 

পরকােলর সামেন aিত সামা  স দ ছাড়া আর িকছুi  নয়।  

38. কােফররা বেলঃ ার িত ার পালনকর্তার প  েথেক েকান িনদর্শন েকন aবতীর্ণ হেলা না? বেল িদন, আ াহ 

যােক i া পথ  কেরন eবং েয, মেনািনেবশ কের, তােক িনেজর িদেক পথ দর্শন কেরন।  

39. যারা িবশব্াস াপন কের eবং তােদর a র আ াহ্র িযিকর দব্ারা শাি  লাভ কের; েজেন রাখ, আ াহ্র িযিকর 

দব্ারাi a র সমূহ শাি  পায়।  

3৯. যারা িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম স াদন কের, তােদর জে  রেয়েছ সুসংবাদ eবং মেনারম তয্াবর্তণ ল।  

41. eমিনভােব আিম আপনােক eকিট u েতর মে  ে রণ কেরিছ। তােদর পূেরব্ aেনক u ত aিত া  হেয়েছ। যােত 

আপিন তােদরেক ঐ িনের্দশ শুিনেয় েদন, যা আিম আপনার কােছ ে রণ কেরিছ। তথািপ তারা দয়াময়েক aসব্ীকার কের। 
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বলুনঃ িতিনi আমার পালনকর্তা। িতিন তীত কারo uপাসনা নাi। আিম ার uপরi ভরসা কেরিছ eবং ার িদেকi 
আমার তয্াবর্তণ।  

42. যিদ েকান েকারআন eমন হত, যার সাহাে  পাহাড় চলমান হয় aথবা যমীন খি ত হয় aথবা মৃতরা কথা বেল, 

তেব িক হত? বরং সব কাজ েতা আ াহ্র হােত। ঈমানদাররা িক e াপাের িনি ত নয় েয, যিদ আ াহ্ চাiেতন, তেব 

সব মানুষেক সৎপেথ পিরচািলত করেতন? কােফররা তােদর কৃতকের্মর কারেণ সব সময় আঘাত েপেত থাকেব aথবা 

তােদর গৃেহর িনকটবর্তী ােন আঘাত েনেম আসেব, েয, প  আ াহ্র oয়াদা না আেস। িন য় আ াহ্ oয়াদার 

েখলাফ কেরন না।  

43. আপনার পূেরব্ কত রাসূেলর সােথ ঠা া করা হেয়েছ। aতঃপর আিম কােফরেদরেক িকছু aবকাশ িদেয়িছ। , eর 

পর তােদরেক পাকড়াo কেরিছ। aতeব েকমন িছল আমার শাি ।  

44. oরা েতয্েকi িক মাথার uপর সব্ সব্ কৃতকর্ম িনেয় দ ায়মান নয়? eবং তারা আ াহ্র জ  aংশীদার সা  কের। 

বলুন; নাম বল aথবা খবর দাo পৃিথবীর eমন িকছু িজিনস স ের্ক যা িতিন জােনন না? aথবা aসার কথাবার্তা 

বলছ? বরং সুেশািভত করা হেয়েছ কােফরেদর জে  তােদর তারণােক eবং তােদরেক সৎপথ েথেক বাধা দান করা 

হেয়েছ। আ াহ্ যােক পথ  কেরন, তার েকান পথ দর্শক েনi।  

45. দুিনয়ার জীবেনi eেদর জ  রেয়েছ আযাব eবং aিত aব  আেখরােতর জীবন কেঠারতম। আ াহ্র কবল 

েথেক তােদর েকান র াকারী েনi।  

46. পরেহযগারেদর জে  িত ত জা ােতর aব া ei েয, তার িনে  িনর্ঝিরণীসমূহ বািহত হয়। তার ফলসমূহ 

িচর ায়ী eবং ছায়াo। eটা তােদর িতদান, যারা সাবধান হেয়েছ eবং কােফরেদর িতফল aি ।  

47. eবং যােদরেক আিম  িদেয়িছ, তারা আপনার িত যা aবতীর্ণ হেয়েছ, তার জ  আনি ত হয় eবং েকান 

েকান দল eর েকান েকান িবষয় aসব্ীকার কের। বলুন, আমােক eরূপ আেদশi েদয়া হেয়েছ েয, আিম আ াহ্র 

iবাদত কির। eবং ার সােথ aংশীদার না কির। আিম ার িদেকi দাoয়াত েদi eবং ার কােছi আমার তয্াবর্তন।  

48. eমিনভােবi আিম e েকারআনেক আরবী ভাষায় িনের্দশরূেপ aবতীর্ণ কেরিছ। যিদ আপিন তােদর বৃি র aনুসরণ 

কেরন আপনার কােছ ান ে ৗছার পর, তেব আ াহর কবল েথেক আপনার না েকান সাহা কারী আেছ eবং না 

েকান র াকারী।  

49. আপনার পূেরব্ আিম aেনক রসূল ে রণ কেরিছ eবং ােদরেক প ী o স ান-স িত িদেয়িছ। েকান রসূেলর eমন 

সা  িছল না েয আ াহ্র িনের্দশ ছাড়া েকান িনদর্শন uপি ত কের। েতয্কিট oয়াদা িলিখত আেছ।  
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4৯. আ াহ্ যা i া িমিটেয় েদন eবং বহাল রােখন eবং মূল  ার কােছi রেয়েছ।  

51. আিম তােদর সােথ েয oয়াদা কেরিছ, তার েকান eকিট যিদ আপনােক েদিখেয় েদi িকংবা আপনােক uিঠেয় েনi, 

তােত িক আপনার দািয়তব্ েতা েপৗেছ েদয়া eবং আমার দািয়তব্ িহসাব েনয়া।  

52. তারা িক েদেখ না েয, আিম তােদর েদশেক চতুির্দক েথেক সমােন স িচত কের আসিছ? আ াহ্ িনের্দশ েদন। ার 

িনের্দশেক প ােত িনে পকারী েকu েনi। িতিন ত িহসাব হণ কেরন।  

53. তােদর পূেরব্ যারা িছল, তারা চ া  কেরেছ। আর সকল চ া  েতা আ াহ্র হােতi আেছ। িতিন জােনন েতয্ক 

ি  যা িকছু কের। কােফররা েজেন েনেব েয, পর জীবেনর আবাস ল কােদর জ  রেয়েছ। 

54. কােফররা বেলঃ আপিন ে িরত ি  নন। বেল িদন, আমার o েতামােদর মে  কৃ  সা ী হে ন আ াহ্ eবং ঐ 

ি , যার কােছ ে র ান আেছ। 

25. i াহীম 

2. আিলফ-লাম-রা; eিট eকিট , যা আিম আপনার িত নািযল কেরিছ-যােত আপিন মানুষেক a কার েথেক 

আেলার িদেক েবর কের আেনন-পরা া , শংসার েযাগয্ পালনকর্তার িনের্দেশ ারi পেথর িদেক।  

3. িতিন আ াহ্; িযিন নেভাম ল o ভূ-ম েলর সবিকছুর মািলক। কােফরেদর জে  িবপদ রেয়েছ, কেঠার আযাব;  

4. যারা পরকােলর চাiেত পাির্থব জীবনেক পছ  কের; আ াহ্র পেথ বাধা দান কের eবং তােত ব তা aেনব্ষণ 

কের, তারা পথ ভুেল দূের পেড় আেছ। 

5. আিম সব পয়গমব্রেকi তােদর সব্জািতর ভাষাভাষী কেরi ে রণ কেরিছ, যােত তােদরেক পির ার েবাঝােত পাের। 

aতঃপর আ াহ্ যােক i া, পথঃ  কেরন eবং যােক i া সৎপথ দর্শন কেরন। িতিন পরা া , াময়।  

6. আিম মূসােক িনদর্শনাবলী সহ ে রণ কেরিছলাম েয, সব্জািতেক a কার েথেক আেলার িদেক আনয়ন eবং 

তােদরেক আ াহ্র িদনসমূহ রণ করান। িন য় eেত েতয্ক €ধ শীল কৃতে র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ। 

7. যখন মূসা সব্জািতেক বলেলনঃ েতামােদর িত আ াহ্র aনু হ রণ কর যখন িতিন েতামােদরেক েফরাuেনর 

স দােয়র কবল েথেক মুি  েদন। তারা েতামােদরেক aতয্  িনকৃ  ধরেনর শাি  িদত, েতামােদর েছেলেদরেক হতয্া 

করত eবং েতামােদর েমেয়েদরেক জীিবত রাখত। eবং eেত েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক িবরাট পরী া হেয়িছল।  
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8. যখন েতামােদর পালনকর্তা েঘাষণা করেলন েয, যিদ কৃত তা সব্ীকার কর, তেব েতামােদরেক আরo েদব eবং যিদ 

aকৃত  হo তেব িন য়i আমার শাি  হেব কেঠার।  

9. eবং মূসা বলেলনঃ েতামরা eবং পৃিথবীর সবাi যিদ কুফরী কর, তথািপ আ াহ্ aমুখােপ ী, যাবতীয় গুেনর আধার।  

৯. েতামােদর কােছ িক েতামােদর পূরব্বর্তী স দায়-নুহ, আদ o সামুেদর eবং তােদর পরবর্তীেদর খবর েপৗেছিন? তােদর 

িবষেয় আ াহ্ ছাড়া আর েকu জােন না। তােদর কােছ তােদর পয়গমব্র মানািদ িনেয় আগমন কেরন। aতঃপর তারা 
িনেজেদর হাত িনেজেদর মুেখ েরেখ িদেয়েছ eবং বেলেছঃ যা িকছু সহ েতামােদরেক ে রণ করা হেয়েছ, আমরা তা 

মািন না eবং েয পেথর িদেক েতামরা আমােদরেক দাoয়াত দাo, েস স ের্ক আমােদর মেন সে হ আেছ, যা 

আমােদরেক uৎক ায় েফেল েরেখেছ।  

21. তােদর পয়গমব্রগণ বেলিছেলনঃ আ াহ্ স ের্ক িক সে হ আেছ, িযিন নেভাম ল o ভুম েলর া? িতিন 

েতামােদরেক আহবান কেরন যােত েতামােদর িকছু গুনাহ মা কেরন eবং িনির্দ  েময়াদ প  েতামােদর সময় েদন। 
তারা বলতঃ েতামরা েতা আমােদর মতi মানুষ! েতামরা আমােদরেক ঐ uপা  েথেক িবরত রাখেত চাo, যার iবাদত 

আমােদর িপতৃপুরুষগণ করত। aতeব েতামরা েকান সু  মাণ আনয়ন কর। 

22. তােদর পয়গমব্র তােদরেক বেলনঃ আমারাo েতামােদর মত মানুষ, িক  আ াহ্ বা ােদর ম  েথেক যার uপের 

i া, aনু হ কেরন। আ াহ্র িনের্দশ তীত েতামােদর কােছ মাণ িনেয় আসা আমােদর কাজ নয়; ঈমানদারেদর 

আ াহ্র uপর ভরসা করা চাi।  

23. আমােদর আ াহ্র uপর ভরসা না করার িক কারণ থাকেত পাের, aথচ িতিন আমােদরেক আমােদর পথ বেল 

িদেয়েছন। েতামরা আমােদরেক েয পীড়ন কেরছ, তার জ  আমরা সবুর করব। ভরসাকািরগেণর আ াহ্র uপরi ভরসা 

করা uিচত।  

24. কােফররা পয়গমব্রগণেক বেলিছলঃ আমরা েতামােদরেক েদশ েথেক েবর কের েদব aথবা েতামরা আমােদর ধের্ম 

িফের আসেব। তখন তােদর কােছ তােদর পালনকর্তা oহী ে রণ করেলন েয, আিম জািলমেদরেক aব i ধব্ংস কের 

েদব।  

25. তােদর পর েতামােদরেক েদেশ িতি ত করব। eটা ঐ ি  পায়, েয আমার সামেন দ ায়মান হoয়ােক eবং 

আমার আযােবর oয়াদােক ভয় কের।  

26. পয়গমব্রগণ ফয়সালা চাiেত লাগেলন eবং েতয্ক aবা , হঠকারী র্থ কাম হল।  

27. তার েপছেন েদাযখ রেয়েছ। তােত পূজঁ  িমশােনা পািন পান করােনা হেব। 
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28. েঢাক িগেল তা পান করেব। eবং গলার িভতের েবশ করেত পারেব না। িত িদক েথেক তার কােছ মৃতুয্ আগমন 

করেব eবং েস মরেব না। তার প ােতo রেয়েছ কেঠার আযাব।  

29. যারা সব্ীয় পালনকর্তার স ার aিবশব্াসী তােদর aব া ei েয, তােদর কর্মসমূহ ছাiভে র মত যার uপর িদেয় বল 

বাতাস বেয় যায় ধূিলঝেড়র িদন। তােদর uপার্জেনর েকান aংশi তােদর করতলগত হেব না। eটাi দুরবর্তী পথ তা।  

2৯. তুিম িক েদখিন েয, আ াহ্ নেভাম ল o ভুম ল যথািবিধ সৃি  কেরেছন? যিদ িতিন i া কেরন, তেব 

েতামােদরেক িবলুি েত িনেয় যােবন eবং নতুন সৃি  আনয়ন করেবন।  

31. eটা আ াহ্র পে  েমােটi কিঠন নয়।  

32. সবাi আ াহ্র সামেন দ ায়মান হেব eবং দুরব্েলরা তােদরেক বলেবঃ আমরা েতা েতামােদর aনুসারী িছলাম- 

aতeব, েতামরা আ াহ্র আযাব েথেক আমােদরেক িকছুমা  র া করেব িক? তারা বলেবঃ যিদ আ াহ্ আমােদরেক 

সৎপথ েদখােতন, তেব আমরা aব i েতামােদর েক সৎপথ েদখাতাম। eখন েতা আমােদর €ধ চুয্ত হi িকংবা সবুর 

কির-সবi আমােদর জে  সমান আমােদর েরহাi েনi।  

33. যখন সব কােজর ফায়সলা হেয় যােব, তখন শয়তান বলেবঃ িন য় আ াহ্ েতামােদরেক সতয্ oয়াদা িদেয়িছেলন 

eবং আিম েতামােদর সােথ oয়াদা কেরিছ, aতঃপর তা ভ  কেরিছ। েতামােদর uপর েতা আমার েকান মতা িছল না, 

িক  eতটুকু েয, আিম েতামােদরেক েডেকিছ, aতঃপর েতামরা আমার কথা েমেন িনেয়ছ। aতeব েতামরা আমােক 

ভৎর্সনা কেরা না eবং িনেজেদরেকi ভৎর্সনা কর। আিম েতামােদর u াের সাহা কারী নi। eবং েতামরাo আমার 
u াের সাহা কারী নo। iেতাপূেরব্ েতামরা আমােক েয আ াহ্র শরীক কেরিছেল, আিম তা aসব্ীকার কির। িন য় 

যারা জােলম তােদর জে  রেয়েছ য ণাদায়ক শাি ।  

34. eবং যারা িবশব্াস াপণ কের eবং সৎকর্ম স াদন কের তােদরেক eমন u ােন েবশ করােনা হেব, যার 

পাদেদশ িদেয় িনর্ঝিরনী সমূহ বািহত হেব তারা তােত পালনকর্তার িনের্দেশ aন কাল থাকেব। েযখােন তােদর স াষণ 
হেব সালাম।  

35. তুিম িক ল য্ কর না, আ াহ্ তা’আলা েকমন uপমা বর্ণনা কেরেছনঃ পিব  বাকয্ হেলা পিব  বৃে র মত। তার 

িশকড় মজবুত eবং শাখা আকােশ uি ত। 

36. েস পালনকর্তার িনের্দেশ aহরহ ফল দান কের। আ াহ্ মানুেষর জে  দৃ া  বর্ণণা কেরন-যােত তারা িচ াভাবনা 

কের।  
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37. eবং েনাংরা বােকয্র uদাহরণ হেলা েনাংরা বৃ । eেক মািটর uপর েথেক uপেড় েনয়া হেয়েছ। eর েকান ি িত 

েনi।  

38. আ াহ্ তা’আলা মুিমনেদরেক মজবুত বাকয্ দব্ারা মজবুত কেরন। পাির্থবজীবেন eবং পরকােল। eবং আ াহ্ 

জােলমেদরেক পথ  কেরন। আ াহ্ যা i া, তা কেরন।  

39. তুিম িক তােদর েক েদখিন, যারা আ াহ্র েনয়ামতেক কুফের পিরণত কেরেছ eবং সব্-জািতেক স ুখীন কেরেছ 

ধব্ংেসর আলেয়।  

3৯. েদাযেখর? তারা তােত েবশ করেব েসটা কতi না ম  আবাস।  

41. eবং তারা আ াহ্র জে  সমক  ি র কেরেছ, যােত তারা তার পথ েথেক িবচুয্ত কের েদয়। বলুনঃ মজা uপেভাগ 

কের নাo। aতঃপর েতামােদরেক aি র িদেকi িফের েযেত হেব। 

42. আমার বা ােদরেক বেল িদন যারা িবশব্াস াপন কেরেছ, তারা নামায কােয়ম রাখুক eবং আমার েদয়া িরিযক 

েথেক েগাপেন o কাে  য় করুক ঐিদন আসার আেগ, েযিদন েকান েবচা েকনা েনi eবং ব তব্o েনi।  

43. িতিনi আ াহ্, িযিন নেভাম ল o ভুম ল সৃি  কেরেছন eবং আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কের aতঃপর তা দব্ারা 

েতামােদর জে  ফেলর িরিযক uৎপ  কেরেছন eবং েনৗকােক েতামােদর আ াবহ কেরেছন, যােত ার আেদেশ সমুে  

চলা েফরা কের eবং নদ-নদীেক েতামােদর েসবায় িনেয়ািজত কেরেছন।  

44. eবং েতামােদর েসবায় িনেয়ািজত কেরেছন সূ েক eবং চ েক সরব্দা eক িনয়েম eবং রাি  o িদবােক েতামােদর 

কােজ লািগেয়েছন।  

45. েয সকল ব  েতামরা েচেয়ছ, তার েতয্কিট েথেকi িতিন েতামােদরেক িদেয়েছন। যিদ আ াহ্র েনয়ামত গণনা 

কর, তেব গুেণ েশষ করেত পারেব না। িন য় মানুষ aতয্  a ায়কারী, aকৃত ।  

46. যখন i াহীম বলেলনঃ েহ পালনকর্তা, e শহরেক শাি ময় কের িদন eবং আমােক o আমার স ান স িতেক মূির্ত 

পূজা েথেক দূের রাখুন।  

47. েহ পালনকর্তা, eরা aেনক মানুষেক িবপথগামী কেরেছ। aতeব েয আমার aনুসরণ কের, েস আমার eবং েকu 

আমার aবা তা করেল িন য় আপিন মাশীল, পরম দয়ালু।  
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48. েহ আমােদর পালনকর্তা, আিম িনেজর eক স ানেক েতামার পিব  গৃেহর সি কেট চাষাবাদহীন uপতয্কায় আবাদ 

কেরিছ; েহ আমােদর পালনকর্তা, যােত তারা নামায কােয়ম রােখ। aতঃপর আপিন িকছু েলােকর a রেক তােদর িত 

আকৃ  করুন eবং তােদরেক ফলািদ দব্ারা রুযী দান করুন, স বতঃ তারা কৃত তা কাশ করেব  

49. েহ আমােদর পালনকর্তা, আপিন েতা জােনন আমরা যা িকছু েগাপেন কির eবং যা িকছু কা  কির। আ াহ্র 

কােছ পৃিথবীেত o আকােশ েকান িকছুi েগাপন নয়।  

4৯. সম  শংসা আ াহ্রi, িযিন আমােক ei বার্ধেকয্ iসমাঈল o iসহাক দান কেরেছন িন য় আমার পালনকর্তা 

েদায়া বণ কেরন।  

51. েহ আমার পালনকর্তা, আমােক নামায কােয়মকারী করুন eবং আমার স ানেদর মে  েথেকo। েহ আমােদর 

পালনকর্তা, eবং কবুল করুন আমােদর েদায়া।  

52. েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােক, আমার িপতা-মাতােক eবং সব মুিমনেক মা করুন, েযিদন িহসাব কােয়ম 

হেব। 

53. জােলমরা যা কের, েস স ের্ক আ াহেক কখনo েবখবর মেন কেরা না তােদরেক েতা ঐ িদন প  aবকাশ 

িদেয় েরেখেছন, েযিদন চ সমূহ ি র হেব।  

54. তারা ম ক uপের তুেল ভীত-িবহবল িচে  েদৗড়ােত থাকেব। তােদর িদেক তােদর দৃি  িফের আসেব না eবং 

তােদর a র uদাস হেব।  

55. মানুষেক ঐ িদেনর ভয় দর্শন করুন, েযিদন তােদর কােছ আযাব আসেব। তখন জােলমরা বলেবঃ েহ আমােদর 

পালনকর্তা, আমােদরেক সামা  েময়াদ প  সময় িদন, যােত আমরা আপনার আহবােন সাড়া িদেত eবং পয়গমব্রগেণর 

aনুসরণ করেত পাির। েতামরা িক iেতাপূেরব্ কসম েখেত না েয, েতামােদরেক দুিনয়া েথেক েযেত হেব না? 

56. েতামরা তােদর বাসভূিমেতi বসবাস করেত, যারা িনেজেদর uপর জুলুম কেরেছ eবং েতামােদর জানা হেয় 

িগেয়িছল েয, আিম তােদর সােথ িকরূপ বহার কেরিছ eবং আিম েতামােদরেক oেদর সব কািহনীi বর্ণনা কেরিছ।  

57. তারা িনেজেদর মে  ভীষণ চ া  কের িনেয়েছ eবং আ াহ্র সামেন রি ত আেছ তােদর কু-চ া । তােদর 

কুটেকৗশল পাহাড় টিলেয় েদয়ার মত হেব না।  

58. aতeব আ াহ্র িত ধারণা কেরা না েয, িতিন রসূলগেণর সােথ কৃত oয়াদা ভ  করেবন িন য় আ াহ্ 

পরা মশালী, িতেশাধ হণকারী। 
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59. েযিদন পিরবির্তত করা হেব e পৃিথবীেক a  পৃিথবীেত eবং পিরবির্তত করা হেব আকাশ সমূহেক eবং েলােকরা 

পরা মশালী eবং আ াহ্র সামেন েপশ হেব। 

5৯. তুিম ঐিদন পাপীেদরেক পরসপের শৃংখলা ব  েদখেব। 

61. তােদর জামা হেব দাহয্ আলকাতরার eবং তােদর মুখম লেক আগুন আ  কের েফলেব। 

62. যােত আ াহ্ েতয্কেক তার কৃতকের্মর িতদান েদন। িন য় আ াহ্ ত িহসাব হণকারী। 

63. eটা মানুেষর eকিট সংবাদনামা eবং যােত eতদব্ারা ভীত হয় eবং যােত েজেন েনয় েয, uপা  িতিনi-eকক; eবং 

যােত বুি মানরা িচ া-ভাবনা কের।  

26. িহজর 

2. আিলফ-লা-ম-রা; eগুেলা পিরপূর্ণ  o সু  েকারআেনর আয়াত। 

“পারা 25” 

3. েকান সময় কােফররা আকা া করেব েয, িক চমৎকার হত, যিদ তারা মুসলমান হত। 

4. আপিন েছেড় িদন তােদরেক, েখেয় িনক eবং েভাগ কের িনক eবং আশায় াপৃত থাকুক। aিত সতব্র তারা েজেন 

েনেব।  

5. আিম েকান জনপদ ধবংস কিরিন; িক  তার িনির্দ  সময় িলিখত িছল। 

6. েকান স দায় তার িনির্দ  সমেয়র aে  যায় না eবং প ােত থােক না।  

7. তারা বললঃ েহ ঐ ি , যার িত েকারআন নািযল হেয়েছ, আপিন েতা eকজন u াদ।  

8. যিদ আপিন সতয্বাদী হন, তেব আমােদর কােছ েফেরশতােদরেক আেনন না েকন?  

9. আিম েফেরশতােদরেক eকমা  ফায়সালার জে i নািযল কির। তখন তােদরেক aবকাশ েদয়া হেব না। 

৯. আিম সব্য়ং e uপেদশ  aবতারণ কেরিছ eবং আিম িনেজi eর সংর ক।  

21. আিম আপনার পূেরব্ পূরব্বর্তী স দােয়র মে  রসূল ে রণ কেরিছ।  

22. oেদর কােছ eমন েকান রসূল আেসনিন, যােদর সােথ oরা ঠা ািব প করেত থােকিন।  
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23. eমিনভােব আিম e ধরেনর আচরণ পাপীেদর a ের ব মূল কের েদi।  

24. oরা eর িত িবশব্াস করেব না। পূরব্বর্তীেদর eমন রীিত চেল আসেছ।  

25. যিদ আিম oেদর সামেন আকােশর েকান দরজাo খুেল েদi আর তােত oরা িদনভর আেরাহণ o করেত থােক।  

26. তবুo oরা eকথাi বলেব েয, আমােদর দৃি র িব াট ঘটােনা হেয়েছ না বরং আমরা যাদু  হেয় পেড়িছ। 

27. িন য় আিম আকােশ রািশচ  সৃি  কেরিছ eবং তােক দর্শকেদর জে  সুেশািভত কের িদেয়িছ।  

28. আিম আকাশেক েতয্ক িবতািড়ত শয়তান েথেক িনরাপদ কের িদেয়িছ।  

29. িক  েয চুির কের শুেন পালায়, তার প া াবন কের u ল u ািপ । 

2৯. আিম ভু-পৃ েক িব ত কেরিছ eবং তার uপর পরব্তমালা াপন কেরিছ eবং তােত েতয্ক ব  সুপিরিমতভােব 

uৎপ  কেরিছ।  

31. আিম েতামােদর জে  তােত জীিবকার uপকরন সৃি  করিছ eবং তােদর জে o যােদর a দাতা েতামরা নo।  

32. আমার কােছ েতয্ক ব র ভা ার রেয়েছ। আিম িনির্দ  পিরমােনi তা aবতরণ কির। 

33. আিম বৃি গর্ভ বা  পিরচালনা কির aতঃপর আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কির, eরপর েতামােদরেক তা পান করাi। 

ব তঃ েতামােদর কােছ eর ভা ার েনi।  

34. আিমi জীবনদান কির, মৃতুয্দান কির eবং আিমi চুড়া  মািলকানার aিধকারী।  

35. আিম েজেন েরেখিছ েতামােদর a গামীেদরেক eবং আিম েজেন েরেখিছ প াদগামীেদরেক।  

36. আপনার পালনকর্তাi তােদরেক eকি ত কের আনেবন। িন য় িতিন াবান, ানময়।  

37. আিম মানবেক পচা কর্দম েথেক €তরী িবশু  ঠনঠেন মািট দব্ারা সৃি  কেরিছ।  

38. eবং িজনেক eর আেগ aতুয্  আগুেনর দব্ারা সৃি  কেরিছ।  

39. আর আপনার পালনকর্তা যখন েফেরশতােদরেক বলেলনঃ আিম পচা কর্দম েথেক €তরী িবশুষক ঠনঠেন মািট দব্ারা 

সৃ  eকিট মানব জািতর সৃি  করব।  
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3৯. aতঃপর যখন তােক িঠকঠাক কের েনব eবং তােত আমার রূহ েথেক ফুকঁ  েদব, তখন েতামরা তার সামেন 

েসজদায় পেড় েযেয়া।  

41. তখন েফেরশতারা সবাi িমেল েসজদা করল।  

42. িক  iবলীস-েস েসজদাকারীেদর a র্ভূ  হেত সব্ীকৃত হল না। 

43. আ াহ্ বলেলনঃ েহ iবিলস, েতামার িক হেলা েয তুিম েসজদাকারীেদর a র্ভূ  হেত সব্ীকৃত হেল না?  

44. বললঃ আিম eমন নi েয, eকজন মানবেক েসজদা করব, যােক আপিন পচা কর্দম েথেক €তরী ঠনঠেন িবশুষক 

মািট দব্ারা সৃি  কেরেছন।  

45. আ াহ্ বলেলনঃ তেব তুিম eখান েথেক েবর হেয় যাo। তুিম িবতািড়ত।  

46. eবং েতামার িত ায় িবচােরর িদন প  aিভস াত। 

47. েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আপিন আমােক পুনরু ান িদবস প  aবকাশ িদন। 

48. আ াহ্ বলেলনঃ েতামােক aবকাশ েদয়া হল। 

49. েসi aবধািরত সময় uপি ত হoয়ার িদন প ।  

4৯. েস বললঃ েহ আমার পলনকর্তা, আপিন েযমন আমােক পথ  কেরেছন, আিমo তােদর সবাiেক পৃিথবীেত নানা 

েসৗ ে  আকৃ  করব eবং তােদর সবাiেক পথ  কের েদব।  

51. আপনার মেনানীত বা ােদর তীত।  

52. আ াহ্ বলেলনঃ eটা আমার মপ  েসাজা পথ।  

53. যারা আমার বা া, তােদর uপর েতামার েকান মতা েনi; িক  পথ া েদর ম  েথেক যারা েতামার পেথ চেল।  

54. তােদর সবার িনর্ধািরত ান হে  জাহা াম।  

55. eর সাতিট দরজা আেছ। েতয্ক দরজার জে  eক eকিট পৃথক দল আেছ।  

56. িন য় েখাদাভীরুরা বাগান o িনর্ঝিরনীসহূেহ থাকেব। 

57. বলা হেবঃ eগুেলােত িনরাপ া o শাি  সহকের েবশ কর। 
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58. তােদর a ের েয ে াধ িছল, আিম তা দূর কের েদব। তারা ভাi ভাiেয়র মত সামনা-সামিন আসেন বসেব।  

59. েসখােন তােদর েমােটi ক  হেব না eবং তারা েসখান েথেক বিহ ত হেব না। 

5৯. আপিন আমার বা ােদরেক জািনেয় িদন েয, আিম aতয্  মাশীল দয়ালু।  

61. eবং iহাo েয, আমার শাি i য নাদায়ক শাি ।  

62. আপিন তােদরেক iবরাহীেমর েমহমানেদর aব া শুিনেয় িদন। 

63. যখন তারা ার গৃেহ আগমন করল eবং বললঃ সালাম। িতিন বলেলনঃ আমরা েতামােদর াপাের ভীত। 

64. তারা বললঃ ভয় করেবন না। আমরা আপনােক eকজন ানবান েছেল-স ােনর সুসংবাদ িদি । 

65. িতিন বলেলনঃ েতামরা িক আমােক eমতাব ায় সুসংবাদ িদ , যখন আিম বার্ধেকয্ েপৗেছ েগিছ ?  

66. তারা বললঃ আমরা আপনােক সতয্ সু-সংবাদ িদি ! aতeব আপিন িনরাশ হেবন না।  

67. িতিন বলেলনঃ পালনকর্তার রহমত েথেক পথ রা ছাড়া েক িনরাশ হয় ?  

68. িতিন বলেলনঃ aতঃপর েতামােদর ধান uে  িক েহ আ াহ্র ে িরতগণ ?  

69. তারা বললঃ আমরা eকিট aপরাধী স দােয়র িত ে িরত হেয়িছ।  

6৯. িক  লুেতর পিরবার-পিরজন। আমরা aব i তােদর সবাiেক ািচেয় েনব।  

71. তেব তার ী। আমরা ি র কেরিছ েয, েস েথেক যাoয়ােদর দলভূ  হেব।  

72. aতঃপর যখন ে িরতরা লুেতর গৃেহ েপৗছল।  

73. িতিন বলেলনঃ েতামরা েতা aপিরিচত েলাক।  

74. তারা বললঃ না বরং আমরা আপনার কােছ ঐ ব  িনেয় eেসিছ, েয স ের্ক তারা িববাদ করত। 

75. eবং আমরা আপনার কােছ সতয্ িবষয় িনেয় eেসিছ eবং আমরা সতয্বাদী।   

76. aতeব আপিন েশষরাে  পিরবােরর সকলেক িনেয় চেল যান eবং আপিন তােদর প াদনুসরণ করেবন না eবং 

আপনােদর মে  েকu েযন িপছন িফের না েদেখ। আপনারা েযখােন আেদশ া  হে ন েসখােন যান।  
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77. আিম লুতেক e িবষয় পির াত কের েদi েয, সকাল হেলi তােদরেক সমুেল িবনাশ কের েদয়া হেব।  

78. শহরবাসীরা আন -u াস করেত করেত েপৗছল।  

79. লূত বলেলনঃ তারা আমার েমহমান। aতeব আমােক লাি ত কেরা না।   

7৯. েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার i ত ন  কেরা না।  

81. তার বললঃ আমরা িক আপনােক দুিনয়াসু  েলাকেক আ য় িদেত িনেষধ কিরিন।  

82. িতিন বলেলনঃ যিদ েতামরা eকা  িকছু করেতi চাo, তেব আমার ক ারা uপি ত আেছ।  

83. আপনার ােণর কসম, তারা আপন েনশায় ম  িছল।  

84. aতঃপর সুে াদেয়র সময় তােদরেক চ  eকিট শ  eেস পাকড়াo করল।  

85. aতঃপর আিম জনপদিটেক uে  িদলাম eবং তােদর uপর ক েরর র বর্ষণ করলাম।  

86. িন য় eেত িচ াশীলেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

87. জনপদিট েসাজা পেথ aবি ত রেয়েছ।  

88. িন য় eেত ঈমানদারেদর জে  িনদর্শণ আেছ।  

89. িন য় আয়কাবাসীরাo পাপী িছল।  

8৯. aতঃপর আিম তােদর কাছ েথেক িতেশাধ িনেয়িছ। uভয় বি  কা  রা ার uপর aবি ত।  

91. িন য় িহজেরর বািস ারা পয়গমব্রগেণর িত িম ােরাপ কেরেছ।  

92. আিম তােদরেক িনেজর িনদর্শনাবলী িদেয়িছ। aতঃপর তারা eগুেলা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়।  

93. তারা পাহােড় িনি ে  ঘর েখাদাi করত।  

94. aতঃপর eক তুয্েষ তােদর uপর eকটা শ  eেস আঘাত করল।  

95. তখন েকান uপকাের আসল না যা তারা uপার্জন কেরিছল।  



198 
 

96. আিম নেভাম ল, ভুম ল eবং eতuভেয়র ম বর্তী যা আেছ তা তাৎপ হীন সৃি  কিরিন। েকয়ামত aব i 

আসেব। aতeব তুিম পরম েসৗজ র সািহত oেদর মা কর।  

97. িন য় আপনার পালনকর্তাi া, সরব্ ।  

98. আিম আপনােক সাতিট বার বার পিঠত  আয়াত eবং মহান েকারআন িদেয়িছ।  

99. আপিন চ  তুেল ঐ ব র িত েদখেবন না, যা আিম তােদর মে  কেয়ক কার েলাকেক েভাগ করার জে  

িদেয়িছ, তােদর জে  িচি ত হেবন না আর ঈমানদারেদর জে  সব্ীয় বাহু নত করুন।  

9৯. আর বলুনঃ আিম কা  সতর্ককারী।  

৯1. েযমন আিম নািযল কেরিছ যারা িবিভ  মেত িবভ  তােদর uপর।  

৯2. যারা েকারআনেক খ  খ  কেরেছ।  

৯3. aতeব আপনার পালনকর্তার কসম, আিম aব i oেদর সবাiেক িজ াসাবাদ করব।  

৯4. oেদর কাজকর্ম স ের্ক।  

৯5. aতeব আপিন কাে  শুিনেয় িদন যা আপনােক আেদশ করা হয় eবং মুশিরকেদর পরoয়া করেবন না। 

৯6. িব পকারীেদর জে  আিম আপনার প  েথেক যেথ ।  

৯7. যারা আ াহ্র সােথ a  uপা  সা  কের। aতeব aিতস র তারা েজেন েনেব।  

৯8. আিম জািন েয আপিন তােদর কথাবর্তায় হেতা ম হেয় পেড়ন। 

৯9. aতeব আপিন পালনকর্তার েসৗ  রণ করুন eবং েসজদাকারীেদর a র্ভূ  হেয় যান।  

৯৯. eবং পালনকর্তার iবাদত করুন, েয প  আপনার কােছ িনি ত কথা না আেস।  

27. নাহ্ল 

2. আ াহ্র িনের্দশ eেস েগেছ। aতeব eর জে  তাড়াহুড়া কেরা না। oরা েযসব শরীক সা  করেছ েসসব েথেক 

িতিন পিব  o বহু uের্ধব্। 
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3. িতিন সব্ীয় িনের্দেশ বা ােদর মে  যার কােছ i া, িনের্দশসহ েফেরশতােদরেক ei মের্ম নািযল কেরন েয, হুিশয়ার 

কের দাo, আিম ছাড়া েকান uপা  েনi। aতeব আমােক ভয় কর। 

4. িযিন যথািবিধ আকাশরািজ o ভূ-ম ল সৃি  কেরেছন। তারা যােক শরীক কের িতিন তার বহু uের্ধ  

5. িতিন মানবেক eক েফাটা বী  েথেক সৃি  কেরেছন। eতদসেতব্o েস কা  িবত াকারী হেয় েগেছ। 

6. চতু দ জ েক িতিন সৃি  কেরেছন। eেত েতামােদর জে  শীত বে র uপকরণ আেছ। আর aেনক uপকার হেয়েছ 

eবং িকছু সংখয্কেক েতামরা আহাে য্ পিরণত কের থাক। 

7. eেদর দব্ারা েতামােদর স ান হয়, যখন িবকােল চারণভূিম েথেক িনেয় আস eবং সকােল চারণ ভূিমেত িনেয় যাo। 

 8. eরা েতামােদর েবাঝা eমন শহর প  বহন কের িনেয় যায়, েযখােন েতামরা াণা কর পির ম তীত েপৗছােত 

পারেত না। িন য় েতামােদর ভু aতয্  দয়া , পরম দয়ালু।  

9. েতামােদর আেরাহেণর জে  eবং েশাভার জে  িতিন েঘাড়া, খ র o গাধা সৃি  কেরেছন। আর িতিন eমন িজিনস 

সৃি  কেরন যা েতামরা জান না।  

৯. সরল পথ আ াহ্ প  েপৗেছ eবং পথগুেলার মে  িকছু ব  পথo রেয়েছ। িতিন i া করেল েতামােদর সবাiেক 

সৎপেথ পিরচািলত করেত পারেতন।  

21. িতিন েতামােদর জে  আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরেছন। ei পািন েথেক েতামরা পান কর eবং e েথেকi uি দ 

uৎপ  হয়, যােত েতামরা পশুচারণ কর।  

22. e পািন দব্ারা েতামােদর জে  uৎপাদন কেরন ফসল, যয়তুন, েখজুর, আ র o সরব্ কার ফল। িন য় eেত 

িচ াশীলেদর জে  িনদর্শন রেয়েছ।  

23. িতিনi েতামােদর কােজ িনেয়ািজত কেরেছন রাি , িদন, সূ  eবং চ েক। তারকাসমূহ ারi িবধােনর কের্ম 

িনেয়ািজত রেয়েছ। িন য়i eেত েবাধশি স েদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

24. েতামােদর জে  পৃিথবীেত েযসব রং-েবরেঙর ব  ছিড়েয় িদেয়েছন, েসগুেলােত িনদর্শন রেয়েছ তােদর জে  যারা 

িচ া-ভাবনা কের।  
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25. িতিনi কােজ লািগেয় িদেয়েছন সমু েক, যােত তা েথেক েতামরা তাজা মাংস েখেত পার eবং তা েথেক েবর করেত 

পার পিরেধয় aল ার। তুিম তােত জলযান সমূহেক পািন িচের চলেত েদখেব eবং যােত েতামরা আ াহ্র কৃপা aেনব্ষণ 
কর eবং যােত তার aনু হ সব্ীকার কর।  

26. eবং িতিন পৃিথবীর uপর সুদৃঢ় পরব্ত াপন কেরেছন েয, কখেনা েযন তা েতামােদরেক িনেয় েহেল-দুেল না পেড় 

eবং নদী o পথ €তরী কেরেছন, যােত েতামরা পথ দির্শত হo।  

27. eবং িতিন পথ িনর্ণয়ক বহু িচ  সৃি  কেরেছন, eবং তারকা দব্ারা o মানুষ পেথর িনের্দশ পায়।  

28. িযিন সৃি  কের, িতিন িক েস েলােকর সমতু  েয সৃি  করেত পাের না? েতামরা িক িচ া করেব না?  

29. যিদ আ াহ্র েনয়ামত গণনা কর, েশষ করেত পারেব না। িন য় আ াহ্ মাশীল, দয়ালু।  

2৯. আ াহ্ জােনন যা েতামরা েগাপন কর eবং যা েতামরা কাশ কর।  

31. eবং যারা আ াহ্েক েছেড় a েদর ডােক, oরা েতা েকান ব i সৃি  কের না; বরং oরা িনেজরাi সৃি   ।  

32. তারা মৃত- াণহীন eবং কেব পুনরুি ত হেব, জােন না।  

33. আমােদর iলাহ্ eকক iলাহ্। aতঃপর যারা পরজীবেন িবশব্াস কের না, তােদর a র সতয্িবমুখ eবং তারা 

aহংকার দর্শন কেরেছ।  

34. িনঃসে েহ আ াহ্ তােদর েগাপন o কা  যাবতীয় িবষেয় aবগত। িনি তi িতিন aহংকারীেদর পছ  কেরন 

না।  

35. যখন তােদরেক বলা হয়ঃ েতামােদর পালনকর্তা িক নািযল কেরেছন? তারা বেলঃ পূরব্বর্তীেদর িকস্সা-কািহনী।  

36. ফেল েকয়ামেতর িদন oরা পূর্ণমা ায় বহন করেব oেদর পাপভার eবং পাপভার তােদরo যােদরেক তারা তােদর 

a তােহতু িবপথগামী কের শুেন নাo, খুবi িনকৃ  েবাঝা যা তারা বহন কের।  

37. িন য় চ া  কেরেছ তােদর পূরব্বর্তীরা, aতঃপর আ াহ্ তােদর চ াে র iমারেতর িভি মূেল আঘাত 

কেরিছেলন। eরপর uপর েথেক তােদর মাথায় ছাদ ধব্ংেস পেড় েগেছ eবং তােদর uপর আযাব eেসেছ েযখান েথেক 
তােদর ধারণা িছল না।  
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38. aতঃপর েকয়ামেতর িদন িতিন তােদরেক লাি ত করেবন eবং বলেবনঃ আমার aংশীদাররা েকাথায়, যােদর 

াপাের েতামরা খুব হঠকািরতা করেত ? যারা ান া  হেয়িছল তারা বলেবঃ িন য়i আজেকর িদেন লা না o দুর্গিত 

কােফরেদর জে ,  

39. েফেরশতারা তােদর জান eমতাaব ায় কবজ কের েয, তারা িনেজেদর uপর যুলুম কেরেছ। তখন তারা aনুগতয্ 

কাশ করেব েয, আমরা েতা েকান ম  কাজ করতাম না। য্া িন য় আ াহ্ সবিবষয় aবগত আেছন, যা েতামরা 

করেত।  

3৯. aতeব, জাহা ােমর দরজসমূেহ েবশ কর, eেতi aন কাল বাস কর। আর aহংকারীেদর আবাস ল কতi 

িনকৃ ।  

41. পরেহযগারেদরেক বলা হয়ঃ েতামােদর পালনকর্তা িক নািযল কেরেছন? তারা বেলঃ মহাক াণ। যারা e জগেত 

সৎকাজ কের, তােদর জে  ক াণ রেয়েছ eবং পরকােলর গৃহ আরo u ম। পরেহযগারেদর গৃহ িক চমৎকার?  

42. সরব্দা বসবােসর u ান, তারা যােত েবশ করেব। eর পাদেদেশ িদেয় নদী বািহত হ  তােদর জে  তােত তা-i 

রেয়েছ, যা তারা চা  eমিনভােব িতদান েদেবন আ াহ্র পরেহযগারেদরেক,  

43. েফেরশতা যােদর জান কবজ কেরন তােদর পিব  থাকা aব ায়। েফেরশতারা বেলঃ েতামােদর িত শাি  বির্ষত 

েহাক। েতামরা যা করেত, তার িতদােন জা ােত েবশ কর।  

44. কােফররা িক eখন aেপ া করেছ েয, তােদর কােছ েফেরশতারা আসেব িকংবা আপনার পালনকর্তার িনের্দশ 

েপৗছেব? তােদর পূরব্বর্তীরা eমনi কেরিছল। আ াহ্ তােদর িত aিবচার কেরনিন; িক  তারা সব্য়ং িনেজেদর িত 

জুলুম কেরিছল।  

45. সুতরাং তােদর ম  কােজর শাি  তােদরi মাথায় আপিতত হেয়েছ eবং তারা েয ঠা া িব প করত, তাi uে  

তােদর uপর পেড়েছ।  

46. মুশিরকরা বললঃ যিদ আ াহ্ চাiেতন, তেব আমরা ােক ছাড়া কারo iবাদত করতাম না eবং আমােদর 

িপতৃপুরুেষরাo করত না eবং ার িনের্দশ ছাড়া েকান ব i আমরা হারাম করতাম না। তােদর পূরব্বর্তীরা eমনi 
কেরেছ। রাসূেলর দািয়তব্ েতা শুধুমা  সু  বাণী েপৗিছেয় েদয়া। 

47. আিম েতয্ক u েতর মে i রাসূল ে রণ কেরিছ ei মের্ম েয, েতামরা আ াহ্র iবাদত কর eবং তাগুত েথেক 

িনরাপদ থাক। aতঃপর তােদর মে  িকছু সংখয্কেক আ াহ্ েহদােয়ত কেরেছন eবং িকছু সংখয্েকর জে  
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িবপথগািমতা aবধািরত হেয় েগল। সুতরাং েতামরা পৃিথবীেত মণ কর eবং েদখ িম ােরাপকারীেদর িকরূপ পিরণিত 
হেয়েছ।  

48. আপিন তােদরেক সুপেথ আনেত আ হী হেলo আ াহ্ যােক িবপথগামী কেরন িতিন তােক পথ েদখান না eবং 

তােদর েকান সাহা কারী o েনi।  

49. তারা আ াহ্র নােম কেঠার শপথ কের েয, যার মৃতুয্ হয় আ াহ্ তােক পুনরুি িবত করেবন না। aব i eর 

পাকােপা  oয়াদা হেয় েগেছ। িক , aিধকাংশ েলাক জােন না।  

4৯. িতিন পুনরুি িবত করেবনi, যােত েয িবষেয় তােদর মে  মতাৈনকয্ িছল তা কাশ করা যায় eবং যােত 

কােফেররা েজেন েনয় েয, তারা িম াবাদী িছল। 

51. আিম যখন েকান িকছু করার i া কির; তখন তােক েকবল eতটুকুi বিল েয, হেয় যাo,। সুতরাং তা হেয় যায়। 

52. যারা িন ািতত হoয়ার পর আ াহ্র জে  গৃহতয্াগ কেরেছ, আিম aব i তােদরেক দুিনয়ােত u ম আবাস েদব 

eবং পরকােলর পুর ার েতা সরব্ািধক; হায়! যিদ তারা জানত।  

53. যারা দৃঢ়পদ রেয়েছ eবং তােদর পালনকর্তার uপর ভরসা কেরেছ।  

54. আপনার পূেরব্o আিম তয্ােদশসহ মানবেকi তােদর িত ে রণ কেরিছলাম্ aতeব ানীেদরেক িজে স কর, 

যিদ েতামােদর জানা না থােক; 

55. ে রণ কেরিছলাম তােদরেক ির্নেদশাবলী o aবতীর্ণ সহ eবং আপনার কােছ আিম েকারআন aবতীর্ণ কেরিছ, 

যােত আপিন েলাকেদর সামেন ঐসব িবষয় িববৃত কেরন, েয গুেলা েতােদর িত নািযল করা হেয়েছ, যােত তারা িচ া-

ভাবনা কের।  

56. যারা কুচ  কের, তারা িক e িবষেয় ভয় কের না েয, আ াহ্ তােদরেক ভূগের্ভ িবলীন কের িদেবন িকংবা তােদর 

কােছ eমন জায়গা েথেক আযাব আসেব যা তােদর ধারণাতীত।  

57. িকংবা চলােফরার মে i তােদরেক পাকড়াo করেব, তারা েতা তা র্থ করেত পারেব না।  

58. িকংবা ভীিত দর্শেনর পর তােদরেক পাকড়াo করেবন? েতামােদর পালনকর্তা েতা aতয্  ন , দয়ালু। 

59. তারা িক আ াহ্র সৃ  ব  েদেখ না, যার ছায়া আ াহ্র িত িবনীতভােব েসজদাবনত েথেক ডান o বাম িদেক 

ঝুেকঁ  পেড়।  
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5৯. আ াহেক েসজদা কের যা িকছু নেভাম েল আেছ eবং যা িকছু ভুম েল আেছ eবং েফেরশতাগণ; তারা aহংকার 

কের না।  

61. তারা তােদর uপর পরা মশালী তােদর পালনকর্তােক ভয় কের eবং তারা যা আেদশ পায়, তা কের  

62. আ াহ্ বলেলনঃ েতামরা দুi uপা  হণ কেরা না uপা  েতা মা  eকজনi। aতeব আমােকi ভয় কর। 

63. যা িকছু নেভাম ল o ভুম েল আেছ তা ারi iবাদত করা শাশব্ত কর্ত । েতামরা িক আ াহ্ তীত কাuেক ভয় 

করেব?  

64. েতামােদর কােছ েয সম  েনয়ামত আেছ, তা আ াহ্রi প  েথেক। aতঃপর েতামরা যখন দুঃেখ-কে  পিতত হo 

তখন ারi িনকট কা াকািট কর।  

65. eরপর যখন আ াহ্ েতামােদর ক  দুরীভূত কের েদন, তখনi েতামােদর eকদল সব্ীয় পালনকর্তার সােথ aংশীদার 

সা  করেত থােক।  

66. যােত ঐ েনয়ামত aসব্ীকার কের, যা আিম তােদরেক িদেয়িছ। aতeব মজা েভাগ কের নাo-সতব্রi েতামরা জানেত 

পারেব।  

67. তারা আমার েদয়া জীবেনাপকরণ েথেক তােদর জে  eকিট aংশ িনর্ধািরত কের, যােদর েকান খবরi তারা রােখ 

না। আ াহ্র কসম, েতামরা েয aপবাদ আেরাপ করছ, েস স ের্ক aব i িজ ািসত হেব।  

68. তারা আ াহ্র জে  ক া স ান িনর্ধারণ কের-িতিন পিব  মিহমািনব্ত eবং িনেজেদর জে  oরা তাi ি র কের যা 

oরা চায়।  

69. যখন তােদর কাuেক ক া স ােনর সুসংবাদ েদয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হেয় যায় eবং aসহয্ মন ােপ ি  

হেত থােক।  

6৯. তােক েশানােনা সুসংবােদর দুঃেখ েস েলাকেদর কাছ েথেক মুখ লুিকেয় থােক। েস ভােব, aপমান সহয্ কের তােক 

থাকেত েদেব, না তােক মািটর নীেচ পুেত েফলেব। শুেন রাখ, তােদর ফয়সালা খুবi িনকৃ ।  

71. যারা পরকাল িবশব্াস কের না, তােদর uদাহরণ িনকৃ  eবং আ াহ্র uদাহরণi মহান, িতিন পরা মশালী, 

াময়।  
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72. যিদ আ াহ্ েলাকেদরেক তােদর a ায় কােজর কারেণ পাকড়াo করেতন, তেব ভুপৃে  চলমান েকান িকছুেকi 

ছাড়েতন না। িক  িতিন িত িত সময় প  তােদরেক aবকাশ েদন। aতঃপর িনর্ধািরত সমেয় যখন তােদর মৃতুয্ eেস 
যােব, তখন eক মুহুর্তo িবলিমব্ত িকংবা তরািমব্ত করেত পারেব না। 

73. যা িনেজেদর মন চায় না তারi তারা আ াহ্র জে  সা  কের eবং তােদর িজহবা িম া বর্ণনা কের েয, তােদর 

জে  রেয়েছ ক াণ। সব্তঃিস  কথা েয, তােদর জে  রেয়েছ আগুন eবং তােদরেকi সরব্াে  িনে প করা হেব।  

74. আ াহ্র কসম, আিম আপনার পূেরব্ িবিভ  স দােয় রাসূল ে রণ কেরিছ, aতঃপর শয়তান তােদরেক কর্ম সমূহ 

েশাভনীয় কের েদিখেয়েছ। আজ েসi তােদর aিভভাবক eবং তােদর জে  রেয়েছ য ণাদায়ক শাি । 

75. আিম আপনার িত e জে i  নািযল কেরিছ, যােত আপিন সরল পথ দর্শেনর জে  তােদর েক পির ার 

বর্ণনা কের েদন, েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ করেছ eবং ঈমানদারেক মা করার জে ।  

76. আ াহ্ আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরেছন, তদব্ারা যমীনেক তার মৃতুয্র পর পুনর্জীিবত কেরেছন। িন য় eেত 

তােদর জে  িনদর্শন রেয়েছ, যারা বণ কের।  

77. েতামােদর জে  চতুসপদ জ েদর মে  িচ া করার aবকাশ রেয়েছ। আিম েতামােদরেক পান করাi তােদর 

uদরি ত ব সমুেহর মে  েথেক েগাবর o র  িনঃসৃত দু  যা পানকারীেদর জে  uপােদয়।  

78. eবং েখজুর বৃ  o আ র ফল েথেক েতামরা ম  o u ম খা  €তরী কের থাক, eেত aব i েবাধশি  স  

স দােয়র জে  িনদর্শন রেয়েছ।  

79. আপনার পালনকর্তা মধু মি কােক আেদশ িদেলনঃ পরব্তগাে , বৃ  eবং চু চােল গৃহ €তরী কর,  

7৯. eরপর সরব্ কার ফল েথেক খাo eবং আপন পালনকর্তার u ু  পথ সমূেহ চলমান হo। তার েপট েথেক িবিভ  

রেঙ পানীয় িনর্গত হয়। তােত মানুেষর জে  রেয়েছ েরােগর িতকার। িন য় eেত িচ াশীল স দােয়র জে  িনদর্শন 
রেয়েছ।  

81. আ াহ্ েতামােদরেক সৃি  কেরেছন eরপর েতামােদর মৃতুয্দান কেরন। েতামােদর মে  েকu েকu েপৗেছ যায় 

জরা  aকর্ম  বয়েস, ফেল যা িকছু তারা জানত েস স ের্ক তারা স ান থাকেব না। িন য় আ াহ্ সু-িব  

সরব্শি মান।  
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82. আ াহ্ তা’আলা জীবেনাপকরেণ েতামােদর eকজনেক a জেনর চাiেত ে তব্ িদেয়েছন। aতeব যােদরেক 

ে তব্ েদয়া হেয়েছ, তারা তােদর aধীন  দাস-দাসীেদরেক সব্ীয় জীিবকা েথেক eমন িকছু েদয় না, যােত তারা e িবষেয় 

তােদর সমান হেয় যােব। তেব িক তারা আ াহ্র েনয়ামত aসব্ীকার কের।  

83. আ াহ্ েতামােদর জে  েতামােদরi ে ণী েথেক েজাড়া পয়দা কেরেছন eবং েতামােদর যুগল েথেক েতামােদরেক 

পু  o েপৗ ািদ িদেয়েছন eবং েতামােদরেক u ম জীবেনাপকরণ দান কেরেছন। aতeব তারা িক িম া িবষেয় িবশব্াস 
াপন কের eবং আ াহ্র aনু হ aসব্ীকার কের?  

84. তারা আ াহ্ তীত eমন ব র iবাদত কের, েয তােদর জে  ভুম ল o নেভাম ল েথেক সামা  রুযী েদoয়ার o 

aিধকার রােখ না eবং মুি  o রােখ না।  

85. aতeব, আ াহ্র েকান সদৃশ সা  কেরা না, িন য় আ াহ্ জােনন eবং েতামরা জান না।  

86. আ াহ্ eকিট দৃ া  বর্ণনা কেরেছন, aপেরর মািলকানাধীন েগালােমর েয, েকান িকছুর uপর শি  রােখ না eবং 

eমন eকজন যােক আিম িনেজর প  েথেক চমৎকার রুযী িদেয়িছ। aতeব, েস তা েথেক য় কের েগাপেন o কাে  

uভেয় িক সমান হয়? সব শংসা আ াহ্র, িক  aেনক মানুষ জােন না।  

87. আ াহ্ আেরকিট দৃ া  বর্ণনা কেরেছন, দু’ ি র, eকজন েবাবা েকান কাজ করেত পাের না। েস মািলেকর 

uপর েবাঝা। েযিদেক তােক পাঠায়, েকান সিঠক কাজ কের আেস না। েস িক সমান হেব ঐ ি র, েয ায় িবচােরর 

আেদশ কের eবং সরল পেথ কােয়ম রেয়েছ।  

88. নেভাম ল o ভূম েলর েগাপন রহ  আ াহ্র কােছi রেয়েছ। িকয়ামেতর াপারিট েতা eমন, েযমন েচােখর পলক 

aথবা তার চাiেতo িনকটবর্তী। িন য় আ াহ্ সব িকছুর uপর শি মান।  

89. আ াহ্ েতামােদরেক েতামােদর মােয়র গর্ভ েথেক েবর কেরেছন। েতামরা িকছুi জানেত না। িতিন েতামােদরেক 

কর্ণ, চ  o a র িদেয়েছন, যােত েতামরা aনু হ সব্ীকার কর।  

8৯. তারা িক uড়  পাখীেক েদেখ না? eগুেলা আকােশর a রীে  আ াধীন রেয়েছ। আ াহ্ ছাড়া েকu eগুেলােক 

আগেল রােখ না। িন য় eেত িবশব্াসীেদর জে  িনদর্শনবলী রেয়েছ।  

91. আ াহ্ কের িদেয়েছন েতামােদর গৃহেক aব ােনর জায়গা eবং চতুসপদ জ র চামড়া দব্ারা কেরেছন েতামার 

জে  াবুর ব া। েতামরা eগুেলােক সফরকােল o aব ান কােল পাo। েভড়ার পশম, uেটর বাবির চুল o ছাগেলর 

েলাম দব্ারা কত আসবাবপ  o বহােরর সাম ী €তরী কেরেছন eক িনির্দ  সময় প । 
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92. আ াহ্ েতামােদর জে  সৃি    ব  দব্ারা ছায়া কের িদেয়েছন eবং পাহাড় সমূেহ েতামােদর জে  আ  েগাপেনর 

জায়গা কেরেছন eবং েতামােদর জে  েপাশাক €তরী কের িদেয়েছন, যা েতামােদরেক ী  eবং িবপেদর সময় র া 

কের। eমিনভােব িতিন েতামােদর িত সব্ীয় aনু েহর পূর্ণতা দান কেরন, যােত েতামরা আ সমর্পণ কর। 

93. aতঃপর যিদ তারা পৃ  দর্শন কের, তেব আপনার কাজ হল সু  ভােব েপৗেছ েদয়া মা ।  

94. তারা আ াহ্র aনু হ িচেন, eরপর aসব্ীকার কের eবং তােদর aিধকাংশi aকৃত ।  

95. েযিদন আিম েতয্ক u ত েথেক eকজন বর্ণনাকারী াড় করাব, তখন কােফরেদরেক aনুমিত েদয়া হেব না eবং 

তােদর তoবা o হণ করা হেব না।  

96. যখন জােলমরা আযাব তয্  করেব, তখন তােদর েথেক তা লঘু করা হেব না eবং তােদরেক েকান aবকাশ 

েদয়া হেব না।  

97. মুশিরকরা যখন ঐ সব ব েক েদখেব, েযসবেক তারা আ াহ্র সােথ শরীক সা  কেরিছল, তখন বলেবঃ েহ 

আমােদর পালনকর্তা eরাi তারা যারা আমােদর েশেরকীর uপাদান, েতামােক েছেড় আমরা যােদরেক ডাকতাম। তখন 

oরা তােদরেক বলেবঃ েতামরা িম াবাদী। 

98. েসিদন তারা আ াহ্র সামেন আ সমর্পন করেব eবং তারা েয িম া aপবাদ িদত তা িবসমৃত হেব।  

99. যারা কােফর হেয়েছ eবং আ াহ্র পেথ বাধা সৃি  কেরেছ, আিম তােদরেক আযােবর পর আযাব বািড়েয় েদব। 

কারণ, তারা aশাি  সৃি  করত। 

 9৯. েসিদন েতয্ক u েতর মে  আিম eকজন বর্ণনাকারী াড় করাব তােদর িবষেয় তােদর ম  েথেকi eবং তােদর 

িবষেয় আপনােক সা ী সব্রূপ uপ াপন করব। আিম আপনার িত  নািযল কেরিছ েযিট eমন েয তা েতয্ক ব র 
সু  বর্ণনা, েহদােয়ত, রহমত eবং মুসলমানেদর জে  সুসংবাদ।  

৯1. আ াহ্ ায়পরায়ণতা, সদাচরণ eবং আ ীয়-সব্জনেক দান করার আেদশ েদন eবং িতিন a ীলতা, aস ত কাজ 

eবং aবা তা করেত বারণ কেরন। িতিন েতামােদর uপেদশ েদন যােত েতামরা িশ া হন কর। 

৯2. আ াহ্র নােম a ীকার করার পর েস a ীকার পূর্ণ কর eবং পাকাপািক কসম করার পর তা ভ  কেরা না, aথচ 

েতামরা আ াহেক জািমন কেরছ। েতামরা যা কর আ াহ্ তা জােনন।  

৯3. েতামরা ঐ মিহলার মত হেয়া না, েয পির েমর পর কাটা সূতা টুকেরা টুকেরা কের িছেড় েফেল, েতামরা িনেজেদর 

কসমসমূহেক পারসপিরক ব নার বাহানা রূেপ হণ কর eজে  েয, a  দল aেপ া eক দল aিধক মতাবান 
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হেয় যায়। eতদব্ারা েতা আ াহ্ শুধু েতামােদর পরী া কেরন। আ াহ্ aব i িকয়ামেতর িদন কাশ কের েদেবন, েয 

িবষেয় েতামরা কলহ করেত।  

৯4. আ াহ্ i া করেল েতামােদর সবাiেক eক জািত কের িদেত পারেতন, িক  িতিন যােক i া িবপথগামী কেরন 

eবং যােক i া পথ দর্শন কেরন। েতামরা যা কর েস িবষেয় aব i িজ ািসত হেব।  

৯5. েতামরা সব্ীয় কসমসমূহেক পারসপিরক কলহ দব্ে র বাহানা কেরা না। তা হেল দৃঢ়ভােব িতি ত হoয়ার পর পা 

ফসেক যােব eবং েতামরা শাি র সব্াদ আসব্াদন করেব e কারেণ েয, েতামরা আমার পেথ বাধা দান কেরছ eবং 

েতামােদর কেঠার শাি  হেব।  

৯6. েতামরা আ াহ্র a ীকােরর িবিনমেয় সামা  মূ  হণ কেরা না। িন য় আ াহ্র কােছ যা আেছ, তা u ম 

েতামােদর জে , যিদ েতামরা ানী হo।  

৯7. েতামােদর কােছ যা আেছ িনঃেশষ হেয় যােব eবং আ াহ্র কােছ যা আেছ, কখনo তা েশষ হেব না। যারা সবুর 

কের, আিম তােদরেক া  িতদান েদব তােদর u ম কের্মর িতদান সব্রূপ যা তারা করত।  

৯8. েয সৎকর্ম স াদন কের eবং েস ঈমাণদার, পুরুষ েহাক িকংবা নারী আিম তােক পিব  জীবন দান করব eবং 

িতদােন তােদরেক তােদর u ম কােজর কারেণ া  পুর ার েদব যা তারা করত।  

৯9. aতeব, যখন আপিন েকারআন পাঠ কেরন তখন িবতািড়ত শয়তান েথেক আ াহ্র আ য় হণ করুন।  

৯৯. তার আিধপতয্ চেল না তােদর uপর যারা িবশব্াস াপন কের eবং আপন পালন কর্তার uপর ভরসা রােখ।  

211. তার আিধপতয্ েতা তােদর uপরi চেল, যারা তােক ব  মেন কের eবং যারা তােক aংশীদার মােন।  

212. eবং যখন আিম eক আয়ােতর েল a  আয়াত uপি ত কির eবং আ াহ্ যা aবতীর্ণ কেরন িতিনi েস স ের্ক 

ভাল জােনন; তখন তারা বেলঃ আপিন েতা মনগড়া uি  কেরন; বরং তােদর aিধকাংশ েলাকi জােন না।  

213. বলুন, eেক পিব  েফেরশতা পালনকর্তার প  েথেক িনি ত সতয্সহ নািযল কেরেছন, যােত মুিমনেদরেক 

িতি ত কেরন eবং eটা মুসলমানেদর জে  পথ িনের্দশ o সু-সংবাদ সব্রূপ। 

214. আিম েতা ভালভােবi জািন েয, তারা বেলঃ তােক জৈনক ি  িশ া েদয়। যার িদেক তারা iি ত কের, তার 

ভাষা েতা আরবী নয় eবং e েকারআন পির ার আরবী ভাষায়।  
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215. যারা আ াহ্র কথায় িবশব্াস কের না, তােদরেক আ াহ্ পথ দর্শন কেরন না eবং তােদর জে  রেয়েছ 

য ণাদায়ক শাি ।  

216. িম া েকবল তারা রচনা কের, যারা আ াহ্র িনদর্শেন িবশব্াস কের না eবং তারাi িম াবাদী।  

217. যার uপর জবরদি  করা হয় eবং তার a র িবশব্ােস aটল থােক েস তীত েয েকu িবশব্াসী হoয়ার পর 

আ াহেত aিবশব্াসী হয় eবং কুফরীর জ  মন u ু  কের েদয় তােদর uপর আপিতত হেব আ াহ্র গযব eবং তােদর 
জে  রেয়েছ শাি ।  

218. eটা e জে  েয, তারা পাির্থব জীবনেক পরকােলর চাiেত ি য় মেন কেরেছ eবং আ াহ্ aিবশব্াসীেদরেক পথ 

দর্শন কেরন না।  

219. eরাi তারা, আ াহ্ তা’য়ালা eেদরi a র, কর্ণ o চ র uপর েমাহর েমের িদেয়েছন eবং eরাi কা  ানহীন।  

21৯. বলাবাহু  পরকােল eরাi িত  হেব। 

221. যারা দুঃখ-ক  েভােগর পর েদশতয্াগী হেয়েছ aতঃপর েজহাদ কেরেছ, িন য় আপনার পালনকর্তা eসব িবষেয়র 

পের aব i মাশীল, পরম দয়ালু।  

222. েযিদন েতয্ক ি  আ -সমর্থেন সoয়াল জoয়াব করেত করেত আসেব eবং েতয্ক ি  তােদর কৃতকের্মর 

পূর্ণ ফল পােব eবং তােদর uপর জুলুম করা হেব না।  

223. আ াহ্ দৃ া  বর্ণনা কেরেছন eকিট জনপেদর, যা িছল িনরাপদ o িনি , েসখান েতয্ক জায়গা েথেক আসত 

চুর জীবেনাপকরণ। aতঃপর তারা আ াহ্র েনয়ামেতর িত aকৃত তা কাশ করল। তখন আ াহ্ তােদরেক তােদর 
কৃতকের্মর কারেণ সব্াদ আসব্াদন করােলন, ধা o ভীিতর।  

224. তােদর কােছ তােদর ম  েথেকi eকজন রাসূল আগমন কেরিছেলন। aতঃপর oরা ার িত িম ােরাপ করল। 

তখন আযাব eেস তাদরেক পাকড়াo করল eবং িনি তi oরা িছল পাপাচারী।  

225. aতeব, আ াহ্ েতামােদরেক েযসব হালাল o পিব  ব  িদেয়েছন, তা েতামরা আহার কর eবং আ াহ্র 

aনু েহর জে  কৃত তা কাশ কর যিদ েতামরা ারi iবাদতকারী হেয় থাক।  

226. aব i আ াহ্ েতামােদর জে  হারাম কেরেছন র , শুকেরর মাংস eবং যা জবাi কােল আ াহ্ ছাড়া aে র 

নাম u ারণ করা হেয়েছ। aতঃপর েকu সীমাল ন কারী না হেয় িনরুপায় হেয় পড়েল তেব, আ াহ্ মাশীল, পরম 

দয়ালু।  
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227. েতামােদর মুখ েথেক সাধারনতঃ েযসব িম া েবর হেয় আেস েতমিন কের েতামরা আ াহ্র িবরুে  িম া 

aপবাদ আেরাপ কের বল না েয, eটা হালাল eবং oটা হারাম। িন য় যারা আ াহ্র িবরুে  িম া আেরাপ কের, 

তােদর ম ল হেব না।  

228. যৎসামা  সুখ-সে াগ েভাগ কের িনক। তােদর জে  য নাদায়ক শাি  রেয়েছ।  

229. iহুদীেদর জে  আিম েতা েকবল তাi হারাম কেরিছলাম যা iিতপূেরব্ আপনার িনকট uে খ কেরিছ। আিম 

তােদর িত েকান জুলুম কিরিন, িক  তারাi িনেজেদর uপর জুলুম করত।  

22৯. aতঃপর যারা a তাবশতঃ ম  কাজ কের, aতঃপর তoবা কের eবং িনেজেক সংেশাধন কের েনয়, আপনার 

পালনকর্তা eসেবর পের তােদর জে  aব i মাশীল, দয়ালু।  

231. িন য় iবরাহীম িছেলন eক স দােয়র তীক, সবিকছু েথেক মুখ িফিরেয় eক আ াহ্রi aনুগত eবং িতিন 

েশরককারীেদর a র্ভু  িছেলন না।  

232. িতিন ার aনু েহর িত কৃত তা কাশকারী িছেলন। আ াহ্ ােক মেনানীত কেরিছেলন eবং সরল পেথ 

পিরচািলত কেরিছেলন।  

233. আিম ােক দুিনয়ােত দান কেরিছ ক াণ eবং িতিন পরকােলo সৎকর্মশীলেদর a র্ভূ ।  

234. aতঃপর আপনার িত তয্ােদশ ে রণ কেরিছ েয, iবরাহীেমর দব্ীন aনুসরণ করুন, িযিন eকিন  িছেলন eবং 

িশরককারীেদর a র্ভূ  িছেলন না।  

235. শিনবার িদন পালন েয, িনর্ধারণ করা হেয়িছল, তা তােদর জে i যারা eেত মতিবেরাধ কেরিছল। আপনার 

পালনকর্তা িকয়ামেতর িদন তােদর মে  ফয়সালা করেবন েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ করত।  

236. আপন পালনকর্তার পেথর িত আহবান করুন ােনর কথা বুিঝেয় o uপেদশ শুিনেয় u মরূেপ eবং তােদর 

সােথ িবতর্ক করুন পছ  যু  প ায়। িন য় আপনার পালনকর্তাi ঐ ি  স ের্ক িবেশষ ভােব াত রেয়েছন, েয 

ার পথ েথেক িবচুয্ত হেয় পেড়েছ eবং িতিনi ভাল জােনন তােদরেক, যারা সিঠক পেথ আেছ।  

237. আর যিদ েতামরা িতেশাধ হণ কর, তেব ঐ পিরমাণ িতেশাধ হণ করেব, েয পিরমাণ েতামােদরেক ক  েদয়া 

হয়। যিদ সবুর কর, তেব তা সবুরকারীেদর জে  u ম।  

238. আপিন সবুর করেবন। আপনার সবুর আ াহ্র জ  তীত নয়, তােদর জে  দুঃখ করেবন না eবং তােদর 

চ াে র কারেণ মন েছাট করেবন না।  
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239. িন য় আ াহ্ তােদর সে  আেছন, যারা পরেহযগার eবং যারা সৎকর্ম কের। 

“পারা 26” 

28. বনী iসরাঈল 

2. পরম পিব  o মিহমাময় স া িতিন, িযিন সব্ীয় বা ােক রাি  েবলায় মণ কিরেয়িছেলন মসিজেদ হারাম েথেক 

মসিজেদ আকসা প া -যার চার িদেক আিম প া  বরকত দান কেরিছ যােত আিম ােক কুদরেতর িকছু িনদর্শন 

েদিখেয় েদi। িন য়i িতিন পরম বণকারী o দর্শনশীল। 

3. আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ eবং েসিটেক বনী-iসরাঈেলর জে  েহদােয়েত পিরণত কেরিছ েয, েতামরা আমােক 

ছাড়া কাuেক কা িনবাহী ি র কেরা না।  

4. েতামরা তােদর স ান, যােদরেক আিম নুেহর সােথ আেরাহন কিরেয়িছলাম। িন য় েস িছল কৃত  বা া।  

5. আিম বনী iসরাঈলেক িকতােব পির ার বেল িদেয়িছ েয, েতামরা পৃিথবীর বুেক দুবার aনর্থ সৃি  করেব eবং 

aতয্  বড় ধরেনর aবা তায় িল  হেব। 

6. aতঃপর যখন িত িত েসi থম সময়িট eল, তখন আিম েতামােদর িবরুে  ে রণ করলাম আমার কেঠার েযা া 

বা ােদরেক। aতঃপর তারা িতিট জনপেদর আনােচ-কানােচ প  ছিড়েয় পড়ল। e oয়াদা পূর্ণ হoয়ারi িছল। 

7. aতঃপর আিম েতামােদর জে  তােদর িবরুে  পালা ঘুিয়েয় িদলাম, েতামােদরেক ধন-স দ o পু স ান দব্ারা 

সাহা  করলাম eবং েতামােদরেক জনসংখয্ার িদক িদেয় eকটা িবরাট বািহনীেত পিরণত করলাম। 

8. েতামরা যিদ ভাল কর, তেব িনেজেদরi ভাল করেব eবং যিদ ম  কর তেব তাo িনেজেদর জে i। eরপর যখন 

িদব্তীয় েস সময়িট eল, তখন a  বা ােদরেক ে রণ করলাম, যােত েতামােদর মুখম ল িবকৃত কের েদয়, আর 

মসিজেদ ঢুেক পেড় েযমন থমবার ঢুেকিছল eবং েযখােনi জয়ী হয়, েসখােনi পুেরাপুির ধব্ংসয  চালায়।  

9. হয়ত েতামােদর পালনকর্তা েতামােদর িত aনু হ করেবন। িক  যিদ পুনরায় ত প কর, আিমo পুনরায় তাi করব। 

আিম জাহা ামেক কােফরেদর জে  কেয়দখানা কেরিছ।  

৯. ei েকারআন eমন পথ দর্শন কের, যা সরব্ািধক সরল eবং সৎকর্ম পরায়ণ মুিমনেদরেক সুসংবাদ েদয় েয, তােদর 

জে  মহা পুর ার রেয়েছ।  

21. eবং যারা পরকােল িবশব্াস কের না, আিম তােদর জে  য ণাদায়ক শাি  ত কেরিছ।  
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22. মানুষ েযভােব ক াণ কামনা কের, েসভােবi aক াণ কামনা কের। মানুষ েতা খুবi ততা ি য়।  

23. আিম রাি  o িদনেক দুিট িনদর্শন কেরিছ। aতঃপর িনস ভ কের িদেয়িছ রােতর িনদর্শন eবং িদেনর িনদর্শনেক 

েদখার uপেযাগী কেরিছ, যােত েতামরা েতামােদর পালনকর্তার aনু হ aেনব্ষণ কর eবং যােত েতামরা ি র করেত পার 

বছরসমূেহর গণনা o িহসাব eবং আিম সব িবষয়েক িব ািরত ভােব বর্ণনা কেরিছ।  

24. আিম েতয্ক মানুেষর কর্মেক তার ীবল  কের েরেখিছ। েকয়ামেতর িদন েবর কের েদখাব তােক eকিট িকতাব, 

যা েস েখালা aব ায় পােব।  

25. পাঠ কর তুিম েতামার িকতাব। আজ েতামার িহসাব হেণর জে  তুিমi যেথ । 

26. েয েকu সৎপেথ চেল, তারা িনেজর ম েলর জে i সৎ পেথ চেল। আর েয পথ  হয়, তারা িনেজর aম েলর 

জে i পথ  হয়। েকu aপেরর েবাঝা বহন করেব না। েকান রাসূল না পাঠােনা প  আিম কাuেকi শাি  দান 
কির না।  

27. যখন আিম েকান জনপদেক ধব্ংস করার i া কির তখন তার aব াপ  েলাকেদরেক u  কির aতঃপর তারা 

পাপাচাের েমেত uেঠ। তখন েস জনেগা ীর uপর আেদশ aবধািরত হেয় যায়। aতঃপর আিম তা স র্ন রূেপ িব  

কির।  

28. নূেহর পর আিম aেনক u তেক ধব্ংস কেরিছ। আপনার পালনকর্তাi বা ােদর পাপাচােরর সংবাদ জানা o েদখার 

জে  যেথ ।  

29. েয েকu iহকাল কামনা কের, আিম েসসব েলাকেক যা i া স র িদেয় েদi। aতঃপর তােদর জে  জাহা াম 

িনর্ধারণ কির। oরা তােত িনি ত-িবতািড়ত aব ায় েবশ করেব।  

2৯. আর যারা পরকাল কামনা কের eবং মুিমন aব ায় তার জ  যথাযথ েচ া-সাধনা কের, eমন েলাকেদর েচ া 

সব্ীকৃত হেয় থােক।  

31. eেদরেক eবং oেদরেক েতয্কেক আিম আপনার পালনকর্তার দান েপৗেছ েদi eবং আপনার পালকর্তার দান 

aবধািরত।  

32. েদখুন, আিম তােদর eকদলেক aপেরর uপর িকভােব ে তব্ দান করলাম। পরকাল েতা িন য়i ম াদায় ে  

eবং গুেন ে তম।  

33. ি র কেরা না আ াহ্র সােথ a  েকান uপা । তাহেল তুিম িনি ত o aসহায় হেয় পড়েব।  
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34. েতামার পালনকর্তা আেদশ কেরেছন েয, ােক ছাড়া a  কারo iবাদত কেরা না eবং িপতা-মাতার সােথ সদব্-

বহার কর। তােদর মে  েকu aথবা uভেয়i যিদ েতামার জীব শায় বার্ধেকয্ uপনীত হয়; তেব তােদরেক ’uহ’ 

শ িটo বেলা না eবং তােদরেক ধমক িদo না eবং বল তােদরেক িশ াচারপূর্ণ কথা।  

35. তােদর সামেন ভালবাসার সােথ, ন ভােব মাথা aবনিমত হo eবং বলঃ েহ পালনকর্তা, তােদর uভেয়র িত রহম 

কর, েযমন তারা আমােক €শশবকােল লালন-পালন কেরেছন।  

36. েতামােদর পালনকর্তা েতামােদর মেন যা আেছ তা ভালi জােনন। যিদ েতামরা সৎ হo, তেব িতিন তoবাকারীেদর 

জে  মাশীল। 

 37. আ ীয়-সব্জনেক তার হক দান কর eবং aভাব  o মুসািফরেকo। eবং িকছুেতi aপ য় কেরা না।  

38. িন য় aপ য়কারীরা শয়তােনর ভাi। শয়তান সব্ীয় পালনকর্তার িত aিতশয় aকৃত ।  

39. eবং েতামার পালনকর্তার করুণার তয্াশায় aেপ ামান থাকাকােল যিদ েকান সময় তােদরেক িবমুখ করেত হয়, 

তখন তােদর সােথ ন ভােব কথা বল।  

3৯. তুিম eেকবাের য়-কু  হেয়ানা eবং eেকবাের মু  হাতo হেয়া না। তাহেল তুিম িতর িত, িনঃসব্ হেয় বেস 

থাকেব।  

41. িন য় েতামার পালকর্তা যােক i া aিধক জীবেনাপকরণ দান কেরন eবং িতিনi তা সংকুিচতo কের েদন। 

িতিনi ার বা ােদর স ের্ক ভােলাভােব aবিহত,-সব িকছু েদখেছন।  

42. দািরে র ভেয় েতামােদর স ানেদরেক হতয্া কেরা না। তােদরেক eবং েতামােদরেক আিমi জীবেনাপকরণ িদেয় 

থািক। িন য় তােদরেক হতয্া করা মারা ক aপরাধ।  

43. আর িভচােরর কােছo েযেয়া না। িন য় eটা a ীল কাজ eবং ম  পথ।  

44. েস াণেক হতয্া কেরা না, যােক আ াহ্ হারাম কেরেছন; িক  ায়ভােব। েয ি  a ায়ভােব িনহত হয়, আিম 

তার u রািধকারীেক মতা দান কির। aতeব, েস েযন হতয্ার াপাের সীমা ল ন না কের। িন য় েস সাহা া ।  

45. আর, eিতেমর মােলর কােছo েযেয়া না, eকমা  তার ক াণ আকাংখা ছাড়া; সংি  ি র েযৗবেন পদার্পন করা 

প  eবং a ীকার পূর্ন কর। িন য় a ীকার স ের্ক িজ াসাবাদ করা হেব। 

46. েমেপ েদয়ার সময় পূর্ণ মােপ েদেব eবং সিঠক ািড়পালায় oজন করেব। eটা u ম; eর পিরণাম শুভ। 



213 
 

47. েয িবষেয় েতামার েকান ান েনi, তার িপছেন পেড়া না। িন য় কান, চ  o a ঃকরণ eেদর েতয্কিটi 

িজ ািসত হেব।  

48. পৃিথবীেত দ ভের পদচারণা কেরা না। িন য় তুিম েতা ভূ পৃ েক কখনi িবদীর্ণ করেত পারেব না eবং u তায় তুিম 

কখনi পরব্ত মাণ হেত পারেব না।  

49. e সেবর মে  েযগুেলা ম কাজ, েসগুেলা েতামার পালনকর্তার কােছ aপছ নীয়। 

4৯. eটা ঐ িহকমেতর a র্ভূ , যা আপনার পালনকর্তা আপনােক oহী মারফত দান কেরেছন। আ াহ্র সােথ a  

েকান uপা  ি র করেবন না। তাহেল aিভযু  o আ াহ্র aনু হ েথেক িবতািড়ত aব ায় জাহা ােম িনি  হেবন।  

51. েতামােদর পালনকর্তা িক েতামােদর জে  পু  স ান িনর্ধািরত কেরেছন eবং িনেজর জে  েফেরশতােদরেক 

ক ারূেপ হণ কেরেছন? িন য় েতামরা গুরুতর গির্হত কথাবার্তা বলছ। 

52. আিম ei েকারআেন নানাভােব বুিঝেয়িছ, যােত তারা িচ া কের। aথচ eেত তােদর েকবল িবমুখতাi বৃি  পায়। 

53. বলুনঃ তােদর কথামত যিদ ার সােথ a া  uপা  থাকত; তেব তারা আরেশর মািলক প  েপৗছার পথ 

aেনব্ষন করত।  

54. িতিন েনহােয়ত পিব  o মিহমািনব্ত eবং তারা যা বেল থােক তা েথেক বহু uের্ধ।  

55. স  আকাশ o পৃিথবী eবং eগুেলার মে  যািকছু আেছ সম  িকছু ারi পিব তা o মিহমা েঘাষণা কের। eবং 

eমন িকছু েনi যা তার স শংস পিব তা o মিহমা েঘাষনা কের না। িক  তােদর পিব তা, মিহমা েঘাষণা েতামরা 

aনুধাবন করেত পার না। িন য় িতিন aিত সহনশীল, মাপরায়ণ।  

56. যখন আপিন েকারআন পাঠ কেরন, তখন আিম আপনার মে  o পরকােল aিবশব্াসীেদর মে   পর্দা েফেল 

েদi। 

57. আিম তােদর a েরর uপর আবরণ েরেখ েদi, যােত তারা eেক uপলি  করেত না পাের eবং তােদর কর্ণকুহের 

েবাঝা চািপেয় েদi। যখন আপিন েকারআেন পালনকর্তার eকতব্ আবৃি  কেরন, তখন o aনীহাবশতঃ oরা পৃ  দর্শন 

কের চেল যায়। 

58. যখন তারা কান েপেত আপনার কথা েশােন, তখন তারা েকন কান েপেত তা েশােন, তা আিম ভাল জািন eবং eo 

জািন েগাপেন আেলাচনাকােল যখন জােলমরা বেল, েতামরা েতা eক যাদু  ি র aনুসরণ করছ। 
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59. েদখুন, oরা আপনার জে  েকমন uপমা েদয়। oরা পথ  হেয়েছ। aতeব, oরা পথ েপেত পাের না। 

5৯. তারা বেলঃ যখন আমরা aি েত পিরণত o চূর্ণ িবচূর্ণ হেয় যাব, তখনo িক নতুন কের সৃি    হেয় uি ত হব? 

61. বলুনঃ েতামরা পাথর হেয় যাo িকংবা েলাহা।  

62. aথবা eমন েকান ব , যা েতামােদর ধারণায় খুবi কিঠন; তথািপ তারা বলেবঃ আমােদর েক পুর্নবার েক সৃি  

করেব। বলুনঃ িযিন েতামােদরেক থমবার সৃি  কেরেছন। aতঃপর তারা আপনার সামেন মাথা নাড়েব eবং বলেবঃ 
eটা কেব হেব? বলুনঃ হেব, স বতঃ i।  

63. েযিদন িতিন েতামােদরেক আহবান করেবন, aতঃপর েতামরা ার শংসা করেত করেত চেল আসেব। eবং 

েতামরা aনুমান করেব েয, সামা  সময়i aব ান কেরিছেল। 

64. আমার বা ােদরেক বেল িদন, তারা েযন যা u ম eমন কথাi বেল। শয়তান তােদর মে  সংঘর্ষ বাধায়। িন য় 

শয়তান মানুেষর কা  শ ।  

65. েতামােদর পালনকর্তা েতামােদর স ের্ক ভালভােব াত আেছন। িতিন যিদ চান, েতামােদর িত রহমত করেবন 

িকংবা যিদ চান, েতামােদর আযাব িদেবন। আিম আপনােক oেদর সবার ত াবধায়ক রূেপ ে রণ কিরিন।  

66. আপনার পালনকর্তা তােদর স ের্ক ভালভােব াত আেছন, যারা আকাশসমূেহ o ভুপৃে  রেয়েছ। আিম েতা কতক 

পয়গমব্রেক কতক পয়গমব্েরর uপর ে তব্ দান কেরিছ eবং দাuদেক যবুর দান কেরিছ।  

67. বলুনঃ আ াহ্ তীত যােদরেক েতামরা uপা  মেন কর, তােদরেক আহবান কর। aথচ oরা েতা েতামােদর ক  

দুর করার মতা রােখ না eবং তা পিরবর্তনo করেত পাের না।  

68. যােদরেক তারা আহবান কের, তারা িনেজরাi েতা তােদর পালনকর্তার €নকটয্ লােভর জ  ম  তালাশ কের 

েয, তােদর মে  েক €নকটয্শীল। তারা ার রহমেতর আশা কের eবং ার শাি েক ভয় কের। িন য় আপনার 

পালনকর্তার শাি  ভয়াবহ। 

69. eমন েকান জনপদ েনi, যােক আিম েকয়ামত িদবেসর পূেরব্ ধব্ংস করব না aথবা যােক কেঠার শাি  েদব না। 

eটা েতা ে  িলিপব  হেয় েগেছ।  

6৯. পূরব্বর্তীগণ কর্তৃক িনদর্শন aসব্ীকার করার ফেলi আমােক িনদর্শনাবলী ে রণ েথেক িবরত থাকেত হেয়েছ। আিম 

তােদরেক েবাঝাবার জে  সামুদেক u ী িদেয়িছলাম। aতঃপর তারা তার িত জুলুম কেরিছল। আিম ভীিত দর্শেনর 
uে েশi িনদর্শন ে রণ কির।  
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71. eবং রণ করুন, আিম আপনােক বেল িদেয়িছলাম েয, আপনার পালনকর্তা মানুষেক পিরেব ন কের েরেখেছন 

eবং েয দৃ  আিম আপনােক েদিখেয়িছ তাo েকারআেন uে িখত aিভশ  বৃ  েকবল মানুেষর পরী ার জে । আিম 
তােদরেক ভয় দর্শন কির। িক  eেত তােদর aবা তাi আরo বৃি  পায়।  

72. রণ কর, যখন আিম েফেরশতােদরেক বললামঃ আদমেক েসজদা কর, তখন iবলীস তীত সবাi েসজদায় পেড় 

েগল। িক  েস বললঃ আিম িক eমন ি েক েসজদা করব, যােক আপিন মািটর দব্ারা সৃি  কেরেছন?  

73. েস বললঃ েদখুন েতা, eনা েস ি , যােক আপিন আমার চাiেতo u  মা াদা িদেয় িদেয়েছন। যিদ আপিন 

আমােক েকয়ামত িদবস প  সময় েদন, তেব আিম সামা  সংখয্ক ছাড়া তার বংশধরেদরেক সমূেল ন  কের েদব। 

74. আ াহ্ বেলনঃ চেল যা, aতঃপর তােদর ম  েথেক েয েতার aনুগামী হেব, জাহা ামi হেব তােদর সবার শাি -

ভরপুর শাি । 

75. তুিম সতয্চুয্ত কের তােদর ম  েথেক যােক পােরা সব্ীয় আoয়ায দব্ারা, সব্ীয় aশব্ােরাহী o পদািতক বািহনী িনেয় 

তােদরেক আ মণ কর, তােদর aর্থ-স দ o স ান-স িতেত শরীক হেয় যাo eবং তােদরেক িত িত েদo। ছলনা 

ছাড়া শয়তান তােদরেক েকান িত িত েদয় না।  

76. আমার বা ােদর uপর েতার েকান মতা েনi আপনার পালনকর্তা যেথ  কা িনরব্াহী।  

77. েতামােদর পালনকর্তা িতিনi, িযিন েতামােদর জে  সমুে  জলযান চালনা কেরন, যােত েতামরা তার aনু হ 

aেনব্ষন করেত পােরা। িনঃ সে েহ িতিন েতামােদর িত পরম দয়ালূ।  

78. যখন সমুে  েতামােদর uপর িবপদ আেস, তখন শুধু আ াহ্ তীত যােদরেক েতামরা আহবান কের থাক তােদরেক 

েতামরা a রিহত হেয় যাo। aতঃপর িতিন যখন েতামােদরেক েল িভিড়েয় u ার কের েনন, তখন েতামরা মুখ িফিরেয় 

নাo। মানুষ বড়i aকৃত ।  

79. েতামরা িক e িবষেয় িনি  রেয়ছ েয, িতিন েতামােদরেক লভােগ েকাথাo ভূগর্ভ  করেবন না। aথবা েতামােদর 

uপর র বর্ষণকারী ঘুির্ণঝড় ে রণ করেবন না, তখন েতামরা িনেজেদর জে  েকান কর্মিবধায়ক পােব না।  

7৯. aথবা েতামরা িক e িবষেয় িনি  েয, িতিন েতামােদরেক আেরকবার সমুে  িনেয় যােবন না, aতঃপর েতামােদর 

জে  মহা ঝিটকা ে রণ করেবন না, aতঃপর aকৃত তার শাি সব্রূপ েতামােদরেক িনমি ত করেবন না, তখন 

েতামরা আমার িবরুে  e িবষেয় সাহা কারী কাuেক পােব না।  
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81. িন য় আিম আদম স ানেক ম াদা দান কেরিছ, আিম তােদরেক েল o জেল চলাচেলর বাহন দান কেরিছ; 

তােদরেক u ম জীবেনাপকরণ দান কেরিছ eবং তােদরেক aেনক সৃ  ব র uপর ে তব্ দান কেরিছ।  

82. রণ কর, েযিদন আিম েতয্ক দলেক তােদর েনতাসহ আহবান করব, aতঃপর যােদরেক তােদর ডান হােত 

আমলনামা েদয়া হেব, তারা িনেজেদর আমলনামা পাঠ করেব eবং তােদর িত সামা  পিরমাণo জুলুম হেব না।  

83. েয ি  iহকােল a  িছল েস পরকােলo a  eবং aিধকতর পথ া ।  

84. তারা েতা আপনােক হিটেয় িদেত চাি ল েয িবষয় আিম আপনার িত oহীর মা েম যা ে রণ কেরিছ তা েথেক 

আপনার পদ লন ঘটােনার জে  তারা চুড়া  েচ া কেরেছ, যােত আপিন আমার িত িকছু িম া সমব্ যু  কেরন। 

eেত সফল হেল তারা আপনােক ব রূেপ হণ কের িনত।  

85. আিম আপনােক দৃঢ়পদ না রাখেল আপিন তােদর িত িকছুটা ঝুেকiঁ  পড়েতন।  

86. তখন আিম aব i আপনােক iহজীবেন o পরজীবেন িদব্গুণ শাি র আসব্াদন করাতাম। e সময় আপিন আমার 

েমাকািবলায় েকান সাহা কারী েপেতন না।  

87. তারা েতা আপনােক e ভুখ  েথেক uৎখাত কের িদেত চুড়া  েচ া কেরিছল যােত আপনােক eখান েথেক বিহ ার 

কের েদয়া যায়। তখন তারাo আপনার পর েসখােন a  কালi মা  িটেক থাকত।  

88. আপনার পূেরব্ আিম যত রসূল ে রণ কেরিছ, তােদর ে ে o eরূপ িনয়ম িছল। আপিন আমার িনয়েমর েকান 

িত ম পােবন না।  

89. সূ  ঢেল পড়ার সময় েথেক রাি র a কার প  নামায কােয়ম করুন eবং ফজেরর েকারআন পাঠo। িন য় 

ফজেরর েকারআন পাঠ মুেখামুিখ হয়।  

8৯. রাি র িকছু aংশ েকারআন পাঠ সহ জা ত থাকুন। eটা আপনার জে  aিতির  কর্ত । হয়ত বা আপনার 

পালনকর্তা আপনােক িতি ত করেবন শংিসত ােন।  

91. বলুনঃ েহ পালনকর্তা! আমােক দািখল করুন সতয্রূেপ eবং আমােক েবর করুন সতয্রূেপ eবং েতামােদর িনকট 

হেত আমােক  দান কিরo সাহা কাির শি । 

92. বলুনঃ সতয্ eেসেছ eবং িম া িবলু  হেয়েছ। িন য় িম া িবলু  হoয়ারi িছল। 
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93. আিম েকারআেন eমন িবষয় নািযল কির যা েরােগর সুিচিকৎসা eবং মুিমেনর জ  রহমত। েগানাহগারেদর েতা 

eেত শুধু িতi বৃি  পায়।  

94. আিম মানুষেক েনয়ামত দান করেল েস মুখ িফিরেয় েনয় eবং aহংকাের দুের সের যায়; যখন তােক েকান aিন  

র্শ কের, তখন েস eেকবাের হতাশ হেয় পেড়।  

95. বলুনঃ েতয্েকi িনজ রীিত aনুযায়ী কাজ কের। aতঃপর আপনার পালনকর্তা িবেশষ রূেপ জােনন, েক সরব্ােপ া 

িনর্ভূল পেথ আেছ।  

96. তারা আপনােক রূহ স ের্ক িজে স কের। বেল িদনঃ রূহ আমার পালনকর্তার আেদশ ঘিটত। e িবষেয় 

েতামােদরেক সামা  ানi দান করা হেয়েছ।  

97. আিম i া করেল আপনার কােছ oহীর মাধেম যা ে রণ কেরিছ তা aব i তয্াহার করেত পারতাম। aতঃপর 

আপিন িনেজর জে  তা আনয়েনর াপাের আমার েমাকািবলায় েকান দািয়তব্ বহনকারী পােবন না।  

98. e তয্াহার না করা আপনার পালনকর্তার েমেহরবানী। িন য় আপনার িত ার করুণা িবরাট। 

99. বলুনঃ যিদ মানব o িজব্ন ei েকারআেনর aনুরূপ রচনা কের আনয়েনর জে  জেড়া হয়, eবং তারা পরসপেরর 

সাহা কারী হয়; তবুo তারা কখনo eর aনুরূপ রচনা কের আনেত পারেব না।  

9৯. আিম ei েকারআেন মানুষেক িবিভ  uপকার দব্ারা সব রকম িবষয়ব  বুিঝেয়িছ। িক  aিধকাংশ েলাক aসব্ীকার 

না কের থােকিন।  

৯1. eবং তারা বেলঃ আমরা কখনo আপনােক িবশব্াস করব না, েয প  না আপিন ভূপৃ  েথেক আমােদর জে  

eকিট ঝরণা বািহত কের িদন। 

৯2. aথবা আপনার জে  েখজুেরর o আ েরর eকিট বাগান হেব, aতঃপর আপিন তার মে  িনর্ঝিরনীসমূহ বািহত 

কের েদেবন।  

৯3. aথবা আপিন েযমন বেল থােকন, েতমিনভােব আমােদর uপর আসমানেক খ -িবখ  কের েফেল েদেবন aথবা 

আ াহ্ o েফেরশতােদরেক আমােদর সামেন িনেয় আসেবন।  

৯4. aথবা আপনার েকান েসানার €তরী গৃহ হেব aথবা আপিন আকােশ আেরাহণ করেবন eবং আমরা আপনার 

আকােশ আেরাহণেক কখনo িবশব্াস করবনা, েয প  না আপিন aবতীর্ণ কেরন আমােদর িত eক , যা আমরা 

পাঠ করব। বলুনঃ পিব  মহান আমার পালনকর্তা, eকজন মানব, eকজন রসূল €ব আিম েক?  
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৯5. আ াহ্ িক মানুষেক পয়গমব্র কের পািঠেয়েছন? তােদর ei uি i মানুষেক ঈমান আনয়ন েথেক িবরত রােখ, যখন 

তােদর িনকট আেস েহদােয়ত।  

৯6. বলুনঃ যিদ পৃিথবীেত েফেরশতারা সব্ ে  িবচরণ করত, তেব আিম আকাশ েথেক েকান েফেরশতােকi তােদর 

িনকট পয়গামব্র কের ে রণ করতাম।  

৯7. বলুনঃ আমার o েতামােদর মে  সতয্ িত াকারী িহেসেব আ াহ্i যেথ । িতিন েতা সব্ীয় বা ােদর িবষেয় খবর 

রােখন o েদেখন।  

৯8. আ াহ্ যােক পথ দর্শন কেরন, েসi েতা সিঠক পথ া  eবং যােক পথ  কেরন, তােদর জে  আপিন আ াহ্ 

ছাড়া েকান সাহা কারী পােবন না। আিম েকয়ামেতর িদন তােদর সমেবত করব তােদর মুেখ ভর িদেয় চলা aব ায়, 

a  aব ায়, মুক aব ায় eবং বিধর aব ায়। তােদর আবাস ল জাহা াম। যখনi িনরব্ািপত হoয়ার uপ ম হেব আিম 

তখন তােদর জে  aি  আরo বৃি  কের িদব।  

৯9. eটাi তােদর শাি । কারণ, তারা আমার িনদর্শনসমূহ aসব্ীকার কেরেছ eবং বেলেছঃ আমরা যখন aি েত পিরণত 

o চুর্ণ-িবচুর্ণ হেয় যাব, তখনo িক আমরা নতুনভােব সৃি    হেয় uি ত হব?  

৯৯. তারা িক েদেখিন েয, েয আ াহ্ আসমান o যিমন সৃি    কেরেছন, িতিন তােদর মত মানুষo পুনরায় সৃি  করেত 

স ম? িতিন তােদর জে  ি র কেরেছন eকিট িনির্দ  কাল, eেত েকান সে হ েনi; aতঃপর জােলমরা aসব্ীকার ছাড়া 

িকছু কেরিন।  

211. বলুনঃ যিদ আমার পালনকর্তার রহমেতর ভা ার েতামােদর হােত থাকত, তেব িয়ত হেয় যাoয়ার আশ ায় 

aব i তা ধের রাখেত। মানুষ েতা aিতশয় কৃপণ।  

212. আপিন বণী-iসরাঈলেক িজে স করুন, আিম মূসােক নয়িট কা  িনদর্শন দান কেরিছ। যখন িতিন তােদর 

কােছ আগমন কেরন, েফরাuন তােক বললঃ েহ মূসা, আমার ধারনায় তুিম েতা জাদু ।  

213. িতিন বলেলনঃ তুিম জান েয, আসমান o যমীেনর পালনকর্তাi eসব িনদর্শনাবলী তয্  মাণসব্রূপ নািযল 

কেরেছন। েহ েফরাuন, আমার ধারণায় তুিম ধব্ংস হেত চেলেছা।  

214. aতঃপর েস বনী iসরাঈলেক েদশ েথেক uৎখাত করেত চাiল, তখন আিম তােক o তার স ীেদর সবাiেক 

িনমি ত কের িদলাম।  
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215. তারপর আিম বনী iসলাঈলেক বললামঃ e েদেশ েতামরা বসবাস কর। aতঃপর যখন পরকােলর oয়াদা 

বা বািয়ত হেব, তখন েতামােদর েক জেড়া কের িনেয় uপি ত হব।   

216. আিম সতয্সহ e েকারআন নািযল কেরিছ eবং সতয্ সহ eটা নািযল হেয়েছ। আিম েতা আপনােক শুধু সুসংবাদাতা 

o ভয় দর্শক কেরi ে রণ কেরিছ।  

217. আিম েকারআনেক যিতিচ সহ পৃথক পৃথকভােব পােঠর uপেযাগী কেরিছ, যােত আপিন eেক েলাকেদর কােছ 

ধীের ধীের পাঠ কেরন eবং আিম eেক যথাযথ ভােব aবতীর্ণ কেরিছ। 

218. বলুনঃ েতামরা েকারআনেক মা  কর aথবা aমা  কর; যারা eর পূরব্ েথেক eেলম া  হেয়েছ, যখন তােদর 

কােছ eর েতলাoয়াত করা হয়, তখন তারা েসজদায় লুিটেয় পেড়। 

219. eবং বেলঃ আমােদর পালনকর্তা পিব , মহান। িনঃসে েহ আমােদর পালকর্তার oয়াদা aব i পূর্ণ হেব।  

21৯. তারা ন করেত করেত ভুিমেত লুিটেয় পেড় eবং তােদর িবনয়ভাব আেরা বৃি  পায়।  

221. বলুনঃ আ াহ্ বেল আহবান কর িকংবা রহমান বেল, েয নােমi আহবান কর না েকন, সব সু র নাম ারi। 

আপিন িনেজর নামায আদায়কােল সব্র u ােস িনেয় িগেয় পড়েবন না eবং িনঃশে o পড়েবন না। eতuভেয়র 

ম মপ া aবলমব্ন করুন।  

222. বলুনঃ সম  শংসা আ াহ্র িযিন না েকান স ান রােখন, না ার সারব্েভৗমেতব্ েকান শরীক আেছ eবং িযিন 

দুর্দশা  হন না, েয কারেণ ার েকান সাহ কারীর েয়াজন হেত পাের। সুতরাং আপিন স-স েম ার মাহা য্ বর্ণনা 

করেত থাকুন।  

29. কাহ্ফ 

2. সব শংসা আ াহ্র িযিন িনেজর বা ার িত e  নািযল কেরেছন eবং তােত েকান ব তা রােখনিন।  

3. eেক সু িতি ত কেরেছন যা আ াহ্র প  েথেক eকিট ভীষণ িবপেদর ভয় দর্শন কের eবং মুিমনেদরেক যারা 

সৎকর্ম স াদন কের-তােদরেক সুসংবাদ দান কের েয, তােদর জে  u ম িতদান রেয়েছ।  

4. তারা তােত িচরকাল aব ান করেব।  

5. eবং তােদরেক ভয় দর্শন করার জে  যারা বেল েয, আ াহ্র স ান রেয়েছ।  
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6. e স ের্ক তােদর েকান ান েনi eবং তােদর িপতৃপুরুষেদরo েনi। কত কিঠন তােদর মুেখর কথা। তারা যা বেল 

তা েতা সবi িম া।  

7. যিদ তারা ei িবষয়ব র িত িবশব্াস াপন না কের, তেব তােদর প ােত স বতঃ আপিন পিরতাপ করেত করেত 

িনেজর াণ িনপাত করেবন। 

8. আিম পৃিথবী  সব িকছুেক পৃিথবীর জে  েশাভা কেরিছ, যােত েলাকেদর পরী া কির েয, তােদর মে  েক ভাল 

কাজ কের।  

9. eবং তার uপর যািকছু রেয়েছ, aব i তা আিম uি দশূ  মািটেত পিরণত কের েদব। 

৯. আপিন িক ধারণা কেরন েয, গুহা o গের্তর aিধবাসীরা আমার িনদর্শনাবলীর মে  িব য়কর িছল ?  

21. যখন যুবকরা পাহােড়র গুহায় আ য় হণ কের তখন েদাআ কেরঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদরেক িনেজর 

কাছ েথেক রহমত দান করুন eবং আমােদর জে  আমােদর কাজ সিঠকভােব পিরচালনা করুন।  

22. তখন আিম কেয়ক বছেরর জে  গুহায় তােদর িন ার মে  রাখলাম। 

23. aতঃপর আিম তােদরেক পুনরি ত কির, eকথা জানার জে  েয, দুi দেলর মে  েকান দল তােদর aব ানকাল 

স ের্ক aিধক িনর্ণয় করেত পাের।  

24. আপনার কােছ তােদর iিতবৃ া  সিঠকভােব বর্ণনা করিছ। তারা িছল কেয়কজন যুবক। তারা তােদর পালনকর্তার 

িত িবশব্াস াপন কেরিছল eবং আিম তােদর সৎপেথ চলার শি  বািড়েয় িদেয়িছলাম।  

25. আিম তােদর মন দৃঢ় কেরিছলাম, যখন তারা uেঠ ািড়েয়িছল। aতঃপর তারা বললঃ আমােদর পালনকর্তা আসমান 

o যমীেনর পালনকর্তা আমরা কখনo তার পিরবের্ত a  েকান uপা েক আহবান করব না। যিদ কির, তেব তা aতয্  

গির্হত কাজ হেব।  

26. eরা আমােদরi সব্-জািত, eরা ার পিরবের্ত aেনক uপা  হণ কেরেছ। তারা eেদর স ের্ক কা  মাণ 

uপি ত কের না েকন? েয আ াহ্ স ের্ক িম া u াবন কের, তার চাiেত aিধক েগানাহগার আর েক?  

27. েতামরা যখন তােদর েথেক পৃথক হেল eবং তারা আ াহ্র পিরবের্ত যােদর iবাদত কের তােদর েথেক, তখন 

েতামরা গুহায় আ য় হণ কর। েতামােদর পালনকর্তা েতামােদর জে  দয়া িব ার করেবন eবং িতিন েতামােদর জ  
েতামােদর কাজ কর্মেক ফল সু করার ব া করেবন।  
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28. তুিম সূ েক েদখেব, যখন uিদত হয়, তােদর গুহা েথেক পাশ েকেট ডান িদেক চেল যায় eবং যখন a  যায়, 

তােদর েথেক পাশ েকেট বামিদেক চেল যায়, aথচ তারা গুহার শ  চতব্ের aবি ত। eটা আ াহ্র িনদর্শনাবলীর 

a তম। আ াহ্ যােক সৎপেথ চালান, েসi সৎপথ া  eবং িতিন যােক পথ  কেরন, আপিন কখনo তার জে  

পথ দর্শনকারী o সাহা কারী পােবন না।  

29. তুিম মেন করেব তারা জা ত, aথচ তারা িনি ত। আিম তােদরেক পার্শব্ পিরবর্তন করাi ডান িদেক o বাম িদেক। 

তােদর কুকুর িছল সামেনর পা দুিট গুহাদব্াের সািরত কের। যিদ তুিম িক িদেয় তােদরেক েদখেত, তেব েপছন িফের 

পলায়ন করেত eবং তােদর ভেয় আতংক  হেয় পড়েত।  

2৯. আিম eমিন ভােব তােদরেক জা ত করলাম, যােত তারা পরসপর িজ াসাবাদ কের। তােদর eকজন বললঃ েতামরা 

কতকাল aব ান কেরছ? তােদর েকu বললঃ eকিদন aথবা eকিদেনর িকছু aংশ aব ান করিছ। েকu েকu বললঃ 

েতামােদর পালনকর্তাi ভাল জােনন েতামরা কতকাল aব ান কেরছ। eখন েতামােদর eকজনেক েতামােদর ei 
মু াসহ শহের ে রণ কর; েস েযন েদেখ েকান খা  পিব । aতঃপর তা েথেক েযন িকছু খা  িনেয় আেস েতামােদর 

জ ; েস েযন ন তা সহকাের যায় o িকছুেতi েযন েতামােদর খবর কাuেক না জানায়।  

31. তারা যিদ েতামােদর খবর জানেত পাের, তেব পাথর েমের েতামােদরেক হতয্া করেব, aথবা েতামােদরেক তােদর 

ধের্ম িফিরেয় েনেব। তাহেল েতামরা কখনi সাফ  লাভ করেব না।  

32. eমিনভােব আিম তােদর খবর কাশ কের িদলাম, যােত তারা াত হয় েয, আ াহ্র oয়াদা সতয্ eবং েকয়ামেত 

েকান সে হ েনi। যখন তারা িনেজেদর কর্ত  িবষেয় পরসপর িবতর্ক করিছল, তখন তারা বললঃ তােদর uপর েসৗধ 

িনর্মাণ কর। তােদর পালনকর্তা তােদর িবষেয় ভাল জােনন। তােদর কর্ত  িবষেয় যােদর মত বল হল, তারা বললঃ 

আমরা aব i তােদর ােন মসিজদ িনর্মান করব।  

33. a াত িবষেয় aনুমােনর uপর িভি  কের eখন তারা বলেবঃ তারা িছল িতন জন; তােদর চতুর্থিট তােদর কুকুর। 

eকথাo বলেব; তারা াচ জন। তােদর ছ িট িছল তােদর কুকুর। আরo বলেবঃ তারা িছল সাত জন। তােদর a মিট 

িছল তােদর কুকুর। বলুনঃ আমার পালনকর্তা তােদর সংখয্া ভাল জােনন। তােদর খবর a  েলাকi জােন। সাধারণ 
আেলাচনা ছাড়া আপিন তােদর স ের্ক িবতর্ক করেবন না eবং তােদর aব া স ের্ক তােদর কাuেক িজ াসাবাদ o 
করেবন না।  

34. আপিন েকান কােজর িবষেয় বলেবন না েয, ’েসিট আিম আগামী কাল করব’।  
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35. ’আ াহ্ i া করেল’ বলা িতেরেক। যখন ভুেল যান, তখন আপনার পালনকর্তােক রণ করুন eবং বলুনঃ 

আশা কির আমার পালনকর্তা আমােক eর চাiেতo িনকটতম সেতয্র পথ িনের্দশ করেবন।  

36. তােদর uপর তােদর গুহায় িতনশ বছর, aিতির  আরo নয় বছর aিতবািহত হেয়েছ।  

37. বলুনঃ তারা কতকাল aব ান কেরেছ, তা আ াহ্i ভাল জােনন। নেভাম ল o ভুম েলর aদৃ  িবষেয়র ান 

ারi কােছ রেয়েছ। িতিন কত চমৎকার েদেখন o েশােনন। িতিন তীত তােদর জ  েকান সাহা কারী েনi। িতিন 
কাuেক িনজ কর্তৃেতব্ শরীক কেরন না।  

38. আপনার িত আপনার পালনকর্তার েয, িকতাব তয্ািদ  করা হেয়েছ, তা পাঠ করুন। ার বাকয্ পিরবর্তন করার 

েকu নাi। ােক তীত আপিন কখনi েকান আ য় ল পােবন না।  

39. আপিন িনেজেক তােদর সংসের্গ আব  রাখুন যারা সকাল o স য্ায় তােদর পালনকর্তােক ার স ি  aর্জেনর 

uে ে  আহবান কের eবং আপিন পাির্থব জীবেনর েসৗ  কামনা কের তােদর েথেক িনেজর দৃি  িফিরেয় েনেবন 
না। যার মনেক আমার রণ েথেক গােফল কের িদেয়িছ, েয, িনেজর বৃি র aনুসরণ কের eবং যার কা  কলাপ 

হে  সীমা aিত ম করা, আপিন তার aনুগতয্ করেবন না।  

3৯. বলুনঃ সতয্ েতামােদর পালনকর্তার প  েথেক আগত। aতeব, যার i া, িবশব্াস াপন করুক eবং যার i া 

aমা  করুক। আিম জােলমেদর জে  aি  ত কের েরেখিছ, যার েব নী তােদর েক পিরেব ন কের থাকেব। যিদ 

তারা পানীয় ার্থনা কের, তেব পুেজরঁ  ায় পানীয় েদয়া হেব যা তােদর মুখম ল দ  করেব। কত িনকৃ  পানীয় eবং 

খুবi ম  আ য়। 

41. যারা িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম স াদন কের আিম সৎকর্মশীলেদর পুর ার ন  কির না।  

42. তােদরi জে  আেছ বসবােসর জা াত। তােদর পাদেদেশ বািহত হয় নদীসমূহ। তােদর েসখান সব্র্ণ-কংকেন 

aলংকৃত করা হেব eবং তারা পাতলা o েমাটা েরশেমর সবুজ কাপর পিরধান করেব eমতাব ায় েয, তারা িসংহাসেন 

সমাসীন হেব। চমৎকার িতদান eবং কত u ম আ য়।  

43. আপিন তােদর কােছ দু ি র uদাহরণ বর্ণনা করুন। আিম তােদর eকজনেক দুিট আ েরর বাগান িদেয়িছ eবং 

e দু’িটেক েখজুর বৃ  দব্ারা পিরেবি ত কেরিছ eবং দু eর মাঝখােন কেরিছ শ ে ।  

44. uভয় বাগানi ফলদান কের eবং eেত েকান িট করত না eবং uভেয়র ােক ােক আিম নদী বািহত কেরিছ।  
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45. েস ফল েপল। aতঃপর কথা সে  স ীেক বললঃ আমার ধন-স দ েতামার চাiেত েবশী eবং জনবেল আিম 

aিধক শি শালী।  

46. িনেজর িত জুলুম কের েস তার বাগােন েবশ করল। েস বললঃ আমার মেন হয় না েয, e বাগান কখনo ধব্ংস 

হেয় যােব।  

47. eবং আিম মেন কির না েয, েকয়ামত aনুি ত হেব। যিদ কখনo আমর পালনকর্তার কােছ আমােক ে ৗেছ েদয়া 

হয়, তেব েসখােন eর চাiেত uৎকৃ  পাব। 

 48. তার স ী তােক কথা সে  বললঃ তুিম ােক aসব্ীকার করছ, িযিন েতামােক সৃি  কেরেছন মািট েথেক, aতঃপর 

বী  েথেক, aতঃপর র্পূনা  কেরেছন েতামােক মানবাকৃিতেত?  

49. িক  আিম েতা eকথাi বিল, আ াহi আমার পালনকর্তা eবং আিম কাuেক আমার পালনকর্তার শরীক মািন না।  

4৯. যিদ তুিম আমােক ধেন o স ােন েতামার চাiেত কম েদখ, তেব যখন তুিম েতামার বাগােন েবশ করেল, তখন 

eকথা েকন বলেল না; আ াহ্ যা চান, তাi হয়। আ াহ্র েদয়া তীত েকান শি  েনi।  

51. আশা কির আমার পালকর্তা আমােক েতামার বাগান aেপ া uৎকৃ তর িকছু েদেবন eবং তার (েতামার বাগােনর) 

uপর আসমান েথেক আগুন ে রণ করেবন। aতঃপর সকাল েবলায় তা পির ার ময়দান হেয যােব। 

52. aথবা সকােল তার পািন শুিকেয় যােব। aতঃপর তুিম তা তালাশ কের আনেত পারেব না।  

53. aতঃপর তার সব ফল ধব্ংস হেয় েগল eবং েস তােত যা য় কেরিছল, েস হাত কচিলেয় আে প করেত লাগল। 

বাগনিট কাঠসহ পুেড় িগেয়িছল। েস বলেত লাগলঃ হায়, আিম যিদ কাuেক আমার পালনকর্তার সােথ শরীক না করতাম।  

54. আ াহ্ তীত তােক সাহা  করার েকান েলাক হল না eবং েস িনেজo িতকার করেত পারল না।  

55. eরূপ ে ে  সব aিধকার সতয্ আ াহ্র। তারi পুর ার u ম eবং তারi দ  িতদান ে ।  

56. তােদর কােছ পাির্থব জীবেনর uপমা বর্ণনা করুন। তা পািনর ায়, যা আিম আকাশ েথেক নািযল কির। aতঃপর 

eর সংিম েণ ামল সবুজ ভূিমজ লতা-পাতা িনর্গত হয়; aতঃপর তা eমন শু  চুর্ণ-িবচুর্ণ হয় েয, বাতােস uেড় যায়। 

আ াহ্ e সবিকছুর uপর শি মান।  

57. ধৈনশব্  o স ান-স িত পাির্থব জীবেনর েসৗ  eবং ায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কােছ িতদান াি  

o আশা লােভর জে  u ম।  
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58. েযিদন আিম পরব্তসমূহেক পিরচালনা করব eবং আপিন পৃিথবীেক েদখেবন eকিট u ু  া র eবং আিম মানুষেক 

eকি ত করব aতঃপর তােদর কাuেক ছাড়ব না। 

59. তারা আপনার পালনকর্তার সামেন েপশ হেব সািরব  ভােব eবং বলা হেবঃ েতামরা আমার কােছ eেস েগছ; েযমন 

েতামােদরেক থম বার সৃি  কেরিছলাম। না, েতামরা েতা বলেত েয, আিম েতামােদর জে  েকান িত ত সময় িনির্দ  

করব না।  

5৯. আর আমলনামা সামেন রাখা হেব। তােত যা আেছ; তার কারেণ আপিন aপরাধীেদরেক ভীত-স  েদখেবন। তারা 

বলেবঃ হায় আফেসাস, e েকমন আমলনামা। e েয েছাট বড় েকান িকছুi বাদ েদয়িন-সবi eেত রেয়েছ। তারা তােদর 

কৃতকর্মেক সামেন uপি ত পােব। আপনার পালনকর্তা কারo িত জুলুম করেবন না।  

61. যখন আিম েফেরশতােদরেক বললামঃ আদমেক েসজদা কর, তখন সবাi েসজদা করল iবলীস তীত। েস িছল 

িজনেদর eকজন। েস তার পালনকর্তার আেদশ aমা  করল। aতeব েতামরা িক আমার পিরবের্ত তােক eবং তার 
বংশধরেক ব রূেপ হণ করছ? aথচ তারা েতামােদর শ । eটা জােলমেদর জে  খুবi িনকৃ  বদল।  

62. নেভাম ল o ভুম েলর সৃজনকােল আিম তােদরেক সা য্ রািখিন eবং তােদর িনেজেদর সৃজনকােলo না। eবং 

আিম eমনo নi েয, িব া  কারীেদরেক সাহা কারীরূেপ হণ করেবা।  

63. েযিদন িতিন বলেবনঃ েতামরা যােদরেক আমার শরীক মেন করেত তােদরেক ডাক। তারা তখন তােদরেক ডাকেব, 

িক  তারা e আহবােন সাড়া েদেব না। আিম তােদর ম েল েরেখ েদব eকিট মৃতুয্ গহবর। 

64. aপরাধীরা আগুন েদেখ েবােঝ েনেব েয, তােদরেক তােত পিতত হেত হেব eবং তারা তা েথেক রা া পিরবর্তন 

করেত পারেব না।  

65. িন য় আিম e েকারআেন মানুষেক নানাভােব িবিভ  uপমার দব্ারা আমার বাণী বুিঝেয়িছ। মানুষ সব ব  েথেক 

aিধক তর্কি য়।  

66. েহদােয়ত আসার পর e তী াi শুধু মানুষেক িবশব্াস াপন করেত eবং তােদর পালনকর্তার কােছ মা ার্থনা 

করেত িবরত রােখ েয, কখন আসেব তােদর কােছ পূরব্বর্তীেদর রীিতনীিত aথবা কখন আসেব তােদর কােছআযাব 

সামনাসামিন।  

67. আিম রাসূলগনেক সুসংবাদ দাতা o ভয় দর্শন কারীরূেপi ে রণ কির eবং কােফররাi িম া aবলমব্েন িবতর্ক 

কের, তা দব্ারা সতয্েক র্থ কের েদয়ার uে েশ eবং তারা আমার িনদর্শনাবলীo যদব্ারা তােদরেক ভয় দর্শন করা হয়, 

েসগুেলােক ঠা ারূেপ হণ কেরেছ।  
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68. তার চাiেত aিধক জােলম েক, যােক তার পালনকর্তার কালাম দব্ারা েবাঝােনা হয়, aতঃপর েস তা েথেক মুখ 

িফিরেয় েনয় eবং তার পূরব্বর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুেল যায়? আিম তােদর a েরর uপর পর্দা েরেখ িদেয়িছ, েযন তা না 

েবােঝ eবং তােদর কােন রেয়েছ বিধরতার েবাঝা। যিদ আপিন তােদরেক সৎপেথর িত দাoয়াত েদন, তেব কখনi 

তারা সৎপেথ আসেব না।  

69. আপনার পালনকর্তা মাশীল, দয়ালু, যিদ িতিন তােদরেক তােদর কৃতকের্মর জে  পাকড়াo কেরন তেব তােদর 

শাি  তব্রািমব্ত করেতন, িক  তােদর জ  রেয়েছ eকিট িত ত সময়, যা েথেক তারা সের যাoয়ার জায়গা পােব না।  

6৯. eসব জনপদo তােদরেক আিম ধংস কের িদেয়িছ, যখন তারা জােলম হেয় িগেয়িছল eবং আিম তােদর ধব্ংেসর 

জে  eকিট িত ত সময় িনির্দ  কেরিছলাম।  

71. যখন মূসা ার যুবক (স ী) েক বলেলনঃ দুi সমুে র স ম েল না েপৗছা প  আিম থামব না aথবা আিম যুগ 

যুগ ধের চলেত থাকব।  

72. aতঃপর যখন ারা দুi সুমুে র স ম েল েপৗছােলন, তখন ারা িনেজেদর মােছর কথা ভুেল েগেলন। aতঃপর 

মাছিট সমুে  সুড়  পথ সৃি  কের েনেম েগল। 

73. যখন ারা েস ানিট aিত ম কের েগেলন, মূসা স ী েক বলেলনঃ আমােদর নাশতা আন। আমরা ei সফের 

পির া  হেয় পেড়িছ।  

74. েস বললঃ আপিন িক ল য্ কেরেছন, আমরা যখন র খে  আ য় িনেয়িছলাম, তখন আিম মােছর কথা ভুেল 

িগেয়িছলাম। শয়তানi আমােক eকথা রণ রাখেত ভুিলেয় িদেয়িছল। মাছিট আ  জনক ভােব সমুে  িনেজর পথ 
কের িনেয়েছ।  

75. মূসা বলেলনঃ আমরা েতা e ানিটi খুজিছলামঁ । aতঃপর ারা িনেজেদর িচ  ধের িফের চলেলন।  

76. aতঃপর ারা আমার বা ােদর মে  eমন eকজেনর সা াত েপেলন, যােক আিম আমার প  েথেক রহমত দান 

কেরিছলাম o আমার প  েথেক িদেয়িছলাম eক িবেশষ ান।  

77. মূসা ােক বলেলনঃ আিম িক e শের্ত আপনার aনুসরণ করেত পাির েয, সতয্পেথর েয ান আপনােক েশখােনা 

হেয়েছ, তা েথেক আমােক িকছু িশ া েদেবন?  

78. িতিন বলেলনঃ আপিন আমার সােথ িকছুেতi €ধ ধারণ কের থাকেত পারেবন না।  

79. েয িবষয় েবাঝা আপনার আয় াধীন নয়, তা েদেখ আপিন €ধ ধারণ করেবন েকমন কের?  
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7৯. মূসা বলেলনঃ আ াহ্ চােহন েতা আপিন আমােক €ধ শীল পােবন eবং আিম আপনার েকান আেদশ aমা  

করব না।  

81. িতিন বলেলনঃ যিদ আপিন আমার aনুসরণ কেরনi তেব েকান িবষেয় আমােক  করেবন না, েয প  না 

আিম িনেজi েস স ের্ক আপনােক িকছু বিল।  

82. aতঃপর তারা চলেত লাগলঃ aবেশেষ যখন তারা েনৗকায় আেরাহণ করল, তখন িতিন তােত িছ  কের িদেলন। 

মূসা বলেলনঃ আপিন িক eর আেরাহীেদরেক ডুিবেয় েদয়ার জে  eেত িছ  কের িদেলন? িন য়i আপিন eকিট 

গুরুতর ম  কাজ করেলন।  

83. িতিন বলেলনঃ আিম িক বিলিন েয, আপিন আমার সােথ িকছুেতi €ধ  ধরেত পারেবন না ?  

84. মূসা বলেলনঃ আমােক আমার ভুেলর জে  aপরাধী করেবন না eবং আমার কােজ আমার uপর কেঠারতা 

আেরাপ করেবন না।  

85. aতঃপর তারা চলেত লাগল। aবেশেষ যখন eকিট বালেকর সা াত েপেলন, তখন িতিন তােক হতয্া করেলন। মূসা 

বলেলন? আপিন িক eকিট িন াপ জীবন েশষ কের িদেলন হতয্ার aপরাধ ছাড়াi? িন য়i আপিন েতা eক গুরুতর 

a ায় কাজ করেলন।  

“পারা 27” 

86. িতিন বলেলনঃ আিম িক বিলিন েয, আপিন আমার সােথ €ধ  ধের থাকেত পারেবন না। 

87. মূসা বলেলনঃ eরপর যিদ আিম আপনােক েকান িবষেয়  কির, তেব আপিন আমােক সােথ রাখেবন না। আপিন 

আমার প  েথেক aিভেযাগ মু  হেয় েগেছন।  

88. aতঃপর তারা চলেত লাগল, aবেশেষ যখন eকিট জনপেদর aিধবাসীেদর কােছ েপৗেছ তােদর কােছ খাবার চাiল, 

তখন তারা তােদর aিতেথয়তা করেত aসব্ীকার করল। aতঃপর তারা েসখােন eকিট পতেনা ুখ াচীর েদখেত েপেলন, 

েসিট িতিন েসাজা কের াড় কিরেয় িদেলন। মূসা বলেলনঃ আপিন i া করেল তােদর কাছ েথেক eর পাির িমক 
আদায় করেত পারেতন।  

89. িতিন বলেলনঃ eখােনi আমার o আপনার মে  স র্কে দ হল। eখন েয িবষেয় আপিন €ধ  ধরেত পােরনিন, 

আিম তার তাৎপ  বেল িদি ।  
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8৯. েনৗকািটর াপাের-েসিট িছল কেয়কজন দির  ি র। তারা সমুে  জীিবকা aেনব্ষন করত। আিম i া করলাম 

েয, েসিটেক িটযু  কের েদi। তােদর aপরিদেক িছল eক বাদশাহ। েস বল েয়ােগ েতয্কিট েনৗকা িছিনেয় িনত।  

91. বালকিটর াপার তার িপতা-মাতা িছল ঈমানদার। আিম আশ া করলাম েয, েস aবা তা o কুফর দব্ারা 

তােদরেক ভািবত করেব।  

92. aতঃপর আিম i া করলাম েয, তােদর পালনকর্তা তােদরেক মহ র, তার চাiেত পিব তায় o ভালবাসায় 

ঘিন তর eকিট ে  স ান দান করুক। 

93. াচীেরর াপার-েসিট িছল নগেরর দুজন িপতৃহীন বালেকর। eর নীেচ িছল তােদর গু ধন eবং তােদর িপতা িছল 

সৎকর্ম পরায়ন। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দায়বশতঃ i া করেলন েয, তারা েযৗবেন পদার্পন করুক eবং িনেজেদর 

গু ধন u ার করুক। আিম িনজ মেত eটা কিরিন। আপিন েয িবষেয় €ধ ধারণ করেত a ম হেয়িছেলন, ei হল তার 

াখয্া।  

94. তারা আপনােক যুলকারনাiন স ের্ক িজ াসা কের। বলুনঃ আিম েতামােদর কােছ ার িকছু aব া বর্ণনা করব।  

95. আিম তােক পৃিথবীেত িতি ত কেরিছলাম eবং েতয্ক িবষেয়র কাে াপকরণ দান কেরিছলাম। 

96. aতঃপর িতিন eক পথ aবলমব্ন করেলন।  

97. aবেশেষ িতিন যখন সুে র a াচেল েপৗছেলন; তখন িতিন সু েক eক পি ল জলাশেয় a  েযেত েদখেলন eবং 

িতিন েসখােন eক স দায়েক েদখেত েপেলন। আিম বললাম, েহ যুলকারনাiন! আপিন তােদরেক শাি  িদেত পােরন 

aথবা তােদরেক সদয়ভােব হণ করেত পােরন।  

98. িতিন বলেলনঃ েয েকu সীমাল নকারী হেব আিম তােক শাি  েদব। aতঃপর িতিন ার পালনকর্তার কােছ িফের 

যােবন। িতিন তােক কেঠার শাি  েদেবন। 

99. eবং েয িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের তার জ  িতদান রেয়েছ ক াণ eবং আমার কােজ তােক সহজ 

িনের্দশ েদব।  

9৯. aতঃপর িতিন eক uপায় aবলমব্ন করেলন। 

৯1. aবেশেষ িতিন যখন সূে র uদয়াচেল েপৗছেলন, তখন িতিন তােক eমন eক স দােয়র uপর uদয় হেত 

েদখেলন, যােদর জে  সূ তাপ েথেক আ র ার েকান আড়াল আিম সৃি  কিরিন। 
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৯2. কৃত ঘটনা eমিনi। তার বৃ া  আিম স ক aবগত আিছ।  

৯3. আবার িতিন eক পথ ধরেলন।  

৯4. aবেশেষ যখন িতিন দুi পরব্ত চীেরর ম েল েপৗছেলন, তখন িতিন েসখােন eক জািতেক েপেলন, যারা ার 

কথা eেকবােরi েবাঝােত পারিছল না।  

৯5. তারা বললঃ েহ যুলকারনাiন, iয়াজুজ o মাজুজ েদেশ aশাি  সৃি  কেরেছ। আপিন বলেল আমরা আপনার জে  

িকছু কর ধা  করব ei শের্ত েয, আপিন আমােদর o তােদর মে  eকিট াচীর িনর্মাণ কের েদেবন।  

৯6. িতিন বলেলনঃ আমার পালনকর্তা আমােক েয সামর্  িদেয়েছন, তাi যেথ । aতeব, েতামরা আমােক ম িদেয় 

সাহা  কর। আিম েতামােদর o তােদর মে  eকিট সুদৃঢ় াচীর িনর্মাণ কের েদব।  

৯7. েতামরা আমােক েলাহার পাত eেন দাo। aবেশেষ যখন পাহােড়র ম বর্তী াকা ান পূর্ণ হেয় েগল, তখন িতিন 

বলেলনঃ েতামরা াপের দম িদেত থাক। aবেশেষ যখন তা আগুেন পিরণত হল, তখন িতিন বলেলনঃ েতামরা গিলত 

তামা িনেয় eস, আিম তা eর uপের েঢেল েদi।  

৯8. aতঃপর iয়াজুজ o মাজুজ তার uপের আেরাহণ করেত পারল না eবং তা েভদ করেত o স ম হল না।  

৯9. যুলকারনাiন বলেলনঃ eটা আমার পালনকর্তার aনু হ। যখন আমার পালনকর্তার িত ত সময় আসেব, তখন 

িতিন eেক চূর্ণ-িবচূর্ণ কের েদেবন eবং আমার পালনকর্তার িত িত সতয্।  

৯৯. আিম েসিদন তােদরেক দেল দেল তরে র আকাের েছেড় েদব eবং িশ ায় ফুৎকারঁ  েদয়া হেব। aতঃপর আিম 

তােদর সবাiেক eকি ত কের আনব।  

211. েসিদন আিম কােফরেদর কােছ জাহা ামেক তয্  ভােব uপি ত করব। 

212. যােদর চ সমূেহর uপর পর্দা িছল আমার রণ েথেক eবং যারা শুনেতo স ম িছল না।  

213. কােফররা িক মেন কের েয, তারা আমার পিরবের্ত আমার বা ােদরেক aিভভাবক রূেপ হণ করেব? আিম 

কােফরেদর aভয্র্থনার জে  জাহা ামেক ত কের েরেখিছ।  

214. বলুনঃ আিম িক েতামােদরেক েসসব েলােকর সংবাদ েদব, যারা কের্মর িদক িদেয় খুবi িত ।  

215. তারাi েস েলাক, যােদর েচ া পাির্থবজীবেন িব া  হয়, aথচ তারা মেন কের েয, তারা সৎকর্ম কেরেছ।  
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216. তারাi েস েলাক, যারা তােদর পালনকর্তার িনদর্শনাবলী eবং ার সােথ সা ােতর িবষয় aসব্ীকার কের। ফেল 

তােদর কর্ম িনষফল হেয় যায়। সুতরাং েকয়ামেতর িদন তােদর জ  আিম েকান গুরুতব্ ি র করব না।  

217. জাহা াম-eটাi তােদর িতফল; কারণ, তারা কােফর হেয়েছ eবং আমার িনদর্শনাবলী o রসূলগণেক িব েপর 

িবষয় রূেপ হণ কেরেছ। 

218. যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম স াদন কের, তােদর aভয্র্থনার জে  আেছ জা াতুল েফরদাuস।  

219. েসখােন তারা িচরকাল থাকেব, েসখান েথেক ান পিরবর্তন করেত চাiেব না।  

21৯. বলুনঃ আমার পালনকর্তার কথা, েলখার জে  যিদ সমুে র পািন কািল হয়, তেব আমার পালনকর্তার কথা, েশষ 

হoয়ার আেগi েস সমু  িনঃেশিষত হেয় যােব। সাহা াের্থ aনুরূপ আেরকিট সমু  eেন িদেলo। 

221. বলুনঃ আিম o েতামােদর মতi eকজন মানুষ, আমার িত তয্ােদশ হয় েয, েতামােদর iলাহi eকমা  iলাহ। 

aতeব, েয ি  তার পালনকর্তার সা াত কামনা কের, েস েযন, সৎকর্ম স াদন কের eবং তার পালনকর্তার 

eবাদেত কাuেক শরীক না কের।  

2৯. মিরয়াম  

2. কাফ-হা-iয়া-আiন-সাদ  

3. eটা আপনার পালনকর্তার aনু েহর িববরণ ার বা া যাকািরয়ার িত।  

4. যখন েস ার পালনকর্তােক আহবান কেরিছল িনভৃেত।  

5. েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা আমার aি  বয়স-ভারাবনত হেয়েছ; বার্ধেকয্ ম ক সুশু  হেয়েছ; েহ আমার 

পালনকর্তা! আপনােক েডেক আিম কখনo িবফলমেনারথ হiিন।  

6. আিম ভয় কির আমার পর আমার সব্েগা েক eবং  আমার ী ব য্া; কােজi আপিন িনেজর প  েথেক আমােক eক 

জন কর্ত  পালনকারী দান করুন। 

 7. েস আমার লািভিষ  হেব iয়াকুব বংেশর eবং েহ আমার পালনকর্তা, তােক করুন সে াষজনক। 

 8. েহ যাকািরয়া, আিম েতামােক eক পুে র সুসংবাদ িদি , তার নাম হেব iয়াহiয়া। iিতপূেরব্ ei নােম আিম কারo 

নাম করণ কিরিন। 
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9. েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা েকমন কের আমার পু  হেব aথচ আমার ী েয ব য্া, আর আিমo েয বার্ধেকয্র 

েশষ াে  uপনীত।  

৯. িতিন বলেলনঃ eমিনেতi হেব। েতামার পালনকর্তা বেল িদেয়েছনঃ eটা আমার পে  সহজ। আিম েতা পুেরব্ েতামােক 

সৃি  কেরিছ eবং তুিম িকছুi িছেল না।  

21. েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমােক eকিট িনর্দশন িদন। িতিন বলেলন েতামার িনদর্শন ei েয, তুিম সু  

aব ায় িতন িদন মানুেষর সােথ কথাবার্তা বলেব না।  

22. aতঃপর েস ক  েথেক েবর হেয় তার স দােয়র কােছ eল eবং iি েত তােদরেক সকাল স য্ায় আ াহেক রণ 

করেত বললঃ  

23. েহ iয়াহiয়া দৃঢ়তার সােথ ei  ধারণ কর। আিম তােক €শশেবi িবচারবুি  দান কেরিছলাম।  

24. eবং িনেজর প  েথেক আ হ o পিব তা িদেয়িছ। েস িছল পরেহযগার।  

25. িপতা-মাতার aনুগত eবং েস u ত, নাফরমান িছল না।  

26. তার িত শাি -েযিদন েস জ হণ কের eবং েযিদন মৃতুয্বরণ করেব eবং েযিদন জীিবতাব ায় পুনরুি ত হেব।  

27. ei িকতােব মারiয়ােমর কথা বর্ণনা করুন, যখন েস তার পিরবােরর েলাকজন েথেক পৃথক হেয় পূরব্িদেক eক 

ােন আ য় িনল।  

28. aতঃপর তােদর েথেক িনেজেক আড়াল করার জে  েস পর্দা করেলা। aতঃপর আিম তার কােছ আমার রূহ ে রণ 

করলাম, েস তার িনকট পুর্ণ মানবাকৃিতেত আ কাশ করল।  

29. মিরয়াম  বললঃ আিম েতামা েথেক দয়ামেয়র আ য় ার্থনা কির যিদ তুিম আ াহ্ভীরু হo।  

2৯. েস বললঃ আিম েতা শুধু েতামার পালনকর্তা ে িরত, যােত েতামােক eক পিব  পু  দান কের যাব।  

31. মিরiয়াম বললঃ িকরূেপ আমার পু  হেব, যখন েকান মানব আমােক র্শ কেরিন eবং আিম িভচািরণীo 

কখনo িছলাম না ?  

32. েস বললঃ eমিনেতi হেব। েতামার পালনকর্তা বেলেছন, eটা আমার জে  সহজ সা  eবং আিম তােক মানুেষর 

জে  eকিট িনদর্শন o আমার প  েথেক aনু হ সব্রূপ করেত চাi। eটা েতা eক ি রীকৃত াপার।  
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33. aতঃপর িতিন গের্ভ স ান ধারণ করেলন eবং তৎসহ eক দূরবর্তী ােন চেল েগেলন।  

34. সব েবদনা ােক eক েখজুর বৃ -মূেল আ য় িনেত বা  করল। িতিন বলেলনঃ হায়, আিম যিদ েকানরূেপ eর 

পূেরব্ মের েযতাম eবং মানুেষর সমৃিত েথেক িবলু  হেয়, েযতাম!  

35. aতঃপর েফেরশতা তােক িন িদক েথেক আoয়ায িদেলন েয, তুিম দুঃখ কেরা না। েতামার পালনকর্তা েতামার 

পােয়র তলায় eকিট নদী জাির কেরেছন।  

36. আর তুিম িনেজর িদেক েখজুর গােছর কাে  নাড়া দাo, তা েথেক েতামার uপর সুপ  েখজুর পিতত হেব।  

37. যখন আহার কর, পান কর eবং চ  শীতল কর। যিদ মানুেষর মে  কাuেক তুিম েদখ, তেব বেল িদoঃ আিম 

আ াহ্র uে েশ েরাযা মানত করিছ। সুতরাং আজ আিম িকছুেতi েকান মানুেষর সােথ কথা বলব না।  

38. aতঃপর িতিন স ানেক িনেয় তার স দােয়র কােছ uপি ত হেলন। তারা বললঃ েহ মিরয়াম , তুিম eকিট aঘটন 

ঘিটেয় বেসছ।  

39. েহ হারূণ-ভািগনী, েতামার িপতা aসৎ ি  িছেলন না eবং েতামার মাতাo িছল না িভচািরনী।  

3৯. aতঃপর িতিন হােত স ােনর িদেক iি ত করেলন। তারা বললঃ েয েকােলর িশশু তার সােথ আমরা েকমন কের 

কথা বলব?  

41. স ান বললঃ আিম েতা আ াহ্র দাস। িতিন আমােক িকতাব িদেয়েছন eবং আমােক নবী কেরেছন।  

42. আিম েযখােনi থািক, িতিন আমােক বরকতময় কেরেছন। িতিন আমােক িনের্দশ িদেয়েছন, যতিদন জীিবত থািক, 

ততিদন নামায o যাকাত আদায় করেত।  

43. eবং জননীর aনুগত থাকেত eবং আমােক িতিন u ত o হতভাগয্ কেরনিন।  

44. আমার িত শাি  িদন েযিদন আিম জ হণ কেরিছ, েযিদন মৃতুয্বরণ করব eবং েযিদন পুনরুি িবত হেয় uি ত 

হব। 

45. ei মারiয়ােমর পু  ঈসা। সতয্কথা, েয স ের্ক েলােকরা িবতর্ক কের।  

46. আ াহ্ eমন নন েয, স ান হণ করেবন, িতিন পিব  o মিহমাময় স া, িতিন যখন েকান কাজ করা িস া  

কেরন, তখন eকথাi বেলনঃ হo eবং তা হেয় যায়।  
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47. িতিন আরo বলেলনঃ িন য় আ াহ্ আমার পালনকর্তা o েতামােদর পালনকর্তা। aতeব, েতামরা তার iবাদত 

কর। eটা সরল পথ।  

48. aতঃপর তােদর মে  দলগুেলা পৃথক পৃথক পথ aবলমব্ন করল। সুতরাং মহািদবস আগমনকােল কােফরেদর জে  

ধবংস।  

49. েসিদন তারা িক চমৎকার শুনেব eবং েদখেব, েযিদন তারা আমার কােছ আগমন করেব। িক  আজ জােলমরা 

কা  িব াি েত রেয়েছ।  

4৯. আপিন তােদরেক পিরতােপর িদবস স ের্ক হুিশয়ার কের িদন যখন সব াপােরর মীমাংসা হেয় যােব। eখন তারা 

aনবধানতায় আেছ eবং তারা িবশব্াস াপন করেছ না। 

51. আিমi চুড়া  মািলকানার aিধকারী হব পৃিথবীর eবং তার uপর যারা আেছ তােদর eবং আমারi কােছ তারা 

তয্াবির্তত হেব।  

52. আপিন ei িকতােব i াহীেমর কথা বর্ণনা করুন। িন য় িতিন িছেলন সতয্বাদী, নবী।  

53. যখন িতিন তার িপতােক বলেলনঃ েহ আমার িপতা, েয েশােন না, েদেখ না eবং েতামার েকান uপকাের আেস না, 

তার iবাদত েকন কর?  

54. েহ আমার িপতা, আমার কােছ eমন ান eেসেছ; যা েতামার কােছ আেসিন, সুতরাং আমার aনুসরণ কর, আিম 

েতামােক সরল পথ েদখাব।  

55. েহ আমার িপতা, শয়তােনর iবাদত কেরা না। িন য় শয়তান দয়ামেয়র aবা ।  

56. েহ আমার িপতা, আিম আশ া কির, দয়ামেয়র eকিট আযাব েতামােক র্শ করেব, aতঃপর তুিম শয়তােনর স ী 

হেয় যােব। 

57. িপতা বললঃ েয i াহীম, তুিম িক আমার uপা েদর েথেক মুখ িফিরেয় িন ? যিদ তুিম িবরত না হo, আিম 

aব i রাঘােত েতামার াণনাশ করব। তুিম িচরতের আমার কাছ েথেক দূর হেয় যাo।  

58. iবরাহীম বলেলনঃ েতামার uপর শাি  েহাক, আিম আমার পালনকর্তার কােছ েতামার জে  মা ার্থনা করব। 

িন য় িতিন আমার িত েমেহরবান।  
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59. আিম পিরতয্াগ করিছ েতামােদরেক eবং েতামরা আ াহ্ তীত যােদর iবাদত কর তােদরেক; আিম আমার 

পালনকর্তার iবাদত করব। আশা কির, আমার পালনকর্তার iবাদত কের আিম বি ত হব না।  

5৯. aতঃপর িতিন যখন তােদরেক eবং তার আ াহ্ তীত যােদর iবাদত করত, তােদর সবাiেক পিরতয্াগ করেলন, 

তখন আিম তােক দান করলাম iসহাক o iয়াকুব eবং েতয্কেক নবী করলাম।  

61. আিম তােদরেক দান করলাম আমার aনু হ eবং তােদরেক িদলাম সমু  সুখয্ািত।  

62. ei িকতােব মূসার কথা বর্ণনা করুন, িতিন িছেলন মেনানীত eবং িতিন িছেলন রাসূল, নবী।  

63. আিম তােক আহবান করলাম তূর পাহােড়র ডান িদক েথেক eবং a র  আেলাচনার uে েশ তােক িনকটবর্তী 

করলাম। 

 64. আিম িনজ aনু েহ ােক দান করলাম ার ভাi হারুনেক নবীরূেপ।  

65. ei িকতােব iসমাঈেলর কথা বর্ণনা করুন, িতিন িত িত পালেন সতয্া য়ী eবং িতিন িছেলন রসূল, নবী।  

66. িতিন ার পিরবারবর্গেক নামায o যাকাত আদােয়র িনের্দশ িদেতন eবং িতিন ার পালনকর্তার কােছ পছ নীয় 

িছেলন। 

67. ei িকতােব i ীেসর কথা আেলাচনা করুন, িতিন িছেলন সতয্বাদী নবী। 

68. আিম তােক uে  u ীত কেরিছলাম।  

69. eরাi তারা-নবীগেণর ম  েথেক যােদরেক আ াহ্ তা’আলা েনয়ামত দান কেরেছন। eরা আদেমর বংশধর eবং 

যােদরেক আিম নূেহর সােথ েনৗকায় আেরাহন কিরেয়িছলাম, তােদর বংশধর, eবং iবরাহীম o iসরাঈেলর বংশধর 

eবং যােদরেক আিম পথ দর্শন কেরিছ o মেনানীত কেরিছ, তােদর বংেশা ূত। তােদর কােছ যখন দয়াময় আ াহ্র 

আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা েসজদায় লুিটেয় পড়ত eবং ন করত।  

6৯. aতঃপর তােদর পের eল aপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায ন  করল eবং কু বৃি র aনুবর্তী হল। সুতরাং তারা 

aিচেরi পথ তা তয্  করেব।  

71. িক  তারা তীত, যারা তoবা কেরেছ, িবশব্াস াপন কেরেছ। সুতরাং তারা জা ােত েবশ করেব eবং তােদর 

uপর েকান জুলুম করা হেব না।  
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72. তােদর ায়ী বসবাস হেব যার oয়াদা দয়াময় আ াহ্ ার বা ােদরেক aদৃ ভােব িদেয়েছন। aব i ার 

oয়াদার তারা ে ৗছােব।  

73. তারা েসখােন সালাম তীত েকান aসার কথাবার্তা শুনেব না eবং েসখােন সকাল-স য্া তােদর জে  রুযী 

থাকেব।  

74. eটা ঐ জা াত যার aিধকারী করব আমার বা ােদর মে  পরেহযগারেদরেক।  

75. (িজ াiল বললঃ) আিম আপনার পালনকর্তার আেদশ তীত aবতরণ কির না, যা আমােদর সামেন আেছ, যা 

আমােদর প ােত আেছ eবং যা e দুi-eর ম েল আেছ, সবi ার eবং আপনার পালনকর্তা িবসমৃত হoয়ার নন।  

76. িতিন নেভাম ল, ভূম েল eতuভেয়র ম বর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং ারi বে গী করুন eবং তােত দৃঢ় 

থাকুন আপিন িক ার সম গুন স  কাuেক জােনন? 

77. মানুষ বেলঃ আমার মৃতুয্ হেল পর আিম িক জীিবত aব ায় পুনরুি ত হব?  

78. মানুষ িক রণ কের না েয, আিম তােক iিত পূেরব্ সৃি  কেরিছ eবং েস তখন িকছুi িছল না।  

79. সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আিম aব i তােদরেক eবং শয়তানেদরেক eকে  সমেবত করব, aতঃপর 

aব i তােদরেক নতজানু aব ায় জাহা ােমর চারপােশ uপি ত করব।  

7৯. aতঃপর েতয্ক স দােয়র মে  েয দয়াময় আ াহ্র সরব্ািধক aবা  আিম aব i তােক পৃথক কের েনব।  

81. aতঃপর তােদর মে  যারা জাহা ােম েবেশর aিধক েযাগয্, আিম তােদর িবষেয় ভােলাভােব াত আিছ।  

82. েতামােদর মে  eমন েকu েনi েয েসখান েপৗছেব না। eটা আপনার পালনকর্তার aিনবা  ফায়সালা।  

83. aতঃপর আিম পরেহযগারেদরেক u ার করব eবং জােলমেদরেক েসখােন নতজানু aব ায় েছেড় েদব।  

84. যখন তােদর কােছ আমার সু  আয়াতসমূহ েতলাoয়াত করা হয়, তখন কােফররা মুিমনেদরেক বেলঃ দুi দেলর 

মে  েকানিট ম াদায় ে  eবং কার মজিলস u ম?  

85. তােদর পূেরব্ কত মানব েগা ীেক আিম িবনাশ কেরিছ, তারা তােদর চাiেত স েদ o াক-জমেক ে  িছল।  
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86. বলুন, যারা পথ তায় আেছ, দয়াময় আ াহ্ তােদরেক যেথ  aবকাশ েদেবন; eমনিক aবেশেষ তারা তয্  

করেব েয িবষেয় তােদরেক oয়াদা েদয়া হে , তা আযাব েহাক aথবা েকয়ামতi েহাক। সুতরাং তখন তারা জানেত 

পারেব েক ম াদায় িনকৃ  o দলবেল দূরব্ল।  

87. যারা সৎপেথ চেল আ াহ্ তােদর পথ াি  বৃি  কেরন eবং ায়ী সৎকর্মসমূহ েতামার পালনকর্তার কােছ সoয়ােবর 

িদক িদেয় ে  eবং িতদান িহেসেবo ে ।  

88. আপিন িক তােক ল য্ কেরেছন েয, আমার িনদর্শনাবলীেত িবশব্াস কের না eবং বেলঃ আমােক aর্থ-স দ o 

স ান-স িত aব i েদয়া হেব।  

89. েস িক aদৃ  িবষয় েজেন েফেলেছ, aথবা দয়াময় আ াহ্র িনকট েথেক েকান িত িত া  হেয়েছ?  

8৯. না, eটা িঠক নয়। েস যা বেল আিম তা িলেখ রাখব eবং তার শাি  দীর্ঘািয়ত করেত থাকব।  

91. েস যা বেল, মৃতুয্র পর আিম তা িনেয় েনব eবং েস আমার কােছ আসেব eকাকী।  

92. তারা আ াহ্ তীত a া  iলাহ হণ কেরেছ, যােত তারা তােদর জে  সাহা কারী হয়।  

93. কখনi নয়, তারা তােদর iবাদত aসব্ীকার করেব eবং তােদর িবপে  চেল যােব।  

94. আপিন িক ল য্ কেরনিন েয, আিম কােফরেদর uপর শয়তানেদরেক েছেড় িদেয়িছ। তারা তােদরেক িবেশষভােব 

(ম কের্ম) uৎসািহত কের। 

95. সুতরাং তােদর াপাের আপিন তাড়াহুড়া করেবন না। আিম েতা তােদর গণনা পূর্ণ করিছ মা ।  

96. েসিদন দয়ামেয়র কােছ পরেহযগারেদরেক aিতিথরূেপ সমেবত করব,  

97. eবং aপরাধীেদরেক িপপাসার্ত aব ায় জাহা ােমর িদেক ািকেয় িনেয় যাব। 

98. েয দয়াময় আ াহ্র কাছ েথেক িত িত হণ কেরেছ, েস তীত আর েকu সুপািরশ করার aিধকারী হেব না।  

99. তারা বেলঃ দয়াময় আ াহ্ স ান হণ কেরেছন।  

9৯. িন য় েতামরা েতা eক a ুত কা  কেরছ।  

৯1. হয় েতা eর কারেণi eখনi নেভাম ল েফেট পড়েব, পৃিথবী খ -িবখ  হেব eবং পরব্তমালা চূর্ণ-িবচুর্ণ হেব। 
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৯2. e কারেণ েয, তারা দয়াময় আ াহ্র জে  স ান আহবান কের।  

৯3. aথচ স ান হণ করা দয়ামেয়র জ  েশাভনীয় নয়। 

৯4. নেভাম ল o ভূ-ম েল েকu েনi েয, দয়াময় আ াহ্র কােছ দাস হেয় uপি ত হেব না।  

৯5. ার কােছ তােদর পিরসংখয্ান রেয়েছ eবং িতিন তােদরেক গণনা কের েরেখেছন। 

৯6. েকয়ামেতর িদন তােদর সবাi ার কােছ eকাকী aব ায় আসেব। 

৯7. যারা িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম স াদন কের, তােদরেক দয়াময় আ াহ্ ভালবাসা েদেবন।  

৯8. আিম েকারআনেক আপনার ভাষায় সহজ কের িদেয়িছ, যােত আপিন eর দব্ারা পরেহযগারেদরেক সুসংবাদ েদন 

eবং কলহকারী স দায়েক সতর্ক কেরন।  

৯9. তােদর পূেরব্ আিম কত মানবেগা ীেক ধব্ংস কেরিছ। আপিন িক তােদর কাহারo সাড়া পান, aথবা তােদর ীনতম 

আoয়ায o শুনেত পান?  

31. েতব্ায়া-হা 

2. েতায়া-হা  

3. আপনােক ে শ েদবার জ  আিম আপনার িত েকারআন aবতীর্ণ কিরিন।  

4. িক  তােদরi uপেদেশর জ  যারা ভয় কের। 

5. eটা ার কাছ েথেক aবতীর্ণ, িযিন ভূম ল o সমু  নেভাম ল সৃি  কেরেছন। 

6. িতিন পরম দয়াময়, আরেশ সমাসীন হেয়েছন।  

7. নেভাম েল, ভুম েল, eতuভেয়র ম বর্তী ােন eবং িস  ভূগের্ভ যা আেছ, তা ারi।  

8. যিদ তুিম u কে o কথা বল, িতিন েতা গু  o তদেপ াo গু  িবষয়ব  জােনন।  

9. আ াহ্ িতিন তীত েকান uপা  iলাহ েনi। সব েসৗ মি ত নাম ারi। 

৯. আপনার কােছ মূসার বৃ া  ে ৗেছেছ িক। 
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 21. িতিন যখন আগুন েদখেলন, তখন পিরবারবর্গেক বলেলনঃ েতামরা eখােন aব ান কর আিম আগুন েদেখিছ। 

স বতঃ আিম তা েথেক েতামােদর কােছ িকছু আগুন জািলেয় আনেত পারব aথবা আগুেন েপৗেছ পেথর স ান পাব।  

22. aতঃপর যখন িতিন আগুেনর কােছ েপৗছেলন, তখন আoয়াজ আসল েহ মূসা,  

23. আিমi েতামার পালনকর্তা, aতeব তুিম জুতা খুেল েফল, তুিম পিব  uপতয্কা তুয়ায় রেয়ছ। 

24. eবং আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ, aতeব যা তয্ােদশ করা হে , তা শুনেত থাক।  

25. আিমi আ াহ্ আিম তীত েকান iলাহ েনi। aতeব আমার iবাদত কর eবং আমার রণাের্থ নামায কােয়ম 

কর।  

26. েকয়ামত aব i আসেব, আিম তা েগাপন রাখেত চাi; যােত েতয্েকi তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ কের। 

27. সুতরাং েয ি  েকয়ামেত িবশব্াস রােখ না eবং িনজ খােয়েশর aনুসরণ কের, েস েযন েতামােক তা েথেক িনবৃ  

না কের। িনবৃ  হেল তুিম ধবংস হেয় যােব।  

28. েহ মূসা, েতামার ডানহােত oটা িক?  

29. িতিন বলেলনঃ eটা আমার লািঠ, আিম eর uপর ভর েদi eবং eর দব্ারা আমার ছাগপােলর জে  বৃ প  েঝেড় 

েফিল eবং eেত আমার a া  কাজ o চেল।  

2৯. আ াহ্ বলেলনঃ েহ মূসা, তুিম oটা িনে প কর।  

31. aতঃপর িতিন তা িনে প করেলন, aমিন তা সাপ হেয় ছুটাছুিট করেত লাগল।  

32. আ াহ্ বলেলনঃ তুিম তােক ধর eবং ভয় কেরা না, আিম eখিন eেক পূরব্াব ায় িফিরেয় েদব। 

33. েতামার হাত বগেল রাখ, তা েবর হেয় আসেব িনর্মল u ল হেয় a  eক িনদর্শন রূেপ; েকান েদাষ ছাড়াi।  

34. eটা eজে  েয, আিম আমার িবরাট িনদর্শনাবলীর িকছু েতামােক েদখাi। 

35. েফরাuেনর িনকট যাo, েস দারুণ u ত হেয় েগেছ।  

36. মূসা বলেলনঃ েহ আমার পালনকর্তা আমার বুক শ  কের িদন।  

37. eবং আমার কাজ সহজ কের িদন।  
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38. eবং আমার িজহবা েথেক জড়তা দূর কের িদন।  

39. যােত তারা আমার কথা বুঝেত পাের।  

3৯. eবং আমার পিরবারবের্গর ম  েথেক আমার eকজন সাহা কারী কের িদন। 

41. আমার ভাi হারুনেক।  

42. তার মা েম আমার েকামর মজবুত করুন। 

43. eবং তােক আমার কােজ aংশীদার করুন।  

44. যােত আমরা েবশী কের আপনার পিব তা o মিহমা েঘাষনা করেত পাির।  

45. eবং েবশী পিরমােণ আপনােক রণ করেত পাির।  

46. আপিন েতা আমােদর aব া সবi েদখেছন।  

47. আ াহ্ বলেলনঃ েহ মূসা, তুিম যা েচেয়ছ তা েতামােক েদয়া হল।  

48. আিম েতামার িত আরo eকবার aনু হ কেরিছলাম।  

49. যখন আিম েতামার মাতােক যা জানােনার দরকার িছল তা জািনেয়িছলাম। 

4৯. েয, তুিম (মূসােক) িস েক রাখ, aতঃপর তা দিরয়ায় ভািসেয় দাo, aতঃপর দিরয়া তােক তীের েঠেল েদেব। তােক 

আমার শ  o তার শ  uিঠেয় েনেব। আিম েতামার িত মহবব্ত স ািরত কেরিছলাম আমার িনেজর প  েথেক, যােত 

তুিম আমার দৃি র সামেন িত পািলত হo।  

51. যখন েতামার ভিগনী eেস বললঃ আিম িক েতামােদরেক বেল েদব েক তােক লালন পালন করেব। aতঃপর আিম 

েতামােক েতামার মাতার কােছ িফিরেয় িদলাম, যােত তার চ  শীতল হয় eবং দুঃখ না পায়। তুিম eক ি েক হতয্া 

কেরিছেল, aতঃপর আিম েতামােক ei দুি া েথেক মুি  েদi; আিম েতামােক aেনক পরী া কেরিছ। aতঃপর তুিম 

কেয়ক বছর মাদiয়ান বাসীেদর মে  aব ান কেরিছেল; েহ মূসা, aতঃপর তুিম িনর্ধািরত সমেয় eেসছ। 

52. eবং আিম েতামােক আমার িনেজর জ  €তরী কের িনেয়িছ। 

53. তুিম o েতামার ভাi আমার িনদর্শনাবলীসহ যাo eবং আমার রেণ €শিথ  কেরা না। 
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54. েতামরা uভেয় েফরআuেনর কােছ যাo েস খুব u ত হেয় েগেছ।  

55. aতঃপর েতামরা তােক ন  কথা বল, হয়েতা েস িচ া-ভাবনা করেব aথবা ভীত হেব।  

56. তারা বললঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আমরা আশ া কির েয, েস আমােদর িত জুলুম করেব িকংবা uে িজত 

হেয় uঠেব। 

57. আ াহ্ বলেলনঃ েতামরা ভয় কেরা না, আিম েতামােদর সােথ আিছ, আিম শুিন o েদিখ।  

58. aতeব েতামরা তার কােছ যাo eবং বলঃ আমরা uভেয়i েতামার পালনকর্তার ে িরত রসূল, aতeব আমােদর 

সােথ বনী iসরাঈলেক েযেত দাo eবং তােদরেক িনপীড়ন কেরা না। আমরা েতামার পালনকর্তার কাছ েথেক িনদর্শন 
িনেয় েতামার কােছ আগমন কেরিছ। eবং েয সৎপথ aনুসরণ কের, তার িত শাি ।  

59. আমরা oহী লাভ কেরিছ েয, েয ি  িম ােরাপ কের eবং মুখ িফিরেয় েনয়, তার uপর আযাব পড়েব।  

5৯. েস বললঃ তেব েহ মূসা, েতামােদর পালনকর্তা েক?  

61. মূসা বলেলনঃ আমােদর পালনকর্তা িতিন, িযিন েতয্ক ব েক তার েযাগয্ আকৃিত দান কেরেছন, aতঃপর 

পথ দর্শন কেরেছন।  

62. েফরাuন বললঃ তাহেল aতীত যুেগর েলাকেদর aব া িক?  

63. মূসা বলেলনঃ তােদর খবর আমার পালনকর্তার কােছ িলিখত আেছ। আমার পালনকর্তা া  হন না eং িব তo হন 

না।  

64. িতিন েতামােদর জে  পৃিথবীেক শ া কেরেছন eবং তােত চলার পথ কেরেছন, আকাশ েথেক বৃি  বর্ষণ 

কেরেছন eবং তা দব্ারা আিম িবিভ  কার uি দ uৎপ  কেরিছ।  

65. েতামরা আহার কর eবং েতামােদর চতুসপদ জ  চরাo। িন য় eেত িবেবক বানেদর জে  িনদর্শন রেয়েছ।  

66. e মািট েথেকi আিম েতামােদরেক সৃি  কেরিছ, eেতi েতামােদরেক িফিরেয় িদব eবং পুনরায় e েথেকi আিম 

েতামােদরেক uি ত করব।  

67. আিম েফরাuনেক আমার সব িনদর্শন েদিখেয় িদেয়িছ, aতঃপর েস িম া আেরাপ কেরেছ eবং aমা  কেরেছ।  

68. েস বললঃ েহ মূসা, তুিম িক যাদুর েজাের আমােদরেক েদশ েথেক বিহ ার করার জে  আগমন কেরছ?  
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69. aতeব, আমরাo েতামার েমাকােবলায় েতামার িনকট aনুরূপ যাদু uপি ত করব। সুতরাং আমােদর o েতামার 

মে  eকিট oয়াদার িদন িঠক কর, যার েখলাফ আমরাo করব না eবং তুিমo করেব না eকিট পির ার া ের।  

6৯. মূসা বললঃ েতামােদর oয়াদার িদন uৎসেবর িদন eবং পূরব্াে  েলাকজন সমেবত হেব।  

71. aতঃপর েফরাuন ান করল eবং তার সব কলােকৗশল জমা করল aতঃপর uপি ত হল।  

72. মূসা (আঃ) তােদরেক বলেলনঃ দুর্ভাগয্ েতামােদর; েতামরা আ াহ্র িত িম া আেরাপ কেরা না। তাহেল িতিন 

েতামােদরেক আযাব দব্ারা ধবংস কের েদেবন। েয িম া uদভাবন কের, েসi িবফল মেনারথ হেয়েছ।  

73. aতঃপর তারা তােদর কােজ িনেজেদর মে  িবতর্ক করল eবং েগাপেন পরামর্শ করল।  

74. তারা বললঃ ei দুiজন িনি তi যাদুকর, তারা তােদর যাদু দব্ারা েতামােদরেক েতামােদর েদশ েথেক বিহ ার 

করেত চায় eবং েতামােদর uৎকৃ  জীবন ব া রিহত করেত চায়।  

75. aতeব, েতামরা েতামােদর কলােকৗশল সুসংহত কর, aতঃপর সািরব  হেয় আস। আজ েয জয়ী হেব, েসi 

সফলকাম হেব।  

76. তারা বললঃ েহ মূসা, হয় তুিম িনে প কর, না হয় আমরা থেম িনে প কির।  

77. মূসা বলেলনঃ বরং েতামরাi িনে প কর। তােদর যাদুর ভােব হঠাৎ ার মেন হল, েযন তােদর রিশগুেলা o 

লািঠগুেলা চুটাছুিট করেছ। 

78. aতঃপর মূসা মেন মেন িকছুটা ভীিত aনুভব করেলন। 

79. আিম বললামঃ ভয় কেরা না, তুিম িবজয়ী হেব।  

7৯. েতামার ডান হােত যা আেছ তুিম তা িনে প কর। eটা যা িকছু তারা কেরেছ তা াস কের েফলেব। তারা যা 

কেরেছ তা েতা েকবল যাদুকেরর কলােকৗশল। যাদুকর েযখােনi থাকুক, সফল হেব না।  

81. aতঃপর যাদুকররা েসজদায় পেড় েগল। তারা বললঃ আমরা হারুন o মূসার পালনকর্তার িত িবশব্াস াপন 

করলাম।  

82. েফরাuন বললঃ আমার aনুমিত দােনর পূেরব্i? েতামরা িক তার িত িবশব্াস াপন করেল; েদখিছ েসi েতামােদর 

ধান, েস েতামােদরেক যাদু িশ া িদেয়েছ। aতeব আিম aব i েতামােদর হ পদ িবপরীত িদক েথেক কর্তন করব 
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eবং আিম েতামােদরেক েখজুর বৃে র কাে  শূেল চড়াব eবং েতামরা িনি ত রূেপi জানেত পারেব আমােদর মে  
কার আযাব কেঠারতর eবং aিধ ণ ায়ী।  

83. যাদুকররা বললঃ আমােদর কােছ েয, সু  মাণ eেসেছ তার uপর eবং িযিন আমােদর েক সৃি  কেরেছন, ার 

uপর আমরা িকছুেতi েতামােক াধা  েদব না। aতeব, তুিম যা i া করেত পার। তুিম েতা শুধু ei পাির্থব জীবেনi 

যা করার করেব।  

84. আমরা আমােদর পালনকর্তার িত িবশব্াস াপন কেরিছ যােত িতিন আমােদর পাপ eবং তুিম আমােদরেক েয যাদু 

করেত বা  কেরছ, তা মার্জনা কেরন। আ াহ্ ে  o িচর ায়ী।  

85. িন য়i েয তার পালনকর্তার কােছ aপরাধী হেয় আেস, তার জ  রেয়েছ জাহা াম। েসখােন েস মরেব না eবং 

াচেবo না।  

86. আর যারা ার কােছ আেস eমন ঈমানদার হেয় যায় সৎকর্ম স াদন কেরেছ, তােদর জে  রেয়েছ সুu  ম াদা।  

87. বসবােসর eমন পুে া ান রেয়েছ যার তলেদেশ িদেয় িনর্ঝিরণীসমূহ বািহত হয়। েসখােন তারা িচরকাল থাকেব 

eটা তােদরi পুর ার, যারা পিব  হয়।  

88. আিম মূসা িত ei মের্ম oহী করলাম েয, আমার বা ােদরেক িনেয় রাি েযােগ েবর হেয় যাo eবং তােদর জে  

সমুে  শু পথ িনর্মাণ কর। েপছন েথেক eেস েতামােদর ধের েফলার আশ া কেরা না eবং পািনেত ডুেব যাoয়ার ভয় 
কেরা না।  

89. aতঃপর েফরাuন তার €স বািহনী িনেয় তােদর প া াবন করল eবং সমু  তােদরেক স র্ণরূেপ িনমি ত 

করল।  

8৯. েফরআuন তার স দায়েক িব া  কেরিছল eবং সৎপথ েদখায়িন।  

91. েহ বনী-iসরাঈল! আিম েতামােদরেক েতামােদর শ র কবল েথেক u ার কেরিছ, তুর পাহােড়র দি ণ পাের্শব্ 

েতামােদরেক িত িত দান কেরিছ eবং েতামােদর কােছ ’মা া’ o ’সালoয়া’ নািযল কেরিছ।  

92. বেলিছঃ আমার েদয়া পিব  ব সমূহ খাo eবং eেত সীমালংঘন কেরা না, তা হেল েতামােদর uপর আমার ে াধ 

েনেম আসেব eবং যার uপর আমার ে াধ েনেম আেস েস ধবংস হেয় যায়। 

93. আর েয তoবা কের, ঈমান আেন eবং সৎকর্ম কের aতঃপর সৎপেথ aটল থােক, আিম তার িত aব i 

মাশীল।  
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94. েহ মূসা, েতামার স দায়েক েপছেন েফেল তুিম তব্রা করেল েকন?  

95. িতিন বলেলনঃ ei েতা তারা আমার েপছেন আসেছ eবং েহ আমার পালনকর্তা, আিম তাড়াতািড় েতামার কােছ 

eলাম, যােত তুিম স  হo। 

96. বলেলনঃ আিম েতামার স দায়েক পরী া কেরিছ েতামার পর eবং সােমরী তােদরেক পথ  কেরেছ।  

97. aতঃপর মূসা ার স দােয়র কােছ িফের েগেলন  o aনুত  aব ায়। িতিন বলেলনঃ েহ আমার স দায়, 

েতামােদর পালনকর্তা িক েতামােদরেক eকিট u ম িত িত েদনিন? তেব িক িত িতর সময়কাল েতামােদর কােছ 

দীর্ঘ হেয়েছ, না েতামরা েচেয়ছ েয, েতামােদর uপর েতামােদর পালনকর্তার ে াধ েনেম আসুক, েয কারেণ েতামরা 

আমার সােথ কৃত oয়াদা ভ  করেল?  

98. তারা বললঃ আমরা েতামার সােথ কৃত oয়াদা েসব্ ায় ভ  কিরিন; িক  আমােদর uপর েফরuনীেদর aলংকােরর 

েবাঝা চািপেয় েদয়া হেয়িছল। aতঃপর আমরা তা িনে প কের িদেয়িছ। eমিন ভােব সােমরীo িনে প কেরেছ।  

99. aতঃপর েস তােদর জ  €তরী কের েবর করল eকিট েগা-বৎস, eকটা েদহ, যার মে  গরুর শ  িছল। তারা 

বললঃ eটা েতামােদর uপা  eবং মূসার o uপা , aতঃপর মূসা ভুেল েগেছ। 

9৯. তারা িক েদেখ না েয, eটা তােদর েকান কথার u র েদয় না eবং তাের েকান িত o uপকার করার মতাo 

রােখ না?  

৯1. হারুন তােদরেক পুেরব্i বেলিছেলনঃ েহ আমার স দায়, েতামরা েতা ei েগা-বৎস দব্ারা পরী ায় েফলা হেয়ছ 

eবং েতামােদর পালনকর্তা দয়াময়। aতeব, েতামরা আমার aনুসরণ কর eবং আমার আেদশ েমেন চল।  

৯2. তারা বললঃ মূসা আমােদর কােছ িফের আসা প  আমরা সদাসরব্দা eর সােথi সংযু  হেয় বেস থাকব।  

৯3. মূসা বলেলনঃ েহ হারুন, তুিম যখন তােদরেক পথ  হেত েদখেল, তখন েতামােক িকেস িনবৃ  করল ? 

৯4. আমার aনুসরণ করা েথেক? তেব তুিম িক আমার আেদশ aমা  কেরছ?  

৯5. িতিন বলেলনঃ েহ আমার জননী-তনয়, আমার  o মাথার চুল ধের আকর্ষণ কেরা না; আিম আশ া করলাম 

েয, তুিম বলেবঃ তুিম বনী-iসরাঈেলর মে  িবেভদ সৃি  কেরছ eবং আমার কথা রেণ রাখিন।  

৯6. মূসা বলেলন েহ সােমরী, eখন েতামার াপার িক?  
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৯7. েস বললঃ আিম েদখলাম যা aে রা েদেখিন। aতঃপর আিম েসi ে িরত ি র পদিচে র নীচ েথেক eক মুিঠ 

মািট িনেয় িনলাম। aতঃপর আিম তা িনে প করলাম। আমােক আমার মন ei ম ণাi িদল।  

৯8. মূসা বলেলনঃ দূর হ, েতার জ  সারা জীবন e শাি i রiল েয, তুi বলিব; আমােক র্শ কেরা না, eবং েতার 

জ  eকিট িনির্দ  oয়াদা আেছ, যার িত ম হেব না। তুi েতার েসi iলােহর িত ল য্ কর, যােক তুi িঘের 

থাকিত। আমরা েসিট জািলেয় েদবi। aতঃপর eেক িবি  কের সাগের ছিড়েয় েদবi।  

৯9. েতামােদর iলাহ েতা েকবল আ াহ্i, িযিন তীত a  েকান iলাহ েনi। সব িবষয় ার ােনর পিরিধভু ।  

৯৯. eমিনভােব আিম পূেরব্ যা ঘেটেছ, তার সংবাদ আপনার কােছ বর্ণনা কির। আিম আমার কাছ েথেক আপনােক দান 

কেরিছ uপেদশ।  

211. েয e েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, েস েকয়ামেতর িদন েবাঝা বহন করেব।  

212. তারা তােত িচরকাল থাকেব eবং েকয়ামেতর িদন ei েবাঝা তােদর জে  ম  হেব।  

213. েযিদন িস ায় ফূৎকার েদয়া হেব, েসিদন আিম aপরাধীেদরেক সমেবত করব নীল চ  aব ায়।  

214. তারা চুিপসাের পরসপের বলাবিল করেবঃ েতামরা মা  দশ িদন aব ান কেরিছেল।  

215. তারা িক বেল তা আিম ভােলাভােব জািন। তােদর মে  েয, aেপ াকৃত u ম পেথর aনুসারী েস বলেবঃ েতামরা 

মা  eকিদন aব ান কেরিছেল।  

216. তারা আপনােক পাহাড় স ের্ক  করা। aতeব, আপিন বলুনঃ আমার পালনকর্তা পহাড়সমূহেক সমূেল uৎপাটন 

কের িবি  কের িদেবন।  

217. aতঃপর পৃিথবীেক মসৃণ সমতলভূিম কের ছাড়েবন।  

218. তুিম তােত েমাড় o িটলা েদখেব না।  

219. েসi িদন তারা আহবানকারীর aনুসরণ করেব, যার কথা eিদক-েসিদক হেব না eবং দয়াময় আ াহ্র ভেয় সব 

শ  ীণ হেয় যােব। সুতরাং মৃদু গু ন তীত তুিম িকছুi শুনেব না।  

21৯. দয়াময় আ াহ্ যােক aনুমিত েদেবন eবং যার কথায় স  হেবন েস ছাড়া কারo সুপািরশ েসিদন েকান 

uপকাের আসেব না।  
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221. িতিন জােনন যা িকছু তােদর সামেন o প ােত আেছ eবং তারা তােক ান দব্ারা আয়  করেত পাের না।  

222. েসi িচর ীব িচর ায়ীর সামেন সব মুখম ল aবনিমত হেব eবং েস র্থ হেব েয জুলুেমর েবাঝা বহন করেব।  

223. েয ঈমানদার aব ায় সৎকর্ম স াদন কের, েস জুলুম o িতর আশ া করেব না।  

224. eমিনভােব আিম আরবী ভাষায় েকারআন নািযল কেরিছ eবং eেত নানাভােব সতর্কবাণী  কেরিছ, যােত 

তারা আ াহ্ভীরু হয় aথবা তােদর a ের িচ ার েখারাক েযাগায়।  

225. সিতয্কার aধীশব্র আ াহ্ মহান। আপনার িত আ াহ্র oহী স র্ণ হoয়ার পূেরব্ আপিন েকারআন হেণর 

পাের তাড়াহুড়া করেবন না eবং বলুনঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমার ান বৃি  করুন।  

226. আিম iিতপূেরব্ আদমেক িনের্দশ িদেয়িছলাম। aতঃপর েস ভুেল িগেয়িছল eবং আিম তার মে  দৃঢ়তা পাiিন।  

227. যখন আিম েফেরশতােদরেক বললামঃ েতামরা আদমেক েসজদা কর, তখন iবলীস তীত সবাi েসজদা করল। 

েস aমা  করল।  

228. aতঃপর আিম বললামঃ েহ আদম, e েতামার o েতামার ীর শ , সুতরাং েস েযন েবর কের না েদয় েতামােদর 

জা াত েথেক। তাহেল েতামরা কে  পিতত হেব।  

229. েতামােক ei েদয়া হল েয, তুিম eেত ধার্ত হেব না eবং ব হীণ হেব না।  

22৯. eবং েতামার িপপাসাo হেব না eবং েরৗে o ক  পােব না।  

231. aতঃপর শয়তান তােক কুম না িদল, বললঃ েহ আদম, আিম িক েতামােক বেল িদব aন কাল জীিবত থাকার 

বৃে র কথা eবং aিবনশব্র রাজেতব্র কথা?  

232. aতঃপর তারা uভেয়i eর ফল েখল, তখন তােদর সামেন তােদর ল া ান খুেল েগল eবং তারা জা ােতর বৃ -

প  দব্ারা িনেজেদরেক আবৃত করেত শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার aবা তা করল, ফেল েস পথ  হেয় েগল।  

233. eরপর তার পালনকর্তা তােক মেনানীত করেলন, তার িত মেনােযাগী হেলন eবং তােক সুপেথ আনয়ন করেলন।  

234. িতিন বলেলনঃ েতামরা uভেয়i eখান েথেক eক সে  েনেম যাo। েতামরা eেক aপেরর শ । eরপর যিদ আমার 

প  েথেক েতামােদর কােছ েহদােয়ত আেস, তখন েয আমার বির্ণত পথ aনুসরণ করেব, েস পথ  হেব না eবং কে  

পিতত হেব না।  
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235. eবং েয আমার রণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জীিবকা সংকীর্ণ হেব eবং আিম তােক েকয়ামেতর িদন a  

aব ায় uি ত করব।  

236. েস বলেবঃ েহ আমার পালনকর্তা আমােক েকন a  aব ায় uি ত করেলন? আিম েতা চ মান িছলাম।  

237. আ াহ্ বলেবনঃ eমিনভােব েতামার কােছ আমার আয়াতসমূহ eেসিছল, aতঃপর তুিম েসগুেলা ভুেল িগেয়িছেল। 

েতমিনভােব আজ েতামােক ভুেল যাব।  

238. eমিনভােব আিম তােক িতফল েদব, েয সীমাল ন কের eবং পালনকর্তার কথায় িবশব্াস াপন না কের। তার 

পরকােলর শাি  কেঠারতর eবং aেনক ায়ী।  

239. আিম eেদর পূেরব্ aেনক স দায়েক ধবংস কেরিছ। যােদর বাসভুিমেত eরা িবচরণ কের, eটা িক eেদরেক 

সৎপথ দর্শন করল না? িন য় eেত বুি মানেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

23৯. আপনার পালনকর্তার প  েথেক পূরব্ িস া  eবং eকিট কাল িনির্দ  না থাকেল শাি  aব াবী হেয় েযত। 

241. সুতরাং eরা যা বেল েস িবষেয় €ধ য্ ধারণ করুন eবং আপনার পালনকর্তার শংসা পিব তা o মিহমা েঘাষনা 

করুন সূে াদেয়র পূেরব্, সূ াে র পূেরব্ eবং পিব তা o মিহমা েঘাষনা করুন রাি র িকছু aংশ o িদবাভােগ, স বতঃ 

তােত আপিন স  হেবন।  

242. আিম eেদর িবিভ  কার েলাকেক পরী া করার জে  পাির্থবজীবেনর েসৗ  সব্রূপ েভাগ-িবলােসর েয 

uপকরণ িদেয়িছ, আপিন েসi সব ব র িত দৃি  িনে প করেবন না। আপনার পালনকর্তার েদয়া িরিযক uৎকৃ  o 

aিধক ায়ী।  

243. আপিন আপনার পিরবােরর েলাকেদরেক নামােযর আেদশ িদন eবং িনেজo eর oপর aিবচল থাকুন। আিম 

আপনার কােছ েকান িরিযক চাi না। আিম আপনােক িরিযক েদi eবং আ াহ্ ভীরুতার পিরণাম শুভ।  

244. eরা বেলঃ েস আমােদর কােছ তার পালনকর্তার কাছ েথেক েকান িনদর্শন আনয়ন কের না েকন? তােদর কােছ 

িক মাণ আেসিন, যা পূরব্বর্তী সমূেহ আেছ?  

245. যিদ আিম eেদরেক iিতপূেরব্ েকান শাি  দব্ারা ধব্ংস করতাম, তেব eরা বলতঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আপিন 

আমােদর কােছ eকজন রসূল ে রণ করেলন না েকন? তাহেল েতা আমরা aপমািনত o েহয় হoয়ার পূেরব্i আপনার 

িনদর্শন সমূহ েমেন চলতাম।  
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246. বলুন, েতয্েকi পথপােন েচেয় আেছ, সুতরাং েতামরাo পথপােন েচেয় থাক। aদূর ভিব েত েতামরা জানেত 

পারেব েক সরল পেথর পিথক eবং েক সৎপথ া  হেয়েছ।  

“পারা 28” 

32. আিমব্য়া 

2. মানুেষর িহসাব-িকতােবর সময় িনকটবর্তী; aথচ তারা েবখবর হেয় মুখ িফিরেয় িনে । 

3. তােদর কােছ তােদর পালনকর্তার প  েথেক যখনi েকান নতুন uপেদশ আেস, তারা তা েখলার ছেল বণ কের।  

4. তােদর a র থােক েখলায় ম । জােলমরা েগাপেন পরামর্শ কের, েস েতা েতামােদরi মত eকজন মানুষ; eমতাব ায় 

েদেখ শুেন েতামরা তার যাদুর কবেল েকন পড়?  

5. পয়গমব্র বলেলনঃ নেভাম ল o ভুম েলর কথাi আমার পালনকর্তা জােনন। িতিন সবিকছু েশােনন, সবিকছু জােনন।  

6. eছাড়া তারা আরo বেলঃ aলীক সব্ ; না েস িম া u াবন কেরেছ, না েস eকজন কিব। aতeব েস আমােদর কােছ 

েকান িনদর্শন আনয়ন করুক, েযমন িনদর্শন সহ আগমন কেরিছেলন পূরব্বর্তীগন। 

7. তােদর পূেরব্ েযসব জনপদ আিম ধবংস কের িদেয়িছ, তারা িবশব্াস াপন কেরিন; eখন eরা িক িবশব্াস াপন 

করেব?  

8. আপনার পূেরব্ আিম মানুষi ে রণ কেরিছ, যােদর কােছ আিম oহী পাঠাতাম। aতeব েতামরা যিদ না জান তেব যারা 

রণ রােখ তােদরেক িজে স কর। 

9. আিম তােদরেক eমন েদহ িবিশ  কিরিন েয, তারা খা  েখত না eবং তারা িচর ায়ীo িছল না।  

৯. aতঃপর আিম তােদরেক েদয়া আমার িত িত পূর্ণ করলাম সুতরাং তােদরেক eবং যােদরেক i া ািচেয় িদলাম 

eবং ধবংস কের িছলাম সীমাল নকারীেদরেক।  

21. আিম েতামােদর িত eকিট িকতাব aবর্তীর্ণ কেরিছ; eেত েতামােদর জে  uপেদশ রেয়েছ। েতামরা িক েবাঝ না?  

22. আিম কত জনপেদর ধব্ংস সাধন কেরিছ যার aিধবাসীরা িছল পাপী eবং তােদর পর সৃি  কেরিছ a  জািত।  

23. aতঃপর যখন তারা আমার আযােবর কথা েটর েপল, তখনi তারা েসখান েথেক পলায়ন করেত লাগল। 
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24. পলায়ন কেরা না eবং িফের eস, েযখােন েতামরা িবলািসতায় ম  িছেল o েতামােদর আবাসগৃেহ; স বত; েকu 

েতামােদর িজে স করেব।  

25. তারা বললঃ হায়, দুের্ভাগ আমােদর, আমরা aব i পাপী িছলাম।  

26. তােদর ei আর্তনাদ সব সময় িছল, েশষ প  আিম তােদরেক কের িদলাম েযন কির্তত শ  o িনরব্ািপত aি ।  

27. আকাশ পৃিথবী eতuভেয়র মে  যা আেছ, তা আিম ীড়া েল সৃি  কিরিন।  

28. আিম যিদ ীড়া uপকরণ সৃি  করেত চাiতাম, তেব আিম আমার কােছ যা আেছ তা দব্ারাi তা করতাম, যিদ 

আমােক করেত হত।  

29. বরং আিম সতয্েক িম ার uপর িনে প কির, aতঃপর সতয্ িম ার ম ক চুর্ণ-িবচূর্ণ কের েদয়, aতঃপর িম া 

তৎ ণাৎ িনি  হেয় যায়। েতামরা যা বলছ, তার জে  েতামােদর দুের্ভাগ।  

2৯. নেভাম ল o ভুম েল যারা আেছ, তারা ারi। আর যারা ার সাি ে  আেছ তারা ার iবাদেত aহংকার কের 

না eবং aলসতাo কের না।  

31. তারা রাি িদন ার পিব তা o মিহমা বর্ণনা কের eবং া  হয় না।  

32. তারা িক মািট দব্ারা €তরী uপা  হণ কেরেছ, েয তারা তােদরেক জীিবত করেব?  

33. যিদ নেভাম ল o ভুম েল আ াহ্ তীত a া  uপা  থাকত, তেব uভেয়র ধব্ংস হেয় েযত। aতeব তারা যা 

বেল, তা েথেক আরেশর aিধপিত আ াহ্ পিব । 

34. িতিন যা কেরন, তৎস ের্ক িতিন িজ ািসত হেবন না eবং তােদরেক িজে স করা হেব।  

35. তারা িক আ াহ্ তীত a া  uপা  হণ কেরেছ? বলুন, েতামরা েতামােদর মাণ আন। eটাi আমার স ীেদর 

কথা eবং eটাi আমার পুরব্বর্তীেদর কথা। বরং তােদর aিধকাংশi সতয্ জােন না; aতeব তারা টালবাহানা কের।  

36. আপনার পূেরব্ আিম েয রাসূলi ে রণ কেরিছ, তােক e আেদশi ে রণ কেরিছ েয, আিম তীত a  েকান uপা  

েনi। সুতরাং আমারi iবাদত কর। 

37. তারা বললঃ দয়াময় আ াহ্ স ান হণ কেরেছ। ার জ  কখনo iহা েযাগয্ নয়; বরং তারা েতা ার স ািনত 

বা া।  
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38. তারা আেগ েবেড় কথা বেল না eবং তারা ার আেদেশi কাজ কের।  

39. তােদর স ুেখ o প ােত যা আেছ, তা িতিন জােনন। তারা শুধু তােদর জে  সুপািরশ কের, যােদর িত আ াহ্ 

স  eবং তারা ার ভেয় ভীত।  

3৯. তােদর মে  েয বেল েয, িতিন তীত আিমi uপা , তােক আিম জাহা ােমর শাি  েদব। আিম জােলমেদরেক 

eভােবi িতফল িদেয় থািক। 

41. কােফররা িক েভেব েদেখ না েয, আকাশম লী o পৃিথবীর মুখ ব  িছল, aতঃপর আিম uভয়েক খুেল িদলাম eবং 

াণব  সবিকছু আিম পািন েথেক সৃি  করলাম। eরপরo িক তারা িবশব্াস াপন করেব না?  

42. আিম পৃিথবীেত ভারী েবাঝা েরেখ িদেয়িছ যােত তােদরেক িনেয় পৃিথবী ঝুেকঁ  না পেড় eবং তােত শ  পথ েরেখিছ, 

যােত তারা পথ া  হয়।  

43. আিম আকাশেক সুরি ত ছাদ কেরিছ; aথচ তারা আমার আকাশ  িনদর্শনাবলী েথেক মুখ িফিরেয় রােখ।  

44. িতিনi সৃি  কেরেছন রাি  o িদন eবং সূ  o চ । সবাi আপন আপন ক পেথ িবচরণ কের।  

45. আপনার পূেরব্o েকান মানুষেক আিম aন  জীবন দান কিরিন। সুতরাং আপনার মৃতুয্ হেল তারা িক িচর ীব হেব?  

46. েতয্কেক মৃতুয্র সব্াদ আসব্াদন করেত হেব। আিম েতামােদরেক ম  o ভাল দব্ারা পরী া কের থািক eবং আমারi 

কােছ েতামরা তয্াবির্তত হেব।  

47. কােফররা যখন আপনােক েদেখ তখন আপনার সােথ ঠা া করা ছাড়া তােদর আর েকান কাজ থােক না, eিক েসi 

ি , েয েতামােদর েদব-েদবীেদর সমােলাচনা কের? eবং তারাi েতা রহমান’ eর আেলাচনায় aসব্ীকার কের।  

48. সৃি গত ভােব মানুষ তব্রা বণ, আিম স রi েতামােদরেক আমার িনদর্শনাবলী েদখাব। aতeব আমােক শী  করেত 

বেলা না।  

49. eবং তারা বেলঃ যিদ েতামরা সতয্বাদী হo তেব ei oয়াদা কেব পুর্ণ হেব?  

4৯. যিদ কােফররা ঐ সময়িট জানত, যখন তারা তােদর স খু o পৃ েদশ েথেক aি  িতেরাধ করেত পারেব না eবং 

তারা সাহা  া  হেব না। 

51. বরং তা আসেব তােদর uপর aতির্কত ভােব, aতঃপর তােদরেক তা হতবুি  কের েদেব, তখন তারা তা েরাধ 

করেতo পারেব না eবং তােদরেক aবকাশo েদয়া হেব না।  
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52. আপনার পূেরব্o aেনক রাসূেলর সােথ ঠা া-িব প করা হেয়েছ। aতঃপর েয িবষেয় তারা ঠা া করত তা uে া 

ঠা াকারীেদর uপরi আপিতত হেয়েছ।  

53. বলুনঃ ’রহমান’ েথেক েক েতামােদরেক েহফাযত করেব রাে  o িদেন। বরং তারা তােদর পালনকর্তার রণ েথেক 

মুখ িফিরেয় রােখ। 

54. তেব িক আিম তীত তােদর eমন েদব-েদবী আেছ যারা তােদরেক র া করেব? তারা েতা িনেজেদরi সাহা  

করেত স ম নয় eবং তারা আমার েমাকােবলায় সাহা কারীo পােব না।  

55. বরং আিম তােদরেক eবং তােদর বাপ-দাদােক েভাগসমব্ার িদেয়িছলাম, eমনিক তােদর আ ালo দীর্ঘ হেয়িছল। 

তারা িক েদেখ না েয, আিম তােদর েদশেক চতুির্দক েথেক াস কের আনিছ। eরপরo িক তারা িবজয়ী হেব?  

56. বলুনঃ আিম েতা েকবল oহীর মা েমi েতামােদরেক সতর্ক কির, িক  বিধরেদরেক যখন সতর্ক করা হয়, তখন 

তারা েস সতর্কবাণী েশােন না।  

57. আপনার পালনকর্তার আযােবর িকছুমা o তােদরেক র্শ করেল তারা বলেত থাকেব, হায় আমােদর দুর্ভাগয্, 

আমরা aব i পাপী িছলাম।  

58. আিম েকয়ামেতর িদন ায়িবচােরর মানদ  াপন করব। সুতরাং কারo িত জুলুম হেব না। যিদ েকান আমল 

সিরষার দানা পিরমাণo হয়, আিম তা uপি ত করব eবং িহসাব হেণর জে  আিমi যেথ ।  

59. আিম মূসা o হারুণেক দান কেরিছলাম মীমাংসাকারী , আেলা o uপেদশ, আ াহ্ ভীরুেদর জে   

5৯. যারা না েদেখi তােদর পালনকর্তােক ভয় কের eবং েকয়ামেতর ভেয় শি ত।  

61. eবং eটা eকটা বরকতময় uপেদশ, যা আিম নািযল কেরিছ। aতeব েতামরা িক eেক aসব্ীকার কর?  

62. আর, আিম iিতপূেরব্ iবরাহীমেক তার সৎপ া দান কেরিছলাম eবং আিম তার স ের্ক স ক পির াত o িছলাম।  

63. যখন িতিন ার িপতা o ার স দায়েক বলেলনঃ ei মূির্তগুেলা কী, যােদর েতামরা পূজারী হেয় বেস আছ।  

64. তারা বললঃ আমরা আমােদর বাপ-দাদােক eেদর পুজা করেত েদেখিছ।  

65. িতিন বলেলনঃ েতামরা কা  েগামরাহীেত আছ eবং েতামােদর বাপ-দাদারাo।  

66. তারা বললঃ তুিম িক আমােদর কােছ সতয্সহ আগমন কেরছ, না তুিম েকৗতুক করছ?  
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67. িতিন বলেলনঃ না, িতিনi েতামােদর পালনকর্তা িযিন নেভাম ল o ভুম েলর পালনকর্তা, িযিন eগুেলা সৃি  

কেরেছন; eবং আিম ei িবষেয়রi সা য্দাতা।  

68. আ াহ্র কসম, যখন েতামরা পৃ  দর্শন কের চেল যােব, তখন আিম েতামােদর মূির্তগুেলার াপাের eকটা ব া 

aবলমব্ন করব।  

69. aতঃপর িতিন েসগুেলােক চূর্ণ-িবচুর্ণ কের িদেলন oেদর ধানিট তীতঃ যােত তারা ার কােছ তয্াবর্তন কের।  

6৯. তারা বললঃ আমােদর uপা েদর সােথ eরূপ বহার েক করল? েস েতা িন য়i েকান জািলম। 

71. কতক েলােক বললঃ আমরা eক যুবকেক তােদর স ের্ক িবরূপ আেলাচনা করেত শুেনিছ; তােক i াহীম বলা 

হয়। 

72. তারা বললঃ তােক জনসমে  uপি ত কর, যােত তারা েদেখ। 

73. তারা বললঃ েহ iবরাহীম তুিমi িক আমােদর uপা েদর সােথ eরূপ বহার কেরছ?  

74. িতিন বলেলনঃ না eেদর ei ধানi েতা eকাজ কেরেছ। aতeব তােদরেক িজে স কর, যিদ তারা কথা বলেত 

পাের। 

75. aতঃপর মেন মেন িচ া করল eবং বললঃ েলাক সকল; েতামরাi েব iনসাফ।  

76. aতঃপর তারা ঝুেকঁ  েগল ম ক নত কেরঃ “তুিম েতা জান েয, eরা কথা বেল না” 

77. িতিন বলেলনঃ েতামরা িক আ াহ্র পিরবের্ত eমন িকছুর iবাদত কর, যা েতামােদর েকান uপকার o করেত 

পাের না eবং িতo করেত পাের না ?  

78. িধক েতামােদর জে  eবং েতামরা আ াহ্ তীত যােদরi iবাদত কর, oেদর জে । েতামরা িক েবাঝ না?  

79. তারা বললঃ eেক পুিড়েয় দাo eবং েতামােদর uপা েদর সাহা  কর, যিদ েতামরা িকছু করেত চাo।  

7৯. আিম বললামঃ েহ aি , তুিম iবরাহীেমর uপর শীতল o িনরাপদ হেয় যাo।  

81. তারা iবরাহীেমর িবরুে  ফি  টেত চাiল, aতঃপর আিম তােদরেকi সরব্ািধক িত  কের িদলাম।  

82. আিম ােক o লুতেক u ার কের েসi েদেশ ে ৗিছেয় িদলাম, েযখােন আিম িবেশব্র জে  ক াণ েরেখিছ।  
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83. আিম তােক দান করলাম iসহাক o পুর ার সব্রূপ িদলাম iয়াকুব eবং েতয্কেকi সৎকর্ম পরায়ণ করলাম।  

84. আিম ােদরেক েনতা করলাম। ারা আমার িনের্দশ aনুসাের পথ দর্শন করেতন। আিম ােদর িত oহী নািযল 

করলাম সৎকর্ম করার, নামায কােয়ম করার eবং যাকাত দান করার। ারা আমার eবাদেত াপৃত িছল।  

85. eবং আিম লুতেক িদেয়িছলাম া o ান eবং ােক ঐ জনপদ েথেক u ার কেরিছলাম, যারা েনাংরা কােজ িল  

িছল। তারা ম  o নাফরমান স দায় িছল।  

86. আিম তােক আমার aনু েহর a র্ভু  কেরিছলাম। েস িছল সৎকর্মশীলেদর eকজন।  

87. eবং রণ করুন নূহেক; যখন িতিন eর পূেরব্ আহবান কেরিছেলন। তখন আিম ার েদায়া কবুল কেরিছলাম, 

aতঃপর ােক o ার পিরবারবর্গেক মহা সংকট েথেক u ার কেরিছলাম।  

88. eবং আিম ােক ঐ স দােয়র িবপে  সাহা  কেরিছলাম, যারা আমার িনদর্শনাবলীেক aসব্ীকার কেরিছল। 

িন য়, তারা িছল eক ম  স দায়। aতঃপর আিম তােদর সবাiেক িনমি ত কেরিছলাম।  

89. eবং রণ করুন দাuদ o সুলায়মানেক, যখন ারা শ ে  স ের্ক িবচার কেরিছেলন। তােত রাি কােল িকছু 

েলােকর েমষ ঢুেক পেড়িছল। তােদর িবচার আমার স ুেখ িছল।  

8৯. aতঃপর আিম সুলায়মানেক েস ফায়সালা বুিঝেয় িদেয়িছলাম eবং আিম uভয়েক া o ান িদেয়িছলাম। আিম 

পরব্ত o প ীসমূহেক দাuেদর aনুগত কের িদেয়িছলাম; তারা আমার পিব তা o মিহমা েঘাষণা করত। ei সম  আিমi 

কেরিছলাম। 

 91. আিম ােক েতামােদর জে  বর্ম িনর্মান িশ া িদেয়িছলাম, যােত তা যুে  েতামােদরেক র া কের। aতeব েতামরা 

িক কৃত  হেব?  

92. eবং সুলায়মােনর aধীন কের িদেয়িছলাম বল বা েক; তা ার আেদেশ বািহত হত ঐ েদেশর িদেক, েযখােন 

আিম ক াণ দান কেরিছ। আিম সব িবষেয়i স ক aবগত রেয়িছ।  

93. eবং aধীন কেরিছ শয়তানেদর কতকেক, যারা তার জে  ডুবুরীর কাজ করত eবং e ছাড়া a  আরo aেনক 

কাজ করত। আিম তােদরেক িনয় ন কের রাখতাম।  

94. eবং রণ করুন আi য্েবর কথা, যখন িতিন ার পালনকর্তােক আহবান কের বেলিছেলনঃ আিম দুঃখকে  

পিতত হেয়িছ eবং আপিন দয়াবানেদর চাiেতo সরব্ে  দয়াবান।  
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95. aতঃপর আিম ার আহবােন সাড়া িদলাম eবং ার দুঃখক  দূর কের িদলাম eবং ার পিরবরাবর্গ িফিরেয় 

িদলাম, আর তােদর সােথ তােদর সমপিরমাণ আরo িদলাম আমার প  েথেক কৃপাবশতঃ আর eটা iবাদত কারীেদর 

জে  uপেদশ সব্রূপ।  

96. eবং iসমাঈল, i’ ীস o যুলিকফেলর কথা রণ করুন, ারা েতয্েকi িছেলন সবুরকারী।  

97. আিম ােদরেক আমার রহমাত া েদর a র্ভূ  কেরিছলাম। ারা িছেলন সৎকর্মপরায়ণ। 

98. eবং মাছoয়ালার কথা রণ করুন িতিন  হেয় চেল িগেয়িছেলন, aতঃপর মেন কেরিছেলন েয, আিম ােক 

ধৃত করেত পারব না। aতঃপর িতিন a কােরর মে  আহবান করেলনঃ তুিম তীত েকান uপা  েনi; তুিম িনের্দাষ 

আিম গুনাহগার।  

99. aতঃপর আিম ার আহবােন সাড়া িদলাম eবং ােক দুি া েথেক মুি  িদলাম। আিম eমিন ভােব 

িবশব্বাসীেদরেক মুি  িদেয় থািক।  

9৯. eবং যাকািরয়ার কথা রণ করুন, যখন েস তার পালনকর্তােক আহবান কেরিছল; েহ আমার পালনকর্তা আমােক 

eকা েরেখা না। তুিম েতা ে  মািলকানার aিধকাির।  

৯1. aতঃপর আিম তার েদায়া কবুল কেরিছলাম, তােক দান কেরিছলাম iয়াহiয়া eবং তার জে  তার ীেক সব 

েযাগয্ কেরিছলাম। তারা সৎকের্ম ািপেয় পড়ত, তারা আশা o ভীিত সহকাের আমােক ডাকত eবং তারা িছল আমার 

কােছ িবনীত। 

 ৯2. eবং েসi নারীর কথা আেলাচনা করুন, েয তার কাম বৃি েক বেশ েরেখিছল, aতঃপর আিম তার মে  আমার 

রূহ ফুেকঁ  িদেয়িছলাম eবং তােক তার পু েক িবশব্বাসীর জ  িনদর্শন কেরিছলাম। 

 ৯3. তারা সকেলi েতামােদর ধের্মর; eকi ধের্ম েতা িবশব্াসী সবাi eবং আিমi েতামােদর পালনকর্তা, aতeব আমার 

বে গী কর।  

৯4. eবং মানুষ তােদর কা কলাপ দব্ারা পারসপিরক িবষেয় েভদ সৃি  কেরেছ। েতয্েকi আমার কােছ তয্াবির্তত 

হেব।  

৯5. aতঃপর েয িবশব্াসী aব ায় সৎকর্ম স াদন কের, তার েচ া aসব্ীকৃত হেব না eবং আিম তা িলিপব  কের 

রািখ।  

৯6. েযসব জনপদেক আিম ধব্ংস কের িদেয়িছ, তার aিধবাসীেদর িফের না আসা aবধািরত।  
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৯7. েয প  না iয়াজুজ o মাজুজেক ব ন মু  কের েদয়া হেব eবং তারা েতয্ক u ভুিম েথেক ত ছুেট আসেব।  

৯8. আেমাঘ িত ত সময় িনকটবর্তী হেল কােফরেদর চ  uে  ি র হেয় যােব; হায় আমােদর দূর্ভাগয্, আমরা e 

িবষেয় েবখবর িছলাম; বরং আমরা েগানাহগরi িছলাম।  

৯9. েতামরা eবং আ াহ্র পিরবের্ত েতামরা যােদর পুজা কর, েসগুেলা েদাযেখর i ন। েতামরাi তােত েবশ করেব।  

৯৯. ei মূির্তরা যিদ uপা  হত, তেব জাহা ােম েবশ করত না। েতয্েকi তােত িচর ায়ী হেয় পেড় থাকেব।  

211. তারা েসখােন চীৎকার করেব eবং েসখােন তারা িকছুi শুনেত পােব না।  

212. যােদর জ  থম েথেকi আমার প  েথেক ক াণ িনর্ধািরত হেয়েছ তারা েদাযখ েথেক দূের থাকেব।  

213. তারা তার ীণতম শ o শুনেব না eবং তারা তােদর মেনর বাসনা aনুযায়ী িচরকাল বসবাস করেব।  

214. মহা াস তােদরেক িচ ািনব্ত করেব না eবং েফেরশতারা তােদরেক aভয্র্থনা করেবঃ আজ েতামােদর িদন, েয 

িদেনর oয়াদা েতামােদরেক েদয়া হেয়িছল।  

215. েসিদন আিম আকাশেক গুিটেয় েনব, েযমন গুটােনা হয় িলিখত কাগজপ । েযভােব আিম থমবার সৃি  

কেরিছলাম, েসভােব পুনরায় সৃি  করব। আমার oয়াদা িনি ত, আমােক তা পূর্ণ করেতi হেব।  

216. আিম uপেদেশর পর যবুের িলেখ িদেয়িছ েয, আমার সৎকর্মপরায়ণ বা াগণ aবেশেষ পৃিথবীর aিধকারী হেব।  

217. eেত iবাদতকারী স দােয়র জে  প া  িবষয়ব  আেছ।  

218. আিম আপনােক িবশব্বাসীর জে  রহমত সব্রূপi ে রণ কেরিছ।  

219. বলুনঃ আমােক েতা e আেদশi েদয়া হেয়েছ েয, েতামােদর uপা  eকমা  uপা । সুতরাং েতামরা িক আ াবহ 

হেব না?  

21৯. aতঃপর যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তেব বেল িদনঃ আিম েতামােদরেক পির ার ভােব সতর্ক কেরিছ eবং আিম 

জািন না, েতামােদরেক েয oয়াদা েদয়া হেয়েছ, তা িনকটবর্তী না দূরবর্তী।  

221. িতিন জােনন, েয কথা সশে  বল eবং েয কথা েতামরা েগাপন কর।  

222. আিম জািন না স বতঃ iহা েতামােদর জে  eকিট পরী া eবং eক সময় প  েভাগ করার সুেযাগ।  
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223. পয়গামব্র বলেলনঃ েহ আমার পালনকর্তা, আপিন ায়ানুগ ফয়সালা কের িদন। আমােদর পালনকর্তা েতা দয়াময়, 

েতামরা যা বলছ, েস িবষেয় আমরা ার কােছi সাহা  ার্থনা কির।  

33. হা   

 

2. েহ েলাক সকল! েতামােদর পালনকর্তােক ভয় কর। িন য় েকয়ামেতর ক ন eকিট ভয়ংকর াপার।  

3. েযিদন েতামরা তা তয্  করেব, েসিদন েতয্ক ধা ী তার দুেধর িশশুেক িবসমৃত হেব eবং েতয্ক গর্ভবতী 

তার গর্ভপাত করেব eবং মানুষেক তুিম েদখেব মাতাল; aথচ তারা মাতাল নয় ব তঃ আ াহ্র আযাব সুকিঠন।  

4. কতক মানুষ a ানতাবশতঃ আ াহ্ সর্ েক িবতর্ক কের eবং েতয্ক aবা  শয়তােনর aনুসরণ কের।  

5. শয়তান স ের্ক িলেখ েদয়া হেয়েছ েয, েয েকu তার সাথী হেব, েস তােক িব া  করেব eবং েদাযেখর আযােবর 

িদেক পিরচািলত করেব। 

 6. েহ েলাকসকল! যিদ েতারা পুনরু ােনর াপাের সি  হo, তেব (েভেব েদখ-) আিম েতামােদরেক মািট েথেক সৃি  

কেরিছ। eরপর বী  েথেক, eরপর জমাট র  েথেক, eরপর পূর্ণাকৃিতিবিশ  o aপূর্ণাকৃিতিবিশ  মাংসিপ  েথেক, 

েতামােদর কােছ  করার জে । আর আিম eক িনির্দ  কােলর জে  মাতৃগের্ভ যা i া েরেখ েদi, eরপর আিম 

েতামােদরেক িশশু aব ায় েবর কির; তারপর যােত েতামরা েযৗবেন পদার্পণ কর। েতামােদর মে  েকu েকu মৃতুয্মুেখ 

পিতত হয় eবং েতামােদর মে  কাuেক িনষকর্মা বয়স প  েপৗছােনা হয়, যােত েস জানার পর াত িবষয় স ের্ক 

স ান থােক না। তুিম ভূিমেক পিতত েদখেত পাo, aতঃপর আিম যখন তােত বৃি  বর্ষণ কির, তখন তা সেতজ o ীত 

হেয় যায় eবং সরব্ কার সুদৃ  uি দ uৎপ  কের।  

7. eগুেলা e কারেণ েয, আ াহ্ সতয্ eবং িতিন মৃতেক জীিবত কেরন eবং িতিন সবিকছুর uপর মতাবান।  

8. eবং e কারেণ েয, েকয়ামত aব াবী, eেত সে হ েনi eবং e কারেণ েয, কবের যারা আেছ, আ াহ্ তােদরেক 

পুনরুি ত করেবন। 

 9. কতক মানুষ ান; মাণ o u ল িকতাব ছাড়াi আ াহ্ স ের্ক িবতর্ক কের।  

৯. েস পার্শব্ পিরবর্তন কের িবতর্ক কের, যােত আ াহ্র পথ েথেক িব া  কের েদয়। তার জে  দুিনয়ােত লা না আেছ 

eবং েকয়ামেতর িদন আিম তােক দহন-য ণা আসব্াদন করাব।  
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21. eটা েতামার দুi হােতর কের্মর কারেণ, আ াহ্ বা ােদর িত জুলুম কেরন না। 

22. মানুেষর মে  েকu েকu িদব্ধা-দব্ে  জিড়ত হেয় আ াহ্র iবাদত কের। যিদ েস ক াণ া  হয়, তেব iবাদেতর 

uপর কােয়ম থােক eবং যিদ েকান পরী ায় পেড়, তেব পূরব্াব ায় িফের যায়। েস iহকােল o পরকােল িত । eটাi 

কা  িত  

23. েস আ াহ্র পিরবের্ত eমন িকছুেক ডােক, েয তার aপকার করেত পাের না eবং uপকারo করেত পাের না। eটাi 

চরম পথ তা।  

24. েস eমন িকছুেক ডােক, যার aপকার uপকােরর আেগ েপৗেছ। কত ম  ei aিভভাবক eবং কত ম  ei স ী।  

25. যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম স াদন কের, আ াহ্ তােদরেক জা ােত দািখল করেবন, যার তলেদশ িদেয় 

িনর্ঝরণীসমূহ বািহত হয়। আ াহ্ যা i া তাi কেরন।  

26. েস ধারণা কের েয, আ াহ্ কখনi iহকােল o পরকােল রাসূলেক সাহা  করেবন না, েস eকিট রিশ আকাশ 

প  ঝুিলেয় িনক; eরপর েকেট িদক; aতঃপর েদখুক তার ei েকৗশল তার আে াশ দূর কের িকনা।  

27. eমিনভােব আিম সু  আয়াত রূেপ েকারআন নািযল কেরিছ eবং আ াহ্-i যােক i া েহদােয়ত কেরন।  

28. যারা মুসলমান, যারা iহুদী, সােবয়ী, ী ান, aি পুজক eবং যারা মুশেরক, েকয়ামেতর িদন আ াহ্ aব i 

তােদর মে  ফায়সালা কের েদেবন। সবিকছুi আ াহ্র দৃি র সামেন।  

29. তুিম িক েদখিন েয, আ াহেক েসজদা কের যা িকছু আেছ নেভাম েল, যা িকছু আেছ ভুম েল, সূ , চ , 

তারকারািজ পরব্তরািজ বৃ লতা, জীবজ  eবং aেনক মানুষ। আবার aেনেকর uপর aবধািরত হেয়েছ শাি । আ াহ্ 

যােক i া লাি ত কেরন, তােক েকu স ান িদেত পাের না। আ াহ্ যা i া তাi কেরন্  

2৯. ei দুi বাদী িববাদী, তারা তােদর পালনকর্তা স ের্ক িবতর্ক কের। aতeব যারা কােফর, তােদর জে  আগুেনর 

েপাশাক €তরী করা হেয়েছ। তােদর মাথার uপর ফুট  পািন েঢেল েদয়া হেব।  

31. ফেল তােদর েপেট যা আেছ, তা eবং চর্ম গেল েবর হেয় যােব।  

32. তােদর জে  আেছ েলাহার হাতুিড়।  

33. তারা যখনi য নায় aিত  হেয় জাহা াম েথেক েবর হেত চাiেব, তখনi তােদরেক তােত িফিরেয় েদয়া হেব। বলা 

হেবঃ দহন শাি  আসব্াদন কর।  
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34. িন য় যারা িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম কের, আ াহ্ তােদরেক দািখল করেবন u ান সমূেহ, যার তলেদশ 

িদেয় িনর্ঝিরণীসমূহ বািহত হেব। তােদরেক েসখান সব্র্ণ-কংকন o মু া দব্ারা aলংকৃত করা হেব eবং েসখান তােদর 

েপাশাক হেব েরশমী।  

35. তারা পথ দির্শত হেয়িছল সৎবােকয্র িদেক eবং পিরচািলত হেয়িছল শংিসত আ াহ্র পথপােন।  

36. যারা কুফর কের o আ াহ্র পেথ বাধা সৃি  কের eবং েসi মসিজেদ হারাম েথেক বাধা েদয়, যােক আিম ত 

কেরিছ ানীয় o বিহরাগত সকল মানুেষর জে  সমান eবং েয মসিজেদ হারােম a ায়ভােব েকান ধর্মে াহী কাজ 
করার iচছা কের, আিম তােদরেক য ানাদায়ক শাি  আসব্াদন করাব।  

37. যখন আিম iবরাহীমেক বায়তু াহর ান িঠক কের িদেয়িছলাম েয, আমার সােথ কাuেক শরীক কেরা না eবং 

আমার গৃহেক পিব  রাখ তাoয়াফকারীেদর জে , নামােয দ ায়মানেদর জে  eবং রকু েসজদাকারীেদর জে ।  

38. eবং মানুেষর মে  হেজব্র জে  েঘাষণা চার কর। তারা েতামার কােছ আসেব পােয় ে েট eবং সরব্ কার কৃশকায় 

uেটর িপেঠ সoয়ার হেয় দূর-দূরা  েথেক। 

39. যােত তারা তােদর ক ােণর ান প  েপৗেছ eবং িনির্দ  িদনগুেলােত আ াহ্র নাম রণ কের ার েদয়া 

চতুসপদ জ  যেবহ করার সময়। aতঃপর েতামরা তা েথেক আহার কর eবং দুঃ -aভাব েক আহার করাo।  

3৯. eরপর তারা েযন €দিহক ময়লা দূর কের েদয়, তােদর মানত পূর্ণ কের eবং ei সুসংরি ত গৃেহর তাoয়াফ কের।  

41. eটাi িবধান আর েকu আ াহর স ানেযাগয্ িবধানাবলীর িত স ান দর্শন করেল পালনকর্তার িনকট তা তার 

জে  u ম। uে িখত িত মগুেলা ছাড়া েতামােদর জে  চতুসপদ জ  হালাল করা হেয়েছ। সুতরাং েতামরা মূির্তেদর 
aপিব তা েথেক ে েচ থাক eবং িম া কথন েথেক দূের সের থাক;  

42. আ াহ্র িদেক eকিন  হেয়, ার সােথ শরীক না কের; eবং েয েকu আ াহ্র সােথ শরীক করল; েস েযন 

আকাশ েথেক িছটেক পড়ল, aতঃপর মৃতেভাজী পাখী তােক ে া েমের িনেয় েগল aথবা বাতাস তােক uিড়েয় িনেয় 

েকান দূরবর্তী ােন িনে প করল।  

43. eটাi িবধান েকu আ াহ্র িনের্দশেনর  িত স ান দর্শন করেল তা েতা তার হৃদেয়র আ াহ্ভীিত সূত।  

44. চতুসপদ জ সমূেহর মে  েতামােদর জে  িনির্দ কাল প  uপকার রেয়েছ। aতঃপর eগুেলােক েপৗছােত হেব 

কুরবািনর ান ািচন গৃহ প ।  
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45. আিম েতয্ক u েতর জে  েকারবানী িনর্ধারণ কেরিছ, যােত তারা আ াহ্র েদয়া চতুসপদ জ  যেবহ কারার 

সময় আ াহ্র নাম u ারণ কের। aতeব েতামােদর আ াহ্ েতা eকমা  আ াহ্ সুতরাং ারi আ াধীন থাক eবং 
িবনয়ীগণেক সুসংবাদ দাo;  

46. যােদর a র আ াহ্র নাম রণ করা হেল ভীত হয় eবং যারা তােদর িবপদাপেদ €ধ ধারণ কের eবং যারা 

নামায কােয়ম কের o আিম যা িদেয়িছ, তা েথেক য় কের।  

47. eবং কা’বার জে  uৎসর্গীকৃত uটেক আিম েতামােদর জে  আ াহ্র a তম িনদর্শন কেরিছ। eেত েতামােদর 

জে  ম ল রেয়েছ। সুতরাং সািরব ভােব াধা aব ায় তােদর যেবহ করার সময় েতামরা আ াহ্র নাম u ারণ কর। 
aতঃপর যখন তারা কাত হেয় পেড় যায় তখন তা েথেক েতামরা আহার কর eবং আহার করাo েয িকছু যা া কের না 
তােক eবং েয যা া কের তােক। eমিনভােব আিম eগুেলােক েতামােদর বশীভূত কের িদেয়িছ, যােত েতামরা কৃত তা 

কাশ কর।  

48. eগুেলার েগাশত o র  আ াহ্র কােছ ে ৗেছ না, িক  ে ৗেছ ার কােছ েতামােদর মেনর তাকoয়া। eমিনভােব 

িতিন eগুেলােক েতামােদর বশ কের িদেয়েছন, যােত েতামরা আ াহর মহ  েঘাষণা কর e কারেণ েয, িতিন েতামােদর 

পথ দর্শন কেরেছন। সুতরাং সৎকর্মশীলেদর সুসংবাদ শুিনেয় িদন।  

49. আ াহ্ মুিমনেদর েথেক শ েদরেক হিটেয় েদেবন। আ াহ্ েকান িবশব্াসঘাতক aকৃত েক পছ  কেরন না।  

4৯. যুে  aনুমিত েদয়া হল তােদরেক যােদর সােথ কােফররা যু  কের; কারণ তােদর িত aতয্াচার করা হেয়েছ। 

আ াহ্ তােদরেক সাহা  করেত aব i স ম।  

51. যােদরেক তােদর ঘর-বাড়ী েথেক a ায়ভােব বিহ ার করা হেয়েছ শুধু ei aপরােধ েয, তারা বেল আমােদর 

পালনকর্তা আ াহ্। আ াহ্ যিদ মানবজািতর eকদলেক aপর দল দব্ারা িতহত না করেতন, তেব ( ী ানেদর) িনর্ঝন 

িগর্জা, iবাদত খানা, (iহুদীেদর) uপাসনালয় eবং মসিজদসমূহ িব  হেয় েযত, েযগুলােত আ াহ্র নাম aিধক রণ 

করা হয়। আ াহ্ িন য়i তােদরেক সাহা  করেবন, যারা আ াহ্র সাহা  কের। িন য়i আ াহ্ পরা মশালী 

শি ধর।  

52. তারা eমন েলাক যােদরেক আিম পৃিথবীেত শি -সামর্  দান করেল তারা নামায কােয়ম করেব, যাকাত েদেব eবং 

সৎকােজ আেদশ o aসৎকােজ িনেষধ করেব। েতয্ক কের্মর পিরণাম আ াহ্র eখিতয়ারভূ ।  

53. তারা যিদ আপনােক িম াবাদী বেল, তেব তােদর পূেরব্ িম াবাদী বেলেছ স দায় নূহ, আদ, সামুদ,  

54. i াহীম o লূেতর স দায়o।  
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55. eবং মাদiয়ােনর aিধবাসীরা eবং িম াবাদী বলা হেয়িছল মূসােকo। aতঃপর আিম কােফরেদরেক সুেযাগ 

িদেয়িছলাম eরপর তােদরেক পাকড়াo কেরিছলাম্ aতeব িক ভীষণ িছল আমােক aসব্ীকৃিতর পিরণাম।  

56. আিম কত জনপদ ধব্ংস কেরিছ eমতাব ায় েয, তারা িছল েগানাহগার। ei সব জনপদ eখন ধব্ংস েপ পিরণত 

হেয়েছ eবং কত কূপ পিরতয্  হেয়েছ o কত সুদৃঢ় াসাদ ধব্ংস হেয়েছ।  

57. তারা িক ei uে ে  েদশ মণ কেরিন, যােত তারা সমঝদার হৃদয় o বণ শি  স  কের্ণর aিধকারী হেত 

পাের? ব তঃ চ  েতা a  হয় না, িক  বুেক ি ত a রi a  হয়।  

58. তারা আপনােক আযাব তব্রািনব্ত করেত বেল। aথচ আ াহ্ কখনo ার oয়াদা ভ  কেরন না। আপনার 

পালনকর্তার কােছ eকিদন েতামােদর গণনার eক হাজার বছেরর সমান।  

59. eবং আিম কত জনপদেক aবকাশ িদেয়িছ eমতাব ায় েয, তারা েগানাহগার িছল। eরপর তােদরেক পাকড়াo 

কেরিছ eবং আমার কােছi তয্াবর্তন করেত হেব।  

5৯. বলুনঃ েহ েলাক সকল! আিম েতা েতামােদর জে   ভাষায় সতর্ককারী।  

61. সুতরাং যারা িবশব্াস াপন কেরেছ eবং সৎকর্ম কেরেছ, তােদর জে  আেছ পাপ মার্জনা eবং স ানজনক রুযী।  

62. eবং যারা আমার আয়াতসমূহেক র্থ করার জে  েচ া কের, তারাi েদাযেখর aিধবাসী।  

63. আিম আপনার পূেরব্ েয সম্  রাসূল o নবী ে রণ কেরিছ, তারা যখনi িকছু ক না কেরেছ, তখনi শয়তান তােদর 

ক নায় িকছু িম ণ কের িদেয়েছ। aতঃপর আ াহ্ দূর কের েদন শয়তান যা িম ণ কের। eরপর আ াহ্ ার 
আয়াতসমূহেক সু- িতি ত কেরন eবং আ াহ্ ানময়, াময়।  

64. e কারেণ েয, শয়তান যা িম ণ কের, িতিন তা পরী াসব্রূপ কের েদন তােদর জে , যােদর a ের েরাগ আেছ eবং 

যারা পাষাণহৃদয়। েগানাহগাররা দূরবর্তী িবেরািধতায় িল  আেছ।  

65. eবং e কারেণo েয, যােদরেক ানদান করা হেয়েছ; তারা েযন জােন েয eটা আপনার পালনকর্তার প  েথেক 

সতয্; aতঃপর তারা েযন eেত িবশব্াস াপন কের eবং তােদর a র েযন eর িত িবজয়ী হয়। আ াহ্i িবশব্াস 

াপনকারীেক সরল পথ দর্শন কেরন। 

66. কােফররা সরব্দাi সে হ েপাষন করেব েয প  না তােদর কােছ আকি কভােব েকয়ামত eেস পেড় aথবা eেস 

পেড় তােদর কােছ eমন িদবেসর শাি  যা েথেক র ার uপায় েনi।  
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67. রাজতব্ েসিদন আ াহ্রi; িতিনi তােদর িবচার করেবন। aতeব যারা িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম স াদন 

কের তারা েনয়ামত পূর্ণ কানেন থাকেব।  

68. eবং যারা কুফির কের eবং আমার আয়াত সমূহেক িম া বেল তােদর জে  লা নাকর শাি  রেয়েছ।  

69. যারা আ াহ্র পেথ গৃহ তয্াগ কেরেছ, eরপর িনহত হেয়েছ aথবা মের েগেছ; আ াহ্ তােদরেক aব i uৎকৃ  

জীিবকা দান করেবন eবং আ াহ্ সেরব্াৎকৃ  িরিযক দাতা।  

6৯. তােদরেক aব i eমন eক ােন েপৗছােবন, যােক তারা পছ  করেব eবং আ াহ্ ানময়, সহনশীল।  

71. e েতা শুনেল, েয ি  িনপীিড়ত হেয় িনপীড়ন পিরমােণ িতেশাধ হণ কের eবং পুনরায় েস িনপীিড়ত হয়, আ াহ্ 

aব i তােক সাহা  করেবন। িন য় আ াহ্ মার্জনাকারী মাশীল।  

72. eটা e জে  েয, আ াহ্ রাি েক িদেনর মে  eবং িদনেক রাি র ম  দািখল কের েদন eবং আ াহ্ সবিকছু 

েশােনন, েদেখন। 

73. eটা e কারেণo েয, আ াহ্i সতয্; আর ার পিরবের্ত তারা যােক ডােক, তা aসতয্ eবং আ াহ্i সবার uে , 

মহান।  

74. তুিম িক েদখ না েয, আ াহ্ আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরন, aতঃপর ভূপৃ  সবুজ- ামল হেয় uেঠ। িন য় 

আ াহ্ সু দর্শী, সরব্িবষেয় খবরদার।  

75. নেভাম ল o ভুপৃে  যা িকছু আেছ, সব ারi eবং আ াহ্i aভাবমু  শংসার aিধকারী।  

76. তুিম িক েদখ না েয, ভূপৃে  যা আেছ eবং সমুে  চলমান েনৗকা তৎসমুদয়েক আ াহ্ িনজ আেদেশ েতামােদর 

aধীন কের িদেয়েছন eবং িতিন আকাশ ি র রােখন, যােত ার আেদশ তীত ভূপৃে  পিতত না হয়। িন য় আ াহ্ 

মানুেষর িত করুণাশীল, দয়াবান।  

77. িতিনi েতামােদরেক জীিবত কেরেছন, aতঃপর িতিনi েতামােদরেক মৃতুয্দান করেবন o পুনরায় জীিবত করেবন। 

িন য় মানুষ বড় aকৃত ।  

78. আিম েতয্ক u েতর জে  iবাদেতর eকিট িনয়ম-কানুন িনর্ধারণ কের িদেয়িছ, যা তারা পালন কের। aতeব 

তারা েযন e াপাের আপনার সােথ িবতর্ক না কের। আপিন তােদরেক পালনকর্তার িদেক আহবান করুন। িন য় 
আপিন সরল পেথi আেছন।  
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79. তারা যিদ আপনার সােথ িবতর্ক কের, তেব বেল িদন, েতামরা যা কর, েস সর্ েক আ াহ্ aিধক াত।  

7৯. েতামরা েয িবষেয় মতিবেরাধ করছ, আ াহ্ িকয়ামেতর িদন েসi িবষেয় েতামােদর মে  ফায়সালা করেবন।  

81. তুিম িক জান না েয, আ াহ্ জােনন যা িকছু আকােশ o ভুম েল আেছ eসব িকতােব িলিখত আেছ। eটা আ াহ্র 

কােছ সহজ।  

82. তারা আ াহ্র পিরবের্ত eমন িকছুর পূজা কের, যার েকান সনদ নািযল করা হয়িন eবং েস স ের্ক তােদর েকান 

ান েনi। ব তঃ জােলমেদর েকান সাহা কারী েনi।  

83. যখন তােদর কােছ আমার সু  আয়াতসমূহ আবৃি  করা হয়, তখন তুিম কােফরেদর েচােখ মুেখ aসে ােষর 

ল ণ তয্  করেত পারেব। যারা তােদর কােছ আমার আয়াত সমূহ পাঠ কের, তারা তােদর িত মার মুেখা হেয় uেঠ। 

বলুন, আিম িক েতামােদরেক তদেপ া ম  িকছুর সংবাদ েদব? তা আগুন; আ াহ্ কােফরেদরেক eর oয়াদা িদেয়েছন। 

eটা কতi না িনকৃ  তয্াবর্তন ল।  

84. েহ েলাক সকল! eকিট uপমা বর্ণনা করা হেলা, aতeব েতামরা তা মেনােযাগ িদেয় েশান; েতামরা আ াহর 

পিরবের্ত যােদর পূজা কর, তারা কখনo eকিট মািছ সৃি  করেত পারেব না, যিদo তারা সকেল eকি ত হয়। আর মািছ 

যিদ তােদর কাছ েথেক েকান িকছু িছিনেয় েনয়, তেব তারা তার কাছ েথেক তা u ার করেত পারেব না, ার্থনাকারী o 

যার কােছ ার্থনা করা হয়, uভেয়i শি হীন।  

85. তারা আ াহ্র যথােযাগয্ ম াদা েবােঝিন। িন য় আ াহ্ শি ধর, মহাপরা মশীল।  

86. আ াহ্ েফেরশতা o মানুেষর ম  েথেক বানীবাহক মেনানীত কেরন। আ াহ্ সরব্ে াতা, সরব্ া!  

87. িতিন জােনন যা তােদর সামেন আেছ eবং যা প ােত আেছ eবং সবিকছু আ াহ্র িদেক তয্াবির্তত হেব।  

88. েহ মুিমনগণ! েতামরা রুকু কর, েসজদা কর, েতামােদর পালনকর্তার iবাদত কর eবং সৎকাজ স াদন কর, যােত 

েতামরা সফলকাম হেত পার।  

89. েতামরা আ াহ্র জে  ম সব্ীকার কর েযভােব ম সব্ীকার করা uিচত। িতিন েতামােদরেক পছ  কেরেছন eবং 

ধের্মর াপাের েতামােদর uপর েকান সংকীর্ণতা রােখনিন। েতামরা েতামােদর িপতা iবরাহীেমর ধের্ম কােয়ম থাক। 
িতিনi েতামােদর নাম মুসলমান েরেখেছন পূেরব্o eবং ei েকারআেনo, যােত রসূল েতামােদর জে  সা য্দাতা eবং 

েতামরা সা য্দাতা হo মানবম িলর জে । সুতরাং েতামরা নামায কােয়ম কর, যাকাত দাo eবং আ াহ্েক শ ভােব 

ধারণ কর। িতিনi েতামােদর মািলক। aতeব িতিন কত u ম মািলক eবং কত u ম সাহা কারী।  
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“পারা 29” 

34. আল মু’িমনূন 

2. মুিমনগণ সফলকাম হেয় েগেছ, 

3. যারা িনেজেদর নামােয িবনয়-ন ;  

4. যারা aনর্থক কথা-বার্তা বলা থােক িবরত থােক। 

5. যারা যাকাত দান কের থােক 

6. eবং যারা িনেজেদর েযৗনা েক সংযত রােখ।  

7. তেব তােদর ী o মািলকানাভু  দাসীেদর ে ে  সংযত না রাখেল তারা িতর ত হেব না।  

8. aতঃপর েকu eেদরেক ছাড়া a েক কামনা করেল তারা সীমালংঘনকারী হেব। 

9. eবং যারা আমানত o a ীকার স ের্ক হুিশয়ার থােক। 

৯. eবং যারা তােদর নামাযসমূেহর খবর রােখ।  

21. তারাi u রািধকার লাভ করেব।  

22. তারা শীতল ছায়াময় u ােনর u রািধকার লাভ করেব। তারা তােত িচরকাল থাকেব।  

23. আিম মানুষেক মািটর সারাংশ েথেক সৃি  কেরিছ।  

24. aতঃপর আিম তােক শু িব  রূেপ eক সংরি ত আধাের াপন কেরিছ।  

25. eরপর আিম শু িব েক জমাট র রূেপ সৃি  কেরিছ, aতঃপর জমাট র েক মাংসিপে  পিরণত কেরিছ, eরপর 

েসi মাংসিপ  েথেক aি  সৃি  কেরিছ, aতঃপর aি েক মাংস দব্ারা আবৃত কেরিছ, aবেশেষ তােক নতুন রূেপ াড় 

কিরেয়িছ। িনপুণতম সৃি কর্তা আ াহ্ কত ক াণময়। 

 26. eরপর েতামরা মৃতুয্বরণ করেব।  

27. aতঃপর েকয়ামেতর িদন েতামরা পুনরুি ত হেব।  
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28. আিম েতামােদর uপর স পথ সৃি  কেরিছ eবং আিম সৃি  সমব্ে  aসতর্ক নi।  

29. আিম আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কের থািক পিরমাণ মত aতঃপর আিম জিমেন সংর ণ কির eবং আিম তা 

aপসারণo করেত স ম। 

2৯. aতঃপর আিম তা দব্ারা েতামােদর জে  েখজুর o আ েরর বাগান সৃি  কেরিছ। েতামােদর জে  eেত চুর ফল 

আেছ eবং েতামরা তা েথেক আহার কের থাক। 

31. eবং ঐ বৃ  সৃি  কেরিছ, যা িসনাi পরব্েত জ ায় eবং আহারকারীেদর জে  €তল o ন uৎপ  কের। 

32. eবং েতামােদর জে  চতুসপদ জ  সমূেহর মে  িচ া করার িবষয় রেয়েছ। আিম েতামােদরেক তােদর uদরি ত 

ব  েথেক পান করাi eবং েতামােদর জে  তােদর মে  চুর uপকািরতা আেছ। েতামরা তােদর কতকেক খাo ।  

33. তােদর িপেঠ o জলযােন েতামরা আেরাহণ কের চলােফরা কের থাক।  

34. আিম নূহেক তার স দােয়র কােছ ে রণ কেরিছলাম। েস বেলিছলঃ েহ আমার স দায়, েতামরা আ াহ্র বে গী 

কর। িতিন তীত েতামােদর েকান মাবুদ েনi। েতামরা িক ভয় কর না।  

35. তখন তার স দােয়র কােফর- ধানরা বেলিছলঃ e েতা েতামােদর মতi eকজন মানুষ €ব নয়। েস েতামােদর uপর 

েনতৃতব্ করেত চায়। আ াহ্ i া করেল েফেরশতাi নািযল করেতন। আমরা আমােদর পূরব্পুরুষেদর মে  eরূপ কথা 
শুিনিন।  

36. েস েতা eক u াদ ি  €ব নয়। সুতরাং িকছুকাল তার াপাের aেপ া কর।  

37. নূহ বেলিছলঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমােক সাহা  কর; েকননা, তারা আমােক িম াবাদী বলেছ। 

38. aতঃপর আিম তার কােছ আেদশ ে রণ করলাম েয, তুিম আমার দৃি র সামেন eবং আমার িনের্দেশ েনৗকা €তরী 

কর। eরপর যখন আমার আেদশ আেস eবং চু ী ািবত হয়, তখন েনৗকায় তুেল নাo, েতয্ক জীেবর eক eক েজাড়া 

eবং েতামার পিরবারবর্গেক, তােদর মে  যােদর িবপে  পূেরব্ িস া  েনয়া হেয়েছ তােদর ছাড়া। eবং তুিম জােলমেদর 

স ের্ক আমােক িকছু বেলা না। িন য় তারা িনমি ত হেব।  

39. যখন তুিম o েতামার স ীরা েনৗকায় আেরাহণ করেব, তখন বলঃ আ াহ্র েশাকর, িযিন আমােদরেক জােলম 

স দােয়র কবল েথেক u ার কেরেছন।  

3৯. আরo বলঃ পালনকর্তা, আমােক ক াণকর ভােব নািমেয় দাo, তুিম ে  aবতারণকারী।  
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41. eেত িনদর্শনাবলী রেয়েছ eবং আিম পরী াকারী।  

42. aতঃপর a  eক স দায় আিম তার লািভিষ  কেরিছলাম।  

43. eবং তােদরi eকজনেক তােদর মে  রসূলরূেপ ে রণ কেরিছলাম ei বেল েয, েতামরা আ াহ্র বে গী কর। 

িতিন তীত েতামােদর a  েকান মাবুদ েনi। তবুo িক েতামরা ভয় করেব না?  

44. ার স দােয়র ধানরা যারা কােফর িছল, পরকােলর সা াতেক িম া বলত eবং যােদরেক আিম পাির্থব জীবেন 

সুখ-সব্া য্ িদেয়িছলাম, তারা বললঃ eেতা আমােদর মতi eকজন মানুষ €ব নয়। েতামরা যা খাo, েসo তাi খায় eবং 

েতামরা যা পান কর, েসo তাi পান কের।  

45. যিদ েতামরা েতামােদর মতi eকজন মানুেষর আনুগতয্ কর, তেব েতামরা িনি তরূেপi িত  হেব।  

46. েস িক েতামােদরেক ei oয়াদা েদয় েয, েতামরা মারা েগেল eবং মািট o aি েত পিরণত হেল েতামােদরেক 

পুনরুি িবত করা হেব?  

47. েতামােদরেক েয oয়াদা েদয়া হে , তা আস ব।  

48. আমােদর পাির্থবজীবনi eকমা  জীবন। আমরা মির o ািচ eখােনi eবং আমারা পুনরুি ত হেবা না।  

49. েস েতা eমন ি  €ব নয়, েয আ াহ্ সমব্ে  িম া u াবন কেরেছ eবং আমরা তােক িবশব্াস কির না।  

4৯. িতিন বলেলনঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমােক সাহা  কর, কারণ তারা আমােক িম াবাদী বলেছ।  

51. আ াহ্ বলেলনঃ িকছু িদেনর মে  তারা  aনুত  হেব।  

52. aতঃপর সতয্ সতয্i eক ভয়ংকর শ  তােদরেক হতচিকত করল eবং আিম তােদরেক বাতয্া-তািড়ত আবর্জনা 

সদৃশ কের িদলাম। aতঃপর ধব্ংস েহাক পাপী স দায়।  

53. eরপর তােদর পের আিম বহু স দায় সৃি  কেরিছ।  

54. েকান স দায় তার িনির্দ  কােলর aে  েযেত পাের না। eবং প ােতo থকােত পাের না।  

55. eরপর আিম eকািদ েম আমার রসূল ে রণ কেরিছ। যখনi েকান u েতর কােছ ার রসূল আগমন কেরেছন, 

তখনi তারা ােক িম াবাদী বেলেছ। aতঃপর আিম তােদর eেকর পর eক ধব্ংস কেরিছ eবং তােদরেক কািহনীর 
িবষেয় পিরণত কেরিছ। সুতরাং ধব্ংস েহাক aিবশব্াসীরা।  
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56. aতঃপর আিম মূসা o হারুণেক ে রণ কেরিছলাম আমার িনদর্শনাবলী o সু  সনদসহ,  

57. েফরআuন o তার পিরষদবের্গর কােছ। aতঃপর তারা aহংকার করল eবং তারা u ত স দায় িছল।  

58. তারা বললঃ আমরা িক আমােদর মতi e দুi ি েত িবশব্াস াপন করব; aথচ তােদর স দায় আমােদর দাস?  

59. aতঃপর তারা uভয়েক িম াবাদী বলল। ফেল তারা ধব্ংস া  হল।  

5৯. আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছলাম যােত তারা সৎপথ পায়।  

61. eবং আিম মিরয়ম তনয় o ার মাতােক eক িনদর্শন দান কেরিছলাম। eবং তােদরেক eক aব ানেযাগয্ সব্  

পািন িবিশ  িটলায় আ য় িদেয়িছলাম।  

62. েহ রসূলগণ, পিব  ব  আহার করুন eবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা কেরন েস িবষেয় আিম পির াত।  

63. আপনােদর ei u ত সব েতা eকi ধের্মর aনুসারী eবং আিম আপনােদর পালনকর্তা; aতeব আমােক ভয় 

করুন।  

64. aতঃপর মানুষ তােদর িবষয়েক বহুধা িবভ  কের িদেয়েছ। েতয্ক স দায় িনজ িনজ মতবাদ িনেয় আনি ত 

হে । 

65. aতeব তােদর িকছু কােলর জে  তােদর a ানতায় িনমি ত থাকেত িদন।  

66. তারা িক মেন কের েয, আিম তােদরেক ধন-স দ o স ান-স িত িদেয় যাি ।  

67. তােত কের তােদরেক ত ম েলর িদেক িনেয় যাি ? বরং তারা েবােঝ না।  

68. িন য় যারা তােদর পালনকর্তার ভেয় স ,  

69. যারা তােদর পালনকর্তার কথায় িবশব্াস াপন কের, 

6৯. যারা তােদর পালনকর্তার সােথ কাuেক শরীক কের না  

71. eবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কি ত হৃদেয় e কারেণ দান কের েয, তারা তােদর পালনকর্তার কােছ 

তয্াবর্তন করেব,  

72. তারাi ক াণ ত aর্জন কের eবং তারা তােত a গামী।  
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73. আিম কাuেক তার সা াতীত দািয়তব্ aর্পন কির না। আমার eক িকতাব আেছ, যা সতয্  কের eবং তােদর 

িত জুলুম করা হেব না।  

74. না, তােদর a র e িবষেয় a ানতায় আ , e ছাড়া তােদর আরo কাজ রেয়েছ, যা তারা করেছ।  

75. eমনিক, যখন আিম তােদর ঐশব্ শালী েলাকেদরেক শাি  দব্ারা পাকড়াo করব, তখনi তারা চীৎকার জুেড় েদেব।  

76. a  চীৎকার কেরা না। েতামরা আমার কাছ েথেক িন িত পােব না। 

77. েতামােদরেক আমার আয়াতসমূহ েশানােনা হত, তখন েতামরা uে া পােয় সের পড়েত।  

78. aহংকার কের e িবষেয় aর্থহীন গ -গুজব কের েযেত।  

79. aতeব তারা িক ei কালাম সর্ েক িচ া-ভাবনা কের না? না তােদর কােছ eমন িকছু eেসেছ, যা তােদর 

িপতৃপুরুষেদর কােছ আেসিন?  

7৯. না তারা তােদর রসূলেক েচেন না, ফেল তারা ােক aসব্ীকার কের?  

81. না তারা বেল েয, িতিন পাগল ? বরং িতিন তােদর কােছ সতয্ িনেয় আগমন কেরেছন eবং তােদর aিধকাংশ 

সতয্েক aপছ  কের।  

82. সতয্ যিদ তােদর কােছ কামনা-বাসনার aনুসারী হত, তেব নেভাম ল o ভূম ল eবং eগুেলার ম বর্র্তী সবিকছুi 

িবশৃ ল হেয় পড়ত। বরং আিম তােদরেক দান কেরিছ uপেদশ, িক  তারা তােদর uপেদশ aনুধাবন কের না।  

83. না আপিন তােদর কােছ েকান িতদান চান? আপনার পালনকর্তার িতদান u ম eবং িতিনi িরিযকদাতা।  

84. আপিন েতা তােদরেক েসাজা পেথ দাoয়াত িদে ন;  

85. আর যারা পরকােল িবশব্াস কের না, তারা েসাজা পথ েথেক িবচুয্ত হেয় েগেছ।  

86. যিদ আিম তােদর িত দয়া কির eবং তােদর ক  দূর কের েদi, তবুo তারা তােদর aবা তায় িদেশহারা হেয় 

েলেগ থাকেব।  

87. আিম তােদরেক শাি  দব্ারা পাকড়াo কেরিছলাম, িক  তারা তােদর পালনকর্তার সামেন নত হল না eবং কাকুিত-

িমনুিতo করল না।  

88. aবেশেষ যখন আিম তােদর জ  কিঠন শাি র দব্ার খুেল েদব, তখন তােত তােদর আশা ভ  হেব। 
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89. িতিন েতামােদর কান, েচাখ o a ঃকরণ সৃি  কেরেছন; েতামরা খুবi a  কৃত তা সব্ীকার কের থাক।  

8৯. িতিনi েতামােদরেক পৃিথবীেত ছিড়েয় েরেখেছন eবং তারi িদেক েতামােদরেক সমেবত করা হেব।  

91. িতিনi াণ দান কেরন eবং মৃতুয্ ঘটান eবং িদবা-রাি র িববর্তন ারi কাজ, তবু o িক েতামরা বুঝেব না?  

92. বরং তারা বেল েযমন তােদর পূরব্বর্তীরা বলত।  

93. তারা বেলঃ যখন আমরা মের যাব eবং মািট o aি েত পিরণত হব, তখনo িক আমরা পুনরুি ত হব ? 

94. aতীেত আমােদরেক eবং আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক ei oয়াদাi েদয়া হেয়েছ। eটা েতা পূরব্বতীেদর ক - কথা €ব 

িকছুi নয়।  

95. বলুন পৃিথবী eবং পৃিথবীেত যারা আেছ, তারা কার? যিদ েতামরা জান, তেব বল।  

96. eখন তারা বলেবঃ সবi আ াহ্র। বলুন, তবুo িক েতামরা িচ া কর না? 

97. বলুনঃ স াকাশ o মহা-আরেশর মািলক েক?  

98. eখন তারা বলেবঃ আ াহ্। বলুন, তবুo িক েতামরা ভয় করেব না?  

99. বলুনঃ েতামােদর জানা থাকেল বল, কার হােত সব ব র কর্তৃতব্, িযিন র া কেরন eবং যার কবল েথেক েকu 

র া করেত পাের না ?  

9৯. eখন তারা বলেবঃ আ াহ্র। বলুনঃ তাহেল েকাথা েথেক েতামােদরেক জাদু করা হে ? 

৯1. িকছুi নয়, আিম তােদর কােছ সতয্ ে ৗিছেয়িছ, আর তারা েতা িম াবাদী।  

৯2. আ াহ্ েকান স ান হণ কেরনিন eবং ার সােথ েকান মাবুদ েনi। থাকেল েতয্ক মাবুদ িনজ িনজ সৃি  িনেয় 

চেল েযত eবং eকজন a জেনর uপর বল হেয় েযত। তারা যা বেল, তা েথেক আ াহ্ পিব ।  

৯3. িতিন দৃ  o aদৃে র ানী। তারা শরীক কের, িতিন তা েথেক uের্ধ।  

৯4. বলুনঃ েহ আমার পালনকর্তা! েয িবষেয় তােদরেক oয়াদা েদয়া হেয়েছ তা যিদ আমােক েদখান,  

৯5. েহ আমার পালনকর্তা! তেব আপিন আমােক েগানাহ্গার স দােয়র a র্ভূ  করেবন না।  

৯6. আিম তােদরেক েয িবষেয়র oয়াদা িদেয়িছ, তা আপনােক েদখােত aব i স ম। 
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৯7. মে র জoয়ােব তাi বলুন, যা u ম। তারা যা বেল, আিম েস িবষেয় সিবেশষ aবগত।  

৯8. বলুনঃ েহ আমার পালনকর্তা! আিম শয়তােনর েরাচনা েথেক আপনার আ য় ার্থনা কির,  

৯9. eবং েহ আমার পালনকর্তা! আমার িনকট তােদর uপি িত েথেক আপনার আ য় ার্থনা কির।  

৯৯. যখন তােদর কারo কােছ মৃতুয্ আেস, তখন েস বেলঃ েহ আমার পালণকর্তা! আমােক পুনরায় (দুিনয়ােত ) ে রণ 

করুন।  

211. যােত আিম সৎকর্ম করেত পাির, যা আিম কিরিন। কখনi নয়, e েতা তার eকিট কথার কথা মা । তােদর সামেন 

পর্দা আেছ পুনরু ান িদবস প ।  

212. aতঃপর যখন িশংগায় ফুৎকার েদয়া হেব, েসিদন তােদর পারসপিরক আ ীয়তার ব ন থাকেব না eবং eেক 

aপরেক িজ াসাবাদ করেব না।  

213. যােদর পা া ভারী হেব, তারাi হেব সফলকাম,  

214. eবং যােদর পা া হা া হেব তারাi িনেজেদর িতসাধন কেরেছ, তারা েদাযেখi িচরকাল বসবাস করেব।  

215. আগুন তােদর মুখম ল দ  করেব eবং তারা তােত বীভৎস আকার ধারন করেব।  

216. েতামােদর সামেন িক আমার আয়াত সমূহ পিঠত হত না? েতামরা েতা েসগুেলােক িম া বলেত।  

217. তারা বলেবঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আমরা দূর্ভােগয্র হােত পরাভূত িছলাম eবং আমরা িছলাম িব া  জািত।  

218. েহ আমােদর পালনকর্তা! e েথেক আমােদরেক u ার কর; আমরা যিদ পুনরায় তা কির, তেব আমরা েগানাহ্গার 

হব।  

219. আ াহ্ বলেবনঃ েতামরা িধকৃত aব ায় eখােনi পেড় থাক eবং আমার সােথ েকান কথা বেলা না।  

21৯. আমার বা ােদর eকদেল বলতঃ েহ আমােদর পালনকর্তা! আমরা িবশব্াস াপন কেরিছ। aতeব তুিম 

আমােদরেক মা কর o আমােদর িত রহম কর। তুিম েতা দয়ালুেদর মে  ে  দয়ালু।  

221. aতঃপর েতামরা তােদরেক ঠা ার পা রূেপ হণ করেত। eমনিক, তা েতামােদরেক আমার রণ ভুিলেয় িদেয়িছল 

eবং েতামরা তােদরেক েদেখ পিরহাস করেত।  

222. আজ আিম তােদরেক তােদর সবুেরর কারেণ eমন িতদান িদেয়িছ েয, তারাi সফলকাম।  
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223. আ াহ্ বলেবনঃ েতামরা পৃিথবীেত কতিদন aব ান করেল বছেরর গণনায়?  

224. তারা বলেব, আমরা eকিদন aথবা িদেনর িকছু aংশ aব ান কেরিছ। aতeব আপিন গণনাকারীেদরেক 

িজে স করুন।  

225. আ াহ্ বলেবনঃ েতামরা তােত a িদনi aব ান কেরছ, যিদ েতামরা জানেত?  

226. েতামরা িক ধারণা কর েয, আিম েতামােদরেক aনর্থক সৃি  কেরিছ eবং েতামরা আমার কােছ িফের আসেব না?  

227. aতeব শীর্ষ মিহমায় আ াহ্, িতিন সিতয্কার মািলক, িতিন তীত েকান মাবুদ েনi। িতিন স ািনত আরেশর 

মািলক। 

228. েয েকu আ াহ্র সােথ a  uপা েক ডােক, তার কােছ যার সনদ েনi, তার িহসাব তার পালণকর্তার কােছ 

আেছ। িন য় কােফররা সফলকাম হেব না।  

229. বলূনঃ েহ আমার পালনকর্তা, মা করুন o রহম করুন। রহমকারীেদর মে  আপিন ে  রহমকারী।  

35.নূর 

2. eটা eকটা সূরা যা আিম নািযল কেরিছ, eবং দািয়েতব্ aপিরহা  কেরিছ। eেত আিম সু  আয়াতসমূহ aবতীর্ণ 

কেরিছ, যােত েতামরা রণ রাখ।  

3. িভচািরণী নারী িভচারী পুরুষ; তােদর েতয্কেক eকশ’ কের েব াঘাত কর। আ াহ্র িবধান কা কর কারেণ 

তােদর িত েযন েতামােদর মেন দয়ার uে ক না হয়, যিদ েতামরা আ াহর িত o পরকােলর িত িবশব্াসী হেয় থাক। 

মুসলমানেদর eকিট দল েযন তােদর শাি  তয্  কের।  

4. িভচারী পুরুষ েকবল িভচািরণী নারী aথবা মুশিরকা নারীেকi িবেয় কের eবং িভচািরণীেক েকবল িভচারী 

aথবা মুশিরক পুরুষi িবেয় কের eবং eেদরেক মুিমনেদর জে  হারাম করা হেয়েছ।  

5. যারা সতী-সাধ্ধী নারীর িত aপবাদ আেরাপ কের aতঃপর সব্পে  চার জন পুরুষ সা ী uপি ত কের না, তােদরেক 

আিশিট েব াঘাত করেব eবং কখনo তােদর সা য্ কবুল করেব না। eরাi না’ফারমান।  

6. িক  যারা eরপর তoবা কের eবং সংেশািধত হয়, আ াহ্ মাশীল, পরম েমেহরবান। 

7. eবং যারা তােদর ীেদর িত aপবাদ আেরাপ কের eবং তারা িনেজরা ছাড়া তােদর েকান সা ী েনi, eরূপ ি র 

সা য্ eভােব হেব েয, েস আ াহ্র কসম েখেয় চারবার সা য্ েদেব েয, েস aব i সতয্বাদী।  
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8. eবং প মবার বলেব েয, যিদ েস িম াবাদী হয় তেব তার uপর আ াহ্র লানত। 

9. eবং ীর শাি  রিহত হেয় যােব যিদ েস আ াহ্র কসম েখেয় চার বার সা য্ েদয় েয, তার সব্ামী aব i িম াবাদী;  

৯. eবং প মবার বেল েয, যিদ তার সব্ামী সতয্বাদী হয় তেব তার oপর আ াহ্র গযব েনেম আসেব।  

21. েতামােদর িত আ াহ্র aনু হ o দয়া না থাকেল eবং আ াহ্ তoবা কবুল কারী, াময় না হেল কত িকছুi েয 

হেয় েযত।  

22. যারা িম া aপবাদ রটনা কেরেছ, তারা েতামােদরi eকিট দল। েতামরা eেক িনেজেদর জে  খারাপ মেন কেরা 

না; বরং eটা েতামােদর জে  ম লজনক। তােদর েতয্েকর জে  ততটুকু আেছ যতটুকু েস েগানাহ্ কেরেছ eবং 

তােদর মে  েয e াপাের a ণী ভূিমকা িনেয়েছ, তার জে  রেয়েছ িবরাট শাি ।  

23. েতামরা যখন eকথা শুনেল, তখন ঈমানদার পুরুষ o নারীগণ েকন িনেজেদর েলাক স ের্ক u ম ধারণা করিন 

eবং বলিন েয, eটা েতা সু  aপবাদ?  

24. তারা েকন e াপাের চার জন সা ী uপি ত কেরিন; aতঃপর যখন তারা সা ী uপি ত কেরিন, তখন তারাi 

আ াহ্র কােছ িম াবাদী।  

25. যিদ iহকােল o পরকােল েতামােদর িত আ াহ্র aনু হ o দয়া না থাকত, তেব েতামরা যা চর্চা করিছেল, তার 

জ   েতামােদরেক গুরুতর আযাব র্শ করত।  

26. যখন েতামরা eেক মুেখ মুেখ ছড়াি েল eবং মুেখ eমন িবষয় u ারণ করিছেল, যার েকান ান েতামােদর িছল 

না। েতামরা eেক তু  মেন করিছেল, aথচ eটা আ াহ্র কােছ গুরুতর াপার িছল।  

27. েতামরা যখন e কথা শুনেল তখন েকন বলেল না েয, e িবষেয় কথা বলা আমােদর uিচত নয়। আ াহ্ েতা পিব , 

মহান। eটা েতা eক গুরুতর aপবাদ।  

28. আ াহ্ েতামােদরেক uপেদশ িদে ন, েতামরা যিদ ঈমানদার হo, তেব তখনo পুনরায় e ধরেণর আচরেণর 

পুনরাবৃি  কেরা না।  

29. আ াহ্ েতামােদর জে  কােজর কথা  কের বর্ণনা কেরন। আ াহ্ সরব্ , াময়।  

2৯. যারা পছ  কের েয, ঈমানদারেদর মে  িভচার সার লাভ করুক, তােদর জে  iহাকাল o পরকােল 

য ণাদায়ক শাি  রেয়েছ। আ াহ্ জােনন, েতামরা জান না।  
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31. যিদ েতামােদর িত আ াহ্র aনু হ o দয়া না থাকত eবং আ াহ্ দয়ালু, েমেহরবান না হেতন, তেব কত িকছুi 

হেয় েযত।  

32. েহ ঈমানদারগণ, েতামরা শয়তােনর পদা  aনুসরণ কেরা না। েয েকu শয়তােনর পদা  aনুসরণ করেব, তখন 

েতা শয়তান িনরল তার o ম  কােজরi আেদশ করেব। যিদ আ াহ্র aনু হ o দয়া েতামােদর িত না থাকত, তেব 

েতামােদর েকu কখনo পিব  হেত পারেত না। িক  আ াহ্ যােক i া পিব  কেরন। আ াহ্ সবিকছু েশােনন, 

জােনন।  

33. েতামােদর মে  যারা u ম াদা o আির্থক াচুে র aিধকারী, তারা েযন কসম না খায় েয, তারা আ ীয়সব্জনেক, 

aভাব েক eবং আ াহ্র পেথ িহজরতকারীেদরেক িকছুi েদেব না। তােদর মা করা uিচত eবং েদাষ িট uেপ া 
করা uিচত। েতামরা িক কামনা কর না েয, আ াহ্ েতামােদরেক মা কেরন? আ াহ্ মাশীল, পরম করুণাময়।  

34. যারা সতী-সাধ্ধী, িনরীহ ঈমানদার নারীেদর িত aপবাদ আেরাপ কের, তারা iহকােল o পরকােল িধকৃত eবং 

তােদর জে  রেয়েছ গুরুতর শাি ।  

35. েযিদন কাশ কের েদেব তােদর িজহবা, তােদর হাত o তােদর পা, যা িকছু তারা করত;  

36. েসিদন আ াহ্ তােদর সমুিচত শাি  পুেরাপুির েদেবন eবং তারা জানেত পারেব েয, a াহi সতয্,  কারী।  

37. দু ির া নারীকূল দু ির  পুরুষকুেলর জে  eবং দু ির  পুরুষকুল দু ির া নারীকুেলর জে । স ির া 

নারীকুল স ির  পুরুষকুেলর জে  eবং স ির  পুরুষকুল স ির া নারীকুেলর জে । তােদর স ের্ক েলােক যা 
বেল, তার সােথ তারা স র্কহীন। তােদর জে  আেছ মা o স ানজনক জীিবকা।  

38. েহ মুিমনগণ, েতামরা িনেজেদর গৃহ তীত a  গৃেহ েবশ কেরা না, েয প  আলাপ-পিরচয় না কর eবং 

গৃহবাসীেদরেক সালাম না কর। eটাi েতামােদর জে  u ম, যােত েতামরা রণ রাখ।  

39. যিদ েতামরা গৃেহ কাuেক না পাo, তেব aনুমিত হণ না করা প  েসখােন েবশ কেরা না। যিদ েতামােদরেক 

বলা হয় িফের যাo, তেব িফের যােব। eেত েতামােদর জে  aেনক পিব তা আেছ eবং েতামরা যা কর, আ াহ্ তা 

ভােলাভােব জােনন।  

3৯. েয গৃেহ েকu বাস কের না, যােত েতামােদর সাম ী আেছ eমন গৃেহ েবশ করােত েতামােদর েকান পাপ েনi eবং 

আ াহ্ জােনন েতামরা যা কাশ কর eবং যা েগাপন কর।  
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41. মুিমনেদরেক বলুন, তারা েযন তােদর দৃি  নত রােখ eবং তােদর ল া ােনর েহফাযত কের। eেত তােদর জ  

খুব পিব তা আেছ। িন য় তারা যা কের আ াহ্ তা aবিহত আেছন।  

42. ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, তারা েযন তােদর দৃি েক নত রােখ eবং তােদর ল া ােনর েহফাযত কের। তারা 

েযন যা সাধারণতঃ কাশমান, তা ছাড়া তােদর েসৗ  দর্শন না কের eবং তারা েযন তােদর মাথার oড়না বুেক 

েফেল রােখ eবং তারা েযন তােদর সব্ামী, িপতা, শব্শুর, পু , সব্ামীর পু , াতা, াতুসপু , ভি পু , ীেলাক aিধকারভু  

াদী, েযৗনকামনামু  পুরুষ, o বালক, যারা নারীেদর েগাপন a  স ের্ক a , তােদর তীত কােরা আেছ তােদর 

েসৗ  কাশ না কের, তারা েযন তােদর েগাপন সাজ-স া কাশ করার জ  েজাের পদচারণা না কের। মুিমনগণ, 

েতামরা সবাi আ াহ্র সামেন তoবা কর, যােত েতামরা সফলকাম হo।  

43. েতামােদর মে  যারা িববাহহীন, তােদর িববাহ স াদন কের দাo eবং েতামােদর দাস o দাসীেদর মে  যারা 

সৎকর্মপরায়ন, তােদরo। তারা যিদ িনঃসব্ হয়, তেব আ াহ্ িনজ aনু েহ তােদরেক স ল কের েদেবন। আ াহ্ 

াচু ময়, সরব্ । 

44. যারা িববােহ সামর্থ নয়, তারা েযন সংযম aবলমব্ন কের েয প  না আ াহ্ িনজ aনু েহ তােদরেক aভাবমু  

কের েদন। েতামােদর aিধকারভু েদর মে  যারা মুি র জ  িলিখত চুি  করেত চায়, তােদর সােথ েতামরা িলিখত 

চুি  কর যিদ জান েয, তােদর মে  ক াণ আেছ। আ াহ্ েতামােদরেক েয, aর্থ-কিড় িদেয়েছন, তা েথেক তােদরেক 

দান কর। েতামােদর দাসীরা িনেজেদর পিব তা র া করেত চাiেল েতামরা পাির্থব জীবেনর স েদর লালসায় 
তােদরেক িভচাের বা  কােরা না। যিদ েকহ তােদর uপর েজার-জবরদি  কের, তেব তােদর uপর েজার-জবরদি র 

পর আ াহ্ তােদর িত মাশীল, পরম দয়ালু।  

45. আিম েতামােদর িত aবতীর্ণ কেরিছ সু  আয়াতসমূহ, েতামােদর পূরব্বর্তীেদর িকছু দৃ া  eবং আ াহ্ ভীরুেদর 

জে  িদেয়িছ uপেদশ।  

46. আ াহ্ নেভাম ল o ভূম েলর েজয্ািত, ার েজয্ািতর uদাহরণ েযন eকিট কুলি , যােত আেছ eকিট দীপ, 

দীপিট eকিট াচপাে  ািপত, াচপা িট u ল ন  সদৃ । তােত পুতঃপিব  যয়তুন বৃে র €তল জব্িলত হয়, যা 

পূরব্মুখী নয় eবং পি ুখীo নয়। aি  র্শ না করেলo তার €তল েযন আেলািকত হoয়ার িনকটবর্তী। েজয্ািতর uপর 
েজয্ািত। আ াহ্ যােক i া পথ েদখান ার েজয্ািতর িদেক। আ াহ্ মানুেষর জে  দৃ া সমূহ বর্ণনা কেরন eবং 
আ াহ্ সব িবষেয় াত।  

47. আ াহ্ েযসব গৃহেক ম াদায় u ীত করার eবং েসগুেলােত ার নাম u ারণ করার আেদশ িদেয়েছন, েসখােন 

সকাল o স য্ায় ার পিব তা o মিহমা েঘাষণা কের;  
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48. eমন েলােকরা, যােদরেক বসা-বািণজয্ o য়-িব য় আ াহ্র রণ েথেক, নামায কােয়ম করা েথেক eবং 

যাকাত দান করা েথেক িবরত রােখ না। তারা ভয় কের েসi িদনেক, েযিদন a র o দৃি সমূহ uে  যােব।  

49. (তারা আ াহ্র পিব তা েঘাষণা কের) যােত আ াহ্ তােদর uৎকৃ তর কােজর িতদান েদন eবং িনজ aনু েহ 

আরo aিধক েদন। আ াহ্ যােক i া aপিরিমত রুযী দান কেরন।  

4৯. যারা কােফর, তােদর কর্ম মরুভুিমর মরীিচকা সদৃশ, যােক িপপাসার্ত ি  পািন মেন কের। eমনিক, েস যখন তার 

কােছ যায়, তখন িকছুi পায় না eবং পায় েসখােন আ াহেক, aতঃপর আ াহ্ তার িহসাব চুিকেয় েদন। আ াহ্ ত 

িহসাব হণকারী।  

51. aথবা তােদর কর্ম সমুে র বুেক গভীর a কােরর ায়, যােক uেদব্িলত কের তরে র uপর তর , যার uপের ঘন 

কােলা েমঘ আেছ। eেকর uপর eক a কার। যখন েস তার হাত েবর কের, তখন তােক eেকবােরi েদখেত পায় না। 

আ াহ্ যােক েজয্ািত েদন না, তার েকান েজয্ািতi েনi।  

52. তুিম িক েদখ না েয, নেভাম ল o ভূম েল যারা আেছ, তারা eবং uড়  প ীকুল তােদর পাখা িব ার করতঃ আ াহ্

র পিব তা o মিহমা েঘাষণা কের? েতয্েকi তার েযাগয্ iবাদত eবং পিব তা o মিহমা েঘাষণার প িত জােন। তারা যা 

কের, আ াহ্ েস িবষেয় স ক াত।  

53. নেভাম ল o ভূম েলর সারব্েভৗমতব্ আ াহ্রi eবং ারi িদেক তয্াবর্তন করেত হেব। 

54. তুিম িক েদখ না েয, আ াহ্ েমঘমালােক স ািলত কেরন, aতঃপর তােক পু ীভূত কেরন, aতঃপর তােক ের 

ের রােখন; aতঃপর তুিম েদখ েয, তার ম  েথেক বািরধারা িনর্গত হয়। িতিন আকাশি ত িশলা প েথেক িশলাবর্ষণ 

কেরন eবং তা দব্ারা যােক i া আঘাত কেরন eবং যার কাছ েথেক i া, তা a িদেক িফিরেয় েদন। তার 

িবদুয্ৎঝলক দৃি শি  েযন িবলীন কের িদেত চায়।  

55. আ াহ্ িদন o রাি র পিরবর্তন ঘটান। eেত aর্ দৃি -স গেণর জে  িচ ার uপকরণ রেয়েছ।  

56. আ াহ্ েতয্ক চল  জীবেক পািন দব্ারা সৃি  কেরেছন। তােদর কতক বুেক ভর িদেয় চেল, কতক দুi পােয় ভর 

িদেয় চেল eবং কতক চার পােয় ভর িদেয় চেল; আ াহ্ যা i া সৃি  কেরন। িন য়i আ াহ্ সবিকছু করেত স ম।  

57. আিম েতা সু  আয়াত সমূহ aবর্তীর্ণ কেরিছ। আ াহ্ যােক i া সরল পেথ পিরচালনা কেরন।  

58. তারা বেলঃ আমরা আ াহ্ o রসূেলর িত িবশব্াস াপন কেরিছ eবং আনুগতয্ কির; িক  aতঃপর তােদর eকদল 

মুখ িফিরেয় েনয় eবং তারা িবশব্াসী নয়।  
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59. তােদর মে  ফয়সালা করার জ  যখন তােদরেক আ াহ্ o রসূেলর িদেক আহবান করা হয তখন তােদর eকদল 

মুখ িফিরেয় েনয়।  

5৯. সতয্ তােদর সব্পে  হেল তারা িবনীতভােব রসূেলর কােছ ছুেট আেস।  

61. তােদর a ের িক েরাগ আেছ, না তারা ে াকায় পেড় আেছ; না তারা ভয় কের েয, আ াহ্ o ার রাসূল তােদর 

িত aিবচার করেবন? বরং তারাi েতা aিবচারকারী ?  

62. মুিমনেদর ব  েকবল e কথাi যখন তােদর মে  ফয়সালা করার জে  আ াহ্ o ার রসূেলর িদেক তােদরেক 

আহবান করা হয়, তখন তারা বেলঃ আমরা শুনলাম o আেদশ মা  করলাম। তারাi সফলকাম।  

63. যারা আ াহ্ o ার রসূেলর আনুগতয্ কের আ াহেক ভয় কের o ার শাি  েথেক ে েচ থােক তারাi কৃতকা ।  

64. তারা দৃঢ়ভােব আ াহ্র কসম েখেয় বেল েয, আপিন তােদরেক আেদশ করেল তারা সবিকছু েছেড় েবর হেবi। 

বলুনঃ েতামরা কসম েখেয়া না। িনয়মানুযায়ী েতামােদর আনুগতয্, েতামরা যা িকছু কর িন য় আ াহ্ েস িবষেয় াত।  

65. বলুনঃ আ াহ্র আনুগতয্ কর eবং রসূেলর আনুগতয্ কর। aতঃপর যিদ েতামরা মুখ িফিরেয় নাo, তেব তার  uপর 

 দািয়েতব্র জে  েস দায়ী eবং েতামােদর uপর  দািয়েতব্র জে  েতামরা দায়ী। েতামরা যিদ ার আনুগতয্ কর, 

তেব সৎ পথ পােব। রসূেলর দািয়তব্ েতা েকবল সু রূেপ েপৗেছ েদয়া।  

66. েতামােদর মে  যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের, আ াহ্ তােদরেক oয়াদা িদেয়েছন েয, তােদরেক aব i 

পৃিথবীেত শাসনকর্তৃতব্ দান করেবন। েযমন িতিন শাসনকর্তৃতব্ দান কেরেছন তােদর পূরব্বতীেদরেক eবং িতিন aব i 
সুদৃঢ় করেবন তােদর ধর্মেক, যা িতিন তােদর জে  পছ  কেরেছন eবং তােদর ভয়-ভীিতর পিরবের্ত aব i 

তােদরেক শাি  দান করেবন। তারা আমার iবাদত করেব eবং আমার সােথ কাuেক শরীক করেব না। eরপর যারা 
aকৃত  হেব, তারাi aবা ।  

67. নামায কােয়ম কর, যাকাত দান কর eবং রসূেলর আনুগতয্ কর যােত েতামরা aনু হ া  হo।  

68. েতামরা কােফরেদরেক পৃিথবীেত পরা মশালী মেন কেরা না। তােদর িঠকানা aি । কতi না িনকৃ  ei 

তয্াবর্তন ল।  

69. েহ মুিমনগণ! েতামােদর দাসদাসীরা eবং েতামােদর মে  যারা া  বয়  হয়িন তারা েযন িতন সমেয় েতামােদর 

কােছ aনুমিত হণ কের, ফজেরর নামােযর পূেরব্, দুপুের যখন েতামরা ব  খুেল রাখ eবং eশার নামােযর পর। ei িতন 

সময় েতামােদর েদহ েখালার সময়। e সমেয়র পর েতামােদর o তােদর জে  েকান েদাষ েনi। েতামােদর eেক aপেরর 
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কােছ েতা যাতায়াত করেতi হয়, eমিন ভােব আ াহ্ েতামােদর কােছ সু  আয়াতসমূহ িববৃত কেরন। আ াহ্ সরব্ , 

াময়।  

6৯. েতামােদর স ান-স িতরা যখন বােয়া া  হয়, তারাo েযন তােদর পূরব্বর্তীেদর ায় aনুমিত চায়। eমিনভােব 

আ াহ্ ার আয়াতসমূহ েতামােদর কােছ বর্ণনা কেরন। আ াহ্ সরব্ , াময়।  

71. বৃ া নারী, যারা িববােহর আশা রােখ না, যিদ তারা তােদর েসৗ য্ কাশ না কের তােদর বিহরব্াস খুেল রােখ। 

তােদর জে  েদাষ েনi, তেব e েথেক িবরত থাকাi তােদর জে  u ম। আ াহ্ সরব্ে াতা, সরব্ ।  

72. aে র জে  েদাষ েনi, খে র জে  েদাষ েনi, েরাগীর জে  েদাষ েনi, eবং েতামােদর িনেজেদর জে o েদাষ 

েনi েয, েতামরা আহার করেব েতামােদর গৃেহ aথবা েতামােদর িপতােদর গৃেহ aথবা েতামােদর মাতােদর গৃেহ aথবা 

েতামােদর াতােদর গৃেহ aথবা েতামােদর ভিগণীেদর গৃেহ aথবা েতামােদর িপতৃ েদর গৃেহ aথবা েতামােদর ফুফুেদর 
গৃেহ aথবা েতামােদর মামােদর গৃেহ aথবা েতামােদর খালােদর গৃেহ aথবা েসi গৃেহ, যার চািব আেছ েতামােদর হােত 

aথবা েতামােদর ব েদর গৃেহ। েতামরা eকে  আহার কর aথবা পৃথকভেব আহার কর, তােত েতামােদর েকান েদাষ 

েনi। aতঃপর যখন েতামরা গৃেহ েবশ কর, তখন েতামােদর সব্জনেদর িত সালাম বলেব। eটা আ াহ্র কাছ েথেক 

ক াণময় o পিব  েদায়া। eমিনভােব আ াহ্ েতামােদর জে  আয়াতসমূহ িবশদভােব বর্ননা কেরন, যােত েতামরা বুেঝ 

নাo।  

73. মুিমন েতা তারাi; যারা আ াহ্র o রসুেলর িত িবশব্াস াপন কের eবং রসূেলর সােথ েকান সমি গত কােজ 

শরীক হেল ার কাছ েথেক aনুমিত হণ তীত চেল যায় না। যারা আপনার কােছ aনুমিত ার্থনা কের, তারাi 

আ াহ্ o ার রসূেলর িত িবশব্াস াপন কের। aতeব তারা আপনার কােছ তােদর েকান কােজর জে  aনুমিত 
চাiেল আপিন তােদর মে  যােক i া aনুমিত িদন eবং তােদর জে  আ াহ্র কােছ মা ার্থনা করুন। আ াহ্ 
মাশীল, েমেহরবান।  

74. রসূেলর আহবানেক েতামরা েতামােদর eেক aপরেক আহবব্ােনর মত গ  কেরা না। আ াহ্ তােদরেক জােনন, 

যারা েতামােদর মে  চুিপসাের সের পেড়। aতeব যারা ার আেদেশর িবরু াচরণ কের, তারা e িবষেয় সতর্ক েহাক 

েয, িবপ য় তােদরেক র্শ করেব aথবা য ণাদায়ক শাি  তােদরেক াস করেব।  

75. মেন েরেখা নেভাম ল o ভূম েল যা আেছ, তা আ াহ্রi। েতামরা েয aব ায় আছ তা িতিন জােনন। েযিদন তারা 

ার কােছ তয্াবির্তত হেব, েসিদন িতিন বেল েদেবন তারা যা কেরেছ। আ াহ্ েতয্ক িবষয়i জােনন।  

36. ফুরকান 
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2. পরম ক াণময় িতিন িযিন ার বা ার িত ফয়সালার  aবর্তীণ কেরেছন, যােত েস িবশব্জগেতর জে  

সতর্ককারী হয়,।  

3. িতিন হেলন ার রেয়েছ নেভাম ল o ভূম েলর রাজতব্। িতিন েকান স ান হণ কেরনিন। রাজেতব্ ার েকান 

aংশীদার েনi। িতিন েতয্ক ব  সৃি  কেরেছন, aতঃপর তােক েশািধত কেরেছন পিরিমতভােব।  

4. তারা ার পিরবের্ত কত uপা  হণ কেরেছ, যারা িকছুi সৃি  কের না eবং তারা িনেজরাi সৃ  eবং িনেজেদর 

ভালo করেত পাের না, ম o করেত পাের না eবং জীবন, মরণ o পুনরুজীবেনর o তারা মািলক নয়।  

5. কােফররা বেল, eটা িম া ছাড়া আর িকছুi নয় নয়, যা িতিন u াবন কেরেছন eবং a  েলােকরা ােক সাহা  

কেরেছ। aব i তারা aিবচার o িম ার আ য় িনেয়েছ।  

6. তারা বেল, eগুেলা েতা পুরাকােলর রূপকথা, যা িতিন িলেখ েরেখেছন। eগুেলা সকাল-স য্ায় ার কােছ েশখােনা 

হয়।  

7. বলুন, eেক িতিনi aবতীর্ণ কেরেছন, িযিন নেভাম ল o ভূম েলর েগাপন রহ  aবগত আেছন। িতিন মাশীল, 

েমেহরবান।  

8. তারা বেল, e েকমন রসূল েয, খা  আহার কের eবং হােট-বাজাের চলােফরা কের? ার কােছ েকন েকান 

েফেরশতা নািযল করা হল না েয, ার সােথ সতর্ককারী হেয় থাকত?  

9. aথবা িতিন ধন-ভা ার া  হেলন না েকন, aথবা ার eকিট বাগান হল না েকন, যা েথেক িতিন আহার 

করেতন? জােলমরা বেল, েতামরা েতা eকজন জাদু  ি রi aনুসরণ করছ।  

৯. েদখুন, তারা আপনার েকমন দৃ া  বর্ণনা কের! aতeব তারা পথ  হেয়েছ, eখন তারা পথ েপেত পাের না।  

21. ক ানময় িতিন, িযিন i া করেল আপনােক তদেপ া u ম ব  িদেত পােরন-বাগ-বািগচা, যার তলেদেশ নদী 

বািহত হয় eবং িদেত পােরন আপনােক াসাদসমূহ।  

22. বরং তারা েকয়ামতেক aসব্ীকার কের eবং েয েকয়ামতেক aসব্ীকার কের, আিম তার জে  aি  ত কেরিছ।  

23. aি  যখন দূর েথেক তােদরেক েদখেব, তখন তারা শুনেত পােব তার গর্জন o হু ার।  

24. যখন eক িশকেল কেয়কজন াধা aব ায় জাহা ােমর েকান সংকীর্ণ ােন িনে প করা হেব, তখন েসখােন তারা 

মৃতুয্েক ডাকেব।  
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25. বলা হেব, আজ েতামরা eকবােরর জ  মৃতুয্েক েডেকা না aেনকবােরর জ  ডাক।  

26. বলুন eটা u ম, না িচরকাল বসবােসর জা াত, যার সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ মু াকীেদরেক? েসটা হেব তােদর 

িতদান o তয্াবর্তন ান।  

27. তারা িচরকাল বসবাসরত aব ায় েসখােন যা চাiেব, তাi পােব। ei াির্থত oয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার 

দািয়তব্।  

28. েসিদন আ াহ্ eকি ত করেবন তােদরেক eবং তারা আ াহ্র পিরবের্ত যােদর iবাদত করত তােদরেক, েসিদন 

িতিন uপা েদরেক বলেবন, েতামরাi িক আমার ei বা ােদরেক পথ া  কেরিছেল, না তারা িনেজরাi পথ া  

হেয়িছল?  

29. তারা বলেব-আপিন পিব , আমরা আপনার পিরবের্ত a েক মুরুবব্ীরূেপ হণ করেত পারতাম না; িক  আপিনi 

েতা তােদরেক eবং তােদর িপতৃপুরুষেদরেক েভাগস ার িদেয়িছেলন, ফেল তারা আপনার সমৃিত িবসমৃত হেয়িছল eবং 

তারা িছল ধব্ংস া  জািত।  

2৯. আ াহ্ মুশিরকেদরেক বলেবন, েতামােদর কথা েতা তারা িম া সা  করল, eখন েতামরা শাি  িতেরাধ করেত 

পারেব না eবং সাহা o করেত পারেব না। েতামােদর মে  েয েগানাহ্গার আিম তােক গুরুতর শাি  আসব্াদন করাব।  

31. আপনার পূেরব্ যত রসূল ে রণ কেরিছ, তারা সবাi খা  হণ করত eবং হােট-বাজাের চলােফরা করত। আিম 

েতামােদর eকেক aপেরর জে  পরী াসব্রূপ কেরিছ। েদিখ, েতামরা সবুর কর িকনা। আপনার পালনকর্তা সব িকছু 

েদেখন।  

“পারা 2৯” 

32. যারা আমার সা াৎ আশা কের না, তারা বেল, আমােদর কােছ েফেরশতা aবতীর্ণ করা হল না েকন? aথবা 

আমরা আমােদর পালনকর্তােক েদিখ না েকন? তারা িনেজেদর a ের aহংকার েপাষণ কের eবং গুরুতর aবা তায় 

েমেত uেঠেছ।  

33. েযিদন তারা েফেরশতােদরেক েদখেব, েসিদন aপরাধীেদর জে  েকান সুসংবাদ থাকেব না eবং তারা বলেব, 

েকান বাধা যিদ তা আটেক রাখত। 

34. আিম তােদর কৃতকের্মর িত মেনািনেবশ করব, aতঃপর েসগুেলােক িবি  ধুিলকণারূেপ কের েদব। 

35. েসিদন জা াতীেদর বাস ান হেব u ম eবং িব াম ল হেব মেনারম।  
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36. েসিদন আকাশ েমঘমালাসহ িবদীর্ণ হেব eবং েসিদন েফেরশতােদর নািমেয় েদয়া হেব,  

37. েসিদন সিতয্কার রাজতব্ হেব দয়াময় আ াহ্র eবং কােফরেদর পে  িদনিট হেব কিঠন।  

38. জােলম েসিদন আপন হাতদব্য় দংশন করেত করেত বলেব, হায় আফেসাস! আিম যিদ রসূেলর সােথ পথ aবলমব্ন 

করতাম। 

39. হায় আমার দূর্ভাগয্, আিম যিদ aমুকেক ব রূেপ হণ না করতাম।  

3৯. আমার কােছ uপেদশ আসার পর েস আমােক তা েথেক িব া  কেরিছল। শয়তান মানুষেক িবপদকােল ে াকা েদয়। 

41. রসূল বলেলনঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমার স দায় ei েকারআনেক লাপ সা  কেরেছ।  

42. eমিনভােব েতয্ক নবীর জে  আিম aপরাধীেদর ম  েথেক শ  কেরিছ। আপনার জে  আপনার পালনকর্তা 

পথ দর্শক o সাহা কারীরূেপ যেথ ।  

43. সতয্ তয্াখানকারীরা বেল, ার িত সম  েকারআন eকদফায় aবতীর্ণ হল না েকন? আিম eমিনভােব aবতীর্ণ 

কেরিছ eবং েম েম আবৃি  কেরিছ আপনার a করণেক মজবুত করার জে ।  

44. তারা আপনার কােছ েকান সম া uপ ািপত করেলi আিম আপনােক তার সিঠক জoয়াব o সু র াখয্া দান 

কির।  

45. যােদরেক মুখ থুবেড় পেড় থাকা aব ায় জাহা ােমর িদেক eকি ত করা হেব, তােদরi ান হেব িনকৃ  eবং 

তারাi পথ ।  

46. আিম েতা মূসােক িকতাব িদেয়িছ eবং ার সােথ ার াতা হারুনেক সাহা কারী কেরিছ।  

47. aতঃপর আিম বেলিছ, েতামরা েসi স দােয়র কােছ যাo, যারা আমার আয়াতসমূহেক িম া aিভিহত কেরেছ। 

aতঃপর আিম তােদরেক সমূেল ধব্ংস কের িদেয়িছ।  

48. নূেহর স দায় যখন রসূলগেণর িত িম ােরাপ করল, তখন আিম তােদরেক িনমি ত করলাম eবং তােদরেক 

মানবম লীর জে  িনদর্শন কের িদলাম। জােলমেদর জে  আিম য ণাদায়ক শাি  ত কের েরেখিছ।  

49. আিম ধব্ংস কেরিছ আদ, সামুদ, কুপবাসী eবং তােদর ম বর্তী aেনক স দায়েক।  

4৯. আিম েতয্েকর জে i দৃ া  বর্ণনা কেরিছ eবং েতয্কেকi স র্ণরূেপ ধব্ংস কেরিছ।  
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51. তারা েতা েসi জনপেদর uপর িদেয়i যাতায়াত কের, যার oপর বির্ষত হেয়েছ ম  বৃি । তেব িক তারা তা তয্  

কের না? বরং তারা পুনরুজীবেনর আশ া কের না। 

52. তারা যখন আপনােক েদেখ, তখন আপনােক েকবল িব েপর পা রূেপ হণ কের, বেল, e-i িক েস যােক আ াহ্ 

’রসূল’ কের ে রণ কেরেছন?  

53. েস েতা আমােদরেক আমােদর uপা গেণর কাছ েথেক সিরেয়i িদত, যিদ আমরা তােদরেক কেড় ধের না 

থাকতাম। তারা যখন শাি  তয্  করেব, তখন জানেত পারেব েক aিধক পথ ।  

54. আপিন িক তােক েদেখন না, েয তারা বৃি েক uপা রূেপ হণ কের? তবুo িক আপিন তার িয াদার হেবন?  

55. আপিন িক মেন কেরন েয, তােদর aিধকাংশ েশােন aথবা েবােঝ ? তারা েতা চতুসপদ জ র মত; বরং আরo 

পথ া   

56. তুিম িক েতামার পালনকর্তােক েদখ না, িতিন িকভােব ছায়ােক িবলিমব্ত কেরন? িতিন i া করেল eেক ি র 

রাখেত পারেতন। eরপর আিম সূ েক কেরিছ eর িনের্দশক।  

57. aতঃপর আিম eেক িনেজর িদেক ধীের ধীের গুিটেয় আিন।  

58. িতিনi েতা েতামােদর জে  রাি েক কেরেছন আবরণ, িন ােক িব াম eবং িদনেক কেরেছন বাiের গমেনর 

জে । 

59. িতিনi সব্ীয় রহমেতর া ােল বাতাসেক সুসংবাদবাহীরূেপ ে রণ কেরন। eবং আিম আকাশ েথেক পিব তা 

aর্জেনর জে  পািন বর্ষণ কির।  

5৯. ত ারা মৃত ভূভাগেক স ীিবত করার জে  eবং আমার সৃ  জীবজ  o aেনক মানুেষর তৃ া িনবারেণর জে ।  

61. eবং আিম তা তােদর মে  িবিভ ভােব িবতরণ কির, যােত তারা রণ কের। িক  aিধকাংশ েলাক aকৃত তা 

ছাড়া িকছুi কের না।  

62. আিম i া করেল েতয্ক জনপেদ eকজন ভয় দর্শনকারী ে রণ করেত পারতাম।  

63. aতeব আপিন কােফরেদর আনুগতয্ করেবন না eবং তােদর সােথ eর সাহাে  কেঠার সং াম করুন।  

64. িতিনi সমা রােল দুi সমু  বািহত কেরেছন, eিট িম , তৃ া িনবারক o eিট েলানা, িবসব্াদ; uভেয়র মাঝখােন 

েরেখেছন eকিট a রায়, eকিট দুের্ভ  আড়াল।  



279 
 

65. িতিনi পািন েথেক সৃি  কেরেছন মানবেক, aতঃপর তােক র গত, বংশ o €ববািহক স র্কশীল কেরেছন। 

েতামার পালনকর্তা সবিকছু করেত স ম।  

66. তারা iবাদত কের আ াহ্র পিরবের্ত eমন িকছুর, যা তােদর uপকার করেত পাের না eবং িতo করেত পাের না। 

কােফর েতা তার পালনকর্তার িত পৃ দর্শনকারী।  

67. আিম আপনােক সুসংবাদ o সতর্ককারীরূেপi ে রণ কেরিছ।  

68. বলুন, আিম েতামােদর কােছ eর েকান িবিনময় চাi না, িক  েয i া কের, েস তার পালনকর্তার পথ aবলমব্ন 

করুক।  

69. আপিন েসi িচর ীেবর uপর ভরসা করুন, যার মৃতুয্ েনi eবং ার শংসাসহ পিব তা েঘাষণা করুন। িতিন 

বা ার েগানাহ স ের্ক যেথ  খবরদার।  

6৯. িতিন নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র a রব্র্তী সবিকছু ছয়িদেন সৃি  কেরেছন, aতঃপর আরেশ সমাসীন 

হেয়েছন। িতিন পরম দয়াময়। ার স ের্ক িযিন aবগত, তােক িজে স কর।  

71. তােদরেক যখন বলা হয়, দয়াময়েক েসজদা কর, তখন তারা বেল, দয়াময় আবার েক? তুিম কাuেক েসজদা করার 

আেদশ করেলi িক আমরা েসজদা করব? eেত তােদর পলায়নপরতাi বৃি  পায়।  

72. ক াণময় িতিন, িযিন নেভাম েল রািশচ  সৃি  কেরেছন eবং তােত েরেখেছন সূ  o দীি ময় চ ।  

73. যারা aনুস ানি য় aথবা যারা কৃত তাি য় তােদর জে  িতিন রাি  o িদবস সৃি  কেরেছন পিরবর্তনশীলরূেপ।  

74. রহমান-eর বা া তারাi, যারা পৃিথবীেত ন ভােব চলােফরা কের eবং তােদর সােথ যখন মুর্খরা কথা বলেত 

থােক, তখন তারা বেল, সালাম।  

75. eবং যারা রাি  যাপন কের পালনকর্তার uে ে  েসজদাবনত হেয় o দ ায়মান হেয়;  

76. eবং যারা বেল, েহ আমার পালনকর্তা, আমােদর কাছেথেক জাহা ােমর শাি  হিটেয় দাo। িন য় eর শাি  িনি ত 

িবনাশ;  

77. বসবাস o aব ান ল িহেসেব তা কত িনকৃ  জায়গা।  

78. eবং তারা যখন য় কের, তখন aযথা য় কের না কৃপণতাo কের না eবং তােদর প া হয় eতuভেয়র ম বর্তী। 
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79. eবং যারা আ াহ্র সােথ a  uপাে র iবাদত কের না, আ াহ্ যার হতয্া aৈবধ কেরেছন, স ত কারণ তীত 

তােক হতয্া কের না eবং িভচার কের না। যারা eকাজ কের, তারা শাি র স ুখীন হেব।  

7৯. েকয়ামেতর িদন তােদর শাি  িদব্গুন হেব eবং েসখান লাি ত aব ায় িচরকাল বসবাস করেব।  

81. িক  যারা তoবা কের িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম কের, আ াহ্ তােদর েগানাহেক পু  দব্ারা পিরবর্তত কের 

eবং েদেবন। আ াহ্ মাশীল, পরম দয়ালু।  

82. েয তoবা কের o সৎকর্ম কের, েস িফের আসার ান আ াহ্র িদেক িফের আেস।  

83. eবং যারা িম া কােজ েযাগদান কের না eবং যখন aসার ি য়াকের্মর স ুখীন হয়, তখন মান র াের্থ ভ ভােব 

চেল যায়।  

84. eবং যােদরেক তােদর পালনকর্তার আয়াতসমূহ েবাঝােনা হেল তােত a  o বিধর সদৃশ আচরণ কের না।  

85. eবং যারা বেল, েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদর ীেদর প  েথেক eবং আমােদর স ােনর প  েথেক আমােদর 

জে  েচােখর শীতলতা দান কর eবং আমােদরেক মু াকীেদর জে  আদর্শসব্রূপ কর।  

86. তােদরেক তােদর সবুেরর িতদােন জা ােত ক  েদয়া হেব eবং তােদরেক েসখান েদায়া o সালাম সহকাের 

aভয্র্থনা করা হেব।  

87. েসখান তারা িচরকাল বসবাস করেব। aব ান ল o বাস ান িহেসেব তা কত u ম।  

88. বলুন, আমার পালনকর্তা পরoয়া কেরন না যিদ েতামরা ােক না ডাক। েতামরা িম া বেলছ। aতeব সতব্র েনেম 

আসেব aিনবা  শাি ।  

37. শু‘আরা’ 

2. তব্া, সীন, মীম। 

3. eগুেলা সু  িকতােবর আয়াত।  

4. তারা িবশব্াস কের না বেল আপিন হয়েতা মর্ম থায় আ িবনাশী হেবন।  

5. আিম যিদ i া কির, তেব আকাশ েথেক তােদর কােছ েকান িনদর্শন নািযল করেত পাির। aতঃপর তারা eর সামেন 

নত হেয় যােব।  



281 
 

6. যখনi তােদর কােছ দয়াময় eর েকান নতুন uপেদশ আেস, তখনi তারা তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়।  

7. aতeব তারা েতা িম ােরাপ কেরেছi; সুতরাং েয িবষয় িনেয় তারা ঠা া-িব প করত, তার যথার্থ সব্রূপ শী i 

তােদর কােছ েপৗছেব। 

8. তারা িক ভুপৃে র িত দৃি পাত কের না? আিম তােত সরব্ কার িবেশষ-ব  কত uদগত কেরিছ।  

9. িন য় eেত িনদর্শন আেছ, িক  তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী নয়।  

৯. আপনার পালনকর্তা েতা পরা মশালী পরম দয়ালু। 

21. যখন আপনার পালনকর্তা মূসােক েডেক বলেলনঃ তুিম পািপ  স দােয়র িনকট যাo;  

22. েফরাuেনর স দােয়র িনকট; তারা িক ভয় কের না?  

23. েস বলল, েহ আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হে  েয, তারা আমােক aসব্ীকার করেব।  

24. eবং আমার মন হতবল হেয় পেড় eবং আমার িজহবা aচল হেয় যায়। সুতরাং হারুেনর কােছ বার্তা ে রণ করুন।  

25. আমার িবরুে  তােদর aিভেযাগ আেছ। aতeব আিম আশংকা কির েয, তারা আমােক হতয্া করেব।  

26. আ াহ্ বেলন, কখনi নয় েতামরা uভেয় যাo আমার িনদর্শনাবলী িনেয়। আিম েতামােদর সােথ েথেক েশানব।  

27. aতeব েতামরা েফরআuেনর কােছ যাo eবং বল, আমরা িবশব্জগেতর পালনকর্তার রসূল।  

28. যােত তুিম বনী-iসরাঈলেক আমােদর সােথ েযেত দাo।  

29. েফরাuন বলল, আমরা িক েতামােক িশশু aব ায় আমােদর মে  লালন-পালন কিরিন? eবং তুিম আমােদর মে  

জীবেনর বহু বছর কািটেয়ছ।  

2৯. তুিম েসi-েতামরা aপরাধ যা করবার কেরছ। তুিম হেল aকৃত ।  

31. মূসা বলল, আিম েস aপরাধ তখন কেরিছ, যখন আিম া  িছলাম।  

32. aতঃপর আিম ভীত হেয় েতামােদর কাছ েথেক পলায়ন করলাম। eরপর আমার পালনকর্তা আমােক া দান 

কেরেছন eবং আমােক পয়গমব্র কেরেছন। 

33. আমার িত েতামার েয aনু েহর কথা বলছ, তা ei েয, তুিম বনী-iসলাঈলেক েগালাম বািনেয় েরেখছ।  
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34. েফরাuন বলল, িবশব্জগেতর পালনকর্তা আবার িক?  

35. মূসা বলল, িতিন নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছুর পালনকর্তা যিদ েতামরা িবশব্াসী হo।  

36. েফরাuন তার পিরষদবর্গেক বলল, েতামরা িক শুনছ না?  

37. মূসা বলল, িতিন েতামােদর পালনকর্তা eবং েতামােদর পূরব্বর্তীেদরo পালনকর্তা।  

38. েফরাuন বলল, েতামােদর িত ে িরত েতামােদর রসূলিট িন য়i ব  পাগল।  

39. মূসা বলল, িতিন পূরব্, পি ম o eতuভেয়র ম বর্তী সব িকছুর পালনকর্তা, যিদ েতামরা েবাঝ।  

3৯. েফরাuন বলল, তুিম যিদ আমার পিরবের্ত a েক uপা রূেপ হণ কর তেব আিম aব i েতামােক কারাগাের 

িনে প করব।  

41. মূসা বলল, আিম েতামার কােছ েকান  িবষয় িনেয় আগমন করেলo িক?  

42. েফরাuন বলল, তুিম সতয্বাদী হেল তা uপি ত কর।  

43. aতঃপর িতিন লািঠ িনে প করেল মুহূের্তর মে  তা সু  aজগর হেয় েগল। 

44. আর িতিন তার হাত েবর করেলন, তৎ ণাৎ তা দর্শকেদর কােছ সুশু  িতভাত হেলা।  

45. েফরাuন তার পিরষদবর্গেক বলল, িন য় e eকজন সুদ  জাদুকর।  

46. েস তার জাদু বেল েতামােদরেক েতামােদর েদশ েথেক বিহ ার করেত চায়। aতeব েতামােদর মত িক? 

47. তারা বলল, তােক o তার ভাiেক িকছু aবকাশ িদন eবং শহের শহের েঘাষক ে রণ করুন।  

48. তারা েযন আপনার কােছ েতয্কিট দ  জাদুকর েক uপি ত কের।  

49. aতঃপর eক িনির্দ  িদেন জাদুকরেদরেক eকি ত করা হল।  

4৯. eবং জনগেণর মে  েঘাষণা করা হল, েতামরাo সমেবত হo।  

51. যােত আমরা জাদুকরেদর aনুসরণ করেত পাির-যিদ তারাi িবজয়ী হয়। 

52. যখন যাদুকররা আগমণ করল, তখন েফরআuনেক বলল, যিদ আমরা িবজয়ী হi, তেব আমরা পুর ার পাব েতা?  
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53. েফরাuন বলল, য্া eবং তখন েতামরা আমার €নকটয্শীলেদর a র্ভু  হেব।  

54. মূসা (আঃ) তােদরেক বলেলন, িনে প কর েতামরা যা িনে প করেব।  

55. aতঃপর তারা তােদর রিশ o লািঠ িনে প করল eবং বলল, েফরাuেনর i েতর কসম, আমরাi িবজয়ী হব। 

56. aতঃপর মূসা ার লািঠ িনে প করল, হঠাৎ তা তােদর aলীক কীির্তগুেলােক াস করেত লাগল।  

57. তখন জাদুকররা েসজদায় নত হেয় েগল।  

58. তারা বলল, আমরা রাবব্লু  আলামীেনর িত িবশব্াস াপন করলাম।  

59. িযিন মূসা o হারুেনর রব।  

5৯. েফরাuন বলল, আমার aনুমিত দােনর পূেরব্i েতামরা িক তােক েমেন িনেল? িন য় েস েতামােদর ধান, েয 

েতামােদরেক জাদু িশ া িদেয়েছ। শী i েতামরা পিরণাম জানেত পারেব। আিম aব i েতামােদর হাত o পা িবপরীত 
িদক েথেক কর্তন করব। eবং েতামােদর সবাiেক শূেল চড়াব।  

61. তারা বলল, েকান িত েনi। আমরা আমােদর পালনকর্তার কােছ তয্াবর্তন করব।  

62. আমরা আশা কির, আমােদর পালনকর্তা আমােদর িট-িবচুয্িত মার্জনা করেবন। কারণ, আমরা িবশব্াস 

াপনকারীেদর মে  a ণী।  

63. আিম মূসােক আেদশ করলাম েয, আমার বা ােদরেক িনেয় রাি েযােগ েবর হেয় যাo, িন য় েতামােদর 

প া াবন করা হেব।  

64. aতঃপর েফরাuন শহের শহের সং াহকেদরেক ে রণ করল,  

65. িন য় eরা (বনী-iসরাঈলরা)  eকিট দল।  

66. eবং তারা আমােদর ে ােধর uে ক কেরেছ। 

67. eবং আমরা সবাi সদা শংিকত। 

68. aতঃপর আিম েফরআuেনর দলেক তােদর বাগ-বািগচা o ঝর্ণাসমূহ েথেক বিহ ার করলাম। 

69. eবং ধন-ভা ার o মেনারম ানসমূহ েথেক।  
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6৯. eরূপi হেয়িছল eবং বনী-iসলাঈলেক কের িদলাম eসেবর মািলক।  

71. aতঃপর সুে াদেয়র সময় তারা তােদর প া াবন করল।  

72. যখন uভয় দল পরসপরেক েদখল, তখন মূসার স ীরা বলল, আমরা েয ধরা পেড় েগলাম।  

73. মূসা বলল, কখনi নয়, আমার সােথ আেছন আমার পালনকর্তা। িতিন আমােক পথ বেল েদেবন।  

74. aতঃপর আিম মূসােক আেদশ করলাম, েতামার লািঠ দব্ারা সমূ েক আঘাত কর। ফেল, তা িবদীর্ণ হেয় েগল eবং 

েতয্ক ভাগ িবশাল পরব্তসদৃশ হেয় েগল।  

75. আিম েসথায় aপর দলেক ে ৗিছেয় িদলাম। 

76. eবং মূসা o ার সংগীেদর সবাiেক ািচেয় িদলাম। 

77. aতঃপর aপর দলিটেক িনমি ত কললাম। 

78. িন য় eেত eকিট িনদর্শন আেছ eবং তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী িছল না।  

79. আপনার পালনকর্তা aব i পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

7৯. আর তােদরেক iবরাহীেমর বৃ া  শুিনেয় িদন।  

81. যখন ার িপতােক eবং ার স দায়েক বলেলন, েতামরা িকেসর iবাদত কর?  

82. তারা বলল, আমরা িতমার পূজা কির eবং সারািদন eেদরেকi িন ার সােথ কেড় থািক।  

83. iবরাহীম (আঃ) বলেলন, েতামরা যখন আহবান কর, তখন তারা েশােন িক?  

84. aথবা তারা িক েতামােদর uপকার িকংবা িত করেত পাের?  

85. তারা বললঃ না, তেব আমরা আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক েপেয়িছ, তারা eরূপi করত।  

86. iবরাহীম বলেলন, েতামরা িক তােদর স ের্ক েভেব েদেখছ, যােদর পূজা কের আসছ।  

87. েতামরা eবং েতামােদর পূরব্বর্তী িপতৃপুরুেষরা ?  

88. িবশব্পালনকর্তা তীত তারা সবাi আমার শ ।  
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89. িযিন আমােক সৃি  কেরেছন, aতঃপর িতিনi আমােক পথ দর্শন কেরন,  

8৯. িযিন আমােক আহার eবং পানীয় দান কেরন,  

91. যখন আিম েরাগা া  হi, তখন িতিনi আেরাগয্ দান কেরন।  

92. িযিন আমার মৃতুয্ ঘটােবন, aতঃপর পুনর্জীবন দান করেবন। 

93. আিম আশা কির িতিনi িবচােরর িদেন আমার িট-িবচুয্িত মাফ করেবন।  

94. েহ আমার পালনকর্তা, আমােক া দান কর eবং আমােক সৎকর্মশীলেদর a র্ভু  কর   

95. eবং আমােক পরবর্তীেদর মে  সতয্ভাষী কর।  

96. eবং আমােক েনয়ামত u ােনর aিধকারীেদর a র্ভূ  কর।  

97. eবং আমার িপতােক মা কর। েস েতা পথ েদর a তম।  

98. eবং পূনরু ান িদবেস আমােক লাি ত কেরা না,  

99. েয িদবেস ধন-স দ o স ান স িত েকান uপকাের আসেব না; 

9৯. িক  েয সু  a র িনেয় আ াহ্র কােছ আসেব।  

৯1. জা াত আ াহ্ভীরুেদর িনকটবর্তী করা হেব।  

৯2. eবং িবপথগামীেদর সামেন uে িচত করা হেব জাহা াম। 

৯3. তােদরেক বলা হেবঃ তারা েকাথায়, েতামরা যােদর পূজা করেত।  

৯4. আ াহ্র পিরবের্ত? তারা িক েতামােদর সাহা  করেত পাের, aথবা তারা িতেশাধ িনেত পাের?  

৯5. aতঃপর তােদরেক eবং পথ েদরেক আেধামুিখ কের িনে প করা হেব জাহা ােম।  

৯6. eবং iবলীস বািহনীর সকলেক।  

৯7. তারা েসখান কথা কাটাকািটেত িল  হেয় বলেবঃ 

৯8. আ াহ্র কসম, আমরা কা  িব াি েত িল  িছলাম। 
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৯9. যখন আমরা েতামােদরেক িবশব্-পালনকর্তার সমতু  গ  করতাম।  

৯৯. আমােদরেক দু কর্মীরাi েগামরাহ্ কেরিছল।  

211. aতeব আমােদর েকান সুপািরশকারী েনi।  

212. eবং েকান সহৃদয় ব  o েনi।  

213. হায়, যিদ েকানরুেপ আমরা পৃিথবীেত তয্াবর্তেনর সুেযাগ েপতাম, তেব আমরা িবশব্াস াপনকারী হেয় েযতাম।  

214. িন য়, eেত িনদর্শন আেছ eবং তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী নয়।  

215. আপনার পালনকর্তা বল পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

216. নূেহর স দায় পয়গমব্রগণেক িম ােরাপ কেরেছ।  

217. যখন তােদর াতা নূহ তােদরেক বলেলন, েতামােদর িক সাবধান হেব না?  

218. আিম েতামােদর জ  িবশব্  বার্তাবাহক। 

219. aতeব, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

21৯. আিম েতামােদর কােছ eর জ  েকান িতদান চাi না, আমার িতদান েতা িবশব্-পালনকর্তাi েদেবন।  

221. aতeব, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

222. তারা বলল, আমরা িক েতামােক েমেন েনব যখন েতামার aনুসরণ করেছ iতরজেনরা?  

223. নূহ বলেলন, তারা িক কাজ করেছ, তা জানা আমার িক দরকার?  

224. তােদর িহসাব েনয়া আমার পালনকর্তারi কাজ; যিদ েতামরা বুঝেত!  

225. আিম মুিমনগণেক তািড়েয় েদয়ার েলাক নi।  

226. আিম েতা শুধু eকজন সু  সতর্ককারী।  

227. তারা বলল, “েহ নূহ যিদ তুিম িবরত না হo, তেব তুিম িনি তi রাঘােত িনহত হেব। ”  

228. নূহ বলেলন, “ েহ আমার পালনকর্তা, আমার স দায় েতা আমােক িম াবাদী বলেছ”।  
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229. aতeব, আমার o তােদর মে  েকান ফয়সালা কের িদন eবং আমােক o আমার সংগী মুিমনগণেক র া করুন।  

22৯. aতঃপর আিম ােক o ার সি গণেক েবাঝাi করা েনৗকায় র া করলাম। 

231. eরপর aবিশ  সবাiেক িনমি ত করলাম।  

232. িন য় eেত িনদর্শন আেছ eবং তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী নয়। 

233. িন য় আপনার পালনকর্তা বল পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

234. আদ স দায় পয়গমব্রগণেক িম াবাদী বেলেছ।  

235. যখন তােদর াতা নূহ তােদরেক বলেলন, েতামােদর িক সাবধান হেব না? 

236. আিম েতামােদর িবশব্  রসূল। 

237. aতeব, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

238. আিম েতামােদর কােছ eর জে  িতদান চাi না। আমার িতদান েতা পালনকর্তা েদেবন।  

239. েতামরা িক িতিট u ােন aযথা িনদর্শন িনর্মান করছ?  

23৯. eবং বড় বড় াসাদ িনর্মাণ করছ, েযন েতামরা িচরকাল থাকেব?  

241. যখন েতামরা আঘাত হান, তখন জােলম o িন ুেরর মত আঘাত হান।  

242. aতeব, আ াহেক ভয় কর eবং আমার aনুগতয্ কর।  

243. ভয় কর ােক, িযিন েতামােদরেক েসসব ব  িদেয়েছন, যা েতামরা জান।  

244. েতামােদরেক িদেয়েছন চতু দ জ  o পু -স ান,  

245. eবং u ান o ঝরণা।  

246. আিম েতামােদর জে  মহািদবেসর শাি  আশংকা কির।  

247. তারা বলল, তুিম uপেদশ দাo aথবা uপেদশ নাi দাo, uভয়i আমােদর জে  সমান।  

248. eসব কথাবার্তা পূরব্বর্তী েলাকেদর aভয্াস ছাড়া আর িকছু নয়।  
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249. আমরা শাি া  হব না।  

24৯. aতeব, তারা ােক িম াবাদী বলেত লাগল eবং আিম তােদরেক িনপাত কের িদলাম। eেত aব i িনদর্শন 

আেছ; িক  তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী নয়।  

251. eবং আপনার পালনকর্তা, িতিন েতা বল পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

252. সামুদ স দায় পয়গমব্রগণেক িম াবাদী বেলেছ।  

253. যখন তােদর ভাi সােলহ, তােদরেক বলেলন, েতামােদর িক সাবধান হেব না?  

254. আিম েতামােদর িবশব্  পয়গমব্র।  

255. aতeব, আ াহেক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

256. আিম eর জে  েতামােদর কােছ েকান িতদান চাi না। আমার িতদান েতা িবশব্-পালনকর্তাi েদেবন।  

257. েতামােদরেক িক e জগেতর েভাগ-িবলােসর মে  িনরাপেদ েরেখ েদয়া হেব?  

258. u ানসমূেহর মে  eবং ঝরণাসমূেহর মে  ?  

259. শ ে ে র মে  eবং ম িরত েখজুর বাগােনর মে  ?  

25৯. েতামরা পাহাড় েকেট াক জমেকর গৃহ িনর্মাণ করছ।  

261. সুতরাং েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার aনুগতয্ কর।  

262. eবং সীমালংঘনকারীেদর আেদশ মা  কর না;  

263. যারা পৃিথবীেত aনর্থ সৃি  কের eবং শাি  াপন কের না;  

264. তারা বলল, তুিম েতা জাদু ুেদর eকজন।  

265. তুিম েতা আমােদর মতi eকজন মানুষ €ব নo। সুতরাং যিদ তুিম সতয্বাদী হo, তেব েকান িনদর্শন uপি ত কর।  

266. সােলহ বলেলন ei u ী, eর জে  আেছ পািন পােনর পালা eবং েতামােদর জে  আেছ পািন পােনর পালা 

িনির্দ  eক-eক িদেনর।  
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267. েতামরা eেক েকান ক  িদo না। তাহেল েতামােদরেক মহািদবেসর আযাব পাকড়াo করেব। 

268. তারা তােক বধ করল ফেল, তারা aনুত  হেয় েগল।  

269. eরপর আযাব তােদরেক পাকড়াo করল। িন য় eেত িনদর্শন আেছ। িক  তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী নয়।  

26৯. আপনার পালনকর্তা বল পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

271. লূেতর স দায় পয়গমব্রগণেক িম াবাদী বেলেছ।  

272. যখন তােদর ভাi লুত তােদরেক বলেলন, েতামােদর িক সাবধান হেব না? 

273. আিম েতামােদর িবশব্  পয়গমব্র।  

274. aতeব, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

275. আিম eর জে  েতামােদর কােছ েকান িতদান চাi না। আমার িতদান েতা িবশব্-পালনকর্তা েদেবন।  

276. সারা জাহােনর মানুেষর মে  েতামরাi িক পুরূষেদর সােথ কুকর্ম কর?  

277. eবং েতামােদর পালনকর্তা েতামােদর জে  েয ীগনেক সৃি  কেরেছন, তােদরেক বর্জন কর? বরং েতামরা 

সীমাল নকারী স দায়।  

278. তারা বলল, “ েহ লূত, তুিম যিদ িবরত না হo, তেব aব i েতামােক বিহ ত করা হেব।  

279. লূত বলেলন, “আিম েতামােদর ei কাজেক ঘৃণা কির।  

27৯. েহ আমার পালনকর্তা, আমােক eবং আমার পিরবারবর্গেক তারা যা কের, তা েথেক র া কর।  

281. aতঃপর আিম ােক o ার পিরবারবর্গেক র া করলাম।  

282. eক বৃ া তীত, েস িছল ধব্ংস া েদর a র্ভু । 

283. eরপর a েদরেক িনপাত করলাম।  

284. তােদর uপর eক িবেশষ বৃি  বর্ষণ করলাম। ভীিত- দির্শত েদর জে  ei বৃি  িছল কত িনকৃ ।  

285. িন য়i eেত িনদর্শন রেয়েছ; িক  তােদর aিধকাংশi িবশব্াসী নয়।  
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286. িন য়i আপনার পালনকর্তা বল পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

287. আয়কাবাসীরা পয়গমব্রগণেক িম াবাদী বেলেছ।  

288. যখন েশা’আয়ব তােদর েক বলেলন, েতামােদর িক সাবধান হেব না? 

289. আিম েতামােদর িবশব্  পয়গমব্র।  

28৯. aতeব, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

291. আিম েতামােদর কােছ eর জ  েকান িতদান চাi না। আমার িতদান েতা িবশব্-পালনকর্তাi েদেবন।  

292. মাপ পূর্ণ কর eবং যারা পিরমােপ কম েদয়, তােদর a র্ভু  হেয়া না। 

293. সিঠক ািড়-পা ায় oজন কর।  

294. মানুষেক তােদর ব  কম িদo না eবং পৃিথবীেত aনর্থ সৃি  কের িফেরা না।  

295. ভয় কর ােক, িযিন েতামােদরেক eবং েতামােদর পূরব্বর্তী েলাক-স দায়েক সৃি  কেরেছন।  

296. তারা বলল, তুিম েতা জাদু েদর a তম।  

297. তুিম আমােদর মত মানুষ €ব েতা নo। আমােদর ধারণা-তুিম িম াবাদীেদর a র্ভু ।  

298. aতeব, যিদ সতয্বাদী হo, তেব আকােশর েকান টুকেরা আমােদর uপর েফেল দাo।  

299. েশা’আয়ব বলেলন, েতামরা যা কর, েস স ের্ক আমার পালনকর্তা ভালরূেপ aবিহত।  

29৯. aতঃপর তারা ােক িম াবাদী বেল িদল। ফেল তােদরেক েমঘা  িদবেসর আযাব পাকড়াo করল। িন য় েসটা 

িছল eক মহািদবেসর আযাব।  

2৯1. িন য় eেত িনদর্শন রেয়েছ; িক  তােদর aিধকাংশi িবশব্াস কের না।  

2৯2. িন য় আপনার পালনকর্তা বল পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

2৯3. ei েকারআন েতা িবশব্-জাহােনর পালনকর্তার িনকট েথেক aবতীর্ণ।  

2৯4. িবশব্  েফেরশতা eেক িনেয় aবতরণ কেরেছ।  
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2৯5. আপনার a ের, যােত আপিন ভীিত দর্শণকারীেদর a র্ভু  হন,  

2৯6. সু  আরবী ভাষায়।  

2৯7. িন য় eর uে খ আেছ পূরব্বর্তী িকতাবসমূেহ।  

2৯8. তােদর জে  eটা িক িনদর্শন নয় েয, বনী-iসরাঈেলর আেলমগণ eটা aবগত আেছ?  

2৯9. যিদ আিম eেক েকান িভ ভাষীর িত aবতীর্ণ করতাম,  

2৯৯. aতঃপর িতিন তা তােদর কােছ পাঠ করেতন, তেব তারা তােত িবশব্াস াপন করত না।  

311. eমিনভােব আিম েগানাহগারেদর a ের aিবশব্াস স ার কেরিছ।  

312. তারা eর িত িবশব্াস াপন করেব না, েয প  তয্  না কের মর্ম দ আযাব।  

313. aতঃপর তা আকি কভােব তােদর কােছ eেস পড়েব, তারা তা বুঝেত o পারেব না। 

314. তখন তারা বলেব, আমরা িক aবকাশ পাব না?  

315. তারা িক আমার শাি  ত কামনা কের?  

316. আপিন েভেব েদখুন েতা, যিদ আিম তােদরেক বছেরর পর বছর েভাগ-িবলাস করেত েদi,  

317. aতঃপর েয িবষেয় তােদরেক oয়াদা েদয়া হত, তা তােদর কােছ eেস পেড়।  

318. তখন তােদর েভাগ িবলাস তা তােদর িক েকান uপকাের আসেব?  

319. আিম েকান জনপদ ধব্ংস কিরিন; িক  eমতাব ায় েয, তারা সতর্ককারী িছল।  

31৯. রণ করােনার জে , eবং আমার কাজ a ায়াচরণ নয়।  

321. ei েকারআন শয়তানরা aবতীর্ণ কেরিন।  

322. তারা e কােজর uপযু  নয় eবং তারা eর সামর্ o রােখ না।  

323. তােদরেক েতা বেণর জায়গা েথেক দূের রাখা রেয়েছ।  

324. aতeব, আপিন আ াহ্র সােথ a  uপা েক আহবান করেবন না। করেল শাি েত পিতত হেবন।  



292 
 

325. আপিন িনকটতম আ ীয়েদরেক সতর্ক কের িদন।  

326. eবং আপনার aনুসারী মুিমনেদর িত সদয় েহান।  

327. যিদ তারা আপনার aবা  কের, তেব বেল িদন, েতামরা যা কর, তা েথেক আিম মু ।  

328. আপিন ভরসা করুন পরা মশালী, পরম দয়ালুর uপর,  

329. িযিন আপনােক েদেখন যখন আপিন নামােয দ ায়মান হন,  

32৯. eবং নামাযীেদর সােথ uঠাবসা কেরন।  

331. িন য় িতিন সরব্ে াতা, সরব্ ানী।  

332. আিম আপনােক বলব িক কার িনকট শয়তানরা aবতরণ কের?  

333. তারা aবতীর্ণ হয় েতয্ক িম াবাদী, েগানাহ্গােরর uপর।  

334. তারা ত কথা eেন েদয় eবং তােদর aিধকাংশi িম াবাদী।  

335. িব া  েলােকরাi কিবেদর aনুসরণ কের।  

336. তুিম িক েদখ না েয, তারা িত ময়দােনi uদ া  হেয় িফের?  

337. eবং eমন কথা বেল, যা তারা কের না।  

338. তেব তােদর কথা িভ , যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের eবং আ াহ্ েক খুব রণ কের eবং িনপীিড়ত 

হoয়ার পর িতেশাধ হণ কের। িনপীড়নকারীরা শী i জানেত পারেব তােদর গ ল িকরূপ।  

38. নামল 

2. তব্া-সীন; eগুেলা আল-েকারআেনর আয়াত eবং আয়াত সু  িকতােবর।  

3. মুিমনেদর জে  পথ িনের্দশ o সুসংবাদ।  

4. যারা নামায কােয়ম কের, যাকাত দান কের eবং পরকােল িনি ত িবশব্াস কের।  
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5. যারা পরকােল িবশব্াস কের না, আিম তােদর দৃি েত তােদর কর্মকা েক সুেশািভত কের িদেয়িছ। aতeব, তারা 

uদ া  হেয় ঘুের েবড়ায়।  

6. তােদর জে i রেয়েছ ম  শাি  eবং তারাi পরকােল aিধক িত ।  

7. eবং আপনােক েকারআন দ  হে  াময়, ানময় আ াহ্র কাছ েথেক।  

8. যখন মূসা ার পিরবারবর্গেক বলেলনঃ আিম aি  েদেখিছ, eখন আিম েসখান েথেক েতামােদর জে  েকান খবর 

আনেত পারব aথবা েতামােদর জে  জব্ল  a ার িনেয় আসেত পারব যােত েতামরা আগুন েপাহােত পার। 

9. aতঃপর যখন িতিন আগুেনর কােছ আসেলন তখন আoয়াজ হল ধ  িতিন, িযিন আগুেনর ােন আেছন eবং যারা 

আগুেনর আেশপােশ আেছন। িবশব্ জাহােনর পালনকর্তা আ াহ্ পিব  o মিহমািনব্ত।  

৯. েহ মূসা, আিম আ াহ্, বল পরা মশালী, াময়।  

21. আপিন িনে প করুন আপনার লািঠ। aতঃপর যখন িতিন তােক সের্পর ায় ছুটাছুিট করেত েদখেলন, তখন িতিন 

িবপরীত িদেক ছুটেত লাগেলন eবং েপছন িফেরo েদখেলন না। েহ মূসা, ভয় করেবন না। আিম েয রেয়িছ, আমার 

কােছ পয়গমব্রগণ ভয় কেরন না।  

22. তেব েয বাড়াবািড় কের eরপর ম  কের্মর পিরবের্ত সৎকর্ম কের। িন য় আিম মাশীল, পরম দয়ালু।  

23. আপনার হাত আপনার বগেল ঢুিকেয় িদন, সুশু  হেয় েবর হেব িনের্দাষ aব ায়। eগুেলা েফরাuন o তার 

স দােয়র কােছ আনীত নয়িট িনদর্শেনর a তম। িন য় তারা িছল পাপাচারী স দায়।  

24. aতঃপর যখন তােদর কােছ আমার u ল িনদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, eটা েতা সু  জাদু।  

25. তারা a ায় o aহংকার কের িনদর্শনাবলীেক তয্াখয্ান করল, যিদo তােদর a র eগুেলা সতয্ বেল িবশব্াস 

কেরিছল। aতeব েদখুন, aনর্থকারীেদর পিরণাম েকমন হেয়িছল?  

26. আিম aব i দাuদ o সুলায়মানেক ান দান কেরিছলাম। ারা বেল িছেলন, আ াহ্র শংসা, িযিন আমােদরেক 

ার aেনক মুিমন বা ার uপর ে তব্ দান কেরেছন।  

27. সুলায়মান দাuেদর u রািধকারী হেয়িছেলন। বেলিছেলন, ’েহ েলাক সকল, আমােক uড়  প ীকূেলর ভাষা িশ া 

েদয়া হেয়েছ eবং আমােক সব িকছু েদয়া হেয়েছ। িন য় eটা সু  ে তব্। ’  
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28. সুলায়মােনর সামেন তার েসনাবািহনীেক সমেবত করা হল। িজব্ন-মানুষ o প ীকুলেক, aতঃপর তােদরেক িবিভ  

বূয্েহ িবভ  করা হল।  

29. যখন তারা িপপীিলকা aধূয্িষত uপতয্কায় ে ৗছাল, তখন eক িপপীিলকা বলল, েহ িপপীিলকার দল, েতামরা 

েতামােদর গৃেহ েবশ কর। a থায় সুলায়মান o তার বািহনী a াতসাের েতামােদরেক িপ  কের েফলেব।  

2৯. তার কথা শুেন সুলায়মান মুচিক হাসেলন eবং বলেলন, েহ আমার পালনকর্তা, তুিম আমােক সামর্  দাo যােত 

আিম েতামার েসi িনয়ামেতর কৃত তা কাশ করেত পাির, যা তুিম আমােক o আমার িপতা-মাতােক দান কেরছ eবং 

যােত আিম েতামার পছ নীয় সৎকর্ম করেত পাির eবং আমােক িনজ aনু েহ েতামার সৎকর্মপরায়ন বা ােদর a র্ভু  
কর।  

31. সুলায়মান প ীেদর ে াজ খবর িনেলন, aতঃপর বলেলন, িক হল, হুদহুদেক েদখিছ না েকন? নািক েস aনুপি ত?  

32. আিম aব i তােক কেঠার শাি  েদব িকংবা হতয্া করব aথবা েস uপি ত করেব uপযু  কারণ।  

33. িকছু ণ পেড়i হুদ eেস বলল, আপিন যা aবগত নন, আিম তা aবগত হেয়িছ। আিম আপনার কােছ সাবা েথেক 

িনি ত সংবাদ িনেয় আগমন কেরিছ।  

34. আিম eক নারীেক সাবাবাসীেদর uপর রাজতব্ করেত েদেখিছ। তােক সবিকছুi েদয়া হেয়েছ eবং তার eকটা 

িবরাট িসংহাসন আেছ।  

35. আিম তােক o তার স দায়েক েদখলাম তারা আ াহ্র পিরবের্ত সূ েক েসজদা করেছ। শয়তান তােদর দৃি েত 

তােদর কা াবলী সুেশািভত কের িদেয়েছ। aতঃপর তােদরেক সৎপথ েথেক িনবৃ  কেরেছ। aতeব তারা সৎপথ পায় না। 

36. তারা আ াহেক েসজদা কের না েকন, িযিন নেভাম ল o ভুম েলর েগাপন ব  কাশ কেরন eবং জােনন যা 

েতামরা েগাপন কর o যা কাশ কর।  

37. আ াহ্ তীত েকান uপা  েনi; িতিন মহা আরেশর মািলক।  

38. সুলায়মান বলেলন, eখন আিম েদখব তুিম সতয্ বলছ, না তুিম িম বাদী।  

39. তুিম আমার ei প  িনেয় যাo eবং eটা তােদর কােছ aর্পন কর। aতঃপর তােদর কাছ েথেক সের পড় eবং েদখ, 

তারা িক জoয়াব েদয়।  

3৯. িবলকীস বলল, েহ পিরষদবর্গ, আমােক eকিট স ািনত প  েদয়া হেয়েছ।  
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41. েসi প  সুলায়মােনর প  েথেক eবং তা eiঃ সসীম দাতা, পরম দয়ালু, আ াহর নােম শুরু;  

42. আমার েমাকােবলায় শি  দর্শন কেরা না eবং ব তা সব্ীকার কের আমার কােছ uপি ত হo।  

43. িবলকীস বলল, েহ পিরষদবর্গ, আমােক আমার কােজ পরামর্শ দাo। েতামােদর uপি িত িতেরেক আিম েকান 

কােজ িস া  হণ কির না।  

44. তারা বলল, আমরা শি শালী eবং কেঠার েযা া। eখন িস া  হেণর মতা আপনারi। aতeব আপিন েভেব 

েদখুন, আমােদরেক িক আেদশ করেবন।  

45. েস বলল, রাজা বাদশারা যখন েকান জনপেদ েবশ কের, তখন তােক িবপ  কের েদয় eবং েসখানকার 

সম া  ি বর্গেক aপদ  কের। তারাo eরূপi করেব।  

46. আিম ার কােছ িকছু uপেঢৗকন পাঠাি ; েদিখ ে িরত েলােকরা িক জoয়াব আেন।  

47. aতঃপর যখন দূত সুলায়মােনর কােছ আগমন করল, তখন সুলায়মান বলেলন, েতামরা িক ধনস দ দব্ারা আমােক 

সাহা  করেত চাo? আ াহ্ আমােক যা িদেয়েছন, তা েতামােদরেক দ  ব  েথেক u ম। বরং েতামরাi েতামােদর 

uপেঢৗকন িনেয় সুেখ থাক।  

48. িফের যাo তােদর কােছ। eখন aব i আিম তােদর িবরুে  eক €স বািহনী িনেয় আসব, যার েমাকােবলা করার 

শি  তােদর েনi। আিম aব i তােদরেক aপদ  কের েসখান েথেক বিহ ত করব eবং তারা হেব লাি ত।  

49. সুলায়মান বলেলন, েহ পিরষদবর্গ, তারা আ সমর্পণ কের আমার কােছ আসার পূেরব্ েক িবলকীেসর িসংহাসন 

আমােক eেন েদেব?  

4৯. জৈনক €দতয্-িজন বলল, আপিন আপনার ান েথেক uঠার পূেরব্ আিম তা eেন েদব eবং আিম eকােজ শি বান, 

িবশব্ ।  

51. িকতােবর ান যার িছল, েস বলল, আপনার িদেক আপনার েচােখর পলক েফলার পূেরব্i আিম তা আপনােক eেন 

েদব। aতঃপর সুলায়মান যখন তা সামেন রি ত েদখেলন, তখন বলেলন eটা আমার পালনকর্তার aনু হ, যােত িতিন 

আমােক পরী া কেরন েয, আিম কৃত তা কাশ কির, না aকৃত তা কাশ কির। েয কৃত তা কাশ কের, েস 

িনেজর uপকােরর জে i কৃত তা কাশ কের eবং েয aকৃত তা কাশ কের েস জানুক েয, আমার পালনকর্তা 

aভাবমু  কৃপাশীল।  
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52. সুলায়মান বলেলন, িবলকীেসর সামেন তার িসংহাসেনর আকার-আকৃিত বদিলেয় দাo, েদখব েস সিঠক বুঝেত 

পাের, না েস তােদর a র্ভু , যােদর িদশা েনi ?  

53. aতঃপর যখন িবলকীস eেস েগল, তখন তােক িজ াসা করা হল, েতামার িসংহাসন িক eরূপi? েস বলল, মেন হয় 

eটা েসটাi। আমরা পূেরব্i সম  aবগত হেয়িছ eবং আমরা আ াবহo হেয় েগিছ।  

54. আ াহ্র পিরবের্ত েস যার iবাদত করত, েসi তােক ঈমান েথেক িনবৃ  কেরিছল। িন য় েস কােফর স দােয়র 

a র্ভু  িছল।  

55. তােক বলা হল, ei াসােদ েবশ কর। যখন েস তার িত দৃি পাত করল েস ধারণা করল েয, eটা সব্  গভীর 

জলাশয়। েস তার পােয়র েগাছা খুেল েফলল। সুলায়মান বলল, eটা েতা সব্  িটক িনির্মত াসাদ। িবলকীস বলল, েহ 

আমার পালনকর্তা, আিম েতা িনেজর িত জুলুম কেরিছ। আিম সুলায়মােনর সােথ িবশব্ জাহােনর পালনকর্তা আ াহ্র 

কােছ আ সমর্পন করলাম।  

56. আিম সামুদ স দােয়র কােছ তােদর ভাi সােলহ্েক ei মের্ম ে রণ কেরিছ েয, েতামরা আ াহ্র iবাদত কর। 

aতঃপর তারা িদব্ধািবভ  হেয় িবতের্ক বৃ  হল।  

57. সােলহ বলেলন, েহ আমার স দায়, েতামরা ক ােণর পূেরব্ ত aক াণ কামনা করছ েকন? েতামরা আ াহ্র 

কােছ মা ার্থনা করছ না েকন? স বতঃ েতামরা দয়া া  হেব।  

58. তারা বলল, েতামােক eবং েতামার সােথ যারা আেছ, তােদরেক আমরা aক ােণর তীক মেন কির। সােলহ 

বলেলন, েতামােদর ম লামঙগল আ াহ্র কােছ; বরং েতামরা eমন স দায়, যােদরেক পরী া করা হে ।  

59. আর েসi শহের িছল eমন eকজন ি , যারা েদশময় aনর্থ সৃি  কের েবড়াত eবং সংেশাধন করত না।  

5৯. তারা বলল, েতামরা পরসপের আ াহ্র নােম শপথ হণ কর েয, আমরা রাি কােল তােক o তার পিরবারবর্গেক 

হতয্া করব। aতঃপর তার দাবীদারেক বেল েদব েয, তার পিরবারবের্গর হতয্াকা  আমরা তয্  কিরিন। আমরা 

িন য়i সতয্বাদী।  

61. তারা eক চ া  কেরিছল eবং আিমo eক চ া  কেরিছলাম। িক  তারা বুঝেত পােরিন।  

62. aতeব, েদখ তােদর চ াে র পিরনাম, আিম aব i তােদরেক eবং তােদর স দায়েক না নাবুদ কের িদেয়িছ।  

63. ei েতা তােদর বাড়ীঘর-তােদর aিবশব্ােসর কারেণ জনশূ  aব ায় পেড় আেছ। িন য় eেত ানী স দােয়র 

জে  িনদর্শন আেছ।  
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64. যারা িবশব্াস াপন কেরিছল eবং পরেহযগার িছল, তােদরেক আিম u ার কেরিছ।  

65. রণ কর লূেতর কথা, িতিন ার স দায়েক বেলিছেলন, েতামরা েকন a ীল কাজ করছ? aথচ eর পিরণিতর 

কথা েতামরা aবগত আছ!  

66. েতামরা িক কামতৃি র জ  নারীেদরেক েছেড় পুরুেষ uপগত হেব? েতামরা েতা eক বরব্র স দায়।  

67. u ের ার স দায় শুধু e কথািটi বলেলা, লূত পিরবারেক েতামােদর জনপদ েথেক েবর কের দাo। eরা েতা 

eমন েলাক যারা শুধু পাকপিব  সাজেত চায়।  

68. aতঃপর ােক o ার পিরবারবর্গেক u ার করলাম ার ী ছাড়া। েকননা, তার জে  ধব্ংস া েদর ভাগয্i 

িনর্ধািরত কেরিছলাম।  

69. আর তােদর uপর বর্ষণ কেরিছলাম মুষলধাের বৃি । েসi সতর্ককৃতেদর uপর কতi না মারা ক িছল েস বৃি ।  

6৯. বল, সকল শংসাi আ াহ্র eবং শাি  ার মেনানীত বা াগেণর িত! ে  েক? আ াহ্ না oরা-তারা যােদরেক 

শরীক সা  কের।  

“পারা 31” 

71. বল েতা েক সৃি  কেরেছন নেভাম ল o ভূম ল eবং আকাশ েথেক েতামােদর জে  বর্ষণ কেরেছন পািন; 

aতঃপর তা দব্ারা আিম মেনারম বাগান সৃি  কেরিছ। তার বৃ ািদ uৎপ  করার শি i েতামােদর েনi। aতeব, আ াহ্

র সােথ a  েকান uপা  আেছ িক? বরং তারা সতয্িবচুয্ত স দায়।  

72. বল েতা েক পৃিথবীেক বােসাপেযাগী কেরেছন eবং তার মােঝ মােঝ নদ-নদী বািহত কেরেছন eবং তােক ি ত 

রাখার জে  পরব্ত াপন কেরেছন eবং দুi সমুে র মাঝখােন a রায় েরেখেছন। aতeব, আ াহ্র সােথ a  েকান 

uপা  আেছ িক? বরং তােদর aিধকাংশi জােন না।  

73. বল েতা েক িনঃসহােয়র ডােক সাড়া েদন যখন েস ডােক eবং ক  দূরীভূত কেরন eবং েতামােদরেক পৃিথবীেত 

িতনীিধ কেরন। সুতরাং আ াহ্র সােথ a  েকান uপা  আেছ িক? েতামরা aিত সামা i ান কর।  

74. বল েতা েক েতামােদরেক জেল o েল a কাের পথ েদখান eবং িযিন ার aনু েহর পূেরব্ সুসংবাদবাহী বাতাস 

ে রণ কেরন? aতeব, আ াহ্র সােথ a  েকান uপা  আেছ িক? তারা যােক শরীক কের, আ াহ্ তা েথেক aেনক 

ঊের্ধব্।  
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75. বল েতা েক থমবার সৃি  কেরন, aতঃপর তােক পুনরায় সৃি  করেবন eবং েক েতামােদরেক আকাশ o মর্তয্ 

েথেক িরিযক দান কেরন। সুতরাং আ াহ্র সােথ a  েকান uপা  আেছ িক? বলুন, েতামরা যিদ সতয্বাদী হo তেব 

েতামােদর মাণ uপি ত কর।  

76. বলুন, আ াহ্ তীত নেভাম ল o ভূম েল েকu গায়েবর খবর জােন না eবং তারা জােন না েয, তারা কখন 

পুনরুি িবত হেব।  

77. বরং পরকাল স ের্ক তােদর ান িনঃেশষ হেয় েগেছ; বরং তারা e িবষেয় সে হ েপাষন করেছ বরং e িবষেয় 

তারা a ।  

78. কােফররা বেল, যখন আমরা o আমােদর বাপ-দাদারা মািট হেয় যাব, তখনo িক আমােদরেক পুনরুি ত করা 

হেব?  

79. ei oয়াদা া  হেয়িছ আমরা eবং পূরব্ েথেকi আমােদর বাপ-দাদারা। eটা েতা পূরব্বর্তীেদর uপকথা €ব িকছু নয়।  

7৯. বলুন, পৃিথবী পির মণ কর eবং েদখ aপরাধীেদর পিরণিত িক হেয়েছ।  

81. তােদর কারেণ আপিন দুঃিখত হেবন না eবং তারা েয চ া  কেরেছ eেত মনঃ  হেবন না।  

82. তারা বেল, েতামরা যিদ সতয্বাদী হo তেব বল, ei oয়াদা কখন পূর্ণ হেব?  

83. বলুন, aস ব িক, েতামরা যত ত কামনা করছ তােদর aংশিবেশেষ েতামােদর িপেঠর uপর eেস েগেছ।  

84. আপনার পালনকর্তা মানুেষর িত aনু হশীল, িক  তােদর aিধকাংশi কৃত তা কাশ কের না।  

85. তােদর a র যা েগাপন কের eবং যা কাশ কের আপনার পালনকর্তা aব i তা জােনন।  

86. আকােশ o পৃিথবীেত eমন েকান েগাপন েভদ েনi, যা সু  িকতােব না আেছ।  

87. ei েকারআন বণী iসরাঈল েযসব িবষেয় মতিবেরাধ কের, তার aিধকাংশ তােদর কােছ বর্ণনা কের।  

88. eবং িনি তi eটা মুিমনেদর জে  েহদােয়ত o রহমত।  

89. আপনার পালনকর্তা িনজ শাসন মতা aনুযায়ী তােদর মে  ফয়সালা কের েদেবন। িতিন পরা মশালী, সুিব ।  

8৯. aতeব, আপিন আ াহ্র uপর ভরসা করুন। িন য় আপিন সতয্ o  পেথ আেছন।  



299 
 

91. আপিন আহবান েশানােত পারেবন না মৃতেদরেক eবং বিধরেকo নয়, যখন তারা পৃ  দর্শন কের চেল যায়।  

92. আপিন a েদরেক তােদর পথ তা েথেক িফিরেয় সৎপেথ আনেত পারেবন না। আপিন েকবল তােদরেক েশানােত 

পারেবন, যারা আমার আয়াতসমূেহ িবশব্াস কের। aতeব, তারাi আ াবহ।  

93. যখন িত িত (েকয়ামত) সমাগত হেব, তখন আিম তােদর সামেন ভূগর্ভ েথেক eকিট জীব িনর্গত করব। েস 

মানুেষর সােথ কথা বলেব। e কারেণ েয মানুষ আমার িনদর্শনসমূেহ িবশব্াস করত না।  

94. েযিদন আিম eকি ত করব eেককিট দলেক েসসব স দায় েথেক, যারা আমার আয়াতসমূহেক িম া বলত; 

aতঃপর তােদরেক িবিভ  দেল িবভ  করা হেব।  

95. যখন তারা uপি ত হেয় যােব, তখন আ াহ্ বলেবন, েতামরা িক আমার আয়াতসমূহেক িম া বেলিছেল? aথচ 

eগুেলা স ের্ক েতামােদর পুর্ণ ান িছল না। না েতামরা a  িকছু করিছেল?  

96. জুলুেমর কারেণ তােদর কােছ আযােবর oয়াদা eেস েগেছ। eখন তারা েকান িকছু বলেত পারেব না।  

97. তারা িক েদেখ না েয, আিম রাি  সৃি  কেরিছ তােদর িব ােমর জে  eবং িদনেক কেরিছ আেলাকময়। িন য় 

eেত ঈমানদার স দােয়র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

98. েযিদন িস ায় ফুৎকার েদoয়া হেব, aতঃপর আ াহ্ যােদরেক i া করেবন, তারা তীত নেভাম েল o ভূম েল 

যারা আেছ, তারা সবাi ভীতিবহল হেয় পড়েব eবং সকেলi ার কােছ আসেব িবনীত aব ায়।  

99. তুিম পরব্তমালােক েদেখ aচল মেন কর, aথচ েসিদন eগুেলা েমঘমালার মত চলমান হেব। eটা আ াহ্র কািরগরী, 

িযিন সবিকছুেক কেরেছন সুসংহত। েতামরা যা িকছু করছ, িতিন তা aবগত আেছন।  

9৯. েয েকu সৎকর্ম িনেয় আসেব, েস uৎকৃ তর িতদান পােব eবং েসিদন তারা গুরুতর aি রতা েথেক িনরাপদ 

থাকেব।  

৯1. eবং েয ম  কাজ িনেয় আসেব, তােক aি েত aধঃমূেখ িনে প করা হেব। েতামরা যা করিছেল, তারi িতফল 

েতামরা পােব।  

৯2. আিম েতা েকবল ei নগরীর ভুর iবাদত করেত আিদ  হেয়িছ, িযিন eেক স ািনত কেরেছন। eবং সব িকছু 

ারi। আিম আরo আিদ  হেয়িছ েযন আিম আ াবহেদর eকজন হi।  
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৯3. eবং েযন আিম েকারআন পাঠ কের েশানাi। পর েয ি  সৎপেথ চেল, েস িনেজর ক াণাের্থi সৎপেথ চেল eবং 

েকu পথ  হেল আপিন বেল িদন, আিম েতা েকবল eকজন ভীিত দর্শনকারী।  

৯4. eবং আরo বলুন, সম  শংসা আ াহ্র। সতব্রi িতিন ার িনদর্শনসমূহ েতামােদরেক েদখােবন। তখন েতামরা তা 

িচনেত পারেব। eবং েতামরা যা কর, েস স ের্ক আপনার পালনকর্তা গােফল নন।  

39. আল্ কাসাস 

2. তব্া-সীন-মীম।  

3. eগুেলা সু  িকতােবর আয়াত।  

4. আিম আপনার কােছ মূসা o েফরাuেনর বৃ া  সতয্ সহকাের বর্ণনা করিছ ঈমানদার স দােয়র জে ।  

5. েফরাuন তার েদেশ u ত হেয়িছল eবং েস েদশবাসীেক িবিভ  দেল িবভ  কের তােদর eকিট দলেক দূরব্ল কের 

িদেয়িছল। েস তােদর পু -স ানেদরেক হতয্া করত eবং নারীেদরেক জীিবত রাখত। িন য় েস িছল aনর্থ সৃি কারী।  

6. েদেশ যােদরেক দূরব্ল করা হেয়িছল, আমার i া হল তােদর িত aনু হ করার, তােদরেক েনতা করার eবং 

তােদরেক েদেশর u রািধকারী করার।  

7. eবং তােদরেক েদেশর মতায় আসীন করার eবং েফরাuন, হামান o তােদর €স -বািহনীেক তা েদিখেয় েদয়ার, 

যা তারা েসi দূরব্ল দেলর তরফ েথেক আশংকা করত।  

8. আিম মূসা-জননীেক আেদশ পাঠালাম েয, তােক  দান করেত থাক। aতঃপর যখন তুিম তার স ের্ক িবপেদর 

আশংকা কর, তখন তােক দিরয়ায় িনে প কর eবং ভয় কেরা না, দুঃখo কেরা না। আিম aব i তােক েতামার কােছ 

িফিরেয় েদব eবং তােক পয়গমব্রগেণর eকজন করব।  

9. aতঃপর েফরাuন পিরবার মূসােক কুিড়েয় িনল, যােত িতিন তােদর শ  o দুঃেখর কারণ হেয় যান। িন য় েফরাuন, 

হামান, o তােদর €স বািহনী aপরাধী িছল।  

৯. েফরাuেনর ী বলল, e িশশু আমার o েতামার নয়নমিণ, তােক হতয্া কেরা না। e আমােদর uপকাের আসেত পাের 

aথবা আমরা তােক পু  কের িনেত পাির। কৃতপে  পিরণাম স ের্ক তােদর েকান খবর িছল না।  

21. সকােল মূসার জননীর a র aি র হেয় পড়ল। যিদ আিম ার হৃদয়েক দৃঢ় কের না িদতাম, তেব িতিন মূসাজিনত 

aি রতা কাশ কেরi িদেতন। দৃঢ় করলাম, যােত িতিন থােকন িবশব্বাসীগেণর মে ।  
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22. িতিন মূসার ভিগণীেক বলেলন, তার েপছন েপছন যাo। েস তােদর a াতসাের aপিরিচতা হেয় তােক েদেখ েযেত 

লাগল।  

23. পূরব্ েথেকi আিম ধা ীেদরেক মূসা েথেক িবরত েরেখিছলাম। মূসার ভিগনী বলল, আিম েতামােদরেক eমন eক 

পিরবােরর কথা বলব িক, যারা েতামােদর জে  eেক লালন-পালন করেব eবং তারা হেব তার িহতাকা ী?  

24. aতঃপর আিম তােক জননীর কােছ িফিরেয় িদলাম, যােত তার চ  জুড়ায় eবং িতিন দুঃখ না কেরন eবং যােত 

িতিন জােনন েয, আ াহ্র oয়াদা সতয্, িক  aেনক মানুষ তা জােন না।  

25. যখন মূসা েযৗবেন পদার্পন করেলন eবং পিরণত বয়  হেয় েগেলন, তখন আিম ােক া o ানদান করলাম। 

eমিনভােব আিম সৎকর্মীেদরেক িতদান িদেয় থািক।  

26. িতিন শহের েবশ করেলন, যখন তার aিধবাসীরা িছল েবখবর। েসখান িতিন দুi ি েক লড়াiরত েদখেলন। 

eেদর eকজন িছল ার িনজ দেলর eবং a  জন ার শ  দেলর। aতঃপর েয ার িনজ দেলর েস ার শ  দেলর 
েলাকিটর িবরুে  ার কােছ সাহা  ার্থনা করল। তখন মূসা তােক ঘুিষ মারেলন eবং eেতi তার মৃতুয্ হেয় েগল। মূসা 
বলেলন, eটা শয়তােনর কাজ। িন য় েস কা  শ , িব া কারী।  

27. িতিন বলেলন, েহ আমার পালনকর্তা, আিম েতা িনেজর uপর জুলুম কের েফেলিছ। aতeব, আমােক মা করুন। 

আ াহ্ তােক মা করেলন। িন য় িতিন মাশীল, দয়ালু।  

28. িতিন বলেলন, েহ আমার পালনকর্তা, আপিন আমার িত েয aনু হ কেরেছন, eরপর আিম কখনo aপরাধীেদর 

সাহা কারী হব না।  

29. aতঃপর িতিন ভােত uঠেলন েস শহের ভীত-শংিকত aব ায়। হঠাৎ িতিন েদখেলন, গতক  েয ি  ার 

সাহা  েচেয়িছল, েস িচৎকার কের ার সাহা  ার্থনা করেছ। মূসা তােক বলেলন, তুিম েতা eকজন কা  পথ  

ি ।  

2৯. aতঃপর মূসা যখন uভেয়র শ েক শােয় া করেত চাiেলন, তখন েস বলল, গতক  তুিম েযমন eক ি েক 

হতয্া কেরিছেল, েস রকম আমােকo িক হতয্া করেত চাo? তুিম েতা পৃিথবীেত €সব্রাচারী হেত চা  eবং সি  াপনকারী 

হেত চাo না।  

31. eসময় শহেরর া  েথেক eক ি  ছুেট আসল eবং বলল, েহ মূসা, রােজয্র পিরষদবর্গ েতামােক হতয্া করার 

পরমর্শ করেছ। aতeব, তুিম েবর হেয় যাo। আিম েতামার িহতাকা ী।  
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32. aতঃপর িতিন েসখান েথেক ভীত aব ায় েবর হেয় পড়েলন পথ েদখেত েদখেত। িতিন বলেলন, েহ আমার 

পালনকর্তা, আমােক জােলম স দােয়র কবল েথেক র া কর।  

33. যখন িতিন মাদiয়ান aিভমুেখ রoয়ানা হেলন তখন বলেলন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমােক সরল পথ 

েদখােবন।  

34. যখন িতিন মাদiয়ােনর কূেপর ধাের েপৗছেলন, তখন কূেপর কােছ eকদল েলাকেক েপেলন তারা জ েদরেক পািন 

পান করােনার কােজ রত। eবং তােদর প ােত দূ’জন ীেলাকেক েদখেলন তারা তােদর জ েদরেক আগিলেয় রাখেছ। 

িতিন বলেলন, েতামােদর িক াপার? তারা বলল, আমরা আমােদর জ েদরেক পািন পান করােত পাির না, েয প  

রাখালরা তােদর জ েদরেক িনেয় সের না যায়। আমােদর িপতা খুবi বৃ ।  

35. aতঃপর মূসা তােদর জ েদরেক পািন পান করােলন। aতঃপর িতিন ছায়ার িদেক সের েগেলন eবং বলেলন, েহ 

আমার পালনকর্তা, তুিম আমার িত েয aনু হ নািযল করেব, আিম তার মুখােপ ী।  

36. aতঃপর বািলকাদব্েয়র eকজন ল াজিড়ত পদে েপ ার কােছ আগমন করল। বলল, আমার িপতা আপনােক 

ডাকেছন, যােত আপিন েয আমােদরেক পািন পান কিরেয়েছন, তার িবিনমেয় পুর ার দান কেরন। aতঃপর মূসা যখন 

ার কােছ েগেলন eবং সম  বৃ া  বর্ণনা করেলন, তখন িতিন বলেলন, ভয় কেরা না, তুিম জােলম স দােয়র কবল 

েথেক র া েপেয়ছ।  

37. বািলকাদব্েয়র eকজন বলল িপতাঃ তােক মজুর িনযু  করুন। েকননা, আপনার মজুর িহেসেব েস-i u ম হেব, 

েয শি শালী o িবশব্ ।  

38. িপতা মূসােক বলেলন, আিম আমার ei ক াদব্েয়র eকজনেক েতামার সােথ িববােহ িদেত চাi ei শের্ত েয, তুিম 

আট বছর আমার কাজ করেব, যিদ তুিম দশ বছর পূর্ণ কর, তা েতামার i া। আিম েতামােক ক  িদেত চাi না। 

আ াহ্ চােহন েতা তুিম আমােক সৎকর্মপরায়ণ পােব।  

39. মূসা বলেলন, আমার o আপনার মে  ei চুি  ি র হল। দু’িট েময়ােদর ম  েথেক েয েকান eকিট পূর্ণ করেল 

আমার িবরুে  েকান aিভেযাগ থাকেব না। আমরা যা বলিছ, তােত আ াহ্র uপর ভরসা।  

3৯. aতঃপর মূসা (আঃ) যখন েসi েময়াদ পূর্ণ করল eবং সপিরবাের যা া করল, তখন েস তুর পরব্েতর িদক েথেক 

আগুন েদখেত েপল। েস তার পিরবারবর্গেক বলল, েতামরা aেপ া কর, আিম আগুন েদেখিছ। স বতঃ আিম েসখান 

েথেক েতামােদর কােছ েকান খবর িনেয় আসেত পাির aথবা েকান জব্ল  কা খ  আনেত পাির, যােত েতামরা আগুন 

েপাহােত পার।  



303 
 

41. যখন েস তার কােছ েপৗছল, তখন পিব  ভূিমেত aবি ত uপতয্কার ডান াে র বৃ  েথেক তােক আoয়াজ েদয়া 

হল, েহ মূসা! আিম আ াহ্, িবশব্ পালনকর্তা।  

42. আরo বলা হল, তুিম েতামার লািঠ িনে প কর। aতঃপর যখন েস লািঠেক সের্পর ায় েদৗড়ােদৗিড় করেত েদখল, 

তখন েস মুখ িফিরেয় িবপরীত িদেক পালােত লাগল eবং েপছন িফের েদখল না। েহ মূসা, সামেন eস eবং ভয় কেরা না। 

েতামার েকান আশংকা েনi।  

43. েতামার হাত বগেল রাখ। তা েবর হেয় আসেব িনরাময় u ল হেয় eবং ভয় েহতু েতামার হাত েতামার uপর েচেপ 

ধর। ei দু’িট েফরাuন o তার পিরষদবের্গর িত েতামার পালনকর্তার তরফ েথেক মাণ। িন য় তারা পাপাচারী 

স দায়।  

44. মূসা বলল, েহ আমার পালনকর্তা, আিম তােদর eক ি েক হতয্া কেরিছ। কােজi আিম ভয় করিছ েয, তারা 

আমােক হতয্া করেব।  

45. আমার ভাi হারুণ, েস আমার aেপ া া লভাষী। aতeব, তােক আমার সােথ সাহাে র জে  ে রণ করুন। েস 

আমােক সমর্থন জানােব। আিম আশংকা কির েয, তারা আমােক িম াবাদী বলেব।  

46. আ াহ্ বলেলন, আিম েতামার বাহু শি শালী করব েতামার ভাi দব্ারা eবং েতামােদর ধা  দান করব। ফেল, 

তারা েতামার কােছ েপৗছােত পারেব না। আমার িনদর্শনাবলীর েজাের েতামরা eবং েতামােদর aনুসারীরা বল থাকেব।  

47. aতঃপর মূসা যখন তােদর কােছ আমার সু  িনদর্শনাবলী িনেয় েপৗছল, তখন তারা বলল, eেতা aলীক জাদু 

মা । আমরা আমােদর পূরব্পুরুষেদর মে  e কথা শুিনিন।  

48. মূসা বলল, আমার পালনকর্তা স ক জােনন েয তার িনকট েথেক েহদােয়েতর কথা িনেয় আগমন কেরেছ eবং েয 

া  হেব পরকােলর গৃহ। িন য় জােলমরা সফলকাম হেব না।  

49. েফরাuন বলল, েহ পিরষদবর্গ, আিম জািন না েয, আিম তীত েতামােদর েকান uপা  আেছ। েহ হামান, তুিম iট 

েপাড়াo, aতঃপর আমার জে  eকিট াসাদ িনর্মাণ কর, যােত আিম মূসার uপা েক uিক েমের েদখেত পাির। আমার 

েতা ধারণা ei েয, েস eকজন িম াবাদী।  

4৯. েফরাuন o তার বািহনী a ায়ভােব পৃিথবীেত aহংকার করেত লাগল eবং তারা মেন করল েয, তারা আমার 

কােছ তয্াবির্তত হেব না।  
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51. aতঃপর আিম তােক o তার বািহনীেক পাকড়াo করলাম, তৎপর আিম তােদরেক সমুে  িনে প করলাম। aতeব, 

েদখ জােলমেদর পিরণাম িক হেয়েছ।  

52. আিম তােদরেক েনতা কেরিছলাম। তারা জাহা ােমর িদেক আহবান করত। েকয়ামেতর িদন তারা সাহা  া  হেব 

না।  

53. আিম ei পৃিথবীেত aিভশাপেক তােদর প ােত লািগেয় িদেয়িছ eবং েকয়ামেতর িদন তারা হেব দুর্দশা ।  

54. আিম পূরব্বর্তী aেনক স দায়েক ধব্ংস করার পর মূসােক িকতাব িদেয়িছ মানুেষর জে  ানবির্তকা। েহদােয়ত o 

রহমত, যােত তারা রণ রােখ।  

55. মূসােক যখন আিম িনের্দশনামা িদেয়িছলাম, তখন আপিন পি ম াে  িছেলন না eবং আপিন তয্ দর্শীo িছেলন 

না।  

56. িক  আিম aেনক স দায় সৃি  কেরিছলাম, aতঃপর তােদর aেনক যুগ aিতবািহত হেয়েছ। আর আপিন 

মাদiয়ানবাসীেদর মে  িছেলন না েয, তােদর কােছ আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেতন। িক  আিমi িছলাম রসূল 

ে রণকারী।  

57. আিম যখন মূসােক আoয়াজ িদেয়িছলাম, তখন আপিন তুর পরব্েতর পাের্শব্ িছেলন না। িক  eটা আপনার 

পালনকর্তার রহমত সব্রূপ, যােত আপিন eমন eক স দায়েক ভীিত দর্শন কেরন, যােদর কােছ আপনার পুেরব্ েকান 

ভীিত দর্শনকারী আগমন কেরিন, যােত তারা রণ রােখ।  

58. আর e জ  েয, তােদর কৃতকের্মর জে  তােদর েকান িবপদ হেল তারা বলত, েহ আমােদর পালনকর্তা, তুিম 

আমােদর কােছ েকান রসূল ে রণ করেল না েকন? করেল আমরা েতামার আয়াতসমূেহর aনুসরণ করতাম eবং আমরা 

িবশব্াস াপনকারী হেয় েযতাম।  

59. aতঃপর আমার কাছ েথেক যখন তােদর কােছ সতয্ আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসােক েযরূপ েদয়া 

হেয়িছল, ei রসুলেক েসরূপ েদয়া হল না েকন? পূেরব্ মূসােক যা েদয়া হেয়িছল, তারা িক তা aসব্ীকার কেরিন? তারা 

বেলিছল, uভয়i জাদু, পর ের eকা । তারা আরo বেলিছল, আমরা uভয়েক মািন না।  

5৯. বলুন, েতামরা সতয্বাদী হেল eখন আ াহ্র কাছ েথেক েকান িকতাব আন, যা eতদুভয় েথেক u ম পথ দর্শক 

হয়। আিম েসi িকতাব aনুসরণ করব।  
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61. aতঃপর তারা যিদ আপনার কথায় সাড়া না েদয়, তেব জানেবন, তারা শুধু িনেজর বৃি র aনুসরণ কের। আ াহ্

র েহদােয়েতর পিরবের্ত েয ি  িনজ বৃি র aনুসরণ কের, তার চাiেত aিধক পথ  আর েক? িন য় আ াহ্ 

জােলম স দায়েক পথ েদখান না।  

62. আিম তােদর কােছ uপরুয্পির বাণী েপৗিছেয়িছ। যােত তারা aনুধাবন কের।  

63. েকারআেনর পূেরব্ আিম যােদরেক িকতাব িদেয়িছ, তারা eেত িবশব্াস কের।  

64. যখন তােদর কােছ eটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বেল, আমরা eর িত িবশব্াস াপন করলাম। eটা আমােদর 

পালনকর্তার প  েথেক সতয্। আমরা eর পূেরব্o আ াবহ িছলাম।  

65. তারা দুiবার পুর ত হেব তােদর সবুেরর কারেণ। তারা মে র জoয়ােব ভাল কের eবং আিম তােদরেক যা 

িদেয়িছ, তা েথেক য় কের।  

66. তারা যখন aবাি ত বােজ কথাবার্তা বণ কের, তখন তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয় eবং বেল, আমােদর জে  

আমােদর কাজ eবং েতামােদর জে  েতামােদর কাজ। েতামােদর িত সালাম। আমরা a েদর সােথ জিড়ত হেত চাi 
না।  

67. আপিন যােক পছ  কেরন, তােক সৎপেথ আনেত পারেবন না, তেব আ াহ্ তা’আলাi যােক i া সৎপেথ আনয়ন 

কেরন। েক সৎপেথ আসেব, েস স ের্ক িতিনi ভাল জােনন।  

68. তারা বেল, যিদ আমরা আপনার সােথ সুপেথ আিস, তেব আমরা আমােদর েদশ েথেক uৎখাত হব। আিম িক তােদর 

জে  eকিট িনরাপদ হারােম িতি ত কিরিন? eখােন সরব্ কার ফল-মূল আমদানী হয় আমার েদয়া িরিযকসব্রূপ। িক  

তােদর aিধকাংশi জােন না।  

69. আিম aেনক জনপদ ধবংস কেরিছ, যার aিধবাসীরা তােদর জীবন যাপেন মদম  িছল। eগুেলাi eখন তােদর ঘর-

বাড়ী। তােদর পর eগুেলােত মানুষ সামা i বসবাস কেরেছ। aবেশেষ আিমi মািলক রেয়িছ।  

6৯. আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহেক ধব্ংস কেরন না, েয প  তার েক েল রসূল ে রণ না কেরন, িযিন তােদর 

কােছ আমার আয়াতসমূহ পাঠ কেরন eবং আিম জনপদসমূহেক তখনi ধব্ংস কির, যখন তার বািস ারা জুলুম কের।  

71. েতামােদরেক যা িকছু েদয়া হেয়েছ, তা পাির্থব জীবেনর েভাগ o েশাভা ছাড়া আর িকছুi নয়। আর আ াহ্র কােছ 

যা আেছ, তা u ম o ায়ী। েতামরা িক েবাঝ না ?  
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72. যােক আিম u ম িত িত িদেয়িছ, যা েস পােব, েস িক ঐ ি র সমান, যােক আিম পাির্থব জীবেনর েভাগস ার 

িদেয়িছ, aতঃপর তােক েকয়ামেতর িদন aপরাধীরূেপ হািযর করা হেব?  

73. েযিদন আ াহ্ তােদরেক আoয়াজ িদেয় বলেবন, েতামরা যােদরেক আমার শরীক দাবী করেত, তারা েকাথায়?  

74. যােদর জে  শাি র আেদশ aবধািরত হেয়েছ, তারা বলেব, েহ আমােদর পালনকর্তা। eেদরেকi আমরা পথ  

কেরিছলাম। আমরা তােদরেক পথ  কেরিছলাম, েযমন আমরা পথ  হেয়িছলাম। আমরা আপনার সামেন দায়মু  

হি । তারা েতা আমােদর iবাদত করত না।  

75. বলা হেব, েতামরা েতামােদর শরীকেদর আহবান কর। তখন তারা ডাকেব,। aতঃপর তারা তােদর ডােক সাড়া 

িদেব না eবং তারা আযাব েদখেব। হায়! তারা যিদ সৎপথ া  হত।  

76. েয িদন আ াহ্ তােদরেক েডেক বলেবন, েতামরা রসূলগণেক িক জoয়াব িদেয়িছেল?  

77. aতঃপর তােদর কথাবার্তা ব  হেয় যােব eবং তারা eেক aপরেক িজ াসাবাদ করেত পারেব না।  

78. তেব েয তoবা কের, িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের, আশা করা যায়, েস সফলকাম হেব।  

79. আপনার পালনকর্তা যা i া সৃি  কেরন eবং পছ  কেরন। তােদর েকান মতা েনi। আ াহ্ পিব  eবং তারা 

যােক শরীক কের, তা েথেক uের্ধ।  

7৯. তােদর a র যা েগাপন কের eবং যা কাশ কের, আপনার পালনকর্তা তা জােনন।  

81. িতিনi আ াহ্ িতিন তীত েকান uপা  েনi। iহকাল o পরকােল ারi শংসা। িবধান ারi মতাধীন eবং 

েতামরা ারi কােছ তয্াবির্তত হেব।  

82. বলুন, েভেব েদখ েতা, আ াহ্ যিদ রাি েক েকয়ামেতর িদন প  ায়ী কেরন, তেব আ াহ্ তীত eমন uপা  

েক আেছ, েয েতামােদরেক আেলাক দান করেত পাের? েতামরা িক তবুo কর্ণপাত করেব না?  

83. বলুন, েভেব েদখ েতা, আ াহ্ যিদ িদনেক েকয়ামেতর িদন প  ায়ী কেরন, তেব আ াহ্ তীত eমন uপা  

েক আেছ েয, েতামােদরেক রাি  দান করেত পাের, যােত েতামরা িব াম করেব ? েতামরা িক তবুo েভেব েদখেব না ?  

84. িতিনi সব্ীয় রহমেত েতামােদর জে  রাত o িদন কেরেছন, যােত েতামরা তােত িব াম হণ কর o ার aনু হ 

aেনব্ষণ কর eবং যােত েতামরা কৃত তা কাশ কর।  

85. েযিদন আ াহ্ তােদরেক েডেক বলেবন, েতামরা যােদরেক আমার শরীক মেন করেত, তারা েকাথায়?  
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86. েতয্ক স দায় েথেক আিম eকজন সা ী আলাদা করব; aতঃপর বলব, েতামােদর মাণ আন। তখন তারা 

জানেত পারেব েয, সতয্ আ াহ্র eবং তারা যা গড়ত, তা তােদর কাছ েথেক uধাo হেয় যােব।  

87. কারুন িছল মূসার স দায়ভু । aতঃপর েস তােদর িত দু ািম করেত আর  করল। আিম তােক eত ধনভা ার 

দান কেরিছলাম যার চািব বহন করা কেয়কজন শি শালী েলােকর পে  ক সা  িছল। যখন তার স দায় তােক 
বলল, দ  কেরা না, আ াহ্ দাি কেদরেক ভালবােসন না।  

88. আ াহ্ েতামােক যা দান কেরেছন, তদব্ারা পরকােলর গৃহ aনুস ান কর, eবং iহকাল েথেক েতামার aংশ ভূেল 

েযেয়া না। তুিম aনু হ কর, েযমন আ াহ্ েতামার িত aনু হ কেরেছন eবং পৃিথবীেত aনর্থ সৃি  করেত য়াসী হেয়া 

না। িন য় আ াহ্ aনর্থ সৃি কারীেদরেক পছ  কেরন না।  

89. েস বলল, আিম ei ধন আমার িনজসব্ ান-গিরমা দব্ারা া  হেয়িছ। েস িক জােন না েয, আ াহ্ তার পূেরব্ aেনক 

স দায়েক ধব্ংস কেরেছন, যারা শি েত িছল তার চাiেত বল eবং ধন-স েদ aিধক াচু শীল? পাপীেদরেক 

তােদর পাপকর্ম স ের্ক িজে স করা হেব না।  

8৯. aতঃপর কারুন াকজমক সহকাের তার স দােয়র সামেন েবর হল। যারা পাির্থব জীবন কামনা করত, তারা 

বলল, হায়, কারুন যা া  হেয়েছ, আমােদরেক যিদ তা েদয়া হত! িন য় েস বড় ভাগয্বান।  

91. আর যারা ান া  হেয়িছল, তার বলল, িধক েতামােদরেক, যারা ঈমানদার eবং সৎকর্মী, তােদর জে  আ াহ্র 

েদয়া সoয়াবi uৎকৃ । eটা তারাi পায়, যারা সবুরকারী।  

92. aতঃপর আিম কারুনেক o তার াসাদেক ভূগের্ভ িবলীন কের িদলাম। তার পে  আ াহ্ তীত eমন েকান দল 

িছল না, যারা তােক সাহা  করেত পাের eবং েস িনেজo আ র া করেত পারল না।  

93. গতক  যারা তার মত হoয়ার বাসনা কাশ কেরিছল, তারা তুয্েষ বলেত লাগল, হায়, আ াহ্ ার বা ােদর 

মে  যার জে  i া িরিযক বির্ধত কেরন o াস কেরন। আ াহ্ আমােদর িত aনু হ না করেল আমােদরেকo 
ভূগের্ভ িবলীন কের িদেতন। হায়, কােফররা সফলকাম হেব না।  

94. ei পরকাল আিম তােদর জে  িনর্ধািরত কির, যারা দুিনয়ার বুেক ঔ তয্ কাশ করেত o aনর্থ সৃি  করেত চায় 

না। েখাদাভীরুেদর জে  শুভ পিরণাম।  

95. েয সৎকর্ম িনেয় আসেব, েস তদেপ া u ম ফল পােব eবং েয ম  কর্ম িনেয় আসেব, eরূপ ম  কর্মীরা েস ম  

কর্ম পিরমােনi িতফল পােব।  
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96. িযিন আপনার িত েকারআেনর িবধান পািঠেয়েছন, িতিন aব i আপনােক সব্েদেশ িফিরেয় আনেবন। বলুন 

আমার পালনকর্তা ভাল জােনন েক েহদােয়ত িনেয় eেসেছ eবং েক কা  িব াি েত আেছ।  

97. আপিন আশা করেতন না েয, আপনার িত িকতাব aবর্তীর্ণ হেব। eটা েকবল আপনার পালনকর্তার রহমত। 

aতeব আপিন কােফরেদর সাহা কারী হেবন না।  

98. কােফররা েযন আপনােক আ াহ্র আয়াত েথেক িবমুখ না কের েসগুেলা আপনার িত aবর্তীর্ণ হoয়ার পর আপিন 

আপনার পালনকর্তার িত দাoয়াত িদন eবং িকছুেতi মুশিরকেদর a র্ভু  হেবন না।  

99. আপিন আ াহ্র সােথ a  uপা েক আহবান করেবন না। িতিন তীত a  েকান uপা  েনi। আ াহর স া 

তীত সবিকছু ধবংস হেব। িবধান ারi eবং েতামরা ারi কােছ তয্াবির্তত হেব।  

3৯. আল্ আনকাবুত 

2. আিলফ-লাম-মীম।  

3. মানুষ িক মেন কের েয, তারা eকথা বেলi a াহিত েপেয় যােব েয, আমরা িবশব্াস কির eবং তােদরেক পরী া 

করা হেব না?  

4. আিম তােদরেকo পরী া কেরিছ, যারা তােদর পূেরব্ িছল। আ াহ্ aব i েজেন েনেবন যারা সতয্বাদী eবং 

িন য়i েজেন েনেবন িমথুয্কেদরেক।  

5. যারা ম  কাজ কের, তারা িক মেন কের েয, তারা আমার হাত েথেক ে েচ যােব? তােদর ফয়সালা খুবi ম ।  

6. েয আ াহ্র সা াত কামনা কের, আ াহ্র েসi িনর্ধািরত কাল aব i আসেব। িতিন সরব্ে াতা, সরব্ ানী।  

7. েয ক  সাধানা কের, েস েতা িনেজর জে i সাধনা কের। আ াহ্ িবশব্বাসী েথেক aমুখােপ ী।  

8. আর যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের, আিম aব i তােদর ম  কাজ গুেলা িমিটেয় েদব eবং তােদরেক 

কের্মর uৎকৃ তর িতদান েদব।  

9. আিম মানুষেক িপতা-মাতার সােথ সদব্য্বহার করার েজার িনের্দশ িদেয়িছ। যিদ তারা েতামােক আমার সােথ eমন 

িকছু শরীক করার েজার েচ া চালায়, যার স ের্ক েতামার েকান ান েনi, তেব তােদর আনুগতয্ কেরা না। আমারi 

িদেক েতামােদর তয্াবর্তন। aতঃপর আিম েতামােদরেক বেল েদব যা িকছু েতামরা করেত।  

৯. যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকাজ কের, আিম aব i তােদরেক সৎকর্মীেদর a র্ভু  করব।  
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21. কতক েলাক বেল, আমরা আ াহ্র uপর িবশব্াস াপন কেরিছ; িক  আ াহ্র পেথ যখন তারা িন ািতত হয়, 

তখন তারা মানুেষর িন াতনেক আ াহ্র আযােবর মত মেন কের। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ েথেক েকান 
সাহা  আেস তখন তারা বলেত থােক, আমরা েতা েতামােদর সােথi িছলাম। িবশব্বাসীর a ের যা আেছ, আ াহ্ িক তা 

স ক aবগত নন?  

22. আ াহ্ aব i েজেন েনেবন যারা িবশব্াস াপন কেরেছ eবং িন য় েজেন েনেবন যারা মুনােফক।  

23. কােফররা মুিমনেদরেক বেল, আমােদর পথ aনুসরণ কর। আমরা েতামােদর পাপভার বহন করব। aথচ তারা 

পাপভার িকছুেতi বহন করেব না। িন য় তারা িম াবাদী।  

24. তারা িনেজেদর পাপভার eবং তার সােথ আরo িকছু পাপভার বহন করেব। aব  তারা েয সব িম া কথা u াবন 

কের, েস স ের্ক েকয়ামেতর িদন িজ ািসত হেব।  

25. আিম নূহ (আঃ) েক ার স দােয়র কােছ ে রণ কেরিছলাম। িতিন তােদর মে  প াশ কম eক হাজার বছর 

aব ান কেরিছেলন। aতঃপর তােদরেক মহা াবণ াস কেরিছল। তারা িছল পাপী।  

26. aতঃপর আিম ােক o েনৗকােরাহীগণেক র া করলাম eবং েনৗকােক িনদর্শন করলাম িবশব্বাসীর জে ।  

27. রণ কর iবরাহীমেক। যখন িতিন ার স দায়েক বলেলন; েতামরা আ াহ্র iবাদত কর eবং ােক ভয় কর। 

eটাi েতামােদর জে  u ম যিদ েতামরা েবাঝ।  

28. েতামরা েতা আ াহ্র পিরবের্ত েকবল িতমারi পূজা করছ eবং িম া u াবন করছ। েতামরা আ াহ্র পিরবের্ত 

যােদর iবাদত করছ, তারা েতামােদর িরিযেকর মািলক নয়। কােজi আ াহ্র কােছ িরিযক তালাশ কর, ার iবাদত 

কর eবং ার কৃত তা কাশ কর। ারi কােছ েতামরা তয্াবির্তত হেব।  

29. েতামরা যিদ িম াবাদী বল, তেব েতামােদর পূরব্বর্তীরাo েতা িম াবাদী বেলেছ। ভােব চার েপৗেছ েদয়াi েতা 

রসূেলর দািয়তব্।  

2৯. তারা িক েদেখ না েয, আ াহ্ িকভােব সৃি কর্ম শুরু কেরন aতঃপর তােক পুনরায় সৃি  করেবন? eটা আ াহ্র 

জে  সহজ।  

31. বলুন, েতামরা পৃিথবীেত মণ কর eবং েদখ, িকভােব িতিন সৃি কর্ম শুরু কেরেছন। aতঃপর আ াহ্ পুর্নবার সৃি  

করেবন। িন য় আ াহ্ সবিকছু করেত স ম।  

32. িতিন যােক i া শাি  েদন eবং যার িত i া রহমত কেরন। ারi িদেক েতামরা তয্াবির্তত হেব।  
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33. েতামরা েল o a রীে  আ াহেক aপারগ করেত পারেব না eবং আ াহ্ তীত েতামােদর েকান িহতাকা ী 

েনi, সাহা কারীo েনi।  

34. যারা আ াহ্র আয়াত সমূহ o ার সা াত aসব্ীকার কের, তারাi আমার রহমত েথেক িনরাশ হেব eবং তােদর 

জে i য ণাদায়ক শাি  রেয়েছ।  

35. তখন iবরাহীেমর স দােয়র eছাড়া েকান জoয়াব িছল না েয তারা বলল, তােক হতয্া কর aথবা aি দ  কর। 

aতঃপর আ াহ্ তােক aি  েথেক র া করেলন। িন য় eেত িবশব্াসী েলাকেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

36. iবরাহীম বলেলন, পাির্থব জীবেন েতামােদর পারসপিরক ভালবাসা র ার জে  েতামরা আ াহ্র পিরবের্ত 

িতমাগুেলােক uপা রূেপ হণ কেরছ। eরপর েকয়ামেতর িদন েতামরা eেক aপরেক aসব্ীকার করেব eবং eেক 
aপরেক লানত করেব। েতামােদর িঠকানা জাহা াম eবং েতামােদর েকান সাহা কারী েনi।  

37. aতঃপর তার িত িবশব্াস াপন করেলন লূত। iবরাহীম বলেলন, আিম আমার পালনকর্তার uে েশ েদশতয্াগ 

করিছ। িন য় িতিন পরা মশালী, াময়।  

38. আিম তােক দান করলাম iসহাক o iয়াকুব, ার বংশধরেদর মে  নবুoয়ত o িকতাব রাখলাম eবং দুিনয়ােত 

ােক পুর ত করলাম। িন য় পরকােল o েস সৎেলাকদর a র্ভূ  হেব।  

39. আর ে রণ কেরিছ লূতেক। যখন েস তার স দায়েক বলল, েতামরা eমন a ীল কাজ করছ, যা েতামােদর পূেরব্ 

পৃিথবীর েকu কেরিন।  

3৯. েতামরা িক পুংৈমথুেন িল  আছ, রাহাজািন করছ eবং িনেজেদর মজিলেস গির্হত কর্ম করছ? জoয়ােব ার 

স দায় েকবল eকথা বলল, আমােদর uপর আ াহ্র আযাব আন যিদ তুিম সতয্বাদী হo।  

41. েস বলল, েহ আমার পালনকর্তা, দু তকারীেদর িবরুে  আমােক সাহা  কর।  

42. যখন আমার ে িরত েফেরশতাগণ সুসংবাদ িনেয় iবরাহীেমর কােছ আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা ei 

জনপেদর aিধবাসীেদরেক ধব্ংস করব। িন য় eর aিধবাসীরা জােলম।  

43. েস বলল, ei জনপেদ েতা লূতo রেয়েছ। তারা বলল, েসখােন েক আেছ, তা আমরা ভাল জািন। আমরা aব i 

তােক o ার পিরবারবর্গেক র া করব ার ী তীত; েস ধব্ংস া েদর a র্ভূ  থাকেব।  



311 
 

44. যখন আমার ে িরত েফেরশতাগণ লূেতর কােছ আগমন করল, তখন তােদর কারেণ েস িবষ  হেয় পড়ল eবং তার 

মন সংকীর্ণ হেয় েগল। তারা বলল, ভয় করেবন না eবং দুঃখ করেবন না। আমরা আপনােক o আপনার পিরবারবর্গেক 

র া করবi আপনার ী তীত, েস ধব্ংস া েদর a র্ভূ  থাকেব।  

45. আমরা ei জনপেদর aিধবাসীেদর uপর আকাশ েথেক আযাব নািজল করব তােদর পাপাচােরর কারেণ।  

46. আিম বুি মান েলাকেদর জে  eেত eকিট  িনদর্শন েরেখ িদেয়িছ।  

47. আিম মাদiয়ানবাসীেদর িত তােদর ভাi েশাআয়বেক ে রণ কেরিছ। েস বলল, েহ আমার স দায় েতামরা 

আ াহ্র iবাদত কর, েশষ িদবেসর আশা রাখ eবং পৃিথবীেত aনর্থ সৃি  কেরা না।  

48. িক  তারা ােক িম াবাদী বলল; aতঃপর তারা ভূিমক  দব্ারা আ া  হল eবং িনেজেদর গৃেহ uপুড় হেয় পেড় 

রiল।  

49. আিম আ’দ o সামুদেক ধব্ংস কের িদেয়িছ। তােদর বাড়ী-ঘর েথেকi তােদর aব া েতামােদর জানা হেয় েগেছ। 

শয়তান তােদর কর্মেক তােদর দৃি েত সুেশািভত কেরিছল, aতঃপর তােদরেক সৎপথ aবলমব্েন বাধা িদেয়িছল eবং 

তারা িছল হুিশয়ার।  

4৯. আিম কারুন, েফরাuন o হামানেক ধব্ংস কেরিছ। মূসা তােদর কােছ সু  িনদর্শনাবলী িনেয় আগমন কেরিছল 

aতঃপর তারা েদেশ দ  কেরিছল। িক  তারা িজেত যায়িন।  

51. আিম েতয্কেকi তার aপরােধর কারেণ পাকড়াo কেরিছ। তােদর কারo িত ে রণ কেরিছ রসহ চ  

বাতাস, কাuেক েপেয়েছ ব পাত, কাuেক আিম িবলীন কেরিছ ভূগের্ভ eবং কাuেক কেরিছ িনমি ত। আ াহ্ তােদর 

িত যুলুম করার িছেলন না; িক  তারা িনেজরাi িনেজেদর িত যুলুম কেরেছ।  

52. যারা আ াহ্র পিরবের্ত aপরেক সাহা কারীরূেপ হণ কের তােদর uদাহরণ মাকড়সা। েস ঘর বানায়। আর সব 

ঘেরর মে  মাকড়সার ঘরi েতা aিধক দুরব্ল, যিদ তারা জানত।  

53. তারা আ াহ্র পিরবের্ত যা িকছুেক ডােক, আ াহ্ তা জােনন। িতিন শি শালী, াময়।  

54. e সকল uদাহরণ আিম মানুেষর জে  েদi; িক  ানীরাi তা েবােঝ।  

55. আ াহ্ যথার্থরূেপ নেভাম ল o ভূম ল সৃি  কেরেছন। eেত িনদর্শন রেয়েছ ঈমানদার স দােয়র জে ।  

“পারা 32” 
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56. আপিন আপনার িত তয্ািদ  িকতাব পাঠ করুন eবং নামায কােয়ম করুন। িন য় নামায a ীল o গির্হত কা  

েথেক িবরত রােখ। আ াহ্র রণ সরব্ে । আ াহ্ জােনন েতামরা যা কর।  

57. েতামরা িকতাবধারীেদর সােথ তর্ক-িবতর্ক করেব না, িক  u ম প ায়; তেব তােদর সােথ নয়, যারা তােদর মে  

েব-iনসাফ। eবং বল, আমােদর িত o েতামােদর িত যা নািযল করা হেয়েছ, তােত আমরা িবশব্াস াপন কেরিছ। 

আমােদর uপা  o েতামােদর uপা  eকi eবং আমরা ারi আ াবহ।  

58. eভােবi আিম আপনার িত িকতাব aবর্তীণ কেরিছ। aতঃপর যােদর েক আিম িকতাব িদেয়িছলাম, তারা eেক 

েমেন চেল eবং eেদরo (ম াবাসীেদরo) েকu েকu eেত িবশব্াস রােখ। েকবল কােফররাi আমার আয়াতসমূহ 

aসব্ীকার কের।  

59. আপিন েতা eর পূেরব্ েকান িকতাব পাঠ কেরনিন eবং সব্হাত দব্ারা েকান িকতাব িলেখনিন। eরূপ হেল িম াবাদীরা 

aব i সে হ েপাষণ করত।  

5৯. বরং যােদরেক ান েদয়া হেয়েছ, তােদর a ের iহা (েকারআন) েতা  আয়াত। েকবল েব-iনসাফরাi আমার 

আয়াতসমূহ aসব্ীকার কের।  

61. তারা বেল, তার পালনকর্তার প  েথেক তার িত িকছু িনদর্শন aবতীর্ণ হল না েকন? বলুন, িনদর্শন েতা   আ াহ্

র i াধীন। আিম েতা eকজন সু  সতর্ককারী মা ।  

62. eটািক তােদর জে  যেথ  নয় েয, আিম আপনার িত িকতাব নািযল কেরিছ, যা তােদর কােছ পাঠ করা হয়। 

eেত aব i িবশব্াসী েলাকেদর জে  রহমত o uপেদশ আেছ।  

63. বলুন, আমার মে  o েতামােদর মে  আ াহ্i সা ীরূেপ যেথ । িতিন জােনন যা িকছু নেভাম েল o ভূম েল 

আেছ। আর যারা িম ায় িবশব্াস কের o আ াহেক aসব্ীকার কের, তারাi িত ।  

64. তারা আপনােক আযাব তব্রািনব্ত করেত বেল। যিদ আযােবর সময় িনর্ধািরত না থাকত, তেব আযাব তােদর uপর 

eেস েযত। িন য়i আকি কভােব তােদর কােছ আযাব eেস যােব, তােদর খবরo থাকেব না।  

65. তারা আপনােক আযাব তব্রািনব্ত করেত বেল; aথচ জাহা াম কােফরেদরেক েঘরাo করেছ।  

66. েযিদন আযাব তােদরেক েঘরাo করেব মাথার uপর েথেক eবং পােয়র নীচ েথেক। আ াহ্ বলেলন, েতামরা যা 

করেত, তার সব্াদ হণ কর।  

67. েহ আমার ঈমানদার বা াগণ, আমার পৃিথবী শ । aতeব েতামরা আমারi iবাদত কর।  
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68. জীবমা i মৃতুয্র সব্াদ হণ করেব। aতঃপর েতামরা আমারi কােছ তয্াবির্তত হেব।  

69. যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের, আিম aব i তােদরেক জা ােতর সুu  াসােদ ান েদব, যার তলেদেশ 

নদীসমূহ বািহত। েসখােন তারা িচরকাল থাকেব। কত u ম পুর ার কর্মীেদর।  

6৯. যারা সবুর কের eবং তােদর পালনকর্তার uপর ভরসা কের।  

71. eমন aেনক জ  আেছ, যারা তােদর খা  সি ত রােখ না। আ াহ্i িরিযক েদন তােদরেক eবং েতামােদরেকo। 

িতিন সরব্ে াতা, সরব্ ।  

72. যিদ আপিন তােদরেক িজে স কেরন, েক নেভাম ল o ভূ-ম ল সৃি  কেরেছ, চ  o সূ েক কের্ম িনেয়ািজত 

কেরেছ? তেব তারা aব i বলেব আ াহ্। তাহেল তারা েকাথায় ঘুের েবড়াে ?  

73. আ াহ্ ার বা ােদর মে  যার জ  i া িরিযক শ  কের েদন eবং যার জ  i া াস কেরন। িন য়, 

আ াহ্ সরব্িবষেয় স ক পির াত।  

74. যিদ আপিন তােদরেক িজে স কেরন, েক আকাশ েথেক বাির বর্ষণ কের, aতঃপর তা দব্ারা মািটেক uহার মৃত 

হoয়ার পর স ীিবত কের? তেব তারা aব i বলেব, আ াহ্। বলুন, সম  শংসা আ াহ্রi। িক  তােদর aিধকাংশi 

তা েবােঝ না।  

75. ei পাির্থব জীবন ীড়া-েকৗতুক €ব েতা িকছুi নয়। পরকােলর গৃহi কৃত জীবন; যিদ তারা জানত।  

76. তারা যখন জলযােন আেরাহণ কের তখন eকিন ভােব আ াহেক ডােক। aতঃপর িতিন যখন েল eেন তােদরেক 

u ার কেরন, তখনi তারা শরীক করেত থােক।  

77. যােত তারা তােদর িত আমার দান aসব্ীকার কের eবং েভাগ-িবলােস ডুেব থােক। সতব্রi তারা জানেত পারেব।  

78. তারা িক েদেখ না েয, আিম eকিট িনরাপদ আ য় ল কেরিছ। aথচ eর চতুপাের্শব্ যারা আেছ, তােদর uপর 

আ মণ করা হয়। তেব িক তারা িম ায়i িবশব্াস করেব eবং আ াহ্র েনয়ামত aসব্ীকার করেব?  

79. েয আ াহ্ স ের্ক িম া কথা গেড় aথবা তার কােছ সতয্ আসার পর তােক aসব্ীকার কের, তার িক রণ রাখা 

uিচত নয় েয, জাহা ামi েসসব কােফেরর আ য় ল হেব?  

7৯. যারা আমার পেথ সাধনায় আ িনেয়াগ কের, আিম aব i তােদরেক আমার পেথ পিরচািলত করব। িন য় 

আ াহ্ সৎকর্মপরায়ণেদর সােথ আেছন।  
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41. রূম 

2. আিলফ-লাম-মীম,  

3. েরামকরা পরািজত হেয়েছ,  

4. িনকটবর্তী eলাকায় eবং তারা তােদর পরাজেয়র পর aিতসতব্র িবজয়ী হেব,  

5. কেয়ক বছেরর মে । a -প ােতর কাজ আ াহ্র হােতi। েসিদন মুিমনগণ আনি ত হেব।  

6. আ াহ্র সাহাে । িতিন যােক i া সাহা  কেরন eবং িতিন পরা মশালী, পরম দয়ালু।  

7. আ াহ্র িত িত হেয় েগেছ। আ াহ্ তার িত িত েখলাফ করেবন না। িক  aিধকাংশ েলাক জােন না।  

8. তারা পাির্থব জীবেনর বািহয্ক িদক জােন eবং তারা পরকােলর খবর রােখ না।  

9. তারা িক তােদর মেন েভেব েদেখ না েয, আ াহ্ নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছু সৃি  কেরেছন 

যথাযথরূেপ o িনির্দ  সমেয়র জ , িক  aেনক মানুষ তােদর পালনকর্তার সা ােত aিবশব্াসী।  

৯. তারা িক পৃিথবীেত মণ কের না aতঃপর েদেখ না েয; তােদর পূরব্বর্তীেদর পিরণাম িক িক হেয়েছ? তারা তােদর 

চাiেত শি শালী িছল, তারা যমীন চাষ করত eবং তােদর চাiেত েবশী আবাদ করত। তােদর কােছ তােদর রসূলগণ 

সু  িনের্দশ িনেয় eেসিছল। ব তঃ আ াহ্ তােদর িত জুলুমকারী িছেলন না। িক  তারা িনেজরাi িনেজেদর িত 
জুলুম কেরিছল।  

21. aতঃপর যারা ম  কর্ম করত, তােদর পিরণাম হেয়েছ ম । কারণ, তারা আ াহ্র আয়াতসমূহেক িম া বলত eবং 

েসগুেলা িনেয় ঠা া-িব প করত।  

22. আ াহ্ থমবার সৃি  কেরন, aতঃপর িতিন পুনরায় সৃি  করেবন। eরপর েতামরা ারi িদেক তয্াবির্তত হেব।  

23. েয িদন েকয়ামত সংঘিটত হেব, েসিদন aপরাধীরা হতাশ হেয় যােব।  

24. তােদর েদবতা গুেলার মে  েকu তােদর সুপািরশ করেব না। eবং তারা তােদর েদবতােক aসব্ীকার করেব।  

25. েযিদন েকয়ামত সংঘিটত হেব, েসিদন মানুষ িবভ  হেয় পড়েব।  

26. যারা িবশব্াস াপন কেরেছ o সৎকর্ম কেরেছ, তারা জা ােত সমাদৃত হেব;  
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27. আর যারা কােফর eবং আমার আয়াতসমূহ o পরকােলর সা াতকারেক িম া বলেছ, তােদরেকi আযােবর মে  

uপি ত করা হেব।  

28. aতeব, েতামরা আ াহর পিব তা রণ কর স য্ায় o সকােল,  

29. eবং aপরাে  o ম াে । নেভাম ল o ভূম েল, ারi সংসা।  

2৯. িতিন মৃত েথেক জীিবতেক বিহর্গত কেরন জীিবত েথেক মৃতেক বিহর্গত কেরন, eবং ভূিমর মৃতুয্র পর তােক 

পুনরুি িবত কেরন। eভােব েতামরা uি ত হেব।  

31. ার িনদর্শনাবলীর মে  eক িনদর্শন ei েয, িতিন মািট েথেক েতামােদর সৃি  কেরেছন। eখন েতামরা মানুষ, 

পৃিথবীেত ছিড়েয় আছ।  

32. আর eক িনদর্শন ei েয, িতিন েতামােদর জে  েতামােদর ম  েথেক েতামােদর সংিগনীেদর সৃি  কেরেছন, যােত 

েতামরা তােদর কােছ শাি েত থাক eবং িতিন েতামােদর মে  পারসপিরক স ীিত o দয়া সৃি  কেরেছন। িন য় eেত 
িচ াশীল েলাকেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

33. ার আর o eক িনদর্শন হে  নেভাম ল o ভূম েলর সৃি  eবং েতামােদর ভাষা o বের্ণর €বিচ । িন য় eেত 

ানীেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

34. ার আরo িনদর্শনঃ রােত o িদেন েতামােদর িন া eবং ার কৃপা aেনব্ষণ। িন য় eেত মেনােযাগী স দােয়র 

জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

35. ার আরo িনদর্শনঃ িতিন েতামােদরেক েদখান িবদুয্ৎ, ভয় o ভরসার জে  eবং আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরন, 

aতঃপর ত ারা ভূিমর মৃতুয্র পর তােক পুনরুি িবত কেরন। িন য় eেত বুি মান েলাকেদর জে  িনদর্শনাবলী 
রেয়েছ।  

36. ার a তম িনদর্শন ei েয, ারi আেদেশ আকাশ o পৃিথবী িতি ত আেছ। aতঃপর যখন িতিন মািট েথেক 

uঠার জে  েতামােদর ডাক েদেবন, তখন েতামরা uেঠ আসেব।  

37. নেভাম েল o ভুম েল যা িকছু আেছ, সব ারi। সবাi ার আ াবহ।  

38. িতিনi থমবার সৃি েক aি েতব্ আনয়ন কেরন, aতঃপর িতিন সৃি  করেবন। eটা ার জে  সহজ। আকাশ o 

পৃিথবীেত সেরব্া  ম াদা ারi eবং িতিনi পরা মশালী, াময়।  
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39. আ াহ্ েতামােদর জে  েতামােদরi ম  েথেক eকিট দৃ া  বর্ণনা কেরেছনঃ েতামােদর আিম েয রুযী িদেয়িছ, 

েতামােদর aিধকারভু  দাস-দাসীরা িক তােত েতামােদর সমান সমান aংশীদার? েতামরা িক তােদরেক েসরূপ ভয় কর, 

েযরূপ িনেজেদর েলাকেক ভয় কর? eমিনভােব আিম সমঝদার স দােয়র জে  িনদর্শনাবলী িব ািরত বর্ণনা কির।  

3৯. বরং যারা েয-iনসাফ, তারা a ানতাবশতঃ তােদর েখয়াল-খূশীর aনুসরণ কের থােক। aতeব, আ াহ্ যােক 

পথ  কেরন, তােক েক েবাঝােব? তােদর েকান সাহা কারী েনi।  

41. তুিম eকিন  ভােব িনেজেক ধের্মর uপর িতি ত রাখ। eটাi আ াহ্র কৃিত, যার uপর িতিন মানব সৃি  

কেরেছন। আ াহ্র সৃি র েকান পিরবর্তন েনi। eটাi সরল ধর্ম। িক  aিধকাংশ মানুষ জােন না।  

42. সবাi ার aিভমুখী হo eবং ভয় কর, নামায কােয়ম কর eবং মুশিরকেদর a র্ভু  হেয়া না।  

43. যারা তােদর ধের্ম িবেভদ সৃি  কেরেছ eবং aেনক দেল িবভ  হেয় পেড়েছ। েতয্ক দলi িনজ িনজ মতবাদ িনেয় 

u িসত।  

44. মানুষেক যখন দুঃখ-ক  র্শ কের, তখন তারা তােদর পালনকর্তােক আহবান কের। aতঃপর িতিন যখন 

তােদরেক রহমেতর সব্াদ আসব্াদন করান, তখন তােদর eকদল তােদর পালনকর্তার সােথ িশরক করেত থােক,  

45. যােত তারা aসব্ীকার কের যা আিম তােদরেক িদেয়িছ। aতeব, মজা লুেট নাo, সতব্রi জানেত পারেব।  

46. আিম িক তােদর কােছ eমন েকান দলীল নািযল কেরিছ, েয তােদরেক আমার শরীক করেত বেল?  

47. আর যখন আিম মানুষেক রহমেতর সব্াদ আসব্াদন করাi, তারা তােত আনি ত হয় eবং তােদর কৃতকের্মর ফেল 

যিদ তােদরেক েকান দুদর্শা পায়, তেব তারা হতাশ হেয় পেড়।  

48. তারা িক েদেখ না েয, আ াহ্ যার জে  i া িরিযক বির্ধত কেরন eবং াস কেরন। িন য় eেত িবশব্াসী 

স দােয়র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

49. আ ীয়-সব্জনেক তােদর া  িদন eবং িমসকীন o মুসািফরেদরo। eটা তােদর জে  u ম, যারা আ াহ্র স ি  

কামনা কের। তারাi সফলকাম।  

4৯. মানুেষর ধন-স েদ েতামােদর ধন-স দ বৃি  পােব, ei আশায় েতামরা সুেদ যা িকছু দাo, আ াহ্র কােছ তা 

বৃি  পায় না। প া ের, আ াহ্র স ি  লােভর আশায় পিব  a ের যারা িদেয় থােক, aতeব, তারাi িদব্গুণ লাভ কের।  
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51. আ াহ্i েতামােদর সৃি  কেরেছন, aতঃপর িরিযক িদেয়েছন, eরপর েতামােদর মৃতুয্ েদেবন, eরপর েতামােদর 

জীিবত করেবন। েতামােদর শরীকেদর মে  eমন েকu আেছ িক, েয eসব কােজর মে  েকান eকিটo করেত পারেব? 

তারা যােক শরীক কের, আ াহ্ তা েথেক পিব  o মহান।  

52. েল o জেল মানুেষর কৃতকের্মর দরুন িবপ য় ছিড়েয় পেড়েছ। আ াহ্ তােদরেক তােদর কের্মর শাি  আসব্াদন 

করােত চান, যােত তারা িফের আেস।  

53. বলুন, েতামরা পৃিথবীেত পির মণ কর eবং েদখ েতামােদর পুরব্বর্তীেদর পিরণাম িক হেয়েছ। তােদর aিধকাংশi 

িছল মুশিরক।  

54. েয িদবস আ াহ্র প  েথেক তয্াহৃত হবার নয়, েসi িদবেসর পূেরব্ আপিন সরল ধের্ম িনেজেক িতি ত করুন। 

েসিদন মানুষ িবভ  হেয় পড়েব।  

55. েয কুফরী কের, তার কফুেরর জে  েস-i দায়ী eবং েয সৎকর্ম কের, তারা িনেজেদর পথi শুধের িনে ।  

56. যারা িবশব্াস কেরেছ o সৎকর্ম কেরেছ যােত, আ াহ্ তা’আলা তােদরেক িনজ aনু েহ িতদান েদন। িন য় িতিন 

কােফরেদর ভালবােসন না।  

57. ার িনদর্শনসমূেহর মে  eকিট ei েয, িতিন সুসংবাদবাহী বা  ে রণ কেরন, যােত িতিন ার aনু হ েতামােদর 

আসব্াদন করান eবং যােত ার িনের্দেশ জাহাজসমূহ িবচরণ কের eবং যােত েতামরা ার aনু হ তালাশ কর eবং ার 
িত কৃত  হo।  

58. আপনার পূেরব্ আিম রসূলগণেক ােদর িনজ িনজ স দােয়র কােছ ে রণ কেরিছ। ারা তােদর কােছ সু  

িনদর্শনাবলী িনেয় আগমন কেরন। aতঃপর যারা পাপী িছল, তােদর আিম শাি  িদেয়িছ। মুিমনেদর সাহা  করা আমার 

দািয়তব্।  

59. িতিন আ াহ্, িযিন বা  ে রণ কেরন, aতঃপর তা েমঘমালােক স ািরত কের। aতঃপর িতিন েমঘমালােক েযভােব 

i া আকােশ ছিড়েয় েদন eবং তােক ের ের রােখন। eরপর তুিম েদখেত পাo তার ম  েথেক িনর্গত হয় বৃি ধারা। 
িতিন ার বা ােদর মে  যােদরেক i া ে ৗছান; তখন তারা আনি ত হয়।  

5৯. তারা থম েথেকi তােদর িত ei বৃি  বির্ষত হoয়ার পূেরব্ িনরাশ িছল।  

61. aতeব, আ াহ্র রহমেতর ফল েদেখ নাo, িকভােব িতিন মািটর মৃতুয্র পর তােক জীিবত কেরন। িন য় িতিন 

মৃতেদরেক জীিবত করেবন eবং িতিন সব িকছুর uপর সরব্শি মান। 
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62. আিম যিদ eমন বা  ে রণ কির যার ফেল তারা শ েক হলেদ হেয় েযেত েদেখ, তখন েতা তারা aব i aকৃত  

হেয় যায়।  

63. aতeব, আপিন মৃতেদরেক েশানােত পারেবন না eবং বিধরেকo আহবান েশানােত পারেবন না, যখন তারা পৃ  

দর্শন কের।  

64. আপিন a েদরo তােদর পথ তা েথেক পথ েদখােত পারেবন না। আপিন েকবল তােদরi েশানােত পারেবন, যারা 

আমার আয়াতসমূেহ িবশব্াস কের। কারন তারা মুসলমান।  

65. আ াহ্ িতিন দূরব্ল aব ায় েতামােদর সৃি  কেরন aতঃপর দূরব্লতার পর শি দান কেরন, aতঃপর শি র পর 

েদন দুরব্লতা o বার্ধকয্। িতিন যা i া সৃি  কেরন eবং িতিন সরব্ , সরব্শি মান। 

66. েযিদন েকয়ামত সংঘিটত হেব, েসিদন aপরাধীরা কসম েখেয় বলেব েয, eক মুহুের্তরo েবশী aব ান কিরিন। 

eমিনভােব তারা সতয্িবমুখ হত।  

67. যােদর ান o ঈমান েদয়া হেয়েছ, তারা বলেব আমরা আ াহ্র িকতাব মেত পুনরু ান িদবস প  aব ান 

কেরিছ। eটাi পুনরু ান িদবস, িক  েতামরা তা জানেত না।  

68. েসিদন জােলমেদর oযর-আপি  তােদর েকান uপকাের আসেব না eবং তoবা কের আ াহ্র স ি  লােভর 

সুেযাগo তােদর েদয়া হেব না।  

69. আিম ei েকারআেন মানুেষর জ  সরব্ কার দৃ া  বর্ণনা কেরিছ। আপিন যিদ তােদর কােছ েকান িনদর্শন 

uপি ত কেরন, তেব কােফররা aব i বলেব, েতামরা সবাi িম াপ ী।  

6৯. eমিনভােব আ াহ্ ানহীনেদর হৃদয় েমাহরাি ত কের েদন।  

71. aতeব, আপিন সবুর করুন। আ াহ্র oয়াদা সতয্। যারা িবশব্াসী নয়, তারা েযন আপনােক িবচিলত করেত না 

পাের।  

42. েলাকমান 

2. আিলফ-লাম-মীম।  

3. eগুেলা াময় িকতােবর আয়াত।  

4. েহদােয়ত o রহমত সৎকর্মপরায়ণেদর জ ।  
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5. যারা সালাত কােয়ম কের, যাকাত েদয় eবং আেখরাত স ের্ক দৃঢ় িবশব্াস রােখ।  

6. eসব েলাকi তােদর পরoয়ারেদগােরর তরফ েথেক আগত েহদােয়েতর uপর িতি ত eবং eরাi সফলকাম।  

7. eকে ণীর েলাক আেছ যারা মানুষেক আ াহ্র পথ েথেক পথ  করার uে েশ aবা র কথাবার্তা সং হ কের 

a ভােব eবং uহােক িনেয় ঠা া-িব প কের। eেদর জ  রেয়েছ aবমাননাকর শাি ।  

8. যখন oেদর সামেন আমার আয়তসমূহ পাঠ করা হয়, তখন oরা দে র সােথ eমনভােব মুখ িফিরেয় েনয়, েযন oরা 

তা শুনেতi পায়িন aথবা েযন oেদর দু’কান বিধর। সুতরাং oেদরেক ক দায়ক আযােবর সংবাদ দাo।  

9. যারা ঈমান আেন আর সৎকাজ কের তােদর জ  রেয়েছ েনয়ামেত ভরা জা াত। 

৯. েসখােন তারা িচরকাল থাকেব। আ াহ্র oয়াদা যথার্থ। িতিন পরা মশালী o াময়।  

21. িতিন খুিটঁ  তীত আকাশম লী সৃি  কেরেছন; েতামরা তা েদখছ। িতিন পৃিথবীেত াপন কেরেছন পরব্তমালা, যােত 

পৃিথবী েতামােদরেক িনেয় ঢেল না পেড় eবং eেত ছিড়েয় িদেয়েছন সরব্ কার জ । আিম আকাশ েথেক পািন বর্ষণ 
কেরিছ, aতঃপর তােত uদগত কেরিছ সরব্ কার ক াণকর uি দরািজ।  

22. eটা আ াহ্র সৃি ; aতঃপর িতিন তীত aে রা যা সৃি  কেরেছ, তা আমােক েদখাo। বরং জােলমরা সু  

পথ তায় পিতত আেছ।  

23. আিম েলাকমানেক া দান কেরিছ ei মের্ম েয, আ াহ্র িত কৃত  হo। েয কৃত  হয়, েস েতা েকবল িনজ 

ক ােনর জ i কৃত  হয়। আর েয aকৃত  হয়, আ াহ্ aভাবমু , শংিসত।  

24. যখন েলাকমান uপেদশ েল তার পু েক বললঃ েহ বৎস, আ াহ্র সােথ শরীক কেরা না। িন য় আ াহ্র সােথ 

শরীক করা মহা a ায়।  

25. আর আিম মানুষেক তার িপতা-মাতার সােথ সদব্য্বহােরর েজার িনের্দশ িদেয়িছ। তার মাতা তােক কে র পর ক  

কের গের্ভ ধারণ কেরেছ। তার দুধ ছাড়ােনা দু বছের হয়। িনের্দশ িদেয়িছ েয, আমার িত o েতামার িপতা-মতার িত 

কৃত  হo। aবেশেষ আমারi িনকট িফের আসেত হেব।  

26. িপতা-মাতা যিদ েতামােক আমার সােথ eমন িবষয়েক শরীক ি র করেত পীড়াপীিড় কের, যার ান েতামার েনi; 

তেব তুিম তােদর কথা মানেব না eবং দুিনয়ােত তােদর সােথ স ােব সহaব ান করেব। েয আমার aিভমুখী হয়, তার 

পথ aনুসরণ করেব। aতঃপর েতামােদর তয্াবর্তন আমারi িদেক eবং েতামরা যা করেত, আিম েস িবষেয় 

েতামােদরেক াত করেবা।  
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27. েহ বৎস, েকান ব  যিদ সিরষার দানা পিরমাণo হয় aতঃপর তা যিদ থােক র গের্ভ aথবা আকােশ aথবা ভূ-

গের্ভ, তেব আ াহ্ তাo uপি ত করেবন। িন য় আ াহ্ েগাপন েভদ জােনন, সবিকছুর খবর রােখন।  

28. েহ বৎস, নামায কােয়ম কর, সৎকােজ আেদশ দাo, ম কােজ িনেষধ কর eবং িবপদাপেদ সবুর কর। িন য় eটা 

সাহিসকতার কাজ।  

29. aহংকারবেশ তুিম মানুষেক aব া কেরা না eবং পৃিথবীেত গরব্ভের পদচারণ কেরা না। িন য় আ াহ্ েকান 

দাি ক aহংকারীেক পছ  কেরন না।  

2৯. পদচারণায় ম বির্ততা aবলমব্ন কর eবং ক সব্র নীচু কর। িনঃসে েহ গাধার সব্রi সরব্ােপ া a ীিতকর।  

31. েতামরা িক েদখ না আ াহ্ নেভাম ল o ভূ-ম েল যািকছু আেছ, সবi েতামােদর কােজ িনেয়ািজত কের িদেয়েছন 

eবং েতামােদর িত ার কা  o a কা  েনয়ামতসমূহ পিরপূর্ন কের িদেয়েছন? eমন েলাক o আেছ; যারা ান, 

পথিনের্দশ o u ল িকতাব ছাড়াi আ াহ্ স ের্ক বাক িবত া কের।  

32. তােদরেক যখন বলা হয়, আ াহ্ যা নািযল কেরেছন, েতামরা তার aনুসরণ কর, তখন তারা বেল, বরং আমরা 

আমােদর পূরব্পুরুষেদরেক েয িবষেয়র uপর েপেয়িছ, তারi aনুসরণ করব। শয়তান যিদ তােদরেক জাহা ােমর শাি র 

িদেক দাoয়াত েদয়, তবুo িক?  

33. েয ি  সৎকর্মপরায়ণ হেয় সব্ীয় মুখম লেক আ াহ্ aিভমূখী কের, েস eক মজবুত হাতল ধারণ কের, সকল 

কের্মর পিরণাম আ াহ্র িদেক।  

34. েয ি  কুফরী কের তার কুফরী েযন আপনােক িচি ত না কের। আমারi িদেক তােদর তয্াবর্তন, aতঃপর 

আিম তােদর কর্ম স ের্ক তােদরেক aবিহত করব। a ের যা িকছু রেয়েছ, েস স ের্ক আ াহ্ সিবেশষ পির াত।  

35. আিম তােদরেক সব্ কােলর জে  েভাগিবলাস করেত েদব, aতঃপর তােদরেক বা  করব গুরুতর শাি  েভাগ 

করেত।  

36. আপিন যিদ তােদরেক িজে স কেরন, নেভাম ল o ভূ-ম ল েক সৃি  কেরেছ? তারা aব i বলেব, আ াহ্। 

বলুন, সকল শংসাi আ াহ্র। বরং তােদর aিধকাংশi ান রােখ না।  

37. নেভাম ল o ভূ-ম েল যা িকছু রেয়েছ সবi আ াহ্র। আ াহ্ aভাবমু , শংিসত।  

38. পৃিথবীেত যত বৃ  আেছ, সবi যিদ কলম হয় eবং সমুে র সােথo সাত সমু  যু  হেয় কািল হয়, তবুo ার 

বাকয্াবলী িলেখ েশষ করা যােব না। িন য় আ াহ্ পরা মশালী, াময়।  
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39. েতামােদর সৃি  o পুনরু ান eকিট মা  াণীর সৃি  o পুনরু ােনর সমান €ব নয়। িন য় আ াহ্ সব িকছু 

েশােনন, সবিকছু েদেখন।  

3৯. তুিম িক েদখ না েয, আ াহ্ রাি েক িদবেস িব  কেরন eবং িদবসেক রাি েত িব  কেরন? িতিন চ  o 

সূ েক কােজ িনেয়ািজত কেরেছন। েতয্েকi িনির্দ কাল প  পির মণ কের। তুিম িক আরo েদখ না েয, েতামরা যা 

কর, আ াহ্ তার খবর রােখন?  

41. eটাi মাণ েয, আ াহ্-i সতয্ eবং আ াহ্ তীত তারা যােদর পূজা কের সব িম া। আ াহ্ সেরব্া , মহান।  

42. তুিম িক েদখ না েয, আ াহ্র aনু েহ জাহাজ সমুে  চলাচল কের, যােত িতিন েতামােদরেক ার িনদর্শনাবলী 

দর্শন কেরন? িন য় eেত েতয্ক সহনশীল, কৃত  ি র জে  িনদর্শন রেয়েছ।  

43. যখন তােদরেক েমঘমালা সদৃশ তরংগ আ ািদত কের েনয়, তখন তারা ািট মেন আ াহেক ডাকেত থােক। 

aতঃপর িতিন যখন তােদরেক লভােগর িদেক u ার কের আেনন, তখন তােদর েকu েকu সরল পেথ চেল। েকবল 

িম াচারী, aকৃত  ি i আমার িনদর্শনাবলী aসব্ীকার কের।  

44. েহ মানব জািত! েতামরা েতামােদর পালনকর্তােক ভয় কর eবং ভয় কর eমন eক িদবসেক, যখন িপতা পুে  র 

েকান কােজ আসেব না eবং পু o তার িপতার েকান uপকার করেত পারেব না। িনঃসে েহ আ াহ্র oয়াদা সতয্। 
aতeব, পাির্থব জীবন েযন েতামােদরেক ে াকা না েদয় eবং আ াহ্ স ের্ক তারক শয়তানo েযন েতামােদরেক 

তািরত না কের।  

45. িন য় আ াহ্র কােছi েকয়ামেতর ান রেয়েছ। িতিনi বৃি  বর্ষণ কেরন eবং গর্ভাশেয় যা থােক, িতিন তা 

জােনন। েকu জােন না আগামীকাল েস িক uপার্জন করেব eবং েকu জােন না েকান েদেশ েস মৃতুয্বরণ করেব। 
আ াহ্ সরব্ , সরব্িবষেয় স ক াত।  

43. েসজদাহ্ 

2. আিলফ-লাম-মীম।  

3. e িকতােবর aবতরণ িবশব্পালনকর্তার িনকট েথেক eেত েকান সে হ েনi।  

4. তারা িক বেল, eটা েস িম া রচনা কেরেছ? বরং eটা আপনার পালনকর্তার তরফ েথেক সতয্, যােত আপিন eমন 

eক স দায়েক সতর্ক কেরন, যােদর কােছ আপনার পূেরব্ েকান সতর্ককারী আেসিন। স বতঃ eরা সুপথ া  হেব।  
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5. আ াহ্ িযিন নেভাম ল, ভুম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছু ছয় িদেন সৃি  কেরেছন, aতঃপর িতিন আরেশ 

িবরাজমান হেয়েছন। িতিন তীত েতামােদর েকান aিভভাবক o সুপািরশকারী েনi। eরপরo িক েতামরা বুঝেব না?  

6. িতিন আকাশ েথেক পৃিথবী প  সম  কর্ম পিরচালনা কেরন, aতঃপর তা ার কােছ েপৗছেব eমন eক িদেন, যার 

পিরমাণ েতামােদর গণনায় হাজার বছেরর সমান।  

7. িতিনi দৃ  o aদৃে র ানী, পরা মশালী, পরম দয়ালু,  

8. িযিন ার েতয্কিট সৃি েক সু র কেরেছন eবং কাদামািট েথেক মানব সৃি র সূচনা কেরেছন। 

9. aতঃপর িতিন তার বংশধর সৃি  কেরন তু  পািনর িন াস েথেক।  

৯. aতঃপর িতিন তােক সুষম কেরন, তােত রূহ স ার কেরন eবং েতামােদরেক েদন কর্ণ, চ  o a ঃকরণ। েতামরা 

সামা i কৃত তা কাশ কর।  

21. তারা বেল, আমরা মািটেত িমি ত হেয় েগেলo পুনরায় নতুন কের সৃি  হব িক? বরং তারা তােদর পালনকর্তার 

সা াতেক aসব্ীকার কের।  

22. বলুন, েতামােদর াণ হরেণর দািয়েতব্ িনেয়ািজত েফেরশতা েতামােদর াণ হরণ করেব। aতঃপর েতামরা েতামােদর 

পালনকর্তার কােছ তয্াবির্তত হেব।  

23. যিদ আপিন েদখেতন যখন aপরাধীরা তােদর পালনকর্তার সামেন নতিশর হেয় বলেব, েহ আমােদর পালনকর্তা, 

আমরা েদখলাম o বণ করলাম। eখন আমােদরেক পািঠেয় িদন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়িবশব্াসী হেয় েগিছ।  

24. আিম i া করেল েতয্কেক সিঠক িদক িনের্দশ িদতাম; িক  আমার e uি  aবধািরত সতয্ েয, আিম িজন o 

মানব সকলেক িদেয় aব i জাহা াম পূর্ণ করব।  

25. aতeব e িদবসেক ভূেল যাoয়ার কারেণ েতামরা মজা আসব্াদন কর। আিমo েতামােদরেক ভুেল েগলাম। েতামরা 

েতামােদর কৃতকের্মর কারেণ ায়ী আযাব েভাগ কর।  

26. েকবল তারাi আমার আয়াতসমূেহর িত ঈমান আেন, যারা আয়াতসমূহ দব্ারা uপেদশ া  হেয় েসজদায় লুিটেয় 

পেড় eবং aহংকারমু  হেয় তােদর পালনকর্তার স শংস পিব তা বর্ণনা কের।  

27. তােদর পার্শব্ শ া েথেক আলাদা থােক। তারা তােদর পালনকর্তােক ডােক ভেয় o আশায় eবং আিম তােদরেক েয 

িরিযক িদেয়িছ, তা েথেক য় কের।  
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28. েকu জােন না তার জে  কৃতকের্মর িক িক নয়ন- ীিতকর িতদান লু ািয়ত আেছ।  

29. ঈমানদার ি  িক aবাে র aনুরূপ? তারা সমান নয়।  

2৯. যারা ঈমান আেন o সৎকর্ম কের, তােদর জে  রেয়েছ তােদর কৃতকের্মর আ ায়নসব্রূপ বসবােসর জা াত।  

31. প া ের যারা aবা  হয়, তােদর িঠকানা জাহা াম। যখনi তারা জাহা াম েথেক েবর হেত চাiেব, তখনi 

তােদরেক েসখান িফিরেয় েদয়া হেব eবং তােদরেক বলা হেব, েতামরা জাহা ােমর েয আযাবেক িম া বলেত, তার সব্াদ 

আসব্াদন কর।  

32. গুরু শাি র পূেরব্ আিম aব i তােদরেক লঘু শাি  আসব্াদন করাব, যােত তারা তয্াবর্তন কের।  

33. েয ি েক তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দব্ারা uপেদশ দান করা হয়, aতঃপর েস তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়, 

তার েচেয় যােলম আর েক? আিম aপরাধীেদরেক শাি  েদব।  

34. আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ, aতeব আপিন েকারআন াি র িবষেয় েকান সে হ করেবন না। আিম eেক বনী 

iসরাঈেলর জে  পথ দর্শক কেরিছলাম।  

35. তারা সবুর করত িবধায় আিম তােদর ম  েথেক েনতা মেনানীত কেরিছলাম, যারা আমার আেদেশ পথ দর্শন 

করত। তারা আমার আয়াতসমূেহ দৃঢ় িবশব্াসী িছল।  

36. তারা েয িবষেয় মত িবেরাধ করেছ, আপনার পালনকর্তাi েকয়ামেতর িদন েস িবষেয় তােদর মে  ফয়সালা 

েদেবন।  

37. eেত িক তােদর েচাখ েখােলিন েয, আিম তােদর পূেরব্ aেনক স দায়েক ধব্ংস কেরিছ, যােদর বাড়ী-ঘের eরা 

িবচরণ কের। aব i eেত িনদর্শনাবলী রেয়েছ। তারা িক েশােন না?  

38. তারা িক ল য্ কের না েয, আিম uষর ভূিমেত পািন বািহত কের শ  uদগত কির, যা েথেক খায় তােদর জ রা 

eবং তারা িক েদেখ না?  

39. তারা বেল েতামরা সতয্বাদী হেল বল; কেব হেব ei ফয়সালা?  

3৯. বলুন, ফয়সালার িদেন কােফরেদর ঈমান তােদর েকান কােজ আসেব না eবং তােদরেক aবকাশ o েদয়া হেব 

না।  

41. aতeব আপিন তােদর েথেক মুখ িফিরেয় িনন eবং aেপ া করুন, তারাo aেপ া করেছ।  
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44. আল্ আহযাব 

2. েহ নবী! আ াহেক ভয় করুন eবং কােফর o কপট িবশব্াসীেদর কথা মানেবন না। িন য় আ াহ্ সরব্ , াময়।  

3. আপনার পালনকর্তার প  েথেক যা aবতীর্ণ হয়, আপিন তার aনুসরণ করুন। িন য় েতামরা যা কর, আ াহ্ েস 

িবষেয় খবর রােখন।  

4. আপিন আ াহ্র uপর ভরসা করুন। কা িনরব্াহীরূেপ আ াহ্i যেথ ।  

5. আ াহ্ েকান মানুেষর মে  দুিট হৃদয় াপন কেরনিন। েতামােদর ীগণ যােদর সােথ েতামরা িযহার কর, তােদরেক 

েতামােদর জননী কেরনিন eবং েতামােদর েপা পু েদরেক েতামােদর পু  কেরনিন। eগুেলা েতামােদর মুেখর কথা মা । 
আ াহ্ ায় কথা বেলন eবং পথ দর্শন কেরন।  

6. েতামরা তােদরেক তােদর িপতৃপিরচেয় ডাক। eটাi আ াহ্র কােছ ায়স ত। যিদ েতামরা তােদর িপতৃ-পিরচয় না 

জান, তেব তারা েতামােদর ধর্মীয় ভাi o ব রূেপ গ  হেব। e াপাের েতামােদর েকান িবচুয্িত হেল তােত েতামােদর 

েকান েগানাহ েনi, তেব i াকৃত হেল িভ  কথা। আ াহ্ মাশীল, পরম দয়ালু।  

7. নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর aেপ া aিধক ঘিন  eবং ার ীগণ তােদর মাতা। আ াহ্র িবধান aনুযায়ী 

মুিমন o মুহািজরগেণর মে  যারা আ ীয়, তারা পরসপের aিধক ঘিন । তেব েতামরা যিদ েতামােদর ব েদর িত দয়া-

দাি  করেত চাo, করেত পার। eটা লoেহ-মাহফুেয িলিখত আেছ।  

8. যখন আিম পয়গমব্রগেণর কাছ েথেক, আপনার কাছ েথেক eবং নূহ, iবরাহীম, মূসা o মিরয়ম তনয় ঈসার কাছ 

েথেক a ীকার িনলাম eবং a ীকার িনলাম তােদর কাছ েথেক দৃঢ় a ীকার।  

9. সতয্বাদীেদরেক তােদর সতয্বািদতা স ের্ক িজ াসা করার জ । িতিন কােফরেদর জ  য ণাদায়ক শাি  ত 

েরেখেছন।  

৯. েহ মুিমনগণ! েতামরা েতামােদর িত আ াহ্র েনয়ামেতর কথা রণ কর, যখন শ বািহনী েতামােদর িনকটবর্তী 

হেয়িছল, aতঃপর আিম তােদর িবরুে  ঝ াবা  eবং eমন €স বািহনী ে রণ কেরিছলাম, যােদরেক েতামরা েদখেত 

না। েতামরা যা কর, আ াহ্ তা েদেখন।  

21. যখন তারা েতামােদর িনকটবর্তী হেয়িছল u  ভূিম o িন ভূিম েথেক eবং যখন েতামােদর দৃি ম হি ল, াণ 

ক াগত হেয়িছল eবং েতামরা আ াহ্ স ের্ক নানা িবরূপ ধারণা েপাষণ করেত শুরু করিছেল।  
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22. েস সমেয় মুিমনগণ পরীি ত হেয়িছল eবং ভীষণভােব কি ত হি ল।  

23. eবং যখন মুনািফক o যােদর a ের েরাগ িছল তারা বলিছল, আমােদরেক দ  আ াহ্ o রসূেলর িত িত 

তারণা €ব নয়।  

24. eবং যখন তােদর eকদল বেলিছল, েহ iয়াসেরববাসী, eটা িটকবার মত জায়গা নয়, েতামরা িফের চল। তােদরi 

eকদল নবীর কােছ aনুমিত ার্থনা কের বেলিছল, আমােদর বাড়ী-ঘর খািল, aথচ েসগুেলা খািল িছল না, পলায়ন 

করাi িছল তােদর i া।  

25. যিদ শ প  চতুির্দক েথেক নগের েবশ কের তােদর সােথ িমিলত হত, aতঃপর িবে াহ করেত েরািচত করত, 

তেব তারা aব i িবে াহ করত eবং তারা েমােটi িবলমব্ করত না।  

26. aথচ তারা পূেরব্ আ াহ্র সােথ a ীকার কেরিছল েয, তারা পৃ  দর্শন করেব না। আ াহ্র a ীকার স ের্ক 

িজ াসা করা হেব।  

27. বলুন! েতামরা যিদ মৃতুয্ aথবা হতয্া েথেক পলায়ন কর, তেব e পলায়ন েতামােদর কােজ আসেব না। তখন 

েতামােদরেক সামা i েভাগ করেত েদয়া হেব।  

28. বলুন! েক েতামােদরেক আ াহ্ েথেক র া করেব যিদ িতিন েতামােদর aম ল i া কেরন aথবা েতামােদর িত 

aনুক ার i া? তারা আ াহ্ তীত িনেজেদর েকান aিভভাবক o সাহা দাতা পােব না।  

29. আ াহ্ খুব জােনন েতামােদর মে  কারা েতামােদরেক বাধা েদয় eবং কারা তােদর ভাiেদরেক বেল, আমােদর 

কােছ eস। তারা কমi যু  কের।  

2৯. তারা েতামােদর িত কু ােবাধ কের। যখন িবপদ আেস, তখন আপিন েদখেবন মৃতুয্ভেয় aেচতন ি র মত েচাখ 

uি েয় তারা আপনার িত তাকায়। aতঃপর যখন িবপদ টেল যায় তখন তারা ধন-স দ লােভর আশায় েতামােদর সােথ 

বাকচাতুরীেত aবতীর্ণ হয়। তারা মুিমন নয়। তাi আ াহ্ তােদর কর্মসমূহ িন ল কের িদেয়েছন। eটা আ াহ্র জে  
সহজ।  

31. তারা মেন কের শ বািহনী চেল যায়িন। যিদ শ বািহনী আবার eেস পেড়, তেব তারা কামনা করেব েয, যিদ 

তারা মরুবাসীেদর ম  েথেক েতামােদর সংবাদািদ েজেন িনত, তেবi ভাল হত। তারা েতামােদর মে  aব ান করেলo 

যু  সামা i করত।  
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32. যারা আ াহ্ o েশষ িদবেসর আশা রােখ eবং আ াহেক aিধক রণ কের, তােদর জে  রসূলু াহর মে  u ম 

নমুনা রেয়েছ।  

33. যখন মুিমনরা শ বািহনীেক েদখল, তখন বলল, আ াহ্ o ার রসূল eরi oয়াদা আমােদরেক িদেয়িছেলন eবং 

আ াহ্ o ার রসূল সতয্ বেলেছন। eেত তােদর ঈমান o আ সমর্পণi বৃি  েপল।  

34. মুিমনেদর মে  কতক আ াহ্র সােথ কৃত oয়াদা পূর্ণ কেরেছ। তােদর েকu েকu মৃতুয্বরণ কেরেছ eবং েকu 

েকu তী া করেছ। তারা তােদর সংক  েমােটi পিরবর্তন কেরিন।  

35. eটা eজ  যােত আ াহ্, সতয্বাদীেদরেক তােদর সতয্বািদতার কারেণ িতদান েদন eবং i া করেল 

মুনােফকেদরেক শাি  েদন aথবা মা কেরন। িন য় আ াহ্ মাশীল, পরম দয়ালু।  

36. আ াহ্ কােফরেদরেক াব ায় িফিরেয় িদেলন। তারা েকান ক াণ পায়িন। যু  করার জ  আ াহ্ মুিমনেদর 

জে  যেথ  হেয় েগেছন। আ াহ্ শি ধর, পরা মশালী।  

37. িকতাবীেদর মে  যারা কােফরেদর পৃ েপাষকতা কেরিছল, তােদরেক িতিন তােদর দূর্গ েথেক নািমেয় িদেলন eবং 

তােদর a ের ভীিত িনে প করেলন। ফেল েতামরা eকদলেক হতয্া করছ eবং eকদলেক ব ী করছ।  

38. িতিন েতামােদরেক তােদর ভূিমর, ঘর-বাড়ীর, ধন-স েদর eবং eমন eক ভূ-খে র মািলক কের িদেয়েছন, 

েযখােন েতামরা aিভযান করিন। আ াহ্ সরব্িবষেয়াপির সরব্শি মান।  

39. েহ নবী, আপনার প ীগণেক বলুন, েতামরা যিদ পাির্থব জীবন o তার িবলািসতা কামনা কর, তেব আস, আিম 

েতামােদর েভােগর ব া কের েদi eবং u ম প ায় েতামােদর িবদায় েনi।  

3৯. প া ের যিদ েতামরা আ াহ্, ার রসূল o পরকাল কামনা কর, তেব েতামােদর সৎকর্মপরায়ণেদর জ  আ াহ্ 

মহা পুর ার ত কের েরেখেছন।  

41. েহ নবী প ীগণ! েতামােদর মে  েকu কা  a ীল কাজ করেল তােক িদব্গুণ শাি  েদয়া হেব। eটা আ াহ্র 

জ  সহজ।  

“পারা 33” 

42. েতামােদর মে  েয েকu আ াহ্ o ার রসূেলর aনুগত হেব eবং সৎকর্ম করেব, আিম তােক দুবার পুর ার েদব 

eবং তার জ  আিম স ান জনক িরিযক ত েরেখিছ।  
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43. েহ নবী প ীগণ! েতামরা a  নারীেদর মত নo; যিদ েতামরা আ াহেক ভয় কর, তেব পরপুরুেষর সােথ েকামল o 

আকর্ষনীয় ভি েত কথা বেলা না, ফেল েসi ি  কুবাসনা কের, যার a ের ািধ রেয়ছ্ে◌ েতামরা স ত কথাবার্তা 

বলেব।  

44. েতামরা গৃহাভয্ ের aব ান করেব-মূর্খতা যুেগর aনুরূপ িনেজেদরেক দর্শন করেব না। নামায কােয়ম করেব, 

যাকাত দান করেব eবং আ াহ্ o ার রসূেলর আনুগতয্ করেব। েহ নবী পিরবােরর সদ বর্গ। আ াহ্ েকবল চান 
েতামােদর েথেক aপিব তা দূর করেত eবং েতামােদরেক পূর্ণরূেপ পূত-পিব  রাখেত।  

45. আ াহ্র আয়াত o ানগর্ভ কথা, যা েতামােদর গৃেহ পিঠত হয় েতামরা েসগুেলা রণ করেব। িন য় আ াহ্ 

সূ দর্শী, সরব্িবষেয় খবর রােখন।  

46. িন য় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, aনুগত পুরুষ, aনুগত নারী, সতয্বাদী 

পুরুষ, সতয্বাদী নারী, €ধ য্শীল পুরুষ, €ধ শীল নারী, িবনীত পুরুষ, িবনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, 

েরাযা পালণকারী পুরুষ, েরাযা পালনকারী নারী, েযৗনা  েহফাযতকারী পুরুষ, , েযৗনা  েহফাযতকারী নারী, আ াহ্র 

aিধক িযকরকারী পুরুষ o িযকরকারী নারী-তােদর জ  আ াহ্ ত েরেখেছন মা o মহাপুর ার।  

47. আ াহ্ o ার রসূল েকান কােজর আেদশ করেল েকান ঈমানদার পুরুষ o ঈমানদার নারীর েস িবষেয় িভ  

মতা েনi েয, আ াহ্ o ার রসূেলর আেদশ aমা  কের েস কা  পথ  তায় পিতত হয়।  

48. আ াহ্ যােক aনু হ কেরেছন; আপিনo যােক aনু হ কেরেছন; তােক যখন আপিন বেলিছেলন, েতামার ীেক 

েতামার কােছi থাকেত দাo eবং আ াহেক ভয় কর। আপিন a ের eমন িবষয় েগাপন করিছেলন, যা আ াহ্ পাক 

কাশ কের েদেবন আপিন েলাকিন ার ভয় কেরিছেলন aথচ আ াহেকi aিধক ভয় করা uিচত। aতঃপর যােয়দ 
যখন যয়নেবর সােথ স র্ক িছ  করল, তখন আিম তােক আপনার সােথ িববাহব েন আব  করলাম যােত মুিমনেদর 

েপা পু রা তােদর ীর সােথ স র্ক িছ  করেল েসসব ীেক িববাহ করার াপাের মুিমনেদর েকান aসুিবধা না 
থােক। আ াহ্র িনের্দশ কাে  পিরণত হেয়i থােক।  

49. আ াহ্ নবীর জে  যা িনর্ধারণ কেরন, তােত ার েকান বাধা েনi পূরব্বর্তী নবীগেণর ে ে  eটাi িছল আ াহ্র 

িচরাচিরত িবধান। আ াহ্র আেদশ িনর্ধািরত, aবধািরত।  

4৯. েসi নবীগণ আ াহ্র পয়গাম চার করেতন o ােক ভয় করেতন। তারা আ াহ্ তীত a কাuেক ভয় করেতন 

না। িহসাব হেণর জে  আ াহ্ যেথ ।  

51. মুহা দ েতামােদর েকান ি র িপতা নন; বরং িতিন আ াহ্র রাসূল eবং েশষ নবী। আ াহ্ সব িবষেয় াত।  
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52. মুিমনগণ েতামরা আ াহেক aিধক পিরমােণ রণ কর।  

53. eবং সকাল িবকাল আ াহ্র পিব তা বর্ণনা কর।  

54. িতিনi েতামােদর িত রহমত কেরন eবং ার েফেরশতাগণo রহমেতর েদায়া কেরন-a কার েথেক েতামােদরেক 

আেলােক েবর করার জ । িতিন মুিমনেদর িত পরম দয়ালু।  

55. েযিদন আ াহ্র সােথ িমিলত হেব; েসিদন তােদর aিভবাদন হেব সালাম। িতিন তােদর জে  স ানজনক পুর ার 

ত েরেখেছন।  

56. েহ নবী! আিম আপনােক সা ী, সুসংবাদ দাতা o সতর্ককারীরূেপ ে রণ কেরিছ।  

57. eবং আ াহ্র আেদশ েম ার িদেক আহবায়করূেপ eবং u ল দীপরূেপ।  

58. আপিন মুিমনেদরেক সুসংবাদ িদন েয, তােদর জ  আ াহ্র প  েথেক িবরাট aনু হ রেয়েছ।  

59. আপিন কােফর o মুনািফকেদর আনুগতয্ করেবন না eবং তােদর uৎপীড়ন uেপ া করুন o আ াহ্র uপর ভরসা 

করুন। আ াহ্ কা িনবার্হীরূেপ যেথ ।  

5৯. মুিমনগণ! েতামরা যখন মুিমন নারীেদরেক িববাহ কর, aতঃপর তােদরেক র্শ করার পূেরব্ তালাক িদেয় দাo, 

তখন তােদরেক i ত পালেন বা  করার aিধকার েতামােদর নাi। aতঃপর েতামরা তােদরেক িকছু েদেব eবং u ম 
প ায় িবদায় েদেব।  

61. েহ নবী! আপনার জ  আপনার ীগণেক হালাল কেরিছ, যােদরেক আপিন েমাহরানা দান কেরন। আর হালাল 

কেরিছ, যােদরেক আ াহ্ আপনার কােছ ফায় িহেসেব দান কেরন eবং িববােহর জ  €বধ কেরিছ আপনার চাচােতা 

ভি , ফুফােতা ভি , মামােতা ভি , খালােতা ভি েক যারা আপনার সােথ িহজরত কেরেছ। েকান মুিমন নারী যিদ 

িনেজেক নবীর কােছ সমর্পন কের, নবী তােক িববাহ করেত চাiেল েসo হালাল। eটা িবেশষ কের আপনারi জ -

a  মুিমনেদর জ  নয়। আপনার aসুিবধা দূরীকরেণর uে েশ। মুিমনগেণর ী o দাসীেদর াপাের যা িনর্ধািরত 
কেরিছ আমার জানা আেছ। আ াহ্ মাশীল, দয়ালু।  

62. আপিন তােদর মে  যােক i া দূের রাখেত পােরন eবং যােক i া কােছ রাখেত পােরন। আপিন যােক দূের 

েরেখেছন, তােক কামনা করেল তােত আপনার েকান েদাষ েনi। eেত aিধক স াবনা আেছ েয, তােদর চ  শীতল 

থাকেব; তারা দুঃখ পােব না eবং আপিন যা েদন, তােত তারা সকেলi স  থাকেব। েতামােদর a ের যা আেছ, 

আ াহ্ জােনন। আ াহ্ সরব্ , সহনশীল।  
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63. eরপর আপনার জে  েকান নারী হালাল নয় eবং তােদর পিরবের্ত a  ী হণ করাo হালাল নয় যিদo তােদর 

রূপলাব  আপনােক মু  কের, তেব দাসীর াপার িভ । আ াহ্ সরব্ িবষেয়র uপর সজাগ নজর রােখন।  

64. েহ মুিমনগণ! েতামােদরেক aনুমিত েদয়া না হেল েতামরা খাoয়ার জ  আহা  র েনর aেপ া না কের নবীর 

গৃেহ েবশ কেরা না। তেব েতামরা আহুত হেল েবশ কেরা, তেব aতঃপর খাoয়া েশেষ আপনা আপিন চেল েযেয়া, 

কথাবার্তায় মশগুল হেয় েযেয়া না। িন য় eটা নবীর জ  ক দায়ক। িতিন েতামােদর কােছ সংেকাচ েবাধ কেরন; িক  

আ াহ্ সতয্কথা বলেত সংেকাচ কেরন না। েতামরা ার প ীগেণর কােছ িকছু চাiেল পর্দার আড়াল েথেক চাiেব। eটা 
েতামােদর a েরর জে  eবং ােদর a েরর জে  aিধকতর পিব তার কারণ। আ াহ্র রাসূলেক ক  েদয়া eবং 
ার oফােতর পর ার প ীগণেক িববাহ করা েতামােদর জ  €বধ নয়। আ াহ্র কােছ eটা গুরুতর aপরাধ।  

65. েতামরা েখালাখুিল িকছু বল aথবা েগাপন রাখ, আ াহ্ সরব্ িবষেয় সরব্ ।  

66. নবী-প ীগেণর জে  ােদর িপতা পু , াতা, াতুসপু , ভি  পু , সহধির্মনী নারী eবং aিধকার ভু  

দাসদাসীগেণর সামেন যাoয়ার াপাের েগানাহ েনi। নবী-প ীগণ, েতামরা আ াহেক ভয় কর। িন য় আ াহ্ সরব্ িবষয় 

তয্  কেরন।  

67. আ াহ্ o ার েফেরশতাগণ নবীর িত রহমত ে রণ কেরন। েহ মুিমনগণ! েতামরা নবীর জে  রহমেতর তের 

েদায়া কর eবং ার িত সালাম ে রণ কর।  

68. যারা আ াহ্ o ার রসূলেক ক  েদয়, আ াহ্ তােদর িত iহকােল o পরকােলেক aিভস  কেরন eবং তােদর 

জে  ত েরেখেছন aবমাননাকর শাি ।  

69. যারা িবনা aপরােধ মুিমন পুরুষ o মুিমন নারীেদরেক ক  েদয়, তারা িম া aপবাদ o কা  পােপর েবাঝা বহন 

কের।  

6৯. েহ নবী! আপিন আপনার প ীগণেক o ক াগণেক eবং মুিমনেদর ীগণেক বলুন, তারা েযন তােদর চাদেরর 

aংশিবেশেষ িনেজেদর uপর েটেন েনয়। eেত তােদরেক েচনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক uতয্  করা হেব না। আ াহ্ 
মাশীল পরম দয়ালু।  

71. মুনািফকরা eবং যােদর a ের েরাগ আেছ eবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যিদ িবরত না হয়, তেব আিম 

aব i তােদর িবরুে  আপনােক uে িজত করব। aতঃপর ei শহের আপনার িতেবশী a i থাকেব।  

72. aিভশ  aব ায় তােদরেক েযখােনi পাoয়া যােব, ধরা হেব eবং ােণ বধ করা হেব।  
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73. যারা পূেরব্ aতীত হেয় েগেছ, তােদর াপাের eটাi িছল আ াহ্র রীিত। আপিন আ াহ্র রীিতেত কখনo পিরবর্তন 

পােবন না।  

74. েলােকরা আপনােক েকয়ামত স ের্ক িজ াসা কের। বলুন, eর ান আ াহ্র কােছi। আপিন িক কের জানেবন 

েয স বতঃ েকয়ামত িনকেটi।  

75. িন য় আ াহ্ কােফরেদরেক aিভস কেরেছন eবং তােদর জে  জব্ল  aি  ত েরেখেছন।  

76. েসখান তারা aন কাল থাকেব eবং েকান aিভভাবক o সাহা কারী পােব না।  

77. েযিদন aি েত তােদর মুখম ল oলট পালট করা হেব; েসিদন তারা বলেব, হায়। আমরা যিদ আ াহ্র আনুগতয্ 

করতাম o রসূেলর আনুগতয্ করতাম।  

78. তারা আরo বলেব, েহ আমােদর পালনকর্তা, আমরা আমােদর েনতা o বড়েদর কথা েমেনিছলাম, aতঃপর তারা 

আমােদর পথ  কেরিছল।  

79. েহ আমােদর পালনকর্তা! তােদরেক িদব্গুণ শাি  িদন eবং তােদরেক মহা aিভস াত করুন। 

7৯. েহ মুিমনগণ! মূসােক যারা ক  িদেয়েছ, েতামরা তােদর মত হেয়া না। তারা যা বেলিছল, আ াহ্ তা েথেক ােক 

িনের্দাষ মাণ কেরিছেলন। িতিন আ াহ্র কােছ িছেলন ম াদাবান।  

81. েহ মুিমনগণ! আ াহেক ভয় কর eবং সিঠক কথা বল।  

82. িতিন েতামােদর আমল-আচরণ সংেশাধন করেবন eবং েতামােদর পাপসমূহ মা করেবন। েয েকu আ াহ্ o ার 

রসূেলর আনুগতয্ কের, েস aব i মহা সাফ  aর্জন করেব।  

83. আিম আকাশ পৃিথবী o পরব্তমালার সামেন ei আমানত েপশ কেরিছলাম, aতঃপর তারা eেক বহন করেত 

aসব্ীকার করল eবং eেত ভীত হল; িক  মানুষ তা বহণ করল। িন য় েস জােলম-a ।  

84. যােত আ াহ্ মুনািফক পুরুষ, মুনািফক নারী, মুশিরক পুরুষ, মুশিরক নারীেদরেক শাি  েদন eবং মুিমন পুরুষ o 

মুিমন নারীেদরেক মা কেরন। আ াহ্ মাশীল, পরম দয়ালু।  

45. সাবা 

2. সম  শংসা আ াহ্র, িযিন নেভাম েল যা আেছ eবং ভূম েল যা আেছ সব িকছুর মািলক eবং ারi শংসা 

পরকােল। িতিন াময়, সরব্ ।  
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3. িতিন জােনন যা ভূগের্ভ েবশ কের, যা েসখান েথেক িনর্গত হয়, যা আকাশ েথেক বির্ষত হয় eবং যা আকােশ uি ত 

হয়। িতিন পরম দয়ালু মাশীল। 

4. কােফররা বেল আমােদর uপর েকয়ামত আসেব না। বলুন েকন আসেব না? আমার পালনকর্তার শপথ-aব i 

আসেব। িতিন aদৃ  স ের্ক াত। নেভাম েল o ভূ-ম েল ার আেগাচের নয় aণু পিরমাণ িকছু, না তদেপ া  eবং 

না বৃহৎ-সম i আেছ সু  িকতােব।  

5. িতিন পিরণােম যারা মুিমন o সৎকর্ম পরায়ণ, তােদরেক িতদান েদেবন। তােদর জ  রেয়েছ মা o স ান জনক 

িরিযক।  

6. আর যারা আমার আয়াত সমূহেক র্থ করার জ  uেঠ পেড় েলেগ যায়, তােদর জে  রেয়েছ য নাদায়ক শাি ।  

7. যারা ান া , তারা আপনার পালনকর্তার িনকট েথেক aবর্তীর্ণ েকারআনেক সতয্ ান কের eবং eটা মানুষেক 

পরা মশালী, শংসার্হ আ াহ্র পথ দর্শন কের।  

8. কােফররা বেল, আমরা িক েতামােদরেক eমন ি র স ান েদব, েয েতামােদরেক খবর েদয় েয; েতামরা স র্ণ 

িছ -িবি  হেয় েগেলo েতামরা নতুন সৃি    হেব।  

9. েস আ াহ্ স ের্ক িম া বেল, না হয় েস u াদ eবং যারা পরকােল aিবশব্াসী, তারা আযােব o েঘার পথ তায় 

পিতত আেছ।  

৯. তারা িক তােদর সামেনর o প ােতর আকাশ o পৃিথবীর িতল য্ কের না? আিম i া করেল তােদর সহ ভূিম 

ধিসেয় েদব aথবা আকােশর েকান খ  তােদর uপর পিতত করব। আ াহ্ aিভমুখী েতয্ক বা ার জ  eেত aব i 
িনদর্শন রেয়েছ।  

21. আিম দাuেদর িত aনু হ কেরিছলাম ei আেদশ মের্ম েয, েহ পরব্তমালা, েতামরা দাuেদর সােথ আমার পিব তা 

েঘাষণা কর eবং েহ প ী সকল, েতামরাo। আিম ার জ  েলৗহেক নরম কের িছলাম।  

22. eবং তােক আিম বেল িছলাম, শ  বর্ম €তরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভােব সংযু  কর eবং সৎকর্ম স াদন কর। 

েতামরা যা িকছু কর, আিম তা েদিখ।  

23. আর আিম েসালায়মােনর aধীন কেরিছলাম বা েক, যা সকােল eক মােসর পথ eবং িবকােল eক মােসর পথ 

aিত ম করত। আিম তার জে  গিলত তামার eক ঝরণা বািহত কেরিছলাম। কতক িজন তার সামেন কাজ করত 
তার পালনকর্তার আেদেশ। তােদর েয েকu আমার আেদশ aমা  করেব, আিম জব্ল  aি র-শাি  আসব্াদন করাব।  
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24. তারা েসালায়মােনর i ানুযায়ী দুর্গ, ভা , হাuযসদৃশ বৃহদাকার পা  eবং চুি র uপর ািপত িবশাল েডগ িনর্মাণ 

করত। েহ দাuদ পিরবার! কৃত তা সহকাের েতামরা কাজ কের যাo। আমার বা ােদর মে  a সংখয্কi কৃত ।  

25. যখন আিম েসালায়মােনর মৃতুয্ ঘটালাম, তখন ঘুণ েপাকাi িজনেদরেক ার মৃতুয্ স ের্ক aবিহত করল। 

েসালায়মােনর লািঠ েখেয় যাি ল। যখন িতিন মািটেত পেড় েগেলন, তখন িজেনরা বুঝেত পারল েয, aদৃ  িবষেয়র ান 

থাকেল তারা ei লা নাপূর্ণ শাি েত আব  থাকেতা না।  

26. সাবার aিধবাসীেদর জে  তােদর বাসভূিমেত িছল eক িনদর্শন-দুিট u ান, eকিট ডানিদেক, eকিট বামিদেক। 

েতামরা েতামােদর পালনকর্তার িরিযক খাo eবং ার িত কৃত তা কাশ কর। সব্া য্কর শহর eবং মাশীল 
পালনকর্তা।  

27. aতঃপর তারা aবা তা করল ফেল আিম তােদর uপর ে রণ করলাম বল ব া! আর তােদর u ানদব্য়েক 

পিরবর্তন কের িদলাম eমন দুi u ােন, যােত uদগত হয় িবসব্াদ ফলমূল, ঝাu গাছ eবং সামা  কুলবৃ । 

28. eটা িছল কুফেরর কারেণ তােদর িত আমার শাি । আিম aকৃত  তীত কাuেক শাি  েদi না।  

29. তােদর eবং েযসব জনপেদর েলাকেদর িত আিম aনু হ কেরিছলম েসগুেলার ম বর্তী ােন aেনক দৃ মান 

জনপদ াপন কেরিছলাম eবং েসগুেলােত মণ িনর্ধািরত কেরিছলাম। েতামরা eসব জনপেদ রাে  o িদেন িনরাপেদ 
মণ কর।  

2৯. aতঃপর তারা বলল, েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদর মেণর পিরসর বািড়েয় দাo। তারা িনেজেদর িত জুলুম 

কেরিছল। ফেল আিম তােদরেক uপাখয্ােন পিরণত করলাম eবং স র্ণরূেপ িছ িবি  কের িদলাম। িন য় eেত 
েতয্ক €ধ শীল কৃতে র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

31. আর তােদর uপর iবলীস তার aনুমান সতয্ িহেসেব িতি ত করল। ফেল তােদর মে  মুিমনেদর eকিট দল 

তীত সকেলi তার পথ aনুসরণ করল।  

32. তােদর uপর শয়তােনর েকান মতা িছল না, তেব েক পরকােল িবশব্াস কের eবং েক তােত সে হ কের, তা 

কাশ করাi িছল আমার uে । আপনার পালনকর্তা সব িবষেয় ত াবধায়ক।  

33. বলুন, েতামরা তােদরেক আহবান কর, যােদরেক uপা  মেন করেত আ াহ্ তীত। তারা নেভাম ল o ভূম েলর 

aনু পিরমাণ েকান িকছুর মািলক নয়, eেত তােদর েকান aংশo েনi eবং তােদর েকu আ াহ্র সহায়কo নয়।  
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34. যার জে  aনুমিত েদয়া হয়, তার জে  তীত আ াহ্র কােছ কারo সুপািরশ ফল সূ হেব না। যখন তােদর মন 

েথেক ভয়-ভীিত দূর হেয় যােব, তখন তারা পরসপের বলেব, েতামােদর পালনকর্তা িক বলেলন? তারা বলেব, িতিন সতয্ 

বেলেছন eবং িতিনi সবার uপের মহান।  

35. বলুন, নেভাম ল o ভূ-ম ল েথেক েক েতামােদর েক িরিযক েদয়। বলুন, আ াহ্। আমরা aথবা েতামরা সৎপেথ 

aথবা  িব াি েত আিছ o আছ?  

36. বলুন, আমােদর aপরােধর জে  েতামরা িজ ািসত হেব না eবং েতামরা যা িকছু কর, েস স ের্ক আমরা 

িজ ািসত হব না।  

37. বলুন, আমােদর পালনকর্তা আমােদরেক সমেবত করেবন, aতঃপর িতিন আমােদর মে  সিঠকভােব ফয়সালা 

করেবন। িতিন ফয়সালাকারী, সরব্ ।  

38. বলুন, েতামরা যােদরেক আ াহ্র সােথ aংশীদাররূেপ সংযু  কেরছ, বরং িতিনi আ াহ্, পরা মশীল, াময়।  

39. আিম আপনােক সম  মানবজািতর জে  সুসংবাদাতা o সতর্ককারী রূেপ পািঠেয়িছ; িক  aিধকাংশ মানুষ তা 

জােন না।  

3৯. তারা বেল, েতামরা যিদ সতয্বাদী হo, তেব বল, e oয়াদা কখন বা বািয়ত হেব?  

41. বলুন, েতামােদর জে  eকিট িদেনর oয়াদা রেয়েছ যােক েতামরা eক মহূর্তo িবলিমব্ত করেত পারেব না eবং 

তব্রািনব্ত o করেত পারেব না।  

42. কােফররা বেল, আমরা কখনo e েকারআেন িবশব্াস করব না eবং eর পূরব্বর্তী িকতােবo নয়। আপিন যিদ 

পািপ েদরেক েদখেতন, যখন তােদরেক তােদর পালনকর্তার সামেন াড় করােনা হেব, , তখন তারা পরসপর কথা 

কাটাকািট করেব। যােদরেক দুরব্ল মেন করা হত, তারা aহংকারীেদরেক বলেব, েতামরা না থাকেল আমরা aব i 

মুিমন হতাম।  

43. aহংকারীরা দুরব্লেক বলেব, েতামােদর কােছ েহদােয়ত আসার পর আমরা িক েতামােদরেক বাধা িদেয়িছলাম? 

বরং েতামরাi েতা িছেল aপরাধী।  

44. দুরব্লরা aহংকারীেদরেক বলেব, বরং েতামরাi েতা িদবারাি  চ া  কের আমােদরেক িনের্দশ িদেত েযন আমরা 

আ াহেক না মািন eবং ার aংশীদার সা  কির তারা যখন শাি  েদখেব, তখন মেনর aনুতাপ মেনi রাখেব। ব তঃ 

আিম কােফরেদর গলায় েবড়ী পরাব। তারা েস িতফলi েপেয় থােক যা তারা করত।  
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45. েকান জনপেদ সতর্ককারী ে রণ করা হেলi তার িব শালী aিধবাসীরা বলেত শুরু কেরেছ, েতামরা েয িবষয়সহ 

ে িরত হেয়ছ, আমরা তা মািন না।  

46. তারা আরo বেলেছ, আমরা ধেন-জেন সমৃ , সুতরাং আমরা শাি া  হব না।  

47. বলুন, আমার পালনকর্তা যােক i া িরিযক বািড়েয় েদন eবং পিরিমত েদন। িক  aিধকাংশ মানুষ তা েবােঝ না।  

48. েতামােদর ধন-স দ o স ান-স িত েতামােদরেক আমার িনকটবর্তী করেব না। তেব যারা িবশব্াস াপন কের o 

সৎকর্ম কের, তারা তােদর কের্মর বহুগুণ িতদান পােব eবং তারা সুu  াসােদ িনরাপেদ থাকেব।  

49. আর যারা আমার আয়াতসমূহেক র্থ করার aপ য়ােস িল  হয়, তােদরেক আযােব uপি ত করা হেব।  

4৯. বলুন, আমার পালনকর্তা ার বা ােদর মে  যােক i া িরিযক বািড়েয় েদন eবং সীিমত পিরমােণ েদন। েতামরা 

যা িকছু য় কর, িতিন তার িবিনময় েদন। িতিন u ম িরিযক দাতা। 

51. েযিদন িতিন তােদর সবাiেক eকি ত করেবন eবং েফেরশতােদরেক বলেবন, eরা িক েতামােদরi পূজা করত?  

52. েফেরশতারা বলেব, আপিন পিব , আমরা আপনার পে , তােদর পে  নi, বরং তারা িজনেদর পূজা করত। তােদর 

aিধকাংশi শয়তােন িবশব্াসী।  

53. aতeব আজেকর িদেন েতামরা eেক aপেরর েকান uপকার o aপকার করার aিধকারী হেব না◌্ আর আিম 

জােলমেদরেক বলব, েতামরা আগুেনর েয শাি েক িম া বলেত তা আসব্াদন কর।  

54. যখন তােদর কােছ আমার সু  আয়াত সমূহ েতলাoয়াত করা হয়, তখন তারা বেল, েতামােদর বাপ-দাদারা যার 

iবাদত করত e েলাকিট েয তা েথেক েতামােদরেক বাধা িদেত চায়। তারা আরo বেল, eটা মনগড়া িম া ছাড়া আর 

িকছুi নয়। আর কােফরেদর কােছ যখন সতয্ আগমন কের, তখন তারা বেল, eেতা eক সু  যাদু।  

55. আিম তােদরেক েকান িকতাব েদiিন, যা তারা a য়ন করেব eবং আপনার পূেরব্ তােদর কােছ েকান সতর্ককারী 

ে রণ কিরিন।  

56. তােদর পূরব্বর্তীরাo িম া আেরাপ কেরেছ। আিম তােদরেক যা িদেয়িছলাম, eরা তার eক দশমাংশo পায়িন। 

eরপরo তারা আমার রাসূলগনেক িম া বেলেছ। aতeব েকমন হেয়েছ আমার শাি ।  
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57. বলুন, আিম েতামােদরেক eকিট িবষেয় uপেদশ িদি ঃ েতামরা আ াহ্র নােম eক eকজন কের o দু, দু জন কের 

াড়াo, aতঃপর িচ া-ভাবনা কর-েতামােদর স ীর মে  েকান u াদনা েনi। িতিন েতা আস  কােঠার শাি  স ের্ক 

েতামােদরেক সতর্ক কেরন মা । 

58. বলুন, আিম েতামােদর কােছ েকান পাির িমক চাi না বরং তা েতামরাi রাখ। আমার পুর ার েতা আ াহ্র কােছ 

রেয়েছ। েতয্ক ব i ার সামেন।  

59. বলুন, আমার পালনকর্তা সতয্ দব্ীন aবতরণ কেরেছন। িতিন আেলমুল গায়ব।  

5৯. বলুন, সতয্ আগমন কেরেছ eবং aসতয্ না পাের নতুন িকছু সৃি  করেত eবং না পাের পূনঃ তয্াবির্তত হেত।  

61. বলুন, আিম পথ  হেল িনেজর িতর জে i পথ  হব; আর যিদ আিম সৎপথ া  হi, তেব তা e জে  েয, 

আমার পালনকর্তা আমার িত oহী ে রণ কেরন। িন য় িতিন সরব্ে াতা, িনকটবর্তী।  

62. যিদ আপিন েদখেতন, যখন তারা ভীতস  হেয় পড়েব, aতঃপর পািলেয়o াচেত পারেব না eবং িনকটবর্তী ান 

েথেক ধরা পড়েব।  

63. তারা বলেব, আমরা সেতয্ িবশব্াস াপন করলাম। িক  তারা eতদূর েথেক তার নাগাল পােব েকমন কের? 

64. aথচ তারা পূরব্ েথেক সতয্েক aসব্ীকার করিছল। আর তারা সতয্ হেত দূের েথেক a াত িবষেয়র uপর ম  

করত।  

65. তােদর o তােদর বাসনার মে  a রাল হেয় েগেছ, েযমন-তােদর সমপি েদর সােথo eরূপ করা হেয়েছ। তারা িছল 

িব াি কর সে েহ পিতত।  

46. ফািতর 

2. সম  শংসা আ াহ্র, িযিন আসমান o যমীেনর া eবং েফেরশতাগণেক কেরেছন বার্তাবাহক-তারা দুi দুi, িতন 

িতন aথবা চার চার পাখািবিশ । িতিন সৃি  মে  যা i া েযাগ কেরন। িন য় আ াহ্ সরব্িবষেয় স ম।  

3. আ াহ্ মানুেষর জ  aনু েহর ম  েথেক যা খুেল েদন, তা েফরাবার েকu েনi eবং িতিন যা বারণ কেরন, তা 

েকu ে রণ করেত পাের না িতিন িতত। িতিন পরা মশালী াময়।  

4. েহ মানুষ, েতামােদর িত আ াহ্র aনু হ রণ কর। আ াহ্ তীত eমন েকান া আেছ িক, েয েতামােদরেক 

আসমান o যমীন েথেক িরিযক দান কের? িতিন তীত েকান uপা  েনi। aতeব েতামরা েকাথায় িফের যা ্?  
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5. তারা যিদ আপনােক িম াবাদী বেল, তেব আপনার পূরব্বর্তী পয়গমব্রগণেকo েতা িম াবাদী বলা হেয়িছল। আ াহ্র 

িতi যাবতীয় িবষয় তয্াবির্তত হয়।  

6. েহ মানুষ, িন য় আ াহ্র oয়াদা সতয্। সুতরাং, পাির্থব জীবন েযন েতামােদরেক তারণা না কের। eবং েসi ব ক 

েযন িকছুেতi েতামােদরেক আ াহ্ স ের্ক বি ত না কের।  

7. শয়তান েতামােদর শ ; aতeব তােক শ  রূেপi হণ কর। েস তার দলবলেক আহবান কের েযন তারা জাহা ামী 

হয়।  

8. যারা কুফর কের তােদর জে  রেয়েছ কেঠার আযাব। আর যারা ঈমান আেন o সৎকর্ম কের, তােদর জে  রেয়েছ 

মা o মহা পুর ার।  

9. যােক ম কর্ম েশাভনীয় কের েদখােনা হয়, েস তােক u ম মেন কের, েস িক সমান েয সৎকর্ম কের। িন য় আ াহ্ 

যােক i া পথ  কেরন eবং যােক iচছা সৎপথ দর্শন কেরন। সুতরাং আপিন তােদর জে  aনুতাপ কের িনেজেক 
ধব্ংস করেবন না। িন য়i আ াহ্ জােনন তারা যা কের।  

৯. আ াহ্i বা  ে রণ কেরন, aতঃপর েস বা  েমঘমালা স ািরত কের। aতঃপর আিম তা মৃত ভূ-খে র িদেক 

পিরচািলত কির, aতঃপর তদব্ারা েস ভূ-খ েক তার মৃতুয্র পর স ীিবত কের েদi। eমিনভােব হেব পুনরু ান।  

21. েকu স ান চাiেল েজেন রাখুন, সম  স ান আ াহ্রi জে । ারi িদেক আেরাহণ কের সৎবাকয্ eবং সৎকর্ম 

তােক uি ত কের যারা ম  কাে র চ াে  েলেগ থােক, তােদর জে  রেয়েছ কেঠার শাি । তােদর চ া  র্থ হেব।  

22. আ াহ্ েতামােদরেক সৃি  কেরেছন মািট েথেক, aতঃপর বী  েথেক, তারপর কেরেছন েতামােদরেক যুগল। েকান 

নারী গর্ভধারণ কের না eবং স ান সব কের না; িক  ার াতসাের। েকান বয়  ি  বয়স পায় না। eবং তার বয়স 

াস পায় না; িক  তা িলিখত আেছ িকতােব। িন য় eটা আ াহ্র পে  সহজ।  

23. দু’িট সমু  সমান হয় না-eকিট িমঠা o তৃ ািনবারক eবং aপরিট েলানা। ঊভয়িট েথেকi েতামরা তাজা েগাশত 

(মৎস) আহার কর eবং পিরধােন বহা  গয়নাগািট আহরণ কর। তুিম তােত তার বুক িচের জাহাজ চলেত েদখ, যােত 

েতামরা তার aনু হ aেনব্ষণ কর eবং যােত েতামরা কৃত তা কাশ কর।  

24. িতিন রাি েক িদবেস িব  কেরন eবং িদবসেক রাি েত িব  কেরন। িতিন সূ  o চ েক কােজ িনেয়ািজত 

কেরেছন। েতয্কিট পির মন কের eক িনির্দ  েময়াদ প । iিন আ াহ্; েতামােদর পালনকর্তা, সা াজয্ ারi। ার 

পিরবের্ত েতামরা যােদরেক ডাক, তারা তু  েখজুর িটরo aিধকারী নয়। 
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25. েতামরা তােদরেক ডাকেল তারা েতামােদর েস ডাক শুেন না। শুনেলo েতামােদর ডােক সাড়া েদয় না। েকয়ামেতর 

িদন তারা েতামােদর েশরক aসব্ীকার করেব। ব তঃ আ াহ্র ায় েতামােক েকu aবিহত করেত পারেব না।  

26. েহ মানুষ, েতামরা আ াহ্র গল হ। আর আ াহ্; িতিন aভাবমু , শংিসত।  

27. িতিন i া করেল েতামােদরেক িবলু  কের eক নতুন সৃি র u ব করেবন।  

28. eটা আ াহ্র পে  কিঠন নয়।  

29. েকu aপেরর েবাঝা বহন করেব না। েকu যিদ তার গুরুতর ভার বহন করেত a েক আহবান কের েকu তা 

বহন করেব না-যিদ েস িনকটবর্তী আ ীয়o হয়। আপিন েকবল তােদরেক সতর্ক কেরন, যারা তােদর পালনকর্তােক না 

েদেখo ভয় কের eবং নামায কােয়ম কের। েয েকu িনেজর সংেশাধন কের, েস সংেশাধন কের, সব্ীয় ক ােণর জে i 

আ াহ্র িনকটi সকেলর তয্াবর্তন।  

2৯. দৃি মান o দৃি হীন সমান নয়।  

31. সমান নয় a কার o আেলা। 

32. সমান নয় ছায়া o ত েরাদ।  

33. আরo সমান নয় জীিবত o মৃত। আ াহ্ বণ করান যােক i া। আপিন কবের শািয়তেদরেক শুনােত স ম নন।  

34. আপিন েতা েকবল eকজন সতর্ককারী।  

35. আিম আপনােক সতয্ধর্মসহ পািঠেয়িছ সংবাদদাতা o সতর্ককারীরূেপ। eমন েকান স দায় েনi যােত সতর্ককারী 

আেসিন।  

36. তারা যিদ আপনার িত িম ােরাপ কের, তােদর পূরব্বর্তীরাo িম ােরাপ কেরিছল। তােদর কােছ তােদর রসূলগণ 

 িনদর্শন, সহীফা eবং u ল িকতাবসহ eেসিছেলন। 

37. aতঃপর আিম কােফরেদরেক ধৃত কেরিছলাম। েকমন িছল আমার আযাব!  

38. তুিম িক েদখিন আ াহ্ আকাশ েথেক বৃি বর্ষণ কেরন, aতঃপর ত ারা আিম িবিভ  বের্ণর ফল-মূল uদগত কির। 

পরব্তসমূেহর মে  রেয়েছ িবিভ  বের্ণর িগিরপথ-সাদা, লাল o িনকষ কােলা কৃ । 
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39. aনুরূপ ভােব িবিভ  বের্ণর মানুষ, জ , চতুসপদ াণী রেয়েছ। আ াহ্র বা ােদর মে  ানীরাi েকবল ােক ভয় 

কের। িন য় আ াহ্ পরা মশালী মাময়। 

3৯. যারা আ াহ্র িকতাব পাঠ কের, নামায কােয়ম কের, eবং আিম যা িদেয়িছ, তা েথেক েগাপেন o কাে  য় 

কের, তারা eমন বসা আশা কর, যােত কখনo েলাকসান হেব না।  

41. পিরণােম তােদরেক আ াহ্ তােদর সoয়াব পুেরাপুির েদেবন eবং িনজ aনু েহ আরo েবশী েদেবন। িন য় িতিন 

মাশীল, গুণ াহী।  

42. আিম আপনার িত েয িকতাব তয্ােদশ কেরিছ, তা সতয্-পূরব্বর্তী িকতােবর সমর্থক িন য় আ াহ্ ার বা ােদর 

াপাের সব জােনন, েদেখন।  

43. aতঃপর আিম িকতােবর aিধকারী কেরিছ তােদরেক যােদরেক আিম আমার বা ােদর ম  েথেক মেনানীত 

কেরিছ। তােদর েকu েকu িনেজর িত aতয্াচারী, েকu ম প া aবলমব্নকারী eবং তােদর মে  েকu েকu আ াহ্র 

িনের্দশ েম ক ােণর পেথ eিগেয় েগেছ। eটাi মহা aনু হ।  

44. তারা েবশ করেব বসবােসর জা ােত। েসখান তারা সব্র্ণিনির্মত, েমািত খিচত কংকন দব্ারা aলংকৃত হেব। েসখােন 

তােদর েপাশাক হেব েরশেমর।  

45. আর তারা বলেব-সম  শংসা আ াহ্র, িযিন আমােদর দূঃখ দূর কেরেছন। িন য় আমােদর পালনকর্তা মাশীল, 

গুণ াহী।  

46. িযিন সব্ীয় aনু েহ আমােদরেক বসবােসর গৃেহ ান িদেয়েছন, েসখান ক  আমােদরেক র্শ কের না eবং র্শ 

কের না াি ।  

47. আর যারা কােফর হেয়েছ, তােদর জে  রেয়েছ জাহা ােমর আগুন। তােদরেক মৃতুয্র আেদশo েদয়া হেব না েয, 

তারা মের যােব eবং তােদর েথেক তার শাি o লাঘব করা হেব না। আিম েতয্ক aকৃত েক eভােবi শাি  িদেয় 
থািক।  

48. েসখােন তারা আর্ত িচৎকার কের বলেব, েহ আমােদর পালনকর্তা, েবর করুন আমােদরেক, আমরা সৎকাজ 

করব, পূেরব্ যা করতাম, তা করব না। (আ াহ্ বলেবন) আিম িক েতামােদরেক eতটা বয়স েদiিন, যােত যা িচ া 

করার িবষয় িচ া করেত পারেত? uপর  েতামােদর কােছ সতর্ককারীo আগমন কেরিছল। aতeব আসব্াদন কর। 

জােলমেদর জে  েকান সাহা কারী েনi।  
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49. আ াহ্ আসমান o যমীেনর aদৃ  িবষয় স ের্ক াত। িতিন a েরর িবষয় স ের্কo সিবেশষ aবিহত।  

4৯. িতিনi েতামােদরেক পৃিথবীেত সব্ীয় িতিনিধ কেরেছন। aতeব েয কুফরী করেব তার কুফরী তার uপরi বর্তােব। 

কােফরেদর কুফর েকবল তােদর পালনকর্তার ে াধi বৃি  কের eবং কােফরেদর কুফর েকবল তােদর িতi বৃি  
কের।  

51. বলুন, েতামরা িক েতামােদর েস শরীকেদর কথা েভেব েদেখছ, যােদরেক আ াহ্র পিরবের্ত েতামরা ডাক? তারা 

পৃিথবীেত িকছু সৃি  কের থাকেল আমােক েদখাo। না আসমান সৃি েত তােদর েকান aংশ আেছ, না আিম তােদরেক 

েকান িকতাব িদেয়িছ েয, তারা তার দলীেলর uপর কােয়ম রেয়েছ, বরং জােলমরা eেক aপরেক েকবল তারণামূলক 

oয়াদা িদেয় থােক।  

52. িন য় আ াহ্ আসমান o যমীনেক সংর ন কেরন, যােত ানচুয্ত না হয়। যিদ eগুেলা টেল যায় তেব িতিন তীত 

েক eগুেলােক ি র রাখেব? িতিন সহনশীল, মাশীল।  

53. তারা েজার শপথ কের বলত, তােদর কােছ েকান সতর্ককারী আগমন করেল তারা a  েয েকান স দায় aেপ া 

aিধকতর সৎপেথ চলেব। aতঃপর যখন তােদর কােছ সতর্ককারী আগমন করল, তখন তােদর ঘৃণাi েকবল েবেড় েগল।  

54. পৃিথবীেত ঔ েতয্র কারেণ eবং কুচে র কারেণ। কুচ  কুচ ীেদরেকi িঘের ধের। তারা েকবল পূরব্বর্তীেদর 

দশারi aেপ া করেছ। aতeব আপিন আ াহ্র িবধােন পিরবর্তন পােবন না eবং আ াহ্র রীিত-নীিতেত েকান রকম 

িবচুয্িতo পােবন না।  

55. তারা িক পৃিথবীেত মণ কের না? করেল েদখত তােদর পূরব্বর্তীেদর িক পিরণাম হেয়েছ। aথচ তারা তােদর aেপ া 

aিধকতর শি শালী িছল। আকাশ o পৃিথবীেত েকান িকছুi আ াহেক aপারগ করেত পাের না। িন য় িতিন সরব্  
সরব্শি মান।  

56. যিদ আ াহ্ মানুষেক তােদর কৃতকের্মর কারেণ পাকড়াo করেতন, তেব ভুপৃে  চলমানকাuেক েছেড় িদেতন না। 

িক  িতিন eক িনির্দ  েময়াদ প  তােদরেক aবকাশ েদন। aতঃপর যখন েস িনির্দ  েময়াদ eেস যােব তখন আ াহ্

র সব বা া ার দৃি েত থাকেব।  

47. iয়াসীন 

2. iয়া-সীন  

3. াময় েকারআেনর কসম।  
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4. িন য় আপিন ে িরত রসূলগেণর eকজন।  

5. সরল পেথ িতি ত।  

6. েকারআন পরা মশালী পরম দয়ালু আ াহ্র তরফ েথেক aবতীর্ণ,  

7. যােত আপিন eমন eক জািতেক সতর্ক কেরন, যােদর পূরব্ পুরুষগণেকo সতর্ক করা হয়িন। ফেল তারা গােফল।  

8. তােদর aিধকাংেশর জে  শাি র িবষয় aবধািরত হেয়েছ। সুতরাং তারা িবশব্াস াপন করেব না।  

9. আিম তােদর গর্দােন িচবুক প  েবড়ী পিরেয়িছ। ফেল তােদর ম ক uর্ মুখী হেয় েগেছ। 

৯. আিম তােদর সামেন o িপছেন াচীর াপন কেরিছ, aতঃপর তােদরেক আবৃত কের িদেয়িছ, ফেল তারা েদেখ না।  

21. আপিন তােদরেক সতর্ক করুন বা না করুন, তােদর পে  দুেয়i সমান; তারা িবশব্াস াপন করেব না।  

22. আপিন েকবল তােদরেকi সতর্ক করেত পােরন, যারা uপেদশ aনুসরণ কের eবং দয়াময় আ াহেক না েদেখ ভয় 

কের। aতeব আপিন তােদরেক সুসংবাদ িদেয় িদন মা o স ানজনক পুর ােরর।  

23. আিমi মৃতেদরেক জীিবত কির eবং তােদর কর্ম o কীির্তসমূহ িলিপব  কির। আিম েতয্ক ব   িকতােব 

সংরি ত েরেখিছ।  

24. আপিন তােদর কােছ েস জনপেদর aিধবাসীেদর দৃ া  বর্ণনা করুন, যখন েসখােন রসূল আগমন কেরিছেলন।  

25. আিম তােদর িনকট দুজন রসূল ে রণ কেরিছলাম, aতঃপর oরা তােদরেক িম া িতপ  করল। তখন আিম 

তােদরেক শি শালী করলাম তৃতীয় eকজেনর মা েম। তারা সবাi বলল, আমরা েতামােদর িত ে িরত হেয়িছ। 

26. তারা বলল, েতামরা েতা আমােদর মতi মানুষ, রহমান আ াহ্ িকছুi নািযল কেরনিন। েতামরা েকবল িম াi 

বেল যা ।  

27. রাসূলগণ বলল, আমােদর পরoয়ারেদগার জােনন, আমরা aব i েতামােদর িত ে িরত হেয়িছ।  

28. পির ারভােব আ াহ্র বাণী েপৗেছ েদয়াi আমােদর দািয়তব্।  

29. তারা বলল, আমরা েতামােদরেক aশুভ-aক াণকর েদখিছ। যিদ েতামরা িবরত না হo, তেব aব i 

েতামােদরেক র বর্ষেণ হতয্া করব eবং আমােদর প  েথেক েতামােদরেক য নাদায়ক শাি  র্শ করেব।  
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2৯. রসূলগণ বলল, েতামােদর aক াণ েতামােদর সােথi! eটা িক eজে  েয, আমরা েতামােদরেক সদুপেদশ িদেয়িছ? 

ব তঃ েতামরা সীমা লংঘনকারী স দায় ছাড়া আর িকছুi নo।  

31. aতঃপর শহেরর া ভাগ েথেক eক ি  েদৗেড় eল। েস বলল, েহ আমার স দায় েতামরা রসূলগেণর aনুসরণ 

কর।  

32. aনুসরণ কর তােদর, যারা েতামােদর কােছ েকান িবিনময় কামনা কের না, aথচ তারা সুপথ া ।  

“পারা 34” 

33. আমার িক হল েয, িযিন আমােক সৃি  কেরেছন eবং যার কােছ েতামরা তয্াবির্তত হেব, আিম ার iবাদত 

করব না?  

34. আিম িক ার পিরবের্ত a া েদরেক uপা রূেপ হণ করব? করুণাময় যিদ আমােক কে  িনপিতত করেত চান, 

তেব তােদর সুপািরশ আমার েকানi কােজ আসেব না eবং তারা আমােক র াo করেত পারেব না।  

35. eরূপ করেল আিম কা  পথ তায় পিতত হব।  

36. আিম িনি তভােব েতামােদর পালনকর্তার িত িবশব্াস াপন করলাম। aতeব আমার কাছ েথেক শুেন নাo।  

37. তােক বলা হল, জা ােত েবশ কর। েস বলল হায়, আমার স দায় যিদ েকান েম জানেত পারত-  

38. েয আমার পরoয়ারেদগার আমােক মা কেরেছন eবং আমােক স ািনতেদর a র্ভু  কেরেছন।  

39. তারপর আিম তার স দােয়র uপর আকাশ েথেক েকান বািহনী aবতীর্ণ কিরিন eবং আিম (বািহনী) 

aবতরণকারীo না।  

3৯. ব তঃ e িছল eক মহানাদ। aতঃপর সে  সে  সবাi  হেয় েগল।  

41. বা ােদর জে  আে প েয, তােদর কােছ eমন েকান রসূলi আগমন কেরিন যােদর িত তারা িব প কের না।  

42. তারা িক তয্  কের না, তােদর পূেরব্ আিম কত স দায়েক ধব্ংস কেরিছ েয, তারা তােদর মে  আর িফের 

আসেব না।  

43. oেদর সবাiেক সমেবত aব ায় আমার দরবাের uপি ত হেতi হেব।  
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44. তােদর জে  eকিট িনদর্শন মৃত পৃিথবী। আিম eেক স ীিবত কির eবং তা েথেক uৎপ  কির শ , তারা তা েথেক 

খায় ।  

45. আিম তােত সৃি  কির েখজুর o আ েরর বাগান eবং বািহত কির তােত িনর্ঝিরণী। 

46. যােত তারা তার ফল খায়। তােদর হাত eেক সৃি  কের না। aতঃপর তারা কৃত তা কাশ কের না েকন?  

47. পিব  িতিন িযিন যমীন েথেক uৎপ  uি দেক, তােদরi মানুষেক eবং যা তারা জােন না, তার েতয্কেক েজাড়া 

েজাড়া কের সৃি  কেরেছন।  

48. তােদর জে  eক িনদর্শন রাি , আিম তা েথেক িদনেক aপসািরত কির, তখনi তারা a কাের েথেক যায়।  

49. সূ  তার িনির্দ  aব ােন আবর্তন কের। eটা পরা মশালী, সরব্ , আ াহ্র িনয় ণ।  

4৯. চে র জে  আিম িবিভ  মনিযল িনর্ধািরত কেরিছ। aবেশেষ েস পুরাতন েখজুর শাখার aনুরূপ হেয় যায়।  

51. সূ  নাগাল েপেত পাের না চে র eবং রাি  aে  চেল না িদেনর্ েতয্েকi আপন আপন ক পেথ স রণ কের।  

52. তােদর জে  eকিট িনদর্শন ei েয, আিম তােদর স ান-স িতেক েবাঝাi েনৗকায় আেরাহণ কিরেয়িছ।  

53. eবং তােদর জে  েনৗকার aনুরূপ যানবাহন সৃি  কেরিছ, যােত তারা আেরাহণ কের।  

54. আিম i া করেল তােদরেক িনমি ত করেত পাির, তখন তােদর জে  েকান সাহা কারী েনi eবং তারা 

পির াণo পােব না।  

55. িক  আমারi প  েথেক কৃপা eবং তােদরেক িকছু কাল জীবেনাপেভাগ করার সুেযাগ েদয়ার কারেণ তা কির না।  

56. আর যখন তােদরেক বলা হয়, েতামরা সামেনর আযাব o েপছেনর আযাবেক ভয় কর, যােত েতামােদর িত 

aনু হ করা হয়, তখন তারা তা a াহয্ কের।  

57. যখনi তােদর পালনকর্তার িনের্দশাবলীর মে  েথেক েকান িনের্দশ তােদর কােছ আেস, তখনi তারা তা েথেক মুেখ 

িফিরেয় েনয়।  

58. যখন তােদরেক বলা হয়, আ াহ্ েতামােদরেক যা িদেয়েছন, তা েথেক য় কর। তখন কােফররা মুিমনগণেক বেল, 

i া করেলi আ াহ্ যােক খাoয়ােত পারেতন, আমরা তােক েকন খাoয়াব? েতামরা েতা  িব াি েত পিতত রেয়ছ।  

59. তারা বেল, েতামরা সতয্বাদী হেল বল ei oয়াদা কেব পূর্ণ হেব?  
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5৯. তারা েকবল eকটা ভয়াবহ শে র aেপ া করেছ, যা তােদরেক আঘাত করেব তােদর পারসপিরক 

বাকিবত াকােল।  

61. তখন তারা oিছয়ত করেতo স ম হেব না। eবং তােদর পিরবার-পিরজেনর কােছo িফের েযেত পারেব না। 

62. িশংগায় ফুকঁ  েদয়া হেব, তখনi তারা কবর েথেক তােদর পালনকর্তার িদেক ছুেট চলেব।  

63. তারা বলেব, হায় আমােদর দুের্ভাগ! েক আমােদরেক িন া ল েথেক uিখত করল? রহমান আ াহ্ েতা eরi oয়াদা 

িদেয়িছেলন eবং রসূলগণ সতয্ বেলিছেলন।  

64. eটা েতা হেব েকবল eক মহানাদ। েস মুহুের্তi তােদর সবাiেক আমার সামেন uপি ত করা হেব।  

65. আজেকর িদেন কারo িত জুলুম করা হেব না eবং েতামরা যা করেব েকবল তারi িতদান পােব।  

66. eিদন জা াতীরা আনে  মশগুল থাকেব।  

67. তারা eবং তােদর ীরা uপিব  থাকেব ছায়াময় পিরেবেশ আসেন েহলান িদেয়।  

68. েসখােন তােদর জে  থাকেব ফল-মূল eবং যা চাiেব।  

69. করুণাময় পালনকর্তার প  েথেক তােদরেক বলা হেব সালাম।  

6৯. েহ aপরাধীরা! আজ েতামরা আলাদা হেয় যাo।  

71. েহ বনী-আদম! আিম িক েতামােদরেক বেল রািখিন েয, শয়তােনর iবাদত কেরা না, েস েতামােদর কা  শ  ?  

72. eবং আমার iবাদত কর। eটাi সরল পথ।  

73. শয়তান েতামােদর aেনক দলেক পথ  কেরেছ। তবুo িক েতামরা বুঝিন?  

74. ei েস জাহা াম, যার oয়াদা েতামােদরেক েদয়া হেতা।  

75. েতামােদর কুফেরর কারেণ আজ eেত েবশ কর।  

76. আজ আিম তােদর মুেখ েমাহর েট েদব তােদর হাত আমার সােথ কথা বলেব eবং তােদর পা তােদর কৃতকের্মর 

সা য্ েদেব।  
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77. আিম i া করেল তােদর দৃি  শি  িবলু  কের িদেত পারতাম, তখন তারা পেথর িদেক েদৗড়ােত চাiেল েকমন 

কের েদখেত েপত!  

78. আিম i া করেল তােদরেক সব্ সব্ ােন আকার িবকৃত করেত পারতাম, ফেল তারা আেগo চলেত পারত না eবং 

েপছেনo িফের েযেত পারত না।  

79. আিম যােক দীর্ঘ জীবন দান কির, তােক সৃি গত aবনিত ঘটাi তবুo িক তারা বুেঝ না?  

7৯. আিম রসূলেক কিবতা িশ া েদiিন eবং তা তার জে  েশাভনীয়o নয়। eটা েতা eক uপেদশ o কা  েকারআন।  

81. যােত িতিন সতর্ক কেরন জীিবতেক eবং যােত কােফরেদর িবরুে  aিভেযাগ িতি ত হয়।  

82. তারা িক েদেখ না, তােদর জে  আিম আমার িনজ হােতর €তরী ব র দব্ারা চতুসপদ জ  সৃি  কেরিছ, aতঃপর 

তারাi eগুেলার মািলক।  

83. আিম eগুেলােক তােদর হােত aসহায় কের িদেয়িছ। ফেল eেদর কতক তােদর বাহন eবং কতক তারা খায় ।  

84. তােদর জে  চতুসপদ জ র মে  aেনক uপকািরতা o পানীয় রেয়েছ। তবুo েকন তারা শুকিরয়া আদায় কের না?  

85. তারা আ াহ্র পিরবের্ত aেনক uপা  হণ কেরেছ যােত তারা সাহা া  হেত পাের।  

86. aথচ eসব uপা  তােদরেক সাহা  করেত স ম হেব না eবং eগুেলা তােদর বািহনী রূেপ uপি ত করা হেব।  

87. aতeব তােদর কথা েযন আপনােক দুঃিখত না কের। আিম জািন যা তারা েগাপেন কের eবং যা তারা কাে  

কের।  

88. মানুষ িক েদেখ না েয, আিম তােক সৃি  কেরিছ বী  েথেক? aতঃপর তখনi েস হেয় েগল কা  

বাকিবত াকারী।  

89. েস আমার স ের্ক eক a ূত কথা বর্ণনা কের, aথচ েস িনেজর সৃি  ভুেল যায়। েস বেল েক জীিবত করেব 

aি সমূহেক যখন েসগুেলা পেচ গেল যােব?  

8৯. বলুন, িযিন থমবার েসগুেলােক সৃি  কেরেছন, িতিনi জীিবত করেবন। িতিন সরব্ কার সৃি  স ের্ক স ক 

aবগত।  

91. িযিন েতামােদর জে  সবুজ বৃ  েথেক আগুন uৎপ  কেরন। তখন েতামরা তা েথেক আগুন জব্ালাo। 
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92. িযিন নেভাম ল o ভূম ল সৃি  কেরেছন, িতিনi িক তােদর aনুরূপ সৃি  করেত স ম নন? য্া িতিন মহা া, 

সরব্ ।  

93. িতিন যখন েকান িকছু করেত i া কেরন, তখন তােক েকবল বেল েদন, ’হo’ তখনi তা হেয় যায়।  

94. aতeব পিব  িতিন, ার হােত সবিকছুর রাজতব্ eবং ারi িদেক েতামরা তয্াবির্তত হেব।  

48. সাফ্ফাত 

2. শপথ তােদর যারা সািরব  হেয় াড়ােনা,  

3. aতঃপর ধমিকেয় ভীিত দর্শনকারীেদর,  

4. aতঃপর মুখ  আবৃি কারীেদর-  

5. িন য় েতামােদর মাবুদ eক।  

6. িতিন আসমান সমূহ, যমীনo eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছুর পালনকর্তা eবং পালনকর্তা uদয়াচলসমূেহর।  

7. িন য় আিম িনকটবর্তী আকাশেক তারকারািজর দব্ারা সুেশািভত কেরিছ।  

8. eবং তােক সংরি ত কেরিছ েতয্ক aবা  শয়তান েথেক।  

9. oরা uের্ধব্র জগেতর েকান িকছু বণ করেত পাের না eবং চার িদক েথেক তােদর িত u া িনে প করা হয়।  

৯. oেদরেক িবতাড়েনর uে েশ। oেদর জে  রেয়েছ িবরামহীন শাি ।  

21. তেব েকu হঠাৎ িকছু শুেন েফলেল জব্ল  u ািপ  তার প া াবন কের।  

22. আপিন তােদরেক িজে স করুন, তােদরেক সৃি  করা কিঠনতর, না আিম a  যা সৃি  কেরিছ? আিমi তােদরেক 

সৃি  কেরিছ েটল মািট েথেক। 

23. বরং আপিন িব য় েবাধ কেরন আর তারা িব প কের। 

24. যখন তােদরেক েবাঝােনা হয়, তখন তারা হন কের না।  

25. তারা যখন েকান িনদর্শন েদেখ তখন িব প কের। 
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26. eবং বেল, িকছুi নয়, eেয  যাদু।  

27. আমরা যখন মের যাব, eবং মািট o হােড় পিরণত হেয় যাব, তখনo িক আমরা পুনরুি ত হব?  

28. আমােদর িপতৃপুরুষগণo িক?  

29. বলুন, য্া eবং েতামরা হেব লাি ত।  

2৯. ব তঃ েস u ান হেব eকিট িবকট শ  মা -যখন তারা তয্  করেত থাকেব।  

31. eবং বলেব, দুর্ভাগয্ আমােদর! eটাi েতা িতফল িদবস।  

32. বলা হেব, eটাi ফয়সালার িদন, যােক েতামরা িম া বলেত।  

33. eকি ত কর েগানাহগারেদরেক, তােদর েদাসরেদরেক eবং যােদর iবাদত তারা করত।  

34. আ াহ্ তীত। aতঃপর তােদরেক পিরচািলত কর জাহা ােমর পেথ,  

35. eবং তােদরেক থামাo, তারা িজ ািসত হেব;  

36. েতামােদর িক হল েয, েতামরা eেক aপেরর সাহা  করছ না?  

37. বরং তারা আজেকর িদেন আ সমর্পণকারী।  

38. তারা eেক aপেরর িদেক মুখ কের পরসপরেক িজ াসাবাদ করেব।  

39. বলেব, েতামরা েতা আমােদর কােছ ডান িদক েথেক আসেত। 

3৯. তারা বলেব, বরং েতামরা েতা িবশব্াসীi িছেল না। 

41. eবং েতামােদর uপর আমােদর েকান কতৃতব্ িছল না, বরং েতামরাi িছেল সীমালংঘনকারী স দায়। 

42. আমােদর িবপে  আমােদর পালনকর্তার uি i সতয্ হেয়েছ। আমােদরেক aবশi সব্াদ আসব্াদন করেত হেব।  

43. আমরা েতামােদরেক পথ  কেরিছলাম। কারণ আমরা িনেজরাi পথ  িছলাম।  

44. তারা সবাi েসিদন শাি েত শরীক হেব।  

45. aপরাধীেদর সােথ আিম eমিন বহার কের থািক।  
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46. তােদর যখন বলা হত, আ াহ্ তীত েকান uপা  েনi, তখন তারা ঔ তয্ দর্শন করত।  

47. eবং বলত, আমরা িক eক u াদ কিবর কথায় আমােদর uপা েদরেক পিরতয্াগ করব।  

48. না, িতিন সতয্সহ আগমন কেরেছন eবং রসূলগেণর সতয্তা সব্ীকার কেরেছন।  

49. েতামরা aব i েবদনাদায়ক শাি  আসব্াদন করেব।  

4৯. েতামরা যা করেত, তারi িতফল পােব।  

51. তেব তারা নয়, যারা আ াহ্র বাছাi করা বা া। 

52. তােদর জে  রেয়েছ িনর্ধািরত রুিয।  

53. ফল-মূল eবং তারা স ািনত। 

54. েনয়ামেতর u ানসমূহ।  

55. মুেখামুিখ হেয় আসেন আসীন।  

56. তােদরেক ঘুের িফের পিরেবশন করা হেব সব্  পানপা ।  

57. সুশু , যা পানকারীেদর জে  সুসব্াদু। 

58. তােত মাথা থার uপাদান েনi eবং তারা তা পান কের মাতালo হেব না।  

59. তােদর কােছ থাকেব নত, আয়তেলাচনা তরুণীগণ।  

5৯. েযন তারা সুরি ত িডম।  

61. aতঃপর তারা eেক aপেরর িদেক মুখ কের িজ াসাবাদ করেব।  

62. তােদর eকজন বলেব, আমার eক স ী িছল।  

63. েস বলত, তুিম িক িবশব্াস কর েয,  

64. আমরা যখন মের যাব eবং মািট o হােড় পিরণত হব, তখনo িক আমরা িতফল া  হব?  

65. আ াহ বলেবন, েতামরা িক তােক uিক িদেয় েদখেত চাo?  
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66. aপর েস uিক িদেয় েদখেব eবং তােক জাহা ােমর মাঝখােন েদখেত পােব।  

67. েস বলেব, আ াহ্র কসম, তুিম েতা আমােক ায় ধব্ংসi কের িদেয়িছেল।  

68. আমার পালনকর্তার aনু হ না হেল আিমo েয ে ফতারকৃতেদর সােথi uপি ত হতাম।  

69. eখন আমােদর আর মৃতুয্ হেব না।  

6৯. আমােদর থম মৃতুয্ ছাড়া eবং আমরা শাি  া o হব না। 

71. িন য় ei মহা সাফ ।  

72. eমন সাফে র জে  পির মীেদর পির ম করা uিচত।  

73. ei িক u ম আ ায়ন, না যা ম বৃ ?  

74. আিম যােলমেদর জে  eেক িবপদ কেরিছ।  

75. eিট eকিট বৃ , যা uদগত হয় জাহা ােমর মূেল।  

76. eর গু  শয়তােনর ম েকর মত।  

77. কােফররা eেক খােব eবং eর দব্ারা uদর পূর্ণ করেব।  

78. তদুপির তােদরেক েদয়া হেব। ফুট  পািনর িম ণ,  

79. aতঃপর তােদর তয্াবর্তন হেব জাহা ােমর িদেক।  

7৯. তারা তােদর পূরব্পুরুষেদরেক েপেয়িছল িবপথগামী।  

81. aতঃপর তারা তেদর পদাংক aনুসরেণ তৎপর িছল।  

82. তােদর পূেরব্o a বর্তীেদর aিধকাংশ িবপথগামী হেয়িছল।  

83. আিম তােদর মে  ভীিত দর্শনকারী ে রণ কেরিছলাম।  

84. aতeব ল য্ করুন, যােদরেক ভীিত দর্শণ করা হেয়িছল, তােদর পিরণিত িক হেয়েছ।  

85. তেব আ াহ্র বাছাi করা বা ােদর কথা িভ ।  
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86. আর নূহ আমােক েডেকিছল। আর িক চমৎকারভােব আিম তার ডােক সাড়া িদেয়িছলাম।  

87. আিম তােক o তার পিরবারবর্গেক eক মহাসংকট েথেক র া কেরিছলাম।  

88. eবং তার বংশধরেদরেকi আিম aবিশ  েরেখিছলাম।  

89. আিম তার জে  পরবর্তীেদর মে  e িবষয় েরেখ িদেয়িছ েয,  

8৯. িবশব্বাসীর মে  নূেহর িত শাি  বির্ষত েহাক। 

91. আিম eভােবi সৎকর্ম পরায়নেদরেক পুর ত কের থািক।  

92. েস িছল আমার ঈমানদার বা ােদর a তম।  

93. aতঃপর আিম aপরাপর সবাiেক িনমি ত কেরিছলাম। 

94. আর নূহ প ীেদরi eকজন িছল iবরাহীম।  

95. যখন েস তার পালনকর্তার িনকট সু  ুিচে  uপি ত হেয়িছল,  

96. যখন েস তার িপতা o স দায়েক বেলিছলঃ েতামরা িকেসর uপাসনা করছ?  

97. েতামরা িক আ াহ্ তীত িম া uপা  কামনা করছ?  

98. িবশব্জগেতর পালনকর্তা স ের্ক েতামােদর ধারণা িক?  

99. aতঃপর েস eকবার তারকােদর িত ল য্ করল।  

9৯. eবং বললঃ আিম পীিড়ত।  

৯1. aতঃপর তারা তার িত িপঠ িফিরেয় চেল েগল।  

৯2. aতঃপর েস তােদর েদবালেয়, িগেয় ঢুকল eবং বললঃ েতামরা খা  না েকন?  

৯3. েতামােদর িক হল েয, কথা বলছ না?  

৯4. aতঃপর েস বল আঘােত তােদর uপর ািপেয় পড়ল।  

৯5. তখন েলাকজন তার িদেক ছুেট eেলা ভীত-স  পেদ।  
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৯6. েস বললঃ েতামরা সব্হাত িনির্মত পাথেরর পূজা কর েকন?  

৯7. aথচ আ াহ্ েতামােদরেক eবং েতামরা যা িনর্মাণ করছ সবাiেক সৃি  কেরেছন। 

৯8. তারা বললঃ eর জে  eকিট িভত িনর্মাণ কর eবং aতঃপর তােক আগুেনর েপ িনে প কর।  

৯9. তারপর তারা তার িবরুে  মহা ষড়য  টেত চাiল, িক  আিম তােদরেকi পরাভূত কের িদলাম।  

৯৯. েস বললঃ আিম আমার পালনকর্তার িদেক চললাম, িতিন আমােক পথ দর্শন করেবন।  

211. েহ আমার পরoয়ারেদগার! আমােক eক সৎপু  দান কর।  

212. সুতরাং আিম তােক eক সহনশীল পুে র সুসংবাদ দান করলাম।  

213. aতঃপর েস যখন িপতার সােথ চলােফরা করার বয়েস uপনীত হল, তখন iবরাহীম তােক বললঃ বৎস! আিম 

সব্ে  েদিখেয, েতামােক যেবহ করিছ; eখন েতামার aিভমত িক েদখ। েস বললঃ িপতাঃ! আপনােক যা আেদশ করা 

হেয়েছ, তাi করুন। আ াহ্ চােহ েতা আপিন আমােক সবুরকারী পােবন।  

214. যখন িপতা-পু  uভেয়i আনুগতয্ কাশ করল eবং iবরাহীম তােক যেবহ করার জে  শািয়ত করল।  

215. তখন আিম তােক েডেক বললামঃ েহ iবরাহীম,  

216. তুিম েতা সব্ েক সেতয্ পিরণত কের েদখােল! আিম eভােবi সৎকর্মীেদরেক িতদান িদেয় থািক। 

217. িন য় eটা eক সু  পরী া।  

218. আিম তার পিরবের্ত িদলাম যেবহ করার জে  eক মহান জ ।  

219. আিম তার জে  e িবষয়িট পরবর্তীেদর মে  েরেখ িদেয়িছ েয,  

21৯. iবরাহীেমর িত সালাম বির্ষত েহাক।  

221. eমিনভােব আিম সৎকর্মীেদরেক িতদান িদেয় থািক।  

222. েস িছল আমার িবশব্াসী বা ােদর eকজন।  

223. আিম তােক সুসংবাদ িদেয়িছ iসহােকর, েস সৎকর্মীেদর ম  েথেক eকজন নবী।  
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224. তােক eবং iসহাকেক আিম বরকত দান কেরিছ। তােদর বংশধরেদর মে  কতক সৎকর্মী eবং কতক িনেজেদর 

uপর  জুলুমকারী।  

225. আিম aনু হ কেরিছলাম মূসা o হারুেনর িত।  

226. তােদরেক o তােদর স দায়েক u ার কেরিছ মহা সংকট েথেক।  

227. আিম তােদরেক সাহা  কেরিছলাম, ফেল তারাi িছল িবজয়ী।  

228. আিম uভয়েক িদেয়িছলাম সু  িকতাব।  

229. eবং তােদরেক সরল পথ দর্শন কেরিছলাম।  

22৯. আিম তােদর জে  পরবর্তীেদর মে  e িবষয় েরেখ িদেয়িছ েয,  

231. মূসা o হারুেনর িত সালাম বির্ষত েহাক।  

232. eভােব আিম সৎকর্মীেদরেক িতদান িদেয় থািক। 

233. তারা uভেয়i িছল আমার িবশব্াসী বা ােদর a তম।  

234. িন য়i iিলয়াস িছল রসূল। 

235. যখন েস তার স দায়েক বললঃ েতামরা িক ভয় কর না ?  

236. েতামরা িক বা’আল েদবতার iবাদত করেব eবং সেরব্া ম ােক পিরতয্াগ করেব।  

237. িযিন আ াহ্ েতামােদর পালনকর্তা eবং েতামােদর পূরব্পুরুষেদর পালনকর্তা?  

238. aতঃপর তারা তােক িম া িতপ  করল। aতeব তারা aব i ে ফতার হেয় আসেব। 

239. িক  আ াহ্ তা’আলার ািট বা াগণ নয়।  

23৯. আিম তার জে  পরবর্তীেদর মে  e িবষেয় েরেখ িদেয়িছ েয,  

241. iিলয়ােসর িত সালাম বির্ষত েহাক!  

242. eভােবi আিম সৎকর্মীেদরেক িতদান িদেয় থািক।  
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243. েস িছল আমার িবশব্াসী বা ােদর a র্ভূ ।  

244. িন য় লূত িছেলন রসূলগেণর eকজন।  

245. যখন আিম তােকo তার পিরবােরর সবাiেক u ার কেরিছলাম;  

246. িক  eক বৃ ােক ছাড়া; েস a া েদর সে  েথেক িগেয়িছল। 

247. aতঃপর aবিশ েদরেক আিম সমূেল uৎপািটত কেরিছলাম।  

248. েতামরা েতামােদর ধব্ংস েপর uপর িদেয় গমন কর েভার েবলায়  

249. eবং স য্ায়, তার পেরo িক েতামরা েবাঝ না?  

24৯. আর iuনুসo িছেলন পয়গমব্রগেণর eকজন।  

251. যখন পািলেয় িতিন েবাঝাi েনৗকায় িগেয় ে ৗেছিছেলন।  

252. aতঃপর লটারী (সুরিত) করােল িতিন েদাষী সা  হেলন।  

253. aতঃপর eকিট মাছ ােক িগেল েফলল, তখন িতিন aপরাধী গ  হেয়িছেলন।  

254. যিদ িতিন আ াহ্র তসবীহ পাঠ না করেতন,  

255. তেব ােক েকয়ামত িদবস প  মােছর েপেটi থাকেত হত।  

256. aতঃপর আিম ােক eক িব ীর্ণ-িবজন া ের িনে প করলাম, তখন িতিন িছেলন রু ।  

257. আিম ার uপর eক লতািবিশ  বৃ  uদগত করলাম।  

258. eবং ােক, ল  বা তেতািধক েলােকর িত ে রণ করলাম।  

259. তারা িবশব্াস াপন করল aতঃপর আিম তােদরেক িনর্ধািরত সময় প  জীবেনাপেভাগ করেত িদলাম।  

25৯. eবার তােদরেক িজে স করুন, েতামার পালনকর্তার জে  িক ক া স ান রেয়েছ eবং তােদর জে  িক পু -

স ান।  

261. না িক আিম তােদর uপি িতেত েফেরশতাগণেক নারীরূেপ সৃি  কেরিছ?  
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262. েজেনা, তারা মনগড়া uি  কের েয,  

263. আ াহ্ স ান জ  িদেয়েছন। িন য় তারা িম াবাদী।  

264. িতিন িক পু -স ােনর েল ক া-স ান পছ  কেরেছন?  

265. েতামােদর িক হল? েতামােদর e েকমন িস া ? 

266. েতামরা িক uপেদশ হন কর না?  

267. না িক েতামােদর কােছ সু  েকান দলীল রেয়েছ?  

268. েতামরা সতয্বাদী হেল েতামােদর িকতাব আন। 

269. তারা আ াহ্ o িজব্নেদর মে  স র্ক সা  কেরেছ, aথচ িজব্েনরা জােন েয, তারা ে ফতার হেয় আসেব। 

26৯. তারা যা বেল তা েথেক আ াহ্ পিব ।  

271. তেব যারা আ াহ্র িন াবান বা া, তারা ে ফতার হেয় আসেব না।  

272. aতeব েতামরা eবং েতামরা যােদর uপাসনা কর,  

273. তােদর কাuেকi েতামরা আ াহ্ স ের্ক িব া  করেত পারেব না।  

274. শুধুমা  তােদর ছাড়া যারা জাহা ােম েপৗছােব।  

275. আমােদর েতয্েকর জ  রেয়েছ িনির্দ  ান।  

276. eবং আমরাi সািরব ভােব দ ায়মান থািক।  

277. eবং আমরাi আ াহ্র পিব তা েঘাষণা কির।  

278. তারা েতা বলতঃ  

279. যিদ আমােদর কােছ পূরব্বর্তীেদর েকান uপেদশ থাকত,  

27৯. তেব আমরা aব i আ াহ্র মেনানীত বা া হতাম।  

281. ব তঃ তারা ei েকারআনেক aসব্ীকার কেরেছ। eখন শী i তারা েজেন িনেত পারেব, 
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282. আমার রাসূল o বা াগেণর াপাের আমার ei বাকয্ সতয্ হেয়েছ েয,  

283. aব i তারা সাহা  া  হয়।  

284. আর আমার বািহনীi হয় িবজয়ী।  

285. aতeব আপিন িকছুকােলর জে  তােদরেক uেপ া করুন।  

286. eবং তােদরেক েদখেত থাকুন। শী i তারাo eর পিরণাম েদেখ েনেব।  

287. আমার আযাব িক তারা ত কামনা কের?  

288. aতঃপর যখন তােদর আি নায় আযাব নািযল হেব, তখন যােদরেক সতর্ক করা হেয়িছল, তােদর সকাল েবলািট 

হেব খুবi ম ।  

289. আপিন িকছুকােলর জে  তােদরেক uেপ া করুন।  

28৯. eবং েদখেত থাকুন, শী i তারাo eর পিরণাম েদেখ েনেব। 

 291. পিব  আপনার পরoয়ারেদগােরর স া, িতিন স ািনত o পিব  যা তারা বর্ণনা কের তা েথেক।  

292. পয়গমব্রগেণর িত সালাম বির্ষত েহাক।  

293. সম  শংসা িবশব্পালক আ াহ্র িনিম ।  

49. সাদ 

2. েছায়াদ। শপথ uপেদশপূর্ণ েকারআেনর,  

3. বরং যারা কােফর, তারা aহংকার o িবেরািধতায় িল ।  

4. তােদর আেগ আিম কত জনেগা ীেক ধব্ংস কেরিছ, aতঃপর তারা আর্তনাদ করেত শুরু কেরেছ িক  তােদর িন িত 

লােভর সময় িছল না।  

5. তারা িব য়েবাধ কের েয, তােদরi কােছ তােদর মে  েথেক eকজন সতর্ককারী আগমন কেরেছন। আর কােফররা 

বেল e-েতা eক িম াচারী যাদুকর।  

6. েস িক বহু uপাে র পিরবের্ত eক uপাে র uপাসনা সা  কের িদেয়েছ। িন য় eটা eক িব য়কর াপার। 
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7. তােদর কিতপয় িবিশ  ি  eকথা বেল ান কের েয, েতামরা চেল যাo eবং েতামােদর uপা েদর পূজায় দৃঢ় 

থাক। িন য়i e ব  েকান িবেশষ uে ে  েণািদত।  

8. আমরা a া  ধের্ম e ধরেনর কথা শুিনিন। eটা মনগড়া াপার €ব নয়।  

9. আমােদর ম  েথেক শুধু িক তারi িত uপেদশ বানী aবতীর্ণ হল? ব তঃ oরা আমার uপেদশ স ের্ক সি হান; 

বরং oরা eখনo আমার শাি  আসব্াদন কেরিন।  

৯. না িক তােদর কােছ আপনার পরা া  দয়াবান পালনকর্তার রহমেতর েকান ভা ার রেয়েছ?  

21. নািক নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছুর uপর তােদর সা াজয্ রেয়েছ? থাকেল তােদর আকােশ 

আেরাহণ করা uিচত রিশ ঝুিলেয়।  

22. eে ে  বহু বািহনীর মে  oেদরo eক বািহনী আেছ, যা পরািজত হেব।  

23. তােদর পূেরব্o িম ােরাপ কেরিছল নূেহর স দায়, আদ, কীলক িবিশ  েফরাuন,  

24. সামুদ, লুেতর স দায় o আiকার েলােকরা। eরাi িছল িবশাল বািহনী।  

25. eেদর েতয্েকi পয়গমব্রগেণর িত িম ােরাপ কেরেছ। ফেল আমার আযাব িতি ত হেয়েছ।  

26. েকবল eকিট মহানােদর aেপ া করেছ, যােত দম েফলার aবকাশ থাকেব না।  

27. তারা বেল, েহ আমােদর পরoয়ারেদগার, আমােদর া  aংশ িহসাব িদবেসর আেগi িদেয় দাo।  

28. তারা যা বেল তােত আপিন সবুর করুন eবং আমার শি শালী বা া দাuদেক রণ করুন। েস িছল আমার  িত 

তয্াবর্তনশীল।  

29. আিম পরব্তমালােক তার aনুগামী কের িদেয়িছলাম, তারা সকাল-স য্ায় তার সােথ পিব তা েঘাষণা করত;  

2৯. আর প ীকুলেকo, যারা তার কােছ সমেবত হত। সবাi িছল ার িত তয্াবর্তনশীল।  

31. আিম ার সা াজয্েক সুদৃঢ় কেরিছলাম eবং ােক িদেয়িছলাম া o ফয়সালাকারী বা ীতা।  

32. আপনার কােছ দাবীদারেদর বৃ া  েপৗেছেছ, যখন তারা াচীর িড ীেয় iবাদত খানায় েবশ কেরিছল।  
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33. যখন তারা দাuেদর কােছ aনু েবশ করল, তখন েস স  হেয় পড়ল। তারা বললঃ ভয় করেবন না; আমরা 

িববদমান দুিট প , eেক aপেরর িত বাড়াবািড় কেরিছ। aতeব, আমােদর মে  ায়িবচার করুন, aিবচার করেবন 

না। আমােদরেক সরল পথ দর্শন করুন।  

34. েস আমার ভাi, েস িনরানবব্i দুমব্ার মািলক আর আিম মািলক eকিট মাদী দুমব্ার। eরপরo েস বেলঃ eিটo 

আমােক িদেয় দাo। েস কথাবার্তায় আমার uপর বল েয়াগ কের।  

35. দাuদ বললঃ েস েতামার দুমব্ািটেক িনেজর দুমব্াগুেলার সােথ সংযু  করার দাবী কের েতামার িত aিবচার কেরেছ। 

শরীকেদর aেনেকi eেক aপেরর িত জুলুম কের থােক। তেব তারা কের না, যারা আ াহ্র িত িবশব্াসী o সৎকর্ম 

স াদনকারী। aব  eমন েলােকর সংখয্া a । দাuেদর েখয়াল হল েয, আিম তােক পরী া করিছ। aতঃপর েস তার 

পালনকর্তার কােছ মা ার্থনা করল, েসজদায় লুিটেয় পড়ল eবং ার িদেক তয্াবর্তন করল।  

36. আিম তার েস aপরাধ মা করলাম। িন য় আমার কােছ তার জে  রেয়েছ u  ম াদা o সু র আবাস ল।  

37. েহ দাuদ! আিম েতামােক পৃিথবীেত িতিনিধ কেরিছ, aতeব, তুিম মানুেষর মােঝ ায়স তভােব রাজতব্ কর eবং 

েখয়াল-খুশীর aনুসরণ কেরা না। তা েতামােক আ াহ্র পথ েথেক িবচুয্ত কের েদেব। িন য় যারা আ াহ্র পথ েথেক 

িবচুয্ত হয়, তােদর জে  রেয়েছ কেঠার শাি , e কারেণ েয, তারা িহসাবিদবসেক ভূেল যায়।  

38. আিম আসমান-যমীন o eতuভেয়র ম বর্তী েকান িকছু aযথা সৃি  কিরিন। eটা কােফরেদর ধারণা। aতeব, 

কােফরেদর জে  রেয়েছ দূের্ভাগ aর্থাৎ জাহা াম।  

39. আিম িক িবশব্াসী o সৎকর্মীেদরেক পৃিথবীেত িবপ য় সৃি কারী কােফরেদর সমতু  কের েদব? না 

েখাদাভীরুেদরেক পাপাচারীেদর স ান কের েদব।  

3৯. eিট eকিট বরকতময় িকতাব, যা আিম আপনার িত বরকত িহেসেব aবতীর্ণ কেরিছ, যােত মানুষ eর আয়াতসূহ 

ল য্ কের eবং বুি মানগণ েযন তা aনুধাবন কের।  

41. আিম দাuদেক েসালায়মান দান কেরিছ। েস eকজন u ম বা া। েস িছল তয্াবর্তনশীল।  

42. যখন তার সামেন aপরাে  uৎকৃ  aশব্রািজ েপশ করা হল,  

43. তখন েস বললঃ আিম েতা আমার পরoয়ারেদগােরর রেণ িব ত হেয় স েদর মহবব্েত মু  হেয় পেড়িছeমনিক 

সূ  ডুেব েগেছ।  

44. eগুেলােক আমার কােছ িফিরেয় আন। aতঃপর েস তােদর পা o গলেদশ েছদন করেত শুরু করল।  



357 
 

45. আিম েসালায়মানেক পরী া করলাম eবং েরেখ িদলাম তার িসংহাসেনর uপর eকিট িনস াণ েদহ। aতঃপর েস 

আমার aিভমু ী হল।  

46. েসালায়মান বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমােক মাফ করুন eবং আমােক eমন সা াজয্ দান করুন যা আমার 

পের আর েকu েপেত পারেব না। িন য় আপিন মহাদাতা।  

47. তখন আিম বাতাসেক তার aনুগত কের িদলাম, যা তার হুকুেম aবােধ বািহত হত েযখােন েস েপৗছােত চাiত।  

48. আর সকল শয়তানেক তার aধীন কের িদলাম aর্থৎ, যারা িছল াসাদ িনর্মাণকারী o ডুবুরী।  

49. eবং a  আরo aেনকেক aধীন কের িদলাম, যারা আব  থাকত শৃ েল।  

4৯. eগুেলা আমার aনু হ, aতeব, eগুেলা কাuেক দাo aথবা িনেজ েরেখ দাo-eর েকান িহেসব িদেত হেব না।  

51. িন য় তার জে  আমার কােছ রেয়েছ ম াদা o শুভ পিরণিত।  

52. রণ করুণ, আমার বা া আi য্েবর কথা, যখন েস তার পালনকর্তােক আহবান কের বললঃ শয়তান আমােক 

য ণা o ক  েপৗিছেয়েছ।  

53. তুিম েতামার পা িদেয় ভূিমেত আঘাত কর। ঝরণা িনর্গত হল েগাসল করার জে  শীতল o পান করার জে ।  

54. আিম তােক িদলাম তার পিরজনবর্গ o তােদর মত আরo aেনক আমার প  েথেক রহমতসব্রূপ eবং বুি মানেদর 

জে  uপেদশসব্রূপ। 

55. তুিম েতামার হােত eক মুেঠা তৃণশলা নাo, তদব্ারা আঘাত কর eবং শপথ ভ  কেরা না। আিম তােক েপলাম 

সবুরকারী। চমৎকার বা া েস। িন য় েস িছল তয্াবর্তনশীল।  

56. রণ করুন, শি শালী o সুদৃি র  aিধকারী আমার বা া iবরাহীম, iসহাক o iয়াকুেবর কথা।  

57. আিম তােদর eক িবেশষ গুণ তথা পরকােলর রণ দব্ারা সব্াত য্ দান কেরিছলাম।  

58. আর তারা আমার কােছ মেনানীত o সৎেলাকেদর a র্ভু ।  

59. রণ করুণ, iসমাঈল, আল iয়াসা o যুলিকফ্েলর কথা। তারা েতয্েকi গুনীজন।  

5৯. e eক মহৎ আেলাচনা। েখাদাভীরুেদর জে  রেয়েছ u ম িঠকানা-  

61. তথা ায়ী বসবােসর জা াত; তােদর জে  তার দব্ার u ু  রেয়েছ।  
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62. েসখােন তারা েহলান িদেয় বসেব। তারা েসখােন চাiেব aেনক ফল-মূল o পানীয়।  

63. তােদর কােছ থাকেব আনতনয়না সমবয় া রমণীগণ।  

64. েতামােদরেক eরi িত িত েদয়া হে  িবচার িদবেসর জে ।  

65. eটা আমার েদয়া িরিযক যা েশষ হেব না।  

66. eটােতা শুনেল, eখন দু েদর জে  রেয়েছ িনকৃ  িঠকানা  

67. তথা জাহা াম। তারা েসখােন েবশ করেব। aতeব, কত িনকৃ  েসi আবাস ল।  

68. eটা u  পািন o পূজঁ ; aতeব তারা eেক আসব্াদন করুক।  

69. e ধরেনর আরo িকছু শাি  আেছ।  

6৯. ei েতা eকদল েতামােদর সােথ েবশ করেছ। তােদর জে  aিভন ন েনi তারা েতা জাহা ােম েবশ করেব।  

71. তারা বলেব, েতামােদর জে  o েতা aিভন ন েনi। েতামরাi আমােদরেক e িবপেদর স ুখীন কেরছ। aতeব, 

eিট কতi না ঘৃ  আবাস ল।  

72. তারা বলেব, েহ আমােদর পালনকর্তা, েয আমােদরেক eর স ুখীন কেরেছ, আপিন জাহা ােম তার শাি  িদব্গুণ 

কের িদন।  

73. তারা আরo বলেব, আমােদর িক হল েয, আমরা যােদরেক ম  েলাক বেল গ  করতাম, তােদরেক eখােন েদখিছ 

না।  

74. আমরা িক aেহতুক তােদরেক ঠা ার পা  কের িনেয়িছলাম, না আমােদর দৃি  ভুল করেছ?  

75. eটা aর্থাৎ জাহা ামীেদর পারসপিরক বাক-িবত া aব াবী।  

76. বলুন, আিম েতা eকজন সতর্ককারী মা  eবং eক পরা মশালী আ াহ্ তীত েকান uপা  েনi।  

77. িতিন আসমান-যমীন o eতuভেয়র ম বর্তী সব িকছুর পালনকর্তা, পরা মশালী, মার্জনাকারী।  

78. বলুন, eিট eক মহাসংবাদ,  

79. যা েথেক েতামরা মুখ িফিরেয় িনেয়ছ।  
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7৯. ঊর্ধব্ জগৎ স ের্ক আমার েকান ান িছল না যখন েফেরশতারা কথাবার্তা বলিছল।  

81. আমার কােছ e oহীi আেস েয, আিম eকজন  সতর্ককারী।  

82. যখন আপনার পালনকর্তা েফেরশতাগণেক বলেলন, আিম মািটর মানুষ সৃি  করব।  

83. যখন আিম তােক সুষম করব eবং তােত আমার রূহ ফুেকঁ  েদব, তখন েতামরা তার স ুেখ েসজদায় নত হেয় 

েযেয়া।  

84. aতঃপর সম  েফেরশতাi eকেযােগ েসজদায় নত হল্,  

85. িক  iবলীস; েস aহংকার করল eবং aসব্ীকারকারীেদর a র্ভু  হেয় েগল।  

86. আ াহ্ বলেলন, েহ iবলীস, আিম সব্হে  যােক সৃি  কেরিছ, তার স ুেখ েসজদা করেত েতামােক িকেস বাধা 

িদল? তুিম aহংকার করেল, না তুিম তার েচেয় u  ম াদা স ?  

87. েস বললঃ আিম তার েচেয় u ম আপিন আমােক আগুেনর দব্ারা সৃি  কেরেছন, আর তােক সৃি  কেরেছন মািটর 

দব্ারা।  

88. আ াহ্ বলেলনঃ েবর হেয় যা, eখান েথেক। কারণ, তুi aিভশ ।  

89. েতার িত আমার e aিভশাপ িবচার িদবস প  ায়ী হেব।  

8৯. েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আপিন আমােক পুনরু ান িদবস প  aবকাশ িদন।  

91. আ aহ বলেলনঃ েতােক aবকাশ েদয়া হল।  

92. েস সমেয়র িদন প  যা জানা।  

93. েস বলল, আপনার মতার কছম, আিম aব i তােদর সবাiেক িবপথগামী কের েদব।  

94. তেব তােদর মে  যারা আপনার ািট বা া, তােদরেক ছাড়া।  

95. আ াহ্ বলেলনঃ তাi িঠক, আর আিম সতয্ বলিছ-  

96. েতার দব্ারা আর তােদর মে  যারা েতার aনুসরণ করেব তােদর দব্ারা আিম জাহা াম পূর্ণ করব।  

97. বলুন, আিম েতামােদর কােছ েকান িতদান চাi না আর আিম েলৗিককতাকারীo নi।  
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98. eটা েতা িবশব্বাসীর জে  eক uপেদশ মা । 

99. েতামরা িকছু কাল পের eর সংবাদ aব i জানেত পারেব।  

4৯. যুমার 

2. িকতাব aবতীর্ণ হেয়েছ পরা মশালী, াময় আ াহ্র প  েথেক।  

3. আিম আপনার িত e িকতাব যথার্থরূেপ নািযল কেরিছ। aতeব, আপিন িন ার সােথ আ াহ্র iবাদত করুন।  

4. েজেন রাখুন, িন াপূর্ণ iবাদত আ াহ্রi িনিম । যারা আ াহ্ তীত aপরেক uপা রূেপ হণ কের েরেখেছ eবং 

বেল েয, আমরা তােদর iবাদত e জে i কির, েযন তারা আমােদরেক আ াহ্র িনকটবর্তী কের েদয়। িন য় আ াহ্ 

তােদর মে  তােদর পারসপিরক িবেরাধপূর্ণ িবষেয়র ফয়সালা কের েদেবন। আ াহ্ িম াবাদী কােফরেক সৎপেথ 
পিরচািলত কেরন না।  

5. আ াহ্ যিদ স ান হণ করার i া করেতন, তেব ার সৃি র ম  েথেক যা িকছু i া মেনানীত করেতন, িতিন 

পিব । িতিন আ াহ্, eক পরা মশালী।  

6. িতিন আসমান o যমীন সৃি  কেরেছন যথাযথভােব। িতিন রাি েক িদবস দব্ারা আ ািদত কেরন eবং িদবসেক রাি  

দব্ারা আ ািদত কেরন eবং িতিন সু  o চ েক কােজ িনযু  কেরেছন েতয্েকi িবচরণ কের িনির্দ  সময়কাল 
প । েজেন রাখুন, িতিন পরা মশালী, মাশীল।  

7. িতিন সৃি  কেরেছন েতামােদরেক eকi ি  েথেক। aতঃপর তা েথেক তার যুগল সৃি  কেরেছন eবং িতিন 

েতামােদর জে  আট কার চতু দ জ  aবতীর্ণ কেরেছন। িতিন েতামােদরেক সৃি  কেরেছন েতামােদর মাতৃগের্ভ 
প ায় েম eেকর পর eক ি িবধ a কাের। িতিন আ াহ্ েতামােদর পালনকর্তা, সা াজয্ ারi। িতিন তীত েকান 

uপা  েনi। aতeব, েতামরা েকাথায় িব া  হ ?  

8. যিদ েতামরা aসব্ীকার কর, তেব আ াহ্ েতামােদর েথেক েবপরoয়া। িতিন ার বা ােদর কােফর হেয় পড়া পছ  

কেরন না। প া ের যিদ েতামরা কৃত  হo, তেব িতিন েতামােদর জে  তা পছ  কেরন। eেকর পাপ ভার aে  বহন 

করেব না। aতঃপর েতামরা েতামােদর পালনকর্তার কােছ িফের যােব। িতিন েতামােদরেক েতামােদর কর্ম সমব্ে  aবিহত 
করেবন। িন য় িতিন a েরর িবষয় স ের্কo aবগত।  

9. যখন মানুষেক দুঃখ-ক  র্শ কের, তখন েস eকা িচে  তার পালনকর্তােক ডােক, aতঃপর িতিন যখন তােক 

েনয়ামত দান কেরন, তখন েস কে র কথা িব ত হেয় যায়, যার জে  পূেরব্ েডেকিছল eবং আ াহ্র সমক  ি র 
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কের; যােত কের aপরেক আ াহ্র পথ েথেক িব া  কের। বলুন, তুিম েতামার কুফর সহকাের িকছুকাল 

জীবেনাপেভাগ কের নাo। িন য় তুিম জাহা ামীেদর a র্ভূ ।  

৯. েয ি  রাি কােল েসজদার মা েম aথবা ািড়েয় iবাদত কের, পরকােলর আশংকা রােখ eবং তার পালনকর্তার 

রহমত তয্াশা কের, েস িক তার সমান, েয eরূপ কের না; বলুন, যারা জােন eবং যারা জােন না; তারা িক সমান হেত 

পাের? িচ া-ভাবনা েকবল তারাi কের, যারা বুি মান।  

21. বলুন, েহ আমার িবশব্াসী বা াগণ! েতামরা েতামােদর পালনকর্তােক ভয় কর। যারা e দুিনয়ােত সৎকাজ কের, 

তােদর জে  রেয়েছ পু । আ াহর পৃিথবী শ । যারা সবুরকারী, তারাi তােদর পুর ার পায় aগিণত।  

22. বলুন, আিম িন ার সােথ আ াহ্র iবাদত করেত আিদ  হেয়িছ।  

23. আরo আিদ  হেয়িছ, সরব্ থম িনের্দশ পালনকারী হoয়ার জে ।  

24. বলুন, আিম আমার পালনকর্তার aবা  হেল eক মহািদবেসর শাি র ভয় কির।  

25. বলুন, আিম িন ার সােথ আ াহ্ তা’আলারi iবাদত কির।  

26. aতeব, েতামরা আ াহর পিরবের্ত যার i া তার iবাদত কর। বলুন, েকয়ামেতর িদন তারাi েবশী িত  হেব, 

যারা িনেজেদর o পিরবারবের্গর তরফ েথেক িত  হেব। েজেন রাখ, eটাi সু  িত। 

27. তােদর জে  uপর িদক েথেক eবং নীেচর িদক েথেক আগুেনর েমঘমালা থাকেব। e শাি  দব্ারা আ াহ্ ার 

বা ােদরেক সতর্ক কেরন েয, েহ আমার বা াগণ, আমােক ভয় কর।  

28. যারা শয়তানী শি র পূজা-aর্চনা েথেক দূের থােক eবং আ াহ্ aিভমুখী হয়, তােদর জে  রেয়েছ সুসংবাদ। 

aতeব, সুসংবাদ িদন আমার বা ােদরেক।  

29. যারা মেনািনেবশ সহকাের কথা শুেন, aতঃপর যা u ম, তার aনুসরণ কের। তােদরেকi আ াহ্ সৎপথ দর্শন 

কেরন eবং তারাi বুি মান।  

2৯. যার জে  শাি র হুকুম aবধািরত হেয় েগেছ আপিন িক েস জাহা ামীেক মু  করেত পারেবন? 

31. িক  যারা তােদর পালনকর্তােক ভয় কের, তােদর জে  িনির্মত রেয়েছ াসােদর uপর াসাদ। eগুেলার তলেদেশ 

নদী বািহত। আ াহ্ িত িত িদেয়েছন। আ াহ্ িত িতর েখলাফ কেরন না।  
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32. তুিম িক েদখিন েয, আ াহ্ আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরেছন, aতঃপর েস পািন যমীেনর ঝর্ণাসমূেহ বািহত 

কেরেছন, eরপর ত ারা িবিভ  রেঙর ফসল uৎপ  কেরন, aতঃপর তা শুিকেয় যায়, ফেল েতামরা তা পীতবর্ণ েদখেত 

পাo। eরপর আ াহ্ তােক খড়-কুটায় পিরণত কের েদন। িন য় eেত বুি মানেদর জে  uপেদশ রেয়েছ।  

33. আ াহ্ যার বুেক iসলােমর জে  u ু  কের িদেয়েছন, aতঃপর েস তার পালনকর্তার প  েথেক আগত আেলার 

মােঝ রেয়েছ। (েস িক তার সমান, েয eরূপ নয়) যােদর a র আ াহ্ রেণর াপাের কেঠার, তােদর জে  দূের্ভাগ। 

তারা সুসপ  েগামরাহীেত রেয়েছ।  

34. আ াহ্ u ম বাণী তথা িকতাব নািযল কেরেছন, যা সাম পূর্ণ, পূনঃ পূনঃ পিঠত। eেত তােদর েলাম াটা িদেয় 

uেঠ চামড়ার uপর, যারা তােদর পালনকর্তােক ভয় কের, eরপর তােদর চামড়া o a র আ াহ্র রেণ িবন  হয়। 

eটাi আ াহ্র পথ িনের্দশ, eর মা েম আ াহ্ যােক i া পথ দর্শন কেরন। আর আ াহ্ যােক পথ  কেরন, তার 

েকান পথ দর্শক েনi।  

35. েয ি  েকয়ামেতর িদন তার মুখ দব্ারা aশুভ আযাব েঠকােব eবং eরূপ জােলমেদরেক বলা হেব, েতামরা যা 

করেত তার সব্াদ আসব্াদন কর,-েস িক তার সমান, েয eরূপ নয়?  

36. তােদর পূরব্বর্তীরাo িম ােরাপ কেরিছল, ফেল তােদর কােছ আযাব eমনভােব আসল, যা তারা ক নাo করত না।  

37. aতঃপর আ াহ তােদরেক পাির্থব জীবেন লা নার সব্াদ আসব্াদন করােলন, আর পরকােলর আযাব হেব আরo 

গুরুতর-যিদ তারা জানত।  

38. আিম e েকারআেন মানুেষর জে  সব দৃ া i বর্ণনা কেরিছ, যােত তারা aনুধাবন কের;  

39. আরবী ভাষায় e েকারআন ব তামু , যােত তারা সাবধান হেয় চেল।  

3৯. আ াহ্ eক দৃ া  বর্ণনা কেরেছনঃ eকিট েলােকর uপর পরসপর িবেরাধী কয়জন মািলক রেয়েছ, আেরক 

ি র ভু মা  eকজন-তােদর uভেয়র aব া িক সমান? সম  শংসা আ াহ্র। িক  তােদর aিধকাংশi জােন না।  

41. িন য় েতামারo মৃতুয্ হেব eবং তােদরo মৃতুয্ হেব।  

42. aতঃপর েকয়ামেতর িদন েতামরা সবাi েতামােদর পালনকর্তার সামেন কথা কাটাকািট করেব।  

“পারা 35” 
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43. েয ি  আ াহ্র িবরুে  িম া বেল eবং তার কােছ সতয্ আগমন করার পর তােক িম া সা  কের, তার 

েচেয় aিধক যােলম আর েক হেব? কােফরেদর বাস ান জাহা ােম নয় িক?  

44. যারা সতয্ িনেয় আগমন করেছ eবং সতয্েক সতয্ েমেন িনেয়েছ; তারাi েতা েখাদাভীরু।  

45. তােদর জে  পালনকর্তার কােছ তাi রেয়েছ, যা তারা চাiেব। eটা সৎকর্মীেদর পুর ার।  

46. যােত আ াহ্ তােদর ম  কর্মসমূহ মার্জনা কেরন eবং তােদর u ম কের্মর পুর ার তােদরেক দান কেরন।  

47. আ াহ্ িক ার বা ার পে  যেথ  নন? aথচ তারা আপনােক আ াহ্র পিরবের্ত a া  uপা েদর ভয় েদখায়। 

আ াহ্ যােক পথ  কেরন, তার েকান পথ দর্শক েনi।  

48. আর আ াহ্ যােক পথ দর্শন কেরন, তােক পথ কারী েকu েনi। আ াহ্ িক পরা মশালী, িতেশাধ হণকারী 

নন?  

49. যিদ আপিন তােদরেক িজে স কেরন, আসমান o যমীন েক সৃি  কেরেছ? তারা aব i বলেব-আ াহ্। বলুন, 

েতামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ আ াহ্ আমার aিন  করার i া কেরন, তেব েতামরা আ াহ্ তীত যােদরেক ডাক, 

তারা িক েস aিন  দূর করেত পারেব? aথবা িতিন আমার িত রহমত করার i া করেল তারা িক েস রহমত েরাধ 

করেত পারেব? বলুন, আমার পে  আ াহ্i যেথ । িনর্ভরকারীরা ারi uপর িনর্ভর কের।  

4৯. বলুন, েহ আমার স দায়, েতামরা েতামােদর জায়গায় কাজ কর, আিমo কাজ করিছ। স রi জানেত পারেব।  

51. কার কােছ aবমাননাকর আযাব eবং িচর ায়ী শাি  েনেম আেস।  

52. আিম আপনার িত সতয্ ধর্মসহ িকতাব নািযল কেরিছ মানুেষর ক াণকে । aতঃপর েয সৎপেথ আেস, েস িনেজর 

ক ােণর জে i আেস, আর েয পথ  হয়, েস িনেজরi aিনে র জে  পথ  হয়। আপিন তােদর জে  দায়ী নন।  

53. আ াহ্ মানুেষর াণ হরণ কেরন তার মৃতুয্র সময়, আর েয মের না, তার িন াকােল। aতঃপর যার মৃতুয্ aবধািরত 

কেরন, তার াণ ছােড়ন না eবং a া েদর েছেড় েদন eক িনির্দ  সমেয়র জে । িন য় eেত িচ াশীল েলাকেদর 

জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

54. তারা িক আ াহ্ তীত সুপািরশকারী হণ কেরেছ? বলুন, তােদর েকান eখিতয়ার না থাকেলo eবং তারা না 

বুঝেলo?  
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55. বলুন, সম  সুপািরশ আ াহ্রi মতাধীন, আসমান o যমীেন ারi সা াজয্। aতঃপর ারi কােছ েতামরা 

তয্াবির্তত হেব।   

56. যখন ািটভােব আ াহ্র নাম u ারণ করা হয়, তখন যারা পরকােল িবশব্াস কের না, তােদর a র সংকুিচত হেয় 

যায়, আর যখন আ াহ্ তীত a  uপা েদর নাম u ারণ করা হয়, তখন তারা আনে  u িসত হেয় uেঠ।  

57. বলুন, েহ আ াহ্ আসমান o যমীেনর া, দৃ  o aদৃে র ানী, আপিনi আপনার বা ােদর মে  ফয়সালা 

করেবন, েয িবষেয় তারা মত িবেরাধ করত।  

58. যিদ েগানাহগারেদর কােছ পৃিথবীর সবিকছু থােক eবং তার সােথ সমপিরমাণ আরo থােক, তেব aব i তারা 

েকয়ামেতর িদন েস সবিকছুi িন িত পাoয়ার জে  মুি পন িহেসেব িদেয় েদেব। aথচ তারা েদখেত পােব, আ াহ্র 

প  েথেক eমন শাি , যা তারা ক নাo করত না।  

59. আর েদখেব, তােদর দু র্মসমূহ eবং েয িবষেয় তারা ঠা া-িব প করত, তা তােদরেক িঘের েনেব।  

5৯. মানুষেক যখন দুঃখ-ক  র্শ কের, তখন েস আমােক ডাকেত শুরু কের, eরপর আিম যখন তােক আমার প  

েথেক েনয়ামত দান কির, তখন েস বেল, eটা েতা আিম পূেরব্র জানা মেতi া  হেয়িছ। aথচ eটা eক পরী া, িক  

তােদর aিধকাংশi েবােঝ না।  

61. তােদর পূরব্বর্তীরাo তাi বলত, aতঃপর তােদর কৃতকর্ম তােদর েকান uপকাের আেসিন।  

62. তােদর দু র্ম তােদরেক িবপেদ েফেলেছ, eেদর মে o যারা পাপী, তােদরেকo aিত স র তােদর দু র্ম িবপেদ 

েফলেব। তারা তা িতহত করেত স ম হেব না।  

63. তারা িক জােনিন েয, আ াহ্ যার জে  i া িরিযক বৃি  কেরন eবং পিরিমত েদন। িন য় eেত িবশব্াসী 

স দােয়র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

64. বলুন, েহ আমার বা াগণ যারা িনেজেদর uপর যুলুম কেরছ েতামরা আ াহ্র রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। 

িন য় আ াহ্ সম  েগানাহ মাফ কেরন। িতিন মাশীল, পরম দয়ালু।  

65. েতামরা েতামােদর পালনকর্তার aিভমূখী হo eবং ার আ াবহ হo েতামােদর কােছ আযাব আসার পূেরব্। eরপর 

েতামরা সাহা া  হেব না;  

66. েতামােদর িত aবতীর্ণ u ম িবষেয়র aনুসরণ কর েতামােদর কােছ aতির্কেত o a াতসাের আযাব আসার পূেরব্,  
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67. যােত েকu না বেল, হায়, হায়, আ াহ্ স ােন আিম কর্তে  aবেহলা কেরিছ eবং আিম ঠা া-িব পকারীেদর 

a র্ভূ  িছলাম।  

68. aথবা না বেল, আ াহ্ যিদ আমােক পথ দর্শন করেতন, তেব aব i আিম পরেহযগারেদর eকজন হতাম।  

69. aথবা আযাব তয্  করার সময় না বেল, যিদ েকানরূেপ eকবার িফের েযেত পাির, তেব আিম সৎকর্মপরায়ণ হেয় 

যাব।  

6৯. া, েতামার কােছ আমার িনের্দশ eেসিছল; aতঃপর তুিম তােক িম া বেলিছেল, aহংকার কেরিছেল eবং 

কােফরেদর a র্ভূ  হেয় িগেয়িছেল।  

71. যারা আ াহ্র িত িম া আেরাপ কের, েকয়ামেতর িদন আপিন তােদর মুখ কাল েদখেবন। aহংকারীেদর 

আবাস ল জাহা ােম নয় িক?  

72. আর যারা িশরক েথেক ে েচ থাকত, আ াহ্ তােদরেক সাফে র সােথ মুি  েদেবন, তােদরেক aিন  র্শ 

করেব না eবং তারা িচি তo হেব না।  

73. আ াহ্ সরব্িকছুর া eবং িতিন সবিকছুর দািয়তব্ হণ কেরন।  

74. আসমান o যমীেনর চািব ারi িনকট। যারা আ াহ্র আয়াতসমূহেক aসব্ীকার কের, তারাi িত । 

75. বলুন, েহ মুর্খরা, েতামরা িক আমােক আ াহ্ তীত aে র iবাদত করেত আেদশ করছ? 

76. আপনার িত eবং আপনার পূরব্বর্তীেদর পিত তয্ােদশ হেয়েছ, যিদ আ াহ্র শরীক ি র কেরন, তেব আপনার 

কর্ম িন ল হেব eবং আপিন িত েদর eকজন হেবন।  

77. বরং আ াহ্রi iবাদত করুন eবং কৃত েদর a র্ভু  থাকুন।  

78. তারা আ াহেক যথার্থরূেপ েবােঝিন। েকয়ামেতর িদন েগাটা পৃিথবী থাকেব ার হােতর মুেঠােত eবং আসমান সমূহ 

াজ করা aব ায় থাকেব ার ডান হােত। িতিন পিব । আর eরা যােক শরীক কের, তা েথেক িতিন aেনক uের্ধ।  

79. িশংগায় ফুক েদয়া হেব, ফেল আসমান o যমীেন যারা আেছ সবাi েবহুশঁ  হেয় যােব, তেব আ াহ্ যােক i া 

কেরন তারা ে িতত। aতঃপর আবার িশংগায় ফুকঁ  েদয়া হেব, তৎ ণাৎ তারা দ ায়মান হেয় েদখেত থাকেব।  

7৯. পৃিথবী তার পালনকর্তার নূের u ািসত হেব, আমলনামা াপন করা হেব, পয়গমব্রগণ o সা ীগণেক আনা হেব 

eবং সকেলর মে  ায় িবচার করা হেব-তােদর িত জুলুম করা হেব না।  
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81. েতয্েক যা কেরেছ, তার পূর্ণ িতফল েদয়া হেব। তারা যা িকছু কের, েস স ের্ক আ াহ্ স ক aবগত।  

82. কােফরেদরেক জাহা ােমর িদেক দেল দেল ািকেয় েনয়া হেব। তারা যখন েসখােন েপৗছােব, তখন তার দরজাসমূহ 

খুেল েদয়া হেব eবং জাহা ােমর র ীরা তােদরেক বলেব, েতামােদর কােছ িক েতামােদর ম  েথেক পয়গমব্র আেসিন, 

যারা েতামােদর কােছ েতামােদর পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃি  করত eবং সতর্ক করত e িদেনর সা ােতর াপাের? 

তারা বলেব, য্া, িক  কােফরেদর িত শাি র হুকুমi বা বািয়ত হেয়েছ।  

83. বলা হেব, েতামরা জাহা ােমর দরজা িদেয় েবশ কর, েসখােন িচরকাল aব ােনর জে । কত িনকৃ  

aহংকারীেদর আবাস ল।  

84. যারা তােদর পালনকর্তােক ভয় করত তােদরেক দেল দেল জা ােতর িদেক িনেয় যাoয়া হেব। যখন তারা u ু  

দরজা িদেয় জা ােত েপৗছােব eবং জা ােতর র ীরা তােদরেক বলেব, েতামােদর িত সালাম, েতামরা সুেখ থাক, 

aতঃপর সদাসরব্দা বসবােসর জে  েতামরা জা ােত েবশ কর।  

85. তারা বলেব, সম  শংসা আ াহ্র, িযিন আমােদর িত ার oয়াদা পূর্ণ কেরেছন eবং আমােদরেক e ভূিমর 

u রািধকারী কেরেছন। আমরা জা ােতর েযখােন i া বসবাস করব। েমহনতকারীেদর পুর ার কতi চমৎকার।  

86. আপিন েফেরশতাগণেক েদখেবন, তারা আরেশর চার পাশ িঘের তােদর পালনকর্তার পিব তা েঘাষনা করেছ। 

তােদর সবার মােঝ ায় িবচার করা হেব। বলা হেব, সম  শংসা িবশব্পালক আ াহ্র।   

51. মু’িমন 

2. হা-মীম।  

3. িকতাব aবতীর্ণ হেয়েছ আ াহ্র প  েথেক, িযিন পরা মশালী, সরব্ ।  

4. পাপ মাকারী, তoবা কবুলকারী, কেঠার শাি দাতা o সামর্ বান। িতিন তীত েকান uপা  েনi। ারi িদেক হেব 

তয্াবর্তন।  

5. কােফররাi েকবল আ াহ্র আয়াত স ের্ক িবতর্ক কের। কােজi নগরীসমূেহ তােদর িবচরণ েযন আপনােক 

িব াি েত না েফেল।  
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6. তােদর পূেরব্ নূেহর স দায় িম ােরাপ কেরিছল, আর তােদর পের a  aেনক দল o েতয্ক স দায় িনজ িনজ 

পয়গমব্রেক আ মণ করার i া কেরিছল eবং তারা িম া িবতের্ক বৃ  হেয়িছল, েযন সতয্ধর্মেক র্থ কের িদেত 

পাের। aতঃপর আিম তােদরেক পাকড়াo করলাম। েকমন িছল আমার শাি ।  

7. eভােব কােফরেদর েবলায় আপনার পালনকর্তার e বাকয্ সতয্ হল েয, তারা জাহা ামী।  

8. যারা আরশ বহন কের eবং যারা তার চারপােশ আেছ, তারা তােদর পালনকর্তার স শংস পিব তা বর্ণনা কের, তার 

িত িবশব্াস াপন কের eবং মুিমনেদর জে  মা ার্থনা কের বেল, েহ আমােদর পালনকর্তা, আপনার রহমত o ান 

সবিকছুেত পির া । aতeব, যারা তoবা কের eবং আপনার পেথ চেল, তােদরেক মা করুন eবং জাহা ােমর আযাব 

েথেক র া করুন।  

9. েহ আমােদর পালনকর্তা, আর তােদরেক দািখল করুন িচরকাল বসবােসর জা ােত, যার oয়াদা আপিন তােদরেক 

িদেয়েছন eবং তােদর বাপ-দাদা, পিত-প ী o স ানেদর মে  যারা সৎকর্ম কের তােদরেক। িন য় আপিন পরা মশালী, 

াময়।  

৯. eবং আপিন তােদরেক aম ল েথেক র া করুন। আপিন যােক েসিদন aম ল েথেক র া করেবন, তার িত 

aনু হi করেবন। eটাi মহাসাফ ।  

21. যারা কােফর তােদরেক u ঃসব্ের বলা হেব, েতামােদর িনেজেদর িত েতামােদর আজেকর e ে াভ aেপ া 

আ ার ে াভ aিধক িছল, যখন েতামােদরেক ঈমান আনেত বলা হেয়িছল, aতঃপর েতামরা কুফরী করিছল।  

22. তারা বলেব েহ আমােদর পালনকর্তা! আপিন আমােদরেক দু’বার মৃতুয্ িদেয়েছন eবং দু’ বার জীবন িদেয়েছন। 

eখন আমােদর aপরাধ সব্ীকার করিছ। aতঃপর eখন o িন িতর েকান uপায় আেছ িক?  

23. েতামােদর e িবপদ e কারেণ েয, যখন eক আ াহেক ডাকা হত, তখন েতামরা কােফর হেয় েযেত যখন তার সােথ 

শরীকেক ডাকা হত তখন েতামরা িবশব্াস াপন করেত। eখন আেদশ তাi, যা আ াহ্ করেবন, িযিন সেরব্া , মহান।  

24. িতিনi েতামােদরেক ার িনদর্শনাবলী েদখান eবং েতামােদর জে  আকাশ েথেক নািযল কেরন রুযী। িচ াভাবনা 

তারাi কের, যারা আ াহ্র িদেক রুজু থােক।  

25. aতeব, েতামরা আ াহেক ািট িবশব্াস সহকাের ডাক, যিদo কােফররা তা aপছ  কের।  

26. িতিনi সুu  ম াদার aিধকারী, আরেশর মািলক, ার বা ােদর মে  যার িত i া ত পূর্ণ িবষয়ািদ নািযল 

কেরন, যােত েস সা ােতর িদন স ের্ক সকলেক সতর্ক কের।  
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27. েযিদন তারা েবর হেয় পড়েব, আ াহ্র কােছ তােদর িকছুi েগাপন থাকেব না। আজ রাজতব্ কার? eক বল 

পরা া  আ াহ্র।  

28. আজ েতয্েকi তার কৃতকের্মর িতদান পােব। আজ যুলুম েনi। িন য় আ াহ্ ত িহসাব হণকারী।  

29. আপিন তােদরেক আস  িদন স ের্ক সতর্ক করুন, যখন াণ ক াগত হেব, দম ব  হoয়ার uপ ম হেব। 

পািপ েদর জে  েকান ব  েনi eবং সুপািরশকারীo েনi; যার সুপািরশ াহয্ হেব।  

2৯. েচােখর চুির eবং a েরর েগাপন িবষয় িতিন জােনন।  

31. আ াহ্ ফয়সালা কেরন সিঠকভােব, আ াহ্র পিরবের্ত তারা যােদরেক ডােক, তারা িকছুi ফয়সালা কের না। 

িন য় আ াহ্ সবিকছু শুেনন, সবিকছু েদেখন।  

32. তারা িক েদশ-িবেদশ মণ কের না, যােত েদখত তােদর পূরব্সুিরেদর িক পিরণাম হেয়েছ? তােদর শি  o কীির্ত 

পৃিথবীেত eেদর aেপ া aিধকতর িছল। aতঃপর আ াহ্ তােদরেক তােদর েগানােহর কারেণ ধৃত কেরিছেলন eবং 
আ াহ্ েথেক তােদরেক র াকারী েকu হয়িন।  

33. eর কারণ ei েয, তােদর কােছ তােদর রসূলগণ সু  িনদর্শনাবলী িনেয় আগমন করত, aতঃপর তারা কােফর 

হেয় যায়, তখন আ াহ্ তােদর ধৃত কেরন। িন য় িতিন শি ধর, কেঠার শাি দাতা।  

34. আিম আমার িনদর্শনাবলী o  মাণসহ মূসােক ে রণ কেরিছ।  

35. েফরাuন, হামান o কারুেণর কােছ, aতঃপর তারা বলল, েস েতা জাদুকর, িম াবাদী।  

36. aতঃপর মূসা যখন আমার কাছ েথেক সতয্সহ তােদর কােছ ে ৗছাল; তখন তারা বলল, যারা তার স ী হেয় িবশব্াস 

াপন কেরেছ, তােদর পু  স ানেদরেক হতয্া কর, আর তােদর নারীেদরেক জীিবত রাখ। কােফরেদর চ া  র্থi 

হেয়েছ।  

37. েফরাuন বলল; েতামরা আমােক ছাড়, মূসােক হতয্া করেত দাo, ডাকুক েস তার পালনকর্তােক! আিম আশংকা 

কির েয, েস েতামােদর ধর্ম পিরবর্তন কের েদেব aথবা েস েদশময় িবপ য় সৃি  করেব।  

38. মূসা বলল, যারা িহসাব িদবেস িবশব্াস কের না eমন েতয্ক aহংকারী েথেক আিম আমার o েতামােদর 

পালনকর্তার আ য় িনেয় িনেয়িছ।  
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39. েফরাuন েগাে র eক মুিমন ি , েয তার ঈমান েগাপন রাখত, েস বলল, েতামরা িক eকজনেক eজে  হতয্া 

করেব েয, েস বেল, আমার পালনকর্তা আ াহ্, aথচ েস েতামােদর পালনকর্তার িনকট েথেক  মাণসহ েতামােদর 

িনকট আগমন কেরেছ? যিদ েস িম াবাদী হয়, তেব তার িম াবািদতা তার uপরi চাপেব, আর যিদ েস সতয্বাদী হয়, 

তেব েস েয শাি র কথা বলেছ, তার িকছু না িকছু েতামােদর uপর পড়েবi। িন য় আ াহ্ সীমালংঘনকারী, 

িম াবাদীেক পথ দর্শন কেরন না।  

3৯. েহ আমার স দায়, আজ eেদেশ েতামােদরi রাজতব্, েদশময় েতামরাi িবচরণ করছ; িক  আমােদর আ াহ্র 

শাি  eেস েগেল েক আমােদরেক সাহা  করেব? েফরাuন বলল, আিম যা বুিঝ, েতামােদরেক তাi েবাঝাi, আর আিম 

েতামােদরেক ম েলর পথi েদখাi।  

41. েস মুিমন ি  বললঃ েহ আমার স দায়, আিম েতামােদর জে  পূরব্বর্তী স দায়সমূেহর মতi িবপদস ল িদেনর 

আশংকা কির।  

42. েযমন, নূহ, আদ, সামুদ o তােদর পরবর্তীেদর aব া হেয়িছল। আ াহ্ বা ােদর িত েকান যুলুম করার i া 

কেরন না।  

43. েহ আমার স দায়, আিম েতামােদর জে  চ  াক-ডােকর িদেনর আশংকা কির।  

44. েযিদন েতামরা েপছেন িফের পলায়ন করেব; িক  আ াহ্ েথেক েতামােদরেক র াকারী েকu থাকেব না। আ াহ্ 

যােক পথ  কেরন, তার েকান পথ দর্শক েনi।  

45. iিতপূেরব্ েতামােদর কােছ iuসুফ সু  ামাণািদসহ আগমন কেরিছল, aতঃপর েতামরা তার আনীত িবষেয় 

সে হi েপাষণ করেত। aবেশেষ যখন েস মারা েগল, তখন েতামরা বলেত শুরু করেল, আ াহ্ iuসুেফর পের আর 

কাuেক রসূলরূেপ পাঠােবন না। eমিনভােব আ াহ্ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ি েক পথ  কেরন।  

46. যারা িনেজেদর কােছ আগত েকান দলীল ছাড়াi আ াহ্র আয়াত স ের্ক িবতর্ক কের, তােদর eকজন আ াহ্ o 

মুিমনেদর কােছ খুবi aসে াষজনক। eমিনভােব আ াহ্ েতয্ক aহংকারী-€সব্রাচারী ি র a ের েমাহর েট েদন।  

47. েফরাuন বলল, েহ হামান, তুিম আমার জে  eকিট সুu  াসাদ িনর্মাণ কর, যােত আিম পাi aবলমব্ন।।  

48. আকােশর পেথ, aতঃপর িক েমের েদখব মূসার আ াহ্েক। ব তঃ আিম েতা তােক িম াবাদীi মেন কির। 

eভােবi েফরাuেনর কােছ সুেশািভত করা হেয়িছল তার ম  কর্মেক eবং েসাজা পথ েথেক তােক িবরত রাখা হেয়িছল। 
েফরাuেনর চ া  র্থ হoয়ারi িছল।  
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49. মুিমন েলাকিট বললঃ েহ আমার স দায়, েতামরা আমার aনুসরণ কর। আিম েতামােদরেক সৎপথ দর্শন করব।  

4৯. েহ আমার স দায়, পাির্থব e জীবন েতা েকবল uপেভােগর ব , আর পরকাল হে  ায়ী বসবােসর গৃহ।  

51. েয ম  কর্ম কের, েস েকবল তার aনুরূপ িতফল পােব, আর েয, পুরুষ aথবা নারী মুিমন aব ায় সৎকর্ম কের 

তারাi জা ােত েবশ করেব। েসখান তােদরেক েব-িহসাব িরিযক েদয়া হেব।  

52. েহ আমার স দায়, াপার িক, আিম েতামােদরেক দাoয়াত েদi মুি র িদেক, আর েতামরা আমােক দাoয়াত দাo 

জাহা ােমর িদেক।  

53. েতামরা আমােক দাoয়াত দাo, যােত আিম আ াহেক aসব্ীকার কির eবং ার সােথ শরীক কির eমন ব েক, যার 

েকান মাণ আমার কােছ েনi। আিম েতামােদরেক দাoয়াত েদi পরা মশালী, মাশীল আ াহ্র িদেক।  

54. eেত সে হ েনi েয, েতামরা আমােক যার িদেক দাoয়াত দাo, হiকােল o পরকােল তার েকান দাoয়াত েনi! 

আমােদর তয্াবর্তন আ াহ্র িদেক eবং সীমা লংঘকারীরাi জাহা ামী।  

55. আিম েতামােদরেক যা বলিছ, েতামরা eকিদন তা রণ করেব। আিম আমার াপার আ াহ্র কােছ সমর্পণ করিছ। 

িন য় বা ারা আ াহ্র দৃি েত রেয়েছ।  

56. aতঃপর আ াহ্ তােক তােদর চ াে র aিন  েথেক র া করেলন eবং েফরাuন েগা েক েশাচনীয় আযাব াস 

করল।  

57. সকােল o স য্ায় তােদরেক আগুেনর সামেন েপশ করা হয় eবং েযিদন েকয়ামত সংঘিটত হেব, েসিদন আেদশ 

করা হেব, েফরাuন েগা েক কিঠনতর আযােব দািখল কর।  

58. যখন তারা জাহা ােম পরসপর িবতর্ক করেব, aতঃপর দূরব্লরা aহংকারীেদরেক বলেব, আমরা েতামােদর aনুসারী 

িছলাম। েতামরা eখন জাহা ােমর আগুেনর িকছু aংশ আমােদর েথেক িনবৃত করেব িক?  

59. aহংকারীরা বলেব, আমরা সবাi েতা জাহা ােম আিছ। আ াহ্ ার বা ােদর ফয়সালা কের িদেয়েছন।  

5৯. যারা জাহা ােম আেছ, তারা জাহা ােমর র ীেদরেক বলেব, েতামরা েতামােদর পালনকর্তােক বল, িতিন েযন 

আমােদর েথেক eকিদেনর আযাব লাঘব কের েদন।  

61. র ীরা বলেব, েতামােদর কােছ িক সু  মাণািদসহ েতামােদর রসূল আেসনিন? তারা বলেব য্া। র ীরা বলেব, 

তেব েতামরাi েদায়া কর। ব তঃ কােফরেদর েদায়া িন লi হয়।  
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62. আিম সাহা  করব রসূলগণেক o মুিমনগণেক পাির্থব জীবেন o সা ীেদর দ ায়মান হoয়ার িদবেস।  

63. েস িদন যােলমেদর oযর-আপি  েকান uপকাের আসেব না, তােদর জে  থাকেব aিভশাপ eবং তােদর জে  

থাকেব ম  গৃহ। 

64. িন য় আিম মূসােক েহদােয়ত দান কেরিছলাম eবং বনী iসরাঈলেক িকতােবর u রািধকারী কেরিছলাম।  

65. বুি মানেদর জে  uপেদশ o েহদােয়ত সব্রূপ।  

66. aতeব, আপিন সবুর করুন িন য় আ াহ্র oয়াদা সতয্। আপিন আপনার েগানােহর জে  মা র্থনা করুন eবং 

সকাল-স য্ায় আপনার পালনকর্তার শংসাসহ পিব তা বর্ণনা করুন।  

67. িন য় যারা আ াহ্র আয়াত স ের্ক িবতর্ক কের তােদর কােছ আগত েকান দলীল িতেরেক, তােদর a ের 

আেছ েকবল আ িরতা, যা aর্জেন তারা সফল হেব না। aতeব, আপিন আ াহ্র আ য় ার্থনা করুন। িন য় িতিন 

সবিকছু শুেনন, সবিকছু েদেখন। 

68. মানুেষর সৃি  aেপ া নেভাম ল o ভূ-ম েলর সৃি  কিঠনতর। িক  aিধকাংশ মানুষ েবােঝ না।  

69. a  o চ ান সমান নয়, আর যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের eবং কুকর্মী। েতামরা a i aনুধাবন কের 

থাক।  

6৯. েকয়ামত aব i আসেব, eেত সে হ েনi; িক  aিধকাংশ েলাক িবশব্াস াপন কের না।  

71. েতামােদর পালনকর্তা বেলন, েতামরা আমােক ডাক, আিম সাড়া েদব। যারা আমার eবাদেত aহংকার কের তারা 

সতব্রi জাহা ােম দািখল হেব লাি ত হেয়।  

72. িতিনi আ াহ্ িযিন রা  সৃি  কেরেছন েতামােদর িব ােমর জে  eবং িদবসেক কেরেছন েদখার জে । িন য় 

আ াহ্ মানুেষর িত aনু হশীল, িক  aিধকাংশ মানুষ কৃত তা সব্ীকার কের না।  

73. িতিন আ াহ্, েতামােদর পালনকর্তা, সব িকছুর া। িতিন তীত েকান uপা  েনi। aতeব েতামরা েকাথায় 

িব া  হ ?  

74. eমিনভােব তােদরেক িব া  করা হয়, যারা আ াহ্র আয়াতসমূহেক aসব্ীকার কের।  
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75. আ াহ্, পৃিথবীেক কেরেছন েতামােদর জে  বাস ান, আকাশেক কেরেছন ছাদ eবং িতিন েতামােদরেক আকৃিত 

দান কেরেছন, aতঃপর েতামােদর আকৃিত সু র কেরেছন eবং িতিন েতামােদরেক দান কেরেছন পির  িরিযক। 

িতিন আ াহ্, েতামােদর পালনকর্তা। িবশব্জগেতর পালনকর্তা, আ াহ্ বরকতময়।  

76. িতিন িচর ীব, িতিন তীত েকান uপা  েনi। aতeব, ােক ডাক ার ািট iবাদেতর মা েম। সম  শংসা 

িবশব্জগেতর পালনকর্তা আ াহ্র।  

77. বলুন, যখন আমার কােছ আমার পালনকর্তার প  েথেক  মাণািদ eেস েগেছ, তখন আ াহ্ তীত েতামরা 

যার পূজা কর, তার iবাদত করেত আমােক িনেষধ করা হেয়েছ। আমােক আেদশ করা হেয়েছ িবশব্ পালনকর্তার 

aনুগত থাকেত।  

78. িতিন েতা েতামােদর সৃি  কেরেছন মািটর দব্ারা, aতঃপর শু িব  দব্ারা, aতঃপর জমাট র  দব্ারা, aতঃপর 

েতামােদরেক েবর কেরন িশশুরূেপ, aতঃপর েতামরা েযৗবেন পদর্পণ কর, aতঃপর বার্ধেকয্ uপনীত হo। েতামােদর 

কারo কারo eর পূেরব্i মৃতুয্ ঘেট eবং েতামরা িনর্ধািরত কােল ে ৗছ eবং েতামরা যােত aনুধাবন কর। 

79. িতিনi জীিবত কেরন eবং মৃতুয্ েদন। যখন িতিন েকান কােজর আেদশ কেরন, তখন eকথাi বেলন, হেয় যা’- তা 

হেয় যায়।  

7৯. আপিন িক তােদরেক েদেখনিন, যারা আ াহ্র আয়াত স ের্ক িবতর্ক কের, তারা েকাথায় িফরেছ?  

81. যারা িকতােবর িত eবং েয িবষয় িদেয় আিম পয়গমব্রগণেক ে রণ কেরিছ, েস িবষেয়র িত িম ােরাপ কের। 

aতeব, সতব্রi তারা জানেত পারেব।  

82. যখন েবিড় o শৃ ল তােদর গলেদেশ পড়েব। তােদরেক েটেন িনেয় যাoয়া হেব।  

83. ফুট  পািনেত, aতঃপর তােদরেক আগুেন জব্ালােনা হেব।  

84. aতঃপর তােদরেক বলা হেব, েকাথায় েগল যােদরেক েতামরা শরীক করেত।  

85. আ াহ্ তীত? তারা বলেব, তারা আমােদর কাছ েথেক uধাo হেয় েগেছ; বরং আমরা েতা iিতপূেরব্ েকান িকছুর 

পূজাi করতাম না। eমিন ভােব আ াহ্ কােফরেদরেক িব া  কেরন।  

86. eটা eকারেণ েয, েতামরা দুিনয়ােত a ায়ভােব আন -u াস করেত eবং e কারেণ েয, েতামরা ঔ তয্ করেত।  

87. েবশ কর েতামরা জাহা ােমর দরজা িদেয় েসখােন িচরকাল বসবােসর জে । কত িনকৃ  দাি কেদর আবাস ল।  
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88. aতeব আপিন সবুর করুন। িন য় আ াহ্র oয়াদা সতয্। aতঃপর আিম কােফরেদরেক েয শাি র oয়াদা েদi, 

তার aংশিবেশেষ যিদ আপনােক েদিখেয় েদi aথবা আপনার াণ হরণ কের েনi, সরব্াব ায় তারা েতা আমারi কােছ 

িফের আসেব।  

89. আিম আপনার পূেরব্ aেনক রসূল ে রণ কেরিছ, তােদর কারo কারo ঘটনা আপনার কােছ িববৃত কেরিছ eবং 

কারo কারo ঘটনা আপনার কােছ িববৃত কিরিন। আ াহ্র aনুমিত তীত েকান িনদর্শন িনেয় আসা েকান রসূেলর 
কাজ নয়। যখন আ াহ্র আেদশ আসেব, তখন ায় স ত ফয়সালা হেয় যােব। েসে ে  িম াপ ীরা িত  হেব।  

8৯. আ াহ্ েতামােদর জে  চতুসপদ জ  সৃি  কেরেছন, যােত েকান েকানিটi বাহন িহসােব বহার কর eবং েকান 

েকানিটেক খােব । 

91. তােত েতামােদর জে  aেনক uপকািরতা রেয়েছ আর eজে  সৃি  কেরেছন; যােত েসগুেলােত আেরাহণ কের 

েতামরা েতামােদর aভী  েয়াজন পূর্ণ করেত পার। eগুেলার uপর eবং েনৗকার uপর েতামরা বািহত হo।  

92. িতিন েতামােদরেক ার িনদর্শনাবলী েদখান। aতeব, েতামরা আ াহ্র েকান েকান িনদর্শনেক aসব্ীকার করেব?  

93. তারা িক পৃিথবীেত মণ কেরিন? করেল েদখত, তােদর পূরব্বর্তীেদর িক পিরণাম হেয়েছ। তারা তােদর েচেয় সংখয্ায় 

েবশী eবং শি  o কীির্তেত aিধক বল িছল, aতঃপর তােদর কর্ম তােদরেক েকান uপকার েদয়িন।  

94. তােদর কােছ যখন তােদর রসূলগণ  মাণািদসহ আগমন কেরিছল, তখন তারা িনেজেদর ান-গিরমার দ  

কাশ কেরিছল। তারা েয িবষয় িনেয় ঠা ািব প কেরিছল, তাi তােদরেক াস কের িনেয়িছল।  

95. তারা যখন আমার শাি  তয্  করল, তখন বলল, আমরা eক আ াহ্র িত িবশব্াস করলাম eবং যােদরেক 

শরীক করতাম, তােদরেক পিরহার করলাম।  

96. aতঃপর তােদর e ঈমান তােদর েকান uপকাের আসল না যখন তারা শাি  তয্  করল। আ াহ্র e িনয়মi পূরব্ 

েথেক ার বা ােদর মে  চিলত হেয়েছ। েসে ে  কােফররা িত  হয়।  

52. হা-মীম,  আস্ েসজদাহ 

2. হা-মীম।  

3. eটা aবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর প  েথেক।  

4. eটা িকতাব, eর আয়াতসমূহ িবশদভােব িববৃত আরবী েকারআনরূেপ ানী েলাকেদর জ ।  
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5. সুসংবাদদাতা o সতর্ককারীরূেপ, aতঃপর তােদর aিধকাংশi মুখ িফিরেয় িনেয়েছ, তারা শুেন না।  

6. তারা বেল আপিন েয িবষেয়র িদেক আমােদর েক দাoয়াত েদন, েস িবষেয় আমােদর a র আবরেণ আবৃত, 

আমােদর কের্ণ আেছ েবাঝা eবং আমােদর o আপনার মাঝখােন আেছ a রাল। aতeব, আপিন আপনার কাজ করুন 

eবং আমরা আমােদর কাজ কির।  

7. বলুন, আিমo েতামােদর মতi মানুষ, আমার িত oহী আেস েয, েতামােদর মাবুদ eকমা  মাবুদ, aতeব ার 

িদেকi েসাজা হেয় থাক eবং ার কােছ মা ার্থনা কর। আর মুশিরকেদর জে  রেয়েছ দুের্ভাগ,  

8. যারা যাকাত েদয় না eবং পরকালেক aসব্ীকার কের।  

9. িন য় যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের, তােদর জে  রেয়েছ aফুর  পুর ার।  

৯. বলুন, েতামরা িক েস স ােক aসব্ীকার কর িযিন পৃিথবী সৃি  কেরেছন দু’িদেন eবং েতামরা িক ার সমক  ীর 

কর? িতিন েতা সম  িবেশব্র পালনকর্তা।  

21. িতিন পৃিথবীেত uপিরভােগ aটল পরব্তমালা াপন কেরেছন, তােত ক াণ িনিহত েরেখেছন eবং চার িদেনর মে  

তােত তার খাে র ব া কেরেছন-পূর্ণ হল িজ াসুেদর জে ।  

22. aতঃপর িতিন আকােশর িদেক মেনােযাগ িদেলন যা িছল ধু কু , aতঃপর িতিন তােক o পৃিথবীেক বলেলন, 

েতামরা uভেয় আস i ায় aথবা aিন ায়। তারা বলল, আমরা েসব্ ায় আসলাম।  

23. aতঃপর িতিন আকাশম লীেক দু’িদেন স  আকাশ কের িদেলন eবং েতয্ক আকােশ তার আেদশ ে রণ 

করেলন। আিম িনকটবর্তী আকাশেক দীপমালা দব্ারা সুেশািভত o সংরি ত কেরিছ। eটা পরা মশালী সরব্  আ াহ্র 
ব াপনা।  

24. aতঃপর যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তেব বলুন, আিম েতামােদরেক সতর্ক করলাম eক কেঠার আযাব স ের্ক 

আদ o সামুেদর আযােবর মত।  

25. যখন তােদর কােছ রসূলগণ eেসিছেলন স খু িদক েথেক eবং িপছন িদক েথেক e কথা বলেত েয, েতামরা  

আ াহ্ তীত কারo পূজা কেরা না। তারা বেলিছল, আমােদর পালনকর্তা i া করেল aব i েফেরশতা ে রণ 

করেতন, aতeব, আমরা েতামােদর আনীত িবষয় aমা  করলাম।  



375 
 

26. যারা িছল আদ, তারা পৃিথবীেত aযথা aহংকার করল eবং বলল, আমােদর aেপ া aিধক শি ধর েক? তারা িক 

ল য্ কেরিন েয, েয আ াহ্ তােদরেক সৃি  কেরেছন, িতিন তােদর aেপ া aিধক শি ধর ? ব তঃ তারা আমার 

িনদর্শনাবলী aসব্ীকার করত।  

27. aতঃপর আিম তােদরেক পাির্থব জীবেন লা নার আযাব আসব্াদন করােনার জে  তােদর uপর ে রণ করলাম 

ঝ াবা  েবশ কিতপয় aশুভ িদেন। আর পরকােলর আযাব েতা আরo লা নাকর eমতাব ায় েয, তারা সাহা া  

হেব না।  

28. আর যারা সামূদ, আিম তােদরেক দর্শন কেরিছলাম, aতঃপর তারা সৎপেথর পিরবের্ত a  থাকাi পছ  করল। 

aতঃপর তােদর কৃতকের্মর কারেণ তােদরেক aবমাননাকর আযােবর িবপদ eেস ধৃত করল।  

29. যারা িবশব্াস াপন কেরিছল o সাবধােন চলত, আিম তােদরেক u ার করলাম।  

2৯. েযিদন আ াহ্র শ েদরেক aি কুে র িদেক েঠেল েনoয়া হেব। eবং oেদর িব  করা হেব িবিভ  দেল।  

31. তারা যখন জাহা ােমর কােছ ে ৗছােব, তখন তােদর কান, চ  o তব্ক তােদর কর্ম স ের্ক সা য্ েদেব।  

32. তারা তােদর তব্কেক বলেব, েতামরা আমােদর িবপে  সা য্ িদেল েকন? তারা বলেব, েয আ াহ্ সব িকছুেক 

বাকশি  িদেয়েছন, িতিন আমােদরেকo বাকশি  িদেয়েছন। িতিনi েতামােদরেক থমবার সৃি  কেরেছন eবং েতামরা 

ারi িদেক তয্াবির্তত হেব।  

33. েতামােদর কান, েতামােদর চ  eবং েতামােদর তব্ক েতামােদর িবপে  সা য্ েদেব না ধারণার বশবর্তী হেয় েতামরা 

তােদর কােছ িকছু েগাপন করেত না। তেব েতামােদর ধারণা িছল েয, েতামরা যা কর তার aেনক িকছুi আ াহ্ 

জােনন না।  

34. েতামােদর পালনকর্তা সমব্ে  েতামােদর e ধারণাi েতামােদরেক ধব্ংস কেরেছ। ফেল েতামরা িত েদর a র্ভু  

হেয় েগছ।  

35. aতঃপর যিদ তারা সবুর কের, তবুo জাহা ামi তােদর আবাস ল। আর যিদ তারা oযরখাহী কের, তেব তােদর 

oযর কবুল করা হেব না।  

36. আিম তােদর েপছেন স ী লািগেয় িদেয়িছলাম, aতঃপর স ীরা তােদর a -প ােতর আমল তােদর দৃি েত 

েশাভনীয় কের িদেয়িছল। তােদর াপােরo শাি র আেদশ বা বািয়ত হল, যা বা বািয়ত হেয়িছল তােদর পূরব্বতী িজন 

o মানুেষর াপাের। িন য় তারা িত ।  



376 
 

37. আর কােফররা বেল, েতামরা e েকারআন বণ কেরা না eবং eর আবৃি েত হ েগাল সৃি  কর, যােত েতামরা 

জয়ী হo।  

38. আিম aব i কােফরেদরেক কিঠন আযাব আসব্াদন করাব eবং আিম aব i তােদরেক তােদর ম  o হীন 

কােজর িতফল েদব।  

39. eটা আ াহ্র শ েদর শাি -জাহা াম। তােত তােদর জে  রেয়েছ ায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ aসব্ীকার 

করার িতফলসব্রূপ।  

3৯. কােফররা বলেব, েহ আমােদর পালনকর্তা! েযসব িজন o মানুষ আমােদরেক পথ  কেরিছল, তােদরেক েদিখেয় 

দাo, আমরা তােদরেক পদদিলত করব, যােত তারা যেথ  aপমািনত হয়।  

41. িন য় যারা বেল, আমােদর পালনকর্তা আ াহ্, aতঃপর তােতi aিবচল থােক, তােদর কােছ েফেরশতা aবতীর্ণ 

হয় eবং বেল, েতামরা ভয় কেরা না, িচ া কেরা না eবং েতামােদর িত ত জা ােতর সুসংবাদ েশান।  

42. iহকােল o পরকােল আমরা েতামােদর ব । েসখােন েতামােদর জ  আেছ যা েতামােদর মন চায় eবং েসখােন 

েতামােদর জে  আেছ েতামরা দাবী কর।  

43. eটা মাশীল করুনামেয়র প  েথেক সাদর আ ায়ন।  

44. েয আ াহ্র িদেক দাoয়াত েদয়, সৎকর্ম কের eবং বেল, আিম eকজন আ াবহ, তার কথা aেপ া u ম কথা 

আর কার?  

45. সমান নয় ভাল o ম । জoয়ােব তাi বলুন যা uৎকৃ । তখন েদখেবন আপনার সােথ েয ি র শু তা রেয়েছ, েস 

েযন a র  ব ।  

46. e চির  তারাi লাভ কের, যারা সবুর কের eবং e চিরে র aিধকারী তারাi হয়, যারা aতয্  ভাগয্বান।  

47. যিদ শয়তােনর প  েথেক আপিন িকছু কুম ণা aনুভব্ কেরন, তেব আ াহ্র শরণাপ  েহান। িন য় িতিন 

সরব্ে াতা, সরব্ ।  

48. ার িনদর্শনসমূেহর মে  রেয়েছ িদবস, রজনী, সূ  o চ । েতামরা সূ েক েসজদা কেরা না, চ েকo না; 

আ াহেক েসজদা কর, িযিন eগুেলা সৃি  কেরেছন, যিদ েতামরা িন ার সােথ শুধুমা  ারi iবাদত কর।  



377 
 

49. aতঃপর তারা যিদ aহংকার কের, তেব যারা আপনার পালনকর্তার কােছ আেছ, তারা িদবারাি  ার পিব তা 

েঘাষণা কের eবং তারা া  হয় না।  

4৯. ার eক িনদর্শন ei েয, তুিম ভূিমেক েদখেব aনুরব্র পেড় আেছ। aতঃপর আিম যখন তার uপর বৃি  বর্ষণ কির, 

তখন েস শ ামল o ীত হয়। িন য় িযিন eেক জীিবত কেরন, িতিন জীিবত করেবন মৃতেদরেকo। িন য় িতিন 

সবিকছু করেত স ম।  

51. িন য় যারা আমার আয়াতসমূেহর াপাের ব তা aবলমব্ন কের, তারা আমার কােছ েগাপন নয়। েয ি  

জাহা ােম িনি  হেব েস ে , না েয েকয়ামেতর িদন িনরাপেদ আসেব? েতামরা যা i া কর, িন য় িতিন েদেখন যা 

েতামরা কর।  

52. িন য় যারা েকারআন আসার পর তা aসব্ীকার কের, তােদর মে  িচ া-ভাবনার aভাব রেয়েছ। eটা aব i eক 

স ািনত ।  

53. eেত িম ার ভাব েনi, সামেনর িদক েথেকo েনi eবং েপছন িদক েথেকo েনi। eটা াময়, শংিসত আ াহ্র 

প  েথেক aবতীর্ণ।  

54. আপনােক েতা তাi বলা হয়, যা বলা হত পূরব্বর্তী রসূলগনেক। িন য় আপনার পালনকর্তার কােছ রেয়েছ মা 

eবং রেয়েছ য ণাদায়ক শাি ।  

55. আিম যিদ eেক aনারব ভাষায় েকারআন করতাম, তেব aব i তারা বলত, eর আয়াতসমূহ পির ার ভাষায় 

িববৃত হয়িন েকন? িক আ  েয, িকতাব aনারব ভাষায় আর রসূল আরবী ভাষী! বলুন, eটা িবশব্াসীেদর জ  

েহদােয়ত o েরােগর িতকার। যারা মুিমন নয়, তােদর কােন আেছ িছিপ, আর েকারআন তােদর জে  a তব্। তােদরেক 

েযন দূরবর্তী ান েথেক আহবান করা হয়। 

56. আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছলাম, aতঃপর তােত মতেভদ সৃি  হয়। আপনার পালনকর্তার প  েথেক পূরব্ িস া  না 

থাকেল তােদর মে  ফয়সালা হেয় েযত। তারা েকারআন সমে  eক aসব্ি কর সে েহ িল ।  

57. েয সৎকর্ম কের, েস িনেজর uপকােরর জে i কের, আর েয aসৎকর্ম কের, তা তার uপরi বর্তােব। আপনার 

পালনকর্তা বা ােদর িত েমােটi যুলুম কেরন না। 

“পারা 36” 
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58. েকয়ামেতর ান eকমা  ারi জানা। ার ােনর বাiের েকান ফল আবরণমু  হয় না। eবং েকান নারী 

গর্ভধারণ o স ান সব কের না। েযিদন আ াহ্ তােদরেক েডেক বলেবন, আমার শরীকরা েকাথায়? েসিদন তারা 

বলেব, আমরা আপনােক বেল িদেয়িছ েয, আমােদর েকu eটা সব্ীকার কের না।  

59. পূেরব্ তারা যােদর পূজা করত, তারা uধাo হেয় যােব eবং তারা বুেঝ েনেব েয, তােদর েকান িন িত েনi।  

5৯. মানুষ u িত কামনায় া  হয় না; যিদ তােক aম ল র্শ কের, তেব েস স র্ণ রূেপ িনরাশ হেয় পেড়।  

61. িবপদাপদ র্শ করার পর আিম যিদ তােক আমার aনু হ আসব্াদন করাi, তখন েস বলেত থােক, eটা েয আমার 

েযাগয্ া ; আিম মেন কির না েয, েকয়ামত সংঘিটত হেব। আিম যিদ আমার পালনকর্তার কােছ িফের যাi, তেব 

aব i তার কােছ আমার জ  ক াণ রেয়েছ। aতeব, আিম কােফরেদরেক তােদর কর্ম স ের্ক aব i aবিহত 

করব eবং তােদরেক aব i আসব্াদন করাব কিঠন শাি ।  

62. আিম যখন মানুেষর িত aনু হ কির তখন েস মুখ িফিরেয় েনয় eবং পার্শব্ পিরবর্তন কের। আর যখন তােক 

aিন  র্শ কের, তখন সুদীর্ঘ েদায়া করেত থােক।  

63. বলুন, েতামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ eটা আ াহ্র প  েথেক হয়, aতঃপর েতামরা eেক aমা  কর, তেব েয 

ি  েঘার িবেরািধতায় িল , তার চাiেত aিধক পথ  আর েক?  

64. eখন আিম তােদরেক আমার িনদর্শনাবলী দর্শন করাব পৃিথবীর িদগে  eবং তােদর িনেজেদর মে ; ফেল তােদর 

কােছ ফুেট uঠেব েয, e েকারআন সতয্। আপনার পালনকর্তা সরব্িবষেয় সা য্দাতা, eটা িক যেথ  নয়?  

65. শুেন রাখ, তারা তােদর পালনকর্তার সােথ সা ােতর াপাের সে েহ পিতত রেয়েছ। শুেন রাখ, িতিন সবিকছুেক 

পিরেব ন কের রেয়েছন।  

53. শুরা 

2. হা-মীম।  

3. আiন, সীন কব্া-ফ।  

4. eমিনভােব পরা মশালী, াময় আ াহ্ আপনার িত o আপনার পূরব্বর্তীেদর িত oহী ে রণ কেরন।  

5. নেভাম েল যা িকছু আেছ eবং ভূম েল যা িকছু আেছ, সম i ার। িতিন সমু ত, মহান।  
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6. আকাশ uপর েথেক েফেট পড়ার uপ ম হয় আর তখন েফেরশতাগণ তােদর পালনকর্তার শংসাসহ পিব তা বর্ণনা 

কের eবং পৃিথবীবাসীেদর জে  মা ার্থনা কের। শুেন রাখ, আ াহ্i মাশীল, পরম করুনাময়।  

7. যারা আ াহ্ তীত aপরেক aিভভাবক িহসােব হণ কের, আ াহ্ তােদর িত ল য্ রােখন। আপনার uপর নয় 

তােদর দায়-দািয়তব্।  

8. eমিন ভােব আিম আপনার িত আরবী ভাষায় েকারআন নািযল কেরিছ, যােত আপিন ম া o তার আশ-পােশর 

েলাকেদর সতর্ক কেরন eবং সতর্ক কেরন সমােবেশর িদন স ের্ক, যােত েকান সে হ েনi। eকদল জা ােত eবং 

eকদল জাহা ােম েবশ করেব।  

9. আ াহ্ i া করেল সম  েলাকেক eক দেল পিরণত করেত পােরন। িক  িতিন যােক i া সব্ীয় রহমেত দািখল 

কেরন। আর যােলমেদর েকান aিভভাবক o সাহা কারী েনi।  

৯. তারা িক আ াহ্ তীত aপরেক aিভভাবক ি র কেরেছ? পর  আ াহ্i েতা eকমা  aিভভাবক। িতিন মৃতেদরেক 

জীিবত কেরন। িতিন সরব্িবষেয় মতাবান।  

21. েতামরা েয িবষেয়i মতেভদ কর, তার ফয়সালা আ াহ্র কােছ েসাপর্দ। iিনi আ াহ্ আমার পালনকর্তা আিম 

ারi uপর িনর্ভর কির eবং ারi aিভমুখী হi।  

22. িতিন নেভাম ল o ভূম েলর া। িতিন েতামােদর ম  েথেক েতামােদর জে  যুগল সৃি  কেরেছন eবং চতুসপদ 

জ েদর ম  েথেক েজাড়া সৃি  কেরেছন। eভােব িতিন েতামােদর বংশ িব ার কেরন। েকান িকছুi ার aনুরূপ নয়। 
িতিন সব শুেনন, সব েদেখন।  

23. আকাশ o পৃিথবীর চািব ার কােছ। িতিন যার জে  i া িরিযক বৃি  কেরন eবং পিরিমত কেরন। িতিন সরব্ 

িবষেয় ানী।  

24. িতিন েতামােদর জে  দব্ীেনর ে ে  েস পথi িনধািরত কেরেছন, যার আেদশ িদেয়িছেলন নূহেক, যা আিম 

তয্ােদশ কেরিছ আপনার িত eবং যার আেদশ িদেয়িছলাম iবরাহীম, মূসা o ঈসােক ei মের্ম েয, েতামরা দব্ীনেক 

িতি ত কর eবং তােত aৈনকয্ সৃি  কেরা না। আপিন মূশেরকেদরেক েয িবষেয়র িত আম ণ জানান, তা তােদর 

কােছ দুঃসা  বেল মেন হয়। আ াহ্ যােক i া মেনানীত কেরন eবং েয ার aিভমুখী হয়, তােক পথ দর্শন কেরন।  
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25. তােদর কােছ ান আসার পরi তারা পারসপিরক িবেভেদর কারেণ মতেভদ কেরেছ। যিদ আপনার পালনকর্তার 

প  েথেক িনির্দ  সময় প  aবকােশর পূরব্ িস া  না থাকত, তেব তােদর ফয়সালা হেয় েযত। তােদর পর যারা 

িকতাব া  হেয়েছ, তারা aসব্ি কর সে েহ পিতত রেয়েছ।  

26. সুতরাং আপিন eর িতi দাoয়াত িদন eবং হুকুম aনুযায়ী aিবচল থাকুন; আপিন তােদর েখয়ালখুশীর aনুসরণ 

করেবন না। বলুন, আ াহ্ েয িকতাব নািযল কেরেছন, আিম তােত িবশব্াস াপন কেরিছ। আিম েতামােদর মে  ায় 

িবচার করেত আিদ  হেয়িছ। আ াহ্ আমােদর পালনকর্তা o েতামােদর পালনকর্তা। আমােদর জে  আমােদর কর্ম eবং 
েতামােদর জে  েতামােদর কর্ম। আমােদর মে  o েতামােদর মে  িববাদ েনi। আ াহ্ আমােদরেক সমেবত করেবন 
eবং ারi িদেক তয্াবর্তণ হেব।  

27. আ াহ্র দব্ীন েমেন েনয়ার পর যারা েস স ের্ক িবতের্ক বৃ  হয়, তােদর িবতর্ক তােদর পালনকর্তার কােছ 

বািতল, তােদর িত আ াহ্র গযব eবং তােদর জে  রেয়েছ কেঠার আযাব।  

28. আ াহ্i সতয্সহ িকতাব o iনসােফর মানদ  নািযল কেরেছন। আপিন িক জােনন, স বতঃ েকয়ামত িনকটবর্তী।  

29. যারা তােত িবশব্াস কের না তারা তােক তিড়ৎ কামনা কের। আর যারা িবশব্াস কের, তারা তােক ভয় কের eবং 

জােন েয, তা সতয্। েজেন রাখ, যারা েকয়ামত স ের্ক িবতর্ক কের, তারা দূরবর্তী পথ তায় িল  রেয়েছ।  

2৯. আ াহ ার বা ােদর িত দয়ালু। িতিন যােক i া, িরিযক দান কেরন। িতিন বল, পরা মশালী।  

31. েয েকu পরকােলর ফসল কামনা কের, আিম তার জে  েসi ফসল বািড়েয় েদi। আর েয iহকােলর ফসল 

কামনা কের, আিম তােক তার িকছু িদেয় েদi eবং পরকােল তার েকান aংশ থাকেব না।  

32. তােদর িক eমন শরীক েদবতা আেছ, যারা তােদর জে  েস ধর্ম িস  কেরেছ, যার aনুমিত আ াহ্ েদনিন ? যিদ 

চুড়া  িস া  না থাকত, তেব তােদর াপাের ফয়সালা হেয় েযত। িন য় যােলমেদর জে  রেয়েছ য ণাদায়ক শাি ।  

33. আপিন কােফরেদরেক তােদর কৃতকের্মর জে  ভীতস  েদখেবন। তােদর কের্মর শাি  aব i তােদর uপর 

পিতত হেব। আর যারা মুিমন o সৎকর্মী, তারা জা ােতর u ােন থাকেব। তারা যা চাiেব, তাi তােদর জে  তােদর 

পালনকর্তার কােছ রেয়েছ। eটাi বড় পুর ার।  

34. eরi সুসংবাদ েদন আ াহ্ তার েসসব বা ােক, যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের। বলুন, আিম আমার 

দাoয়ােতর জে  েতামােদর কােছ েকবল আ ীয়তাজিনত েসৗহার্দ চাi। েয েকu u ম কাজ কের, আিম তার জে  

তােত পু  বািড়েয় েদi। িন য় আ াহ্ মাকারী, গুণ াহী।  
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35. নািক তারা eকথা বেল েয, িতিন আ াহ্র িবরুে  িম া রটনা কেরেছন? আ াহ্ i া করেল আপনার a ের 

েমাহর েট িদেতন। ব তঃ িতিন িম ােক িমিটেয় েদন eবং িনজ বাকয্ দব্ারা সতয্েক িতি ত কেরন। িন য় িতিন 
a ির্নিহত িবষয় স ের্ক সিরব্েশষ াত।  

36. িতিন ার বা ােদর তoবা কবুল কেরন্ পাপসমূহ মার্জনা কেরন eবং েতামােদর কৃত িবষয় স ের্ক aবগত 

রেয়েছন।  

37. িতিন মুিমন o সৎকর্মীেদর েদায়া েশােনন eবং তােদর িত সব্ীয় aনু হ বািড়েয় েদন। আর কােফরেদর জে  

রেয়েছ কেঠার শাি ।  

38. যিদ আ াহ্ ার সকল বা ােক চুর িরিযক িদেতন, তেব তারা পৃিথবীেত িবপ য় সৃি  করত। িক  িতিন েয 

পিরমাণ i া েস পিরমাণ নািযল কেরন। িন য় িতিন ার বা ােদর খবর রােখন o সবিকছু েদেখন।  

39. মানুষ িনরাশ হেয় যাoয়ার পের িতিন বৃি  বর্ষণ কেরন eবং সব্ীয় রহমত ছিড়েয় েদন। িতিনi কা িনরব্াহী, 

শংিসত।  

3৯. ার eক িনদর্শন নেভাম ল o ভূম েলর সৃি  eবং eতuভেয়র মে  িতিন েযসব জীব-জ  ছিড়েয় িদেয়েছন। িতিন 

যখন i া eগুেলােক eকি ত করেত স ম।  

41. েতামােদর uপর েযসব িবপদ-আপদ পিতত হয়, তা েতামােদর কের্মরi ফল eবং িতিন েতামােদর aেনক েগানাহ 

মা কের েদন।  

42. েতামরা পৃিথবীেত পলায়ন কের আ াহেক a ম করেত পার না eবং আ াহ্ তীত েতামােদর েকান কা িনরব্াহী 

েনi, সাহা কারীo েনi।  

43. সমুে  ভাসমান পরব্তসম জাহাজসমূহ ার a তম িনদর্শন।  

44. িতিন i া করেল বাতাসেক থািমেয় েদন। তখন জাহাজসমূহ সমু পৃে  িন ল হেয় পেড় েযন পাহাড়। িন য় eেত 

েতয্ক সবুরকারী, কৃতে র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

45. aথবা তােদর কৃতকের্মর জে  েসগুেলােক ধব্ংস কের েদন eবং aেনকেক মাo কের েদন।  

46. eবং যারা আমার মতা স ের্ক িবতর্ক কের, তারা েযন জােন েয, তােদর েকান পলায়েনর জায়গা েনi।  
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47. aতeব, েতামােদরেক যা েদয়া হেয়েছ তা পাির্থব জীবেনর েভাগ মা । আর আ াহ্র কােছ যা রেয়েছ, তা uৎকৃ  

o ায়ী তােদর জে  যারা িবশব্াস াপন কের o তােদর পালনকর্তার uপর ভরসা কের।  

48. যারা বড় েগানাহ o a ীল কা  েথেক ে েচ থােক eবং ে াধািমব্ত হেয়o মা কের,  

49. যারা তােদর পালনকর্তার আেদশ মা  কের, নামায কােয়ম কের; পারসপিরক পরামর্শ েম কাজ কের eবং আিম 

তােদরেক েয িরিযক িদেয়িছ, তা েথেক য় কের,  

4৯. যারা আ া  হেল িতেশাধ হণ কের।  

51. আর মে র িতফল েতা aনুরূপ ম i। েয মা কের o আেপাষ কের তার পুর ার আ াহ্র কােছ রেয়েছ; িন য় 

িতিন aতয্াচারীেদরেক পছ  কেরন নাi।  

52. িন য় েয aতয্াচািরত হoয়ার পর িতেশাধ হণ কের, তােদর িবরুে o েকান aিভেযাগ েনi।  

53. aিভেযাগ েকবল তােদর িবরুে , যারা মানুেষর uপর aতয্াচার চালায় eবং পৃিথবীেত a ায়ভােব িবে াহ কের 

েবড়ায়। তােদর জে  রেয়েছ য ণাদায়ক শাি ।  

54. aব i েয সবুর কের o মা কের িন য় eটা সাহিসকতার কাজ।  

55. আ াহ্ যােক পথ  কেরন, তার জে  িতিন তীত েকান কা িনরব্াহী েনi। পাপাচারীরা যখন আযাব তয্  

করেব, তখন আপিন তােদরেক েদখেবন েয, তারা বলেছ আমােদর িফের যাoয়ার েকান uপায় আেছ িক?  

56. জাহা ােমর সামেন uপি ত করার সময় আপিন তােদরেক েদখেবন, aপমােন aবনত eবং aর্ধ িনমীিলত দৃি েত 

তাকায়। মুিমনরা বলেব, েকয়ামেতর িদন িত  তারাi, যারা িনেজেদর o তােদর পিরবার-পিরজেনর িত সাধন 

কেরেছ। শুেন রাখ, পাপাচারীরা ায়ী আযােব থাকেব।  

57. আ াহ্ তা’আলা তীত তােদর েকান সাহা কারী থাকেব না, েয তােদরেক সাহা  করেব। আ াহ্ তা’আলা 

যােক পথ  কেরন, তার েকান গিত েনi।  

58. আ াহ্ তা’আলার প  েথেক aব াবী িদবস আসার পূেরব্ েতামরা েতামােদর পালনকর্তার আেদশ মা  কর। 

েসিদন েতামােদর েকান আ য় ল থাকেব না eবং তা িনেরাধকারী েকu থাকেব না।  
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59. যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তেব আপনােক আিম তােদর র ক কের পাঠাiিন। আপনার কর্ত  েকবল চার করা। 

আিম যখন মানুষেক আমার রহমত আসব্াদন করাi, তখন েস u িসত, আর যখন তােদর কৃতকের্মর কারেণ তােদর 

েকান aিন  ঘেট, তখন মানুষ খুব aকৃত  হেয় যায়।  

5৯. নেভাম ল o ভূম েলর রাজতব্ আ াহ্ তা’আলারi। িতিন যা i া, সৃি  কেরন, যােক i া ক া-স ান eবং যােক 

i া পু  স ান দান কেরন।  

61. aথবা তােদরেক দান কেরন পু  o ক া uভয়i eবং যােক i া ব য্া কের েদন। িন য় িতিন সরব্ , মতাশীল।  

62. েকান মানুেষর জ  eমন হoয়ার নয় েয, আ াহ্ তার সােথ কথা বলেবন। িক  oহীর মা েম aথবা পর্দার 

a রাল েথেক aথবা িতিন েকান দূত ে রণ করেবন, aতঃপর আ াহ্ যা চান, েস তা ার aনুমিত েম ে ৗেছ েদেব। 

িন য় িতিন সেরব্া  াময়।  

63. eমিনভােব আিম আপনার কােছ eক রূহ ে রণ কেরিছ আমার আেদশ েম। আপিন জানেতন না, িকতাব িক eবং 

ঈমান িক? িক  আিম eেক কেরিছ নূর, যা ারা আিম আমার বা ােদর ম  েথেক যােক i া পথ দর্শন কির। িন য় 

আপিন সরল পথ দর্শন কেরন-  

64. আ াহ্র পথ। নেভাম ল o ভূম ল যা িকছু আেছ, সব ারi। শুেন রাখ, আ াহ্ তা’আলার কােছi সব িবষেয় 

ে ৗেছ।  

54. যুখরুফ 

2. হা-মীম।  

3. শপথ সু  িকতােবর,  

4. আিম eেক কেরিছ েকারআন, আরবী ভাষায়, যােত েতামরা বুঝ।  

5. িন য় e েকারআন আমার কােছ সমু ত aটল রেয়েছ লoেহ মাহফুেয।  

6. েতামরা সীমািত মকারী স দায়-e কারেণ িক আিম েতামােদর কাছ েথেক েকারআন তয্াহার কের েনব?  

7. পূরব্বর্তী েলাকেদর কােছ আিম aেনক রসূলi ে রণ কেরিছ।  

8. যখনi তােদর কােছ েকান রসূল আগমন কেরেছন, তখনi তারা ার সােথ ঠা া-িব প কেরেছ।  
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9. সুতরাং আিম তােদর েচেয় aিধক শি  স েদরেক ধব্ংস কের িদেয়িছ। পূরব্বর্তীেদর e ঘটনা aতীত হেয় েগেছ।  

৯. আপিন যিদ তােদরেক িজ াসা কেরন েক নেভাম ল o ভূ-ম ল সৃি  কেরেছ? তারা aব i বলেব, eগুেলা সৃি  

কেরেছন পরা মশালী সরব্  আ াহ্।  

21. িযিন েতামােদর জে  পৃিথবীেক কেরেছন শ া eবং তােত েতামােদর জে  কেরেছন পথ, যােত েতামরা গ েল 

ে ৗছেত পার।  

22. eবং িযিন আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরেছন পিরিমত। আতঃপর ত ারা আিম মৃত ভূ-ভাগেক পুনরুি িবত 

কেরিছ। েতামরা eমিনভােব uি ত হেব।  

23. eবং িযিন সবিকছুর যুগল সৃি  কেরেছন eবং েনৗকা o চতুসপদ জ েক েতামােদর জে  যানবাহেন পিরণত 

কেরেছন,  

24. যােত েতামরা তােদর িপেঠর uপর আেরাহণ কর। aতঃপর েতামােদর পালনকর্তার েনয়ামত রণ কর eবং বল 

পিব  িতিন, িযিন eেদরেক আমােদর বশীভূত কের িদেয়েছন eবং আমরা eেদরেক বশীভূত করেত স ম িছলাম না।  

25. আমরা aব i আমােদর পালনকর্তার িদেক িফের যাব।  

26. তারা আ াহ্র বা ােদর ম  েথেক আ াহ্র aংশ ি র কেরেছ। বা িবক মানুষ  aকৃত ।  

27. িতিন িক ার সৃি  েথেক ক া স ান হণ কেরেছন eবং েতামােদর জ  মেনানীত কেরেছন পু  স ান?  

28. তারা রহমান আ াহ্র জে  েয, ক া-স ান বর্ণনা কের, যখন তােদর কাuেক তার সংবাদ েদয়া হয়, তখন তার 

মুখম ল কােলা হেয় যায় eবং ভীষণ মন াপ েভাগ কের।  

29. তারা িক eমন ি েক আ াহ্র জে  বর্ণনা কের, েয aলংকাের লািলত-পািলত হয় eবং িবতের্ক কথা বলেত 

a ম। 

2৯. তারা নারী ি র কের েফেরশতাগণেক, যারা আ াহ্র বা া। তারা িক তােদর সৃি  তয্  কেরেছ? eখন তােদর 

দাবী িলিপব  করা হেব eবং তােদর িজ াসা করা হেব।  

31. তারা বেল, রহমান আ াহ্ iচছা না করেল আমরা oেদর পূজা করতাম না। e িবষেয় তারা িকছুi জােন না। তারা 

েকবল aনুমােন কথা বেল। 

32. আিম িক তােদরেক েকারআেনর পূেরব্ েকান িকতাব িদেয়িছ, aতঃপর তারা তােক কেড় েরেখেছ?  
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33. বরং তারা বেল, আমরা আমােদর পূরব্পুরুষেদরেক েপেয়িছ eক পেথর পিথক eবং আমরা তােদরi পদাংক 

aনুসরণ কের পথ া ।  

34. eমিনভােব আপনার পূেরব্ আিম যখন েকান জনপেদ েকান সতর্ককারী ে রণ কেরিছ, তখনi তােদর িব শালীরা 

বেলেছ, আমরা আমােদর পূরব্পুরুষেদরেক েপেয়িছ eক পেথর পিথক eবং আমরা তােদরi পদাংক aনুসরণ কের চলিছ।  

35. েস বলত, েতামরা েতামােদর পূরব্পুরুষেদরেক েয িবষেয়র uপর েপেয়ছ, আিম যিদ তদেপ া u ম িবষয় িনেয় 

েতামােদর কােছ eেস থািক, তবুo িক েতামরা তাi বলেব? তারা বলত েতামরা েয িবষয়সহ ে িরত হেয়ছ, তা আমরা 

মানব না।  

36. aতঃপর আিম তােদর কাছ েথেক িতেশাধ িনেয়িছ। aতeব েদখুন, িম ােরাপকারীেদর পিরণাম িকরূপ হেয়েছ।  

37. যখন iবরাহীম তার িপতা o স দায়েক বলল, েতামরা যােদর পূজা কর, তােদর সােথ আমার েকান স র্ক েনi।  

38. তেব আমার স র্ক ার সােথ িযিন আমােক সৃি  কেরেছন। aতeব, িতিনi আমােক সৎপথ দর্শন করেবন।  

39. e কথািটেক েস a য় বাণীরূেপ তার স ানেদর মে  েরেখ েগেছ, যােত তারা আ াহ্র িদেকi আকৃ  থােক।  

3৯. পর  আিমi eেদরেক o eেদর পূরব্পুরুষেদরেক জীবেনাপেভাগ করেত িদেয়িছ, aবেশেষ তােদর কােছ সতয্ o 

 বর্ণনাকারী রসূল আগমন কেরেছ।  

41. যখন সতয্ তােদর কােছ আগমন করল, তখন তারা বলল, eটা যাদু, আমরা eেক মািন না। 

42. তারা বেল, েকারআন েকন দুi জনপেদর েকান ধান ি র uপর aবতীর্ণ হল না?  

43. তারা িক আপনার পালনকর্তার রহমত ব ন কের? আিম তােদর মে  তােদর জীিবকা ব ন কেরিছ পাির্থব 

জীবেন eবং eেকর ম াদােক aপেরর uপর u ীত কেরিছ, যােত eেক aপরেক েসবক রূেপ হণ কের। তারা যা স য় 

কের, আপনার পালনকর্তার রহমত তদেপ া u ম।  

44. যিদ সব মানুেষর eক মতাবলমব্ী হেয় যাoয়ার আশংকা না থাকত, তেব যারা দয়াময় আ াহেক aসব্ীকার কের 

আিম তােদরেক িদতাম তােদর গৃেহর জে  েরৗ  িনির্মত ছাদ o ি িড়, যার uপর তারা চড়ত।  

45. eবং তােদর গৃেহর জে  দরজা িদতাম eবং পালংক িদতাম যােত তারা েহলান িদেয় বসত।  

46. eবং সব্র্ণিনির্মতo িদতাম। eগুেলা সবi েতা পাির্থব জীবেনর েভাগ সাম ী মা । আর পরকাল আপনার পালনকর্তার 

কােছ ােদর জে i যারা ভয় কের।  
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47. েয ি  দয়াময় আ াহ্র রণ েথেক েচাখ িফিরেয় েনয়, আিম তার জে  eক শয়তান িনেয়ািজত কের েদi, 

aতঃপর েস-i হয় তার স ী। 

48. শয়তানরাi মানুষেক সৎপেথ বাধা দান কের, আর মানুষ মেন কের েয, তারা সৎপেথ রেয়েছ।  

49. aবেশেষ যখন েস আমার কােছ আসেব, তখন েস শয়তানেক বলেব, হায়, আমার o েতামার মে  যিদ 

পূরব্পি েমর দূরতব্ থাকত। কত হীন স ী েস।  

4৯. েতামরা যখন কুফর করিছেল, তখন েতামােদর আজেকর aনুতােপ শরীক হoয়া েকান কােজ আসেব না।  

51. আপিন িক বিধরেক েশানােত পারেবন? aথবা েয a  o েয  পথ তায় িল , তােক পথ দর্শণ করেত 

পারেবন?  

52. aতঃপর আিম যিদ আপনােক িনেয় যাi, তবু আিম তােদর কােছ েথেক িতেশাধ েনব।  

53. aথবা যিদ আিম তােদরেক েয আযােবর oয়াদা িদেয়িছ, তা আপনােক েদিখেয় েদi, তবু তােদর uপর আমার পূর্ণ 

মতা রেয়েছ।  

54. aতeব, আপনার িত েয oহী নািযল করা হয়, তা দৃঢ়ভােব aবলমব্ন করুন। িনঃসে েহ আপিন সরল পেথ 

রেয়েছন।  

55. eটা আপনার o আপনার স দােয়র জে  uে িখত থাকেব eবং শী i আপনারা িজ ািসত হেবন। 

56. আপনার পূেরব্ আিম েযসব রসূল ে রণ কেরিছ, তােদরেক িজে স করুন, দয়াময় আ াহ্ তীত আিম িক েকান 

uপা  ি র কেরিছলাম iবাদেতর জে ?  

57. আিম মূসােক আমার িনদর্শনাবলী িদেয় েফরাuন o তার পিরষদবের্গর কােছ ে রণ কেরিছলাম, aতঃপর েস 

বেলিছল, আিম িবশব্ পালনকর্তার রসূল।  

58. aতঃপর েস যখন তােদর কােছ আমার িনদর্শনাবলী uপ াপন করল, তখন তারা হা িব প করেত লাগল।  

59. আিম তােদরেক েয িনদর্শনi েদখাতাম, তাi হত পূরব্বর্তী িনদর্শন aেপ া বৃহৎ eবং আিম তােদরেক শাি  দব্ারা 

পাকড়াo করলাম, যােত তারা িফের আেস।  

5৯. তারা বলল, েহ যাদুকর, তুিম আমােদর জে  েতামার পালনকর্তার কােছ েস িবষয় ার্থনা কর, যার oয়াদা িতিন 

েতামােক িদেয়েছন; আমরা aব i সৎপথ aবলমব্ন করব। 
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61. aতঃপর যখন আিম তােদর েথেক আযাব তয্াহার কের িনলাম, তখনi তারা a ীকার ভ  করেত লাগেলা।  

62. েফরাuন তার স দায়েক েডেক বলল, েহ আমার স দায়, আিম িক িমসেরর aিধপিত নi? ei নদী গুেলা আমার 

িন েদেশ বািহত হয়, েতামরা িক েদখ না?  

63. আিম ে  e ি  েথেক, েয নীচ eবং কথা বলেতo স ম নয়।  

64. তােক েকন সব্র্ণবলয় পিরধান করােনা হল না, aথবা েকন আসল না তার সে  েফেরশতাগণ দল ে েধ?  

65. aতঃপর েস তার স দায়েক েবাকা বািনেয় িদল, ফেল তারা তার কথা েমেন িনল। িন য় তারা িছল পাপাচারী 

স দায়।  

66. aতঃপর যখন আমােক রাগািমব্ত করল তখন আিম তােদর কাছ েথেক িতেশাধ িনলাম eবং িনমি ত করলাম। 

তােদর সবাiেক।  

67. aতঃপর আিম তােদরেক কের িদলাম aতীত েলাক o দৃ া  পরবর্তীেদর জে ।  

68. যখনi মিরয়ম তনেয়র দৃ া  বর্ণনা করা হল, তখনi আপনার স দায় হ েগাল শুরু কের িদল।  

69. eবং বলল, আমােদর uপা রা ে , না েস? তারা আপনার সামেন েয uদাহরণ uপ াপন কের তা েকবল িবতের্কর 

জে i কের। ব তঃ তারা হল eক িবতর্ককারী স দায়।  

6৯. েস েতা eক বা াi বেট আিম তার িত aনু হ কেরিছ eবং তােক কেরিছ বণী-iসরাঈেলর জে  আদর্শ।  

71. আিম i া করেল েতামােদর েথেক েফেরশতা সৃি  করতাম, যারা পৃিথবীেত eেকর পর eক বসবাস করত।  

72. সুতরাং তা হল েকয়ামেতর িনদর্শন। কােজi েতামরা েকয়ামেত সে হ কেরা না eবং আমার কথা মান। eটা eক 

সরল পথ।  

73. শয়তান েযন েতামােদরেক িনবৃ  না কের। েস েতামােদর কা  শু ।  

74. ঈসা যখন  িনদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম েতামােদর কােছ া িনেয় eেসিছ eবং েতামরা েয, 

েকান েকান িবষেয় মতেভদ করছ তা  করার জে  eেসিছ, aতeব, েতামরা আ াহেক ভয় কর eবং আমার কথা 

মান।  

75. িন য় আ াহ্i আমার পালনকর্তা o েতামােদর পালনকর্তা। aতeব, ার iবাদত কর। eটা হল সরল পথ।  
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76. aতঃপর তােদর মে  েথেক িবিভ  দল মতেভদ সৃি  করল। সুতরাং যােলমেদর জে  রেয়েছ য ণাদায়ক িদবেসর 

আযােবর দুের্ভাগ।  

77. তারা েকবল েকয়ামেতরi aেপ া করেছ েয, আকি কভােব তােদর কােছ eেস যােব eবং তারা খবর o রাখেব 

না।  

78. ব গণ েসিদন eেক aপেরর শ  হেব, তেব েখাদাভীরুরা নয়।  

79. েহ আমার বা াগণ, েতামােদর আজ েকান ভয় েনi eবং েতামরা দুঃিখতo হেব না।  

7৯. েতামরা আমার আয়াতসমূেহ িবশব্াস াপন কেরিছেল eবং েতামরা আ াবহ িছেল।  

81. জা ােতর েবশ কর েতামরা eবং েতামােদর িবিবগণ সানে ।  

82. তােদর কােছ পিরেবশন করা হেব সব্ের্ণর থালা o পানপা  eবং েসখান রেয়েছ মেন যা চায় eবং নয়ন যােত তৃ  

হয়। েতামরা েসখান িচরকাল aব ান করেব।  

83. ei েয, জা ােতর u রািধকারী েতামরা হেয়ছ, eটা েতামােদর কের্মর ফল।  

84. েসখান েতামােদর জে  আেছ চুর ফল-মূল, তা েথেক েতামরা আহার করেব। 

85. িন য় aপরাধীরা জাহা ােমর আযােব িচরকাল থাকেব।  

86. তােদর েথেক আযাব লাঘব করা হেব না eবং তারা তােতi থাকেব হতাশ হেয়।  

87. আিম তােদর িত জুলুম কিরিন; িক  তারাi িছল জােলম।  

88. তারা েডেক বলেব, েহ মােলক, পালনকর্তা আমােদর েশষ কের িদন। েস বলেব, িন য় েতামরা িচরকাল থাকেব।  

89. আিম েতামােদর কােছ সতয্ধর্ম ে ৗিছেয়িছ; িক  েতামােদর aিধকাংশi সতয্ধের্ম িন ৃহ!  

8৯. তারা িক েকান ব া চুড়া  কেরেছ? তাহেল আিমo eক ব া চুড়া  কেরিছ।  

91. তারা িক মেন কের েয, আিম তােদর েগাপন িবষয় o েগাপন পরামর্শ শুিন না? য্া, শুিন। আমার েফেরশতাগণ 

তােদর িনকেট েথেক িলিপব  কের।  

92. বলুন, দয়াময় আ াহ্র েকান স ান থাকেল আিম সরব্ থম তার iবাদত করব।  
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93. তারা যা বর্ণনা কের, তা েথেক নেভাম ল o ভূম েলর পালনকর্তা, আরেশর পালনকর্তা পিব ।  

94. aতeব, তােদরেক বাকচাতুরী o ীড়া-েকৗতুক করেত িদন েসi িদবেসর সা াত প , যার oয়াদা তােদরেক 

েদয়া হয়। 

95. িতিনi uপা  নেভাম েল eবং িতিনi uপা  ভুম েল। িতিন াময়, সরব্ ,  

96. বরকতময় িতিনi, নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছু যার। ারi কােছ আেছ েকয়ামেতর ান 

eবং ারi িদেক েতামরা তয্াবির্তত হেব।  

97. িতিন তীত তারা যােদর পুজা কের, তারা সুপািরেশর aিধকারী হেব না, তেব যারা সতয্ সব্ীকার করত o িবশব্াস 

করত।  

98. যিদ আপিন তােদরেক িজ াসা কেরন, েক তােদরেক সৃি  কেরেছন, তেব aব i তারা বলেব, আ াহ্, aতঃপর 

তারা েকাথায় িফের যাে  ?  

99. রসূেলর ei uি র কসম, েহ আমার পালনকর্তা, e স দায় েতা িবশব্াস াপন কের না।  

9৯. aতeব, আপিন তােদর েথেক মুখ িফিরেয় িনন eবং বলুন, ’সালাম’। তারা শী i জানেত পারেব।  

55. আদ েদাখান 

2. হা-মীম।  

3. শপথ সু  িকতােবর।  

4. আিম eেক নািযল কেরিছ। eক বরকতময় রােত, িন য় আিম সতর্ককারী।  

5. e রােত েতয্ক াপূর্ণ িবষয় ি রীকৃত হয়।  

6. আমার প  েথেক আেদশ েম, আিমi ে রণকারী।  

7. আপনার পালনকর্তার প  েথেক রহমতসব্রূপ। িতিন সরব্ে াতা, সরব্ ।  

8. যিদ েতামােদর িবশব্াস থােক েদখেত পােব। িতিন নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র মে বর্তী সবিকছুর পালনকর্তা।  
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9. িতিন তীত েকান uপা  েনi। িতিন জীবন দান কেরন o মৃতুয্ েদন। িতিন েতামােদর পালনকর্তা eবং েতামােদর 

পূরব্বর্তী িপতৃ-পুরুষেদরo পালনকর্তা।  

৯. eতদসে o eরা সে েহ পিতত হেয় ীড়া-েকৗতুক করেছ।  

21. aতeব আপিন েসi িদেনর aেপ া করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় েছেয় যােব।  

22. যা মানুষেক িঘের েফলেব। eটা য ণাদায়ক শাি ।  

23. েহ আমােদর পালনকর্তা আমােদর uপর েথেক শাি  তয্াহার করুন, আমরা িবশব্াস াপন করিছ।  

24. তারা িক কের বুঝেব, aথচ তােদর কােছ eেসিছেলন  বর্ণনাকারী রসূল।  

25. aতঃপর তারা তােক পৃ দর্শন কের eবং বেল, েস েতা u াদ-িশখােনা কথা বেল।  

26. আিম েতামােদর uপর েথেক আযাব িকছুটা তয্াহার করব, িক  েতামরা পুনরায় পুনরব্ ায় িফের যােব।  

27. েযিদন আিম বলভােব ধৃত করব, েসিদন পুেরাপুির িতেশাধ হণ করবi।  

28. তােদর পূেরব্ আিম েফরাuেনর স দায়েক পরী া কেরিছ eবং তােদর কােছ আগমন কেরেছন eকজন স ািনত 

রসূল,  

29. ei মের্ম েয, আ াহ্র বা ােদরেক আমার কােছ aর্পণ কর। আিম েতামােদর জ  ে রীত িবশব্  রসূল।  

2৯. আর েতামরা আ াহ্র িবরুে  ঔ তয্ কাশ কেরা না। আিম েতামােদর কােছ কা  মাণ uপি ত করিছ।  

31. েতামরা যােত আমােক রবর্ষেণ হতয্া না কর, তার জ   আিম আমার পালনকর্তা o েতামােদর পালনকর্তার 

শরনাপ  হেয়িছ।  

32. েতামরা যিদ আমার িত িবশব্াস াপন না কর, তেব আমার কাছ েথেক দূের থাক।  

33. aতঃপর েস তার পালনকর্তার কােছ েদায়া করল েয, eরা aপরাধী স দায়।  

34. তাহেল তুিম আমার বা ােদরেক িনেয় রাি েবলায় েবর হেয় পড়। িন য় েতামােদর প া বন করা হেব।  

35. eবং সমু েক aচল থাকেত দাo। িন য় oরা িনমি ত বািহনী।  

36. তারা েছেড় িগেয়িছল কত u ান o বন,  



391 
 

37. কত শ ে  o সূর  ান।  

38. কত সুেখর uপকরণ, যােত তারা েখাশগ  করত।  

39. eমিনi হেয়িছল eবং আিম o গুেলার মািলক কেরিছলাম িভ  স দায়েক।  

3৯. তােদর জে  ন কেরিন আকাশ o পৃিথবী eবং তারা aবকাশo পায়িন।  

41. আিম বনী-iসরাঈলেক aপমানজনক শাি  েথেক u ার করিছ।  

42. েফরাuন েস িছল সীমালংঘনকারীেদর মে  শীর্ষ ানীয়।  

43. আিম েজেনশুেন তােদরেক িবশব্বাসীেদর uপর ে তব্ িদেয়িছলাম।  

44. eবং আিম তােদরেক eমন িনদর্শনাবলী িদেয়িছলাম যােত িছল  সাহা ।  

45. কােফররা বেলi থােক,  

46. থম মৃতুয্র মা েমi আমােদর সবিকছুর aবসান হেব eবং আমরা পুনরুি ত হব না।  

47. েতামরা যিদ সতয্বাদী হo, তেব আমােদর পূরব্পুরুষেদরেক িনেয় eস।  

48. oরা ে , না তুবব্ার স দায় o তােদর পূরব্বর্তীরা? আিম oেদরেক ধব্ংস কের িদেয়িছ। oরা িছল aপরাধী।  

49. আিম নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছু ীড়া েল সৃি  কিরিন।  

4৯. আিম eগুেলা যথাযথ uে ে  সৃি  কেরিছ; িক  তােদর aিধকাংশi েবােঝ না।  

51. িন য় ফয়সালার িদন তােদর সবারi িনর্ধািরত সময়।  

52. েযিদন েকান ব i েকান ব র uপকাের আসেব না eবং তারা সাহা া o হেব না।  

53. তেব আ াহ্ যার িত দয়া কেরন, তার কথা িভ । িন য় িতিন পরা মশালী দয়াময়।  

54. িন য় যা ম বৃ   

55. পাপীর খা  হেব;  

56. গিলত তাে র মত েপেট ফুটেত থাকেব।  
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57. েযমন ফুেট পািন।  

58. eেক ধর eবং েটেন িনেয় যাo জাহা ােমর ম েল,  

59. aতঃপর তার মাথার uপর ফুট  পািনর আযাব েঢেল দাo,  

5৯. সব্াদ হণ কর, তুিম েতা স ািনত, সম া ।  

61. e স ের্ক েতামরা সে েহ পিতত িছেল।  

62. িন য় েখাদাভীরুরা িনরাপদ ােন থাকেব-  

63. u ানরািজ o িনর্ঝিরণীসমূেহ।  

64. তারা পিরধান করেব িচকন o পুরু েরশমীব , মুেখামুিখ হেয় বসেব।  

65. eরূপi হেব eবং আিম তােদরেক আনতেলাচনা সি নী েদব।  

66. তারা েসখােন শা  মেন িবিভ  ফল-মূল আনেত বলেব।  

67. তারা েসখােন মৃতুয্ আসব্াদন করেব না, থম মৃতুয্ তীত eবং আপনার পালনকর্তা তােদরেক জাহা ােমর আযাব 

েথেক র া করেবন।  

68. আপনার পালনকর্তার কৃপায় eটাi মহা সাফ ।  

69. আিম আপনার ভাষায় েকারআনেক সহজ কের িদেয়িছ, যােত তারা রণ রােখ।  

6৯. aতeব, আপিন aেপ া করুন, তারাo aেপ া করেছ। 

56. আল্ জািসয়া 

2. হা-মীম।  

3. পরা া , াময় আ াহ্র প  েথেক aবতীর্ণ e িকতাব।  

4. িন য় নেভাম ল o ভূ-ম েল মুিমনেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  
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5. আর েতামােদর সৃি েত eবং চারিদেক ছিড়েয় রাখা জীব জ র সৃজেনর মে o িনদর্শনাবলী রেয়েছ িবশব্াসীেদর 

জ ।  

6. িদবারাি র পিরবর্তেন, আ াহ্ আকাশ েথেক েয িরিযক (বৃি ) বর্ষণ কেরন aতঃপর পৃিথবীেক তার মৃতুয্র পর 

পুনরুি িবত কেরন, তােত eবং বা র পিরবর্তেন বুি মানেদর জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ।  

7. eগুেলা আ াহ্র আয়াত, যা আিম আপনার কােছ আবৃি  কির যথাযথরূেপ। aতeব, আ াহ্ o ার আয়ােতর পর 

তারা েকান কথায় িবশব্াস াপন করেব। 

8. েতয্ক িম াবাদী পাপাচারীর দুের্ভাগ।  

9. েস আ াহ্র আয়াতসমূহ শুেন, aতঃপর aহংকারী হেয় েজদ ধের, েযন েস আয়াত শুেনিন। aতeব, তােক 

য ণাদায়ক শাি র সুসংবাদ িদন। 

৯. যখন েস আমার েকান আয়াত aবগত হয়, তখন তােক ঠা ারূেপ হণ কের। eেদর জ i রেয়েছ লা নাদায়ক 

শাি ।  

21. তােদর সামেন রেয়েছ জাহা াম। তারা যা uপার্জন কেরেছ, তা তােদর েকান কােজ আসেব না, তারা আ াহ্র 

পিরবের্ত যােদরেক ব রূেপ হণ কেরেছ তারাo নয়। তােদর জে  রেয়েছ মহাশাি । 

22. eটা সৎপথ দর্শন, আর যারা তােদর পালনকর্তার আয়াতসমূহ aসব্ীকার কের, তােদর জে  রেয়েছ কেঠার 

য ণাদায়ক শাি । 

23. িতিন আ াহ্ িযিন সমু েক েতামােদর uপকারাের্থ আয়তব্াধীন কের িদেয়েছন, যােত ার আেদশ েম তােত জাহাজ 

চলাচল কের eবং যােত েতামরা ার aনু হ তালাশ কর o ার িত কৃত  হo।  

24. eবং আয় াধীন কের িদেয়েছন েতামােদর, যা আেছ নেভাম েল o যা আেছ ভূম েল; ার প  েথেক। িন য় eেত 

িচ াশীল স দােয়র জে  িনদর্শনাবলী রেয়েছ। 

25. মুিমনেদরেক বলুন, তারা েযন তােদরেক মা কের, যারা আ াহ্র েস িদনগুেলা স ের্ক িবশব্াস রােখ না যােত 

িতিন েকান স দায়েক কৃতকের্মর িতফল েদন।  

26. েয সৎকাজ করেছ, েস িনেজর ক াণাের্থi তা করেছ, আর েয aসৎকাজ করেছ, তা তার uপরi বর্তােব। aতঃপর 

েতামরা েতামােদর পালনকর্তার িদেক তয্াবির্তত হেব।  
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27. আিম বনী iসরাঈলেক িকতাব, রাজতব্ o নবুoয়ত দান কেরিছলাম eবং তােদরেক পির  িরিযক িদেয়িছলাম 

eবং িবশব্বাসীর uপর ে তব্ িদেয়িছলাম।  

28. আরo িদেয়িছলাম তােদরেক ধের্মর সু  মাণািদ। aতঃপর তারা ান লাভ করার পর শুধু পারসপিরক েজেদর 

বশবর্তী হেয় মতেভদ সৃি  কেরেছ। তারা েয িবষেয় মতেভদ করত, আপনার পালনকর্তা েকয়ামেতর িদন তার ফয়সালা 

কের েদেবন।  

29. eরপর আিম আপনােক েরেখিছ ধের্মর eক িবেশষ শরীয়েতর uপর। aতeব, আপিন eর aনুসরণ করুন eবং 

a ানেদর েখয়াল-খুশীর aনুসরণ করেবন না।  

2৯. আ াহ্র সামেন তারা আপনার েকান uপকাের আসেব না। যােলমরা eেক aপেরর ব । আর আ াহ্ 

পরেহযগারেদর ব ।  

31. eটা মানুেষর জে  ােনর কথা eবং িবশব্াসী স দােয়র জ  েহদােয়ত o রহমত।  

32. যারা দু র্ম uপার্জন কেরেছ তারা িক মেন কের েয, আিম তােদরেক েস েলাকেদর মত কের েদব, যারা ঈমান আেন 

o সৎকর্ম কের eবং তােদর জীবন o মুতুয্ িক সমান হেব? তােদর দাবী কত ম ।  

33. আ াহ্ নেভাম ল o ভূ-ম ল যথাযথভােব সৃি  কেরেছন, যােত েতয্ক ি  তার uপার্জেনর ফল পায়। তােদর 

িত যুলুম করা হেব না।  

34. আপিন িক তার িত ল য্ কেরেছন, েয তার েখয়াল-খুশীেক সব্ীয় uপা  ি র কেরেছ? আ াহ্ েজেন শুেন তােক 

পথ  কেরেছন, তার কান o a ের মহর েট িদেয়েছন eবং তার েচােখর uপর েরেখেছন পর্দা। aতeব, আ াহ্র পর 

েক তােক পথ দর্শন করেব? েতামরা িক িচ াভাবনা কর না?  

35. তারা বেল, আমােদর পাির্থব জীবনi েতা েশষ; আমরা মির o ািচ মহাকালi আমােদরেক ধব্ংস কের। তােদর 

কােছ e াপাের েকান ান েনi। তারা েকবল aনুমান কের কথা বেল।  

36. তােদর কােছ যখন আমার সু  আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন eকথা বলা ছাড়া তােদর েকান মুি i থােক না 

েয, েতামরা সতয্বাদী হেল আমােদর পূরব্পুরুষেদরেক িনেয় আস।  

37. আপিন বলুন, আ াহ্i েতামােদরেক জীবন দান কেরন, aতঃপর মৃতুয্ েদন, aতঃপর েতামােদরেক েকয়ামেতর 

িদন eকি ত করেবন, যােত েকান সে হ েনi। িক  aিধকাংশ মানুষ েবােঝ না।  

38. নেভাম ল o ভূ-ম েলর রাজতব্ আ াহ্রi। েযিদন েকয়ামত সংঘিটত হেব, েসিদন িম াপ ীরা িত  হেব।  
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39. আপিন েতয্ক u তেক েদখেবন নতজানু aব ায়। েতয্ক u তেক তােদর আমলনামা েদখেত বলা হেব। 

েতামরা যা করেত, a  েতামারেদরেক তার িতফল েদয়া হেব।  

3৯. আমার কােছ রি ত ei আমলনামা েতামােদর স ের্ক সতয্ কথা বলেব। েতামরা যা করেত আিম তা িলিপব  

করতাম।  

41. যারা িবশব্াস াপন কেরেছ o সৎকর্ম কেরেছ, তােদরেক তােদর পালনকর্তা সব্ীয় রহমেত দািখল করেবন। eটাi 

কা  সাফ ।  

42. আর যারা কুফর কেরেছ, তােদরেক িজ াসা করা হেব, েতামােদর কােছ িক আয়াতসমূহ পিঠত হত না? িক  

েতামরা aহংকার করিছেল eবং েতামরা িছেল eক aপরাধী স দায়।  

43. যখন বলা হত, আ াহ্র oয়াদা সতয্ eবং েকয়ামেত েকান সে হ েনi, তখন েতামরা বলেত আমরা জািন না 

েকয়ামত িক ? আমরা েকবল ধারণাi কির eবং e িবষেয় আমরা িনি ত নi। 

44. তােদর ম  কর্ম গুেলা তােদর সামেন কাশ হেয় পড়েব eবং েয আযাব িনেয় তারা ঠা া-িবদু্রপ করত, তা 

তােদরেক াস করেব।  

45. বলা হেব, আজ আিম েতামােদরেক ভুেল যাব, েযমন েতামরা e িদেনর সা াৎেক ভুেল িগেয়িছেল। েতামােদর 

আবাস ল জাহা াম eবং েতামােদর সাহা কারী েনi।  

46. eটা eজে  েয, েতামরা আ াহ্র আয়াতসমূহেক ঠা ারূেপ হণ কেরিছেল eবং পাির্থব জীবন েতামােদরেক 

তািরত কেরিছল। সুতরাং আজ তােদরেক জাহা াম েথেক েবর করা হেব না eবং তােদর তoবা চাoয়ার সুেযাগ দােয় 
হেব না।  

47. aতeব, িবশব্জগেতর পালনকর্তা, ভূ-ম েলর পালনকর্তা o নেভাম েলর পালনকর্তা আ াহ্র-i শংসা।  

48. নেভাম েল o ভূ-ম েল ারi েগৗরব। িতিন পরা মশালী, াময়। 

“পারা 37”  

57. আল্ আহ্কব্াফ 

2. হা-মীম।  

3. ei িকতাব পরা মশালী, াময় আ াহ্র প  েথেক aবতীর্ণ।  
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4. নেভাম ল, ভূ-ম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছু আিম যথাযথভােবi eবং িনির্দ  সমেয়র জে i সৃি  কেরিছ। 

আর কােফররা েয িবষেয় তােদরেক সতর্ক করা হেয়েছ, তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়।  

5. বলুন, েতামরা আ াহ্ তীত যােদর পূজা কর, তােদর িবষেয় েভেব েদেখছ িক? েদখাo আমােক তারা পৃিথবীেত িক 

সৃি  কেরেছ? aথবা নেভাম ল সৃজেন তােদর িক েকান aংশ আেছ? eর পূরব্বর্তী েকান িকতাব aথবা পর রাগত 

েকান ান আমার কােছ uপি ত কর, যিদ েতামরা সতয্বাদী হo।  

6. েয ি  আ াহ্র পিরবের্ত eমন ব র পূজা কের, েয েকয়ামত প o তার ডােক সাড়া েদেব না, তার েচেয় aিধক 

পথ  আর েক? তারা েতা তােদর পুজা স ের্কo েবখবর।  

7. যখন মানুষেক হাশের eকি ত করা হেব, তখন তারা তােদর শ  হেব eবং তােদর iবাদত aসব্ীকার করেব।  

8. যখন তােদরেক আমার সু  আয়াতসমূহ পাঠ কের শুনােনা হয়, তখন সতয্ আগমন করার পর কােফররা বেল, e 

েতা কা  জাদু।  

9. তারা িক বেল েয, রসূল eেক রচনা কেরেছ? বলুন, যিদ আিম রচনা কের থািক, তেব েতামরা আ াহ্র শাি  েথেক 

আমােক র া করার aিধকারী নo। েতামরা e স ের্ক যা আেলাচনা কর, েস িবষেয় আ াহ্ স ক aবগত। আমার o 

েতামােদর মে  িতিন সা ী িহসােব যেথ । িতিন মাশীল, দয়াময়। 

৯. বলুন, আিম েতা েকান নতুন রসূল নi। আিম জািন না, আমার o েতামােদর সােথ িক বহার করা হেব। আিম 

েকবল তারi aনুসরণ কির, যা আমার িত oহী করা হয়। আিম  সতর্ককারী ে িতত আর িকছুi নi।  

21. বলুন, েতামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ eটা আ াহ্র প  েথেক হয় eবং েতামরা eেক aমা  কর eবং বনী 

iসরাঈেলর eকজন সা ী eর পে  সা য্ িদেয় eেত িবশব্াস াপন কের; আর েতামরা aহংকার কর, তেব েতামােদর 

েচেয় aিবেবচক আর েক হেব? িন য় আ াহ্ aিবেবচকেদরেক পথ েদখান না।  

22. আর কােফররা মুিমনেদর বলেত লাগল েয, যিদ e দব্ীন ভাল হত তেব eরা আমােদরেক েপছেন েফেল eিগেয় েযেত 

পারত না। তারা যখন eর মা েম সুপথ পায়িন, তখন শী i বলেব, e েতা eক পুরাতন িম া।  

23. eর আেগ মূসার িকতাব িছল পথ দর্শক o রহমতসব্রূপ। আর ei িকতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যােত 

যােলমেদরেক সতর্ক কের eবং সৎকর্মপরায়ণেদরেক সুসংবাদ েদয়।  

24. িন য় যারা বেল, আমােদর পালনকর্তা আ াহ্ aতঃপর aিবচল থােক, তােদর েকান ভয় েনi eবং তারা িচি ত 

হেব না।  
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25. তারাi জা ােতর aিধকারী! তারা েসখান িচরকাল থাকেব। তারা েয কর্ম করত, eটা তারi িতফল।  

26. আিম মানুষেক তার িপতা-মাতার সােথ সদব্য্বহােরর আেদশ িদেয়িছ। তার জননী তােক ক সহকাের গের্ভ ধারণ 

কেরেছ eবং ক সহকাের সব কেরেছ। তােক গের্ভ ধারণ করেত o তার  ছাড়েত েলেগেছ ি শ মাস। aবেশেষ েস 
যখন শি -সামের্ র বয়েস o চি শ বছের েপৗেছেছ, তখন বলেত লাগল, েহ আমার পালনকর্তা, আমােক eরূপ ভাগয্ 

দান কর, যােত আিম েতামার েনয়ামেতর েশাকর কির, যা তুিম দান কেরছ আমােক o আমার িপতা-মাতােক eবং যােত 

আিম েতামার পছ নীয় সৎকাজ কির। আমার স ানেদরেক সৎকর্মপরায়ণ কর, আিম েতামার িত তoবা করলাম eবং 

আিম আ াবহেদর a তম।  

27. আিম eমন েলাকেদর সুকর্মগুেলা কবুল কির eবং ম কর্মগুেলা মার্জনা কির। তারা জা াতীেদর তািলকাভু  েসi 

সতয্ oয়াদার কারেণ যা তােদরেক েদoয়া হত।  

28. আর েয ি  তার িপতা-মাতােক বেল, িধক েতামােদরেক, েতামরা িক আমােক খবর দাo েয, আিম পুনরুি ত হব, 

aথচ আমার পূেরব্ বহু েলাক গত হেয় েগেছ? আর িপতা-মাতা আ াহ্র কােছ ফিরযাদ কের বেল, দুের্ভাগ েতামার তুিম 

িবশব্াস াপন কর। িন য় আ াহ্র oয়াদা সতয্। তখন েস বেল, eটা েতা পূরব্বর্তীেদর uপকথা €ব নয়।  

29. তােদর পূেরব্ েয সব জব্ীন o মানুষ গত হেয়েছ, তােদর মে  e ধরেনর েলাকেদর িতo শাি বানী aবধািরত হেয় 

েগেছ। িন য় তারা িছল িত ।  

2৯. েতয্েকর জে  তােদর কৃতকর্ম aনুযায়ী িবিভ  র রেয়েছ, যােত আ াহ্ তােদর কের্মর পূর্ণ িতফল েদন। ব তঃ 

তােদর িত যুলুম করা হেব না।  

31. েযিদন কােফরেদরেক জাহা ােমর কােছ uপি ত করা হেব েসিদন বলা হেব, েতামরা েতামােদর সুখ পাির্থব 

জীবেনi িনঃেশষ কেরছ eবং েসগুেলা েভাগ কেরছ সুতরাং আজ েতামােদরেক aপমানকর আযােবর শাি  েদয়া হেব; 

কারণ, েতামরা পৃিথবীেত a ায় ভােব aহংকার করেত eবং েতামরা পাপাচার করেত। 

32. আ’দ স দােয়র ভাiেয়র কথা রণ করুন, তার পূেরব্ o পের aেনক সতর্ককারী গত হেয়িছল েস তার স দায়েক 

বালুকাময় u  uপতয্কায় e মের্ম সতর্ক কেরিছল েয, েতামরা আ াহ্ তীত কারo iবাদত কেরা না। আিম েতামােদর 

জে  eক মহািদবেসর শাি র আশংকা কির।  

33. তারা বলল, তুিম িক আমােদরেক আমােদর uপা  েদব-েদবী েথেক িনবৃ  করেত আগমন কেরছ? তুিম সতয্বাদী 

হেল আমােদরেক েয িবষেয়র oয়াদা দাo, তা িনেয় আস।  
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34. েস বলল, e ান েতা আ াহ্র কােছi রেয়েছ। আিম েয িবষয়সহ ে িরত হেয়িছ, তা েতামােদর কােছ ে ৗছাi। 

িক  আিম েদখিছ েতামরা eক মুর্খ স দায়।  

35. (aতঃপর) তারা যখন শাি েক েমঘরূেপ তােদর uপতয্কা aিভমুখী েদখল, তখন বলল, e েতা েমঘ, আমােদরেক 

বৃি  েদেব। বরং eটা েসi ব , যা েতামরা তাড়াতািড় েচেয়িছেল। eটা বা  eেত রেয়েছ মর্ম দ শাি ।  

36. তার পালনকর্তার আেদেশ েস সব িকছুেক ধব্ংস কের েদেব। aতঃপর তারা েভার েবলায় eমন হেয় েগল েয, 

তােদর বসিতগুেলা ছাড়া িকছুi দৃি েগাচর হল না। আিম aপরাধী স দায়েক eমিনভােব শাি  িদেয় থািক।  

37. আিম তােদরেক eমন িবষেয় িত া িদেয়িছলাম, েয িবষেয় েতামােদরেক িত া েদiিন। আিম তােদর  িদেয়িছলাম, 

কর্ণ, চ  o হৃদয়, িক  তােদর কর্ণ, চ  o হৃদয় তােদর েকান কােজ আসল না, যখন তারা আ াহ্র আয়াতসমূহেক 

aসব্ীকার করল eবং তােদরেক েসi শাি  াস কের িনল, যা িনেয় তারা ঠা া িব প করত।  

38. আিম েতামােদর আশপােশর জনপদ সমূহ ধব্ংস কের িদেয়িছ eবং বার বার আয়াতসমূহ শুিনেয়িছ, যােত তারা 

িফের আেস।  

39. aতঃপর আ াহ্র পিরবের্ত তারা যােদরেক সাি  লােভর জে  uপা রূেপ হণ কেরিছল, তারা তােদরেক 

সাহা  করল না েকন? বরং তারা তােদর কাছ েথেক uধাo হেয় েগল। eটা িছল তােদর িম া o মনগড়া িবষয়।  

3৯. যখন আিম eকদল িজনেক আপনার িত আকৃ  কেরিছলাম, তারা েকারআন পাঠ শুনিছল,। তারা যখন েকারআন 

পােঠর জায়গায় uপি ত হল, তখন পরসপর বলল, চুপ থাক। aতঃপর যখন পাঠ সমা  হল, তখন তারা তােদর 

স দােয়র কােছ সতর্ককারীরূেপ িফের েগল।  

41. তারা বলল, েহ আমােদর স দায়, আমরা eমন eক িকতাব শুেনিছ, যা মূসার পর aবর্তীণ হেয়েছ। e িকতাব 

পূরব্বর্তী সব িকতােবর তয্ায়ন কের, সতয্ধর্ম o সরলপেথর িদেক পিরচািলত কের।  

42. েহ আমােদর স দায়, েতামরা আ াহ্র িদেক আহবানকারীর কথা মা  কর eবং ার িত িবশব্াস াপন কর। 

িতিন েতামােদর েগানাহ মার্জনা করেবন।  

43. আর েয ি  আ াহ্র িদেক আহবানকারীর কথা মানেব না, েস পৃিথবীেত আ াহেক aপারক করেত পারেব না 

eবং আ াহ্ তীত তার েকান সাহা কারী থাকেব না। e ধরেনর েলাকi কা  পথ তায় িল ।  

44. তারা িক জােন না েয, আ াহ্ িযিন নেভাম ল o ভূম ল সৃি  কেরেছন eবং eগুেলার সৃি েত েকান াি েবাধ 

কেরনিন, িতিন মৃতেক জীিবত করেত স ম? েকন নয়, িন য় িতিন সরব্ িবষেয় সরব্শি মান।  
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45. েযিদন কােফরেদরেক জাহা ােমর সামেন েপশ করা হেব, েসিদন বলা হেব, eটা িক সতয্ নয়? তারা বলেব, য্া 

আমােদর পালনকর্তার শপথ। আ াহ্ বলেবন, আযাব আসব্াদন কর। কারণ, েতামরা কুফরী করেত।  

46. aতeব, আপিন সবুর করুন, েযমন u  সাহসী পয়গমব্রগণ সবুর কেরেছন eবং oেদর িবষেয় তিড়ঘিড় করেবন 

না। oেদরেক েয িবষেয় oয়াদা েদয়া হত, তা েযিদন তারা তয্  করেব, েসিদন তােদর মেন হেব েযন তারা িদেনর eক 

মুহুের্তর েবশী পৃিথবীেত aব ান কেরিন। eটা সু  aবগিত। eখন তারাi ধব্ংস া  হেব, যারা পাপাচারী স দায়।  

58. মুহা দ 

2. যারা কুফরী কের eবং আ াহ্র পেথ বাধা সৃি  কের, আ াহ্ তােদর সকল কর্ম র্থ কের েদন।  

3. আর যারা িবশব্াস াপন কের, সৎকর্ম স াদন কের eবং তােদর পালনকর্তার প  েথেক মুহা েদর িত aবতীর্ণ 

সেতয্ িবশব্াস কের, আ াহ্ তােদর ম  কর্মসমূহ মার্জনা কেরন eবং তােদর aব া ভাল কের েদন।  

4. eটা e কারেণ েয, যারা কােফর, তারা িম ার aনুসরণ কের eবং যারা িবশব্াসী, তারা তােদর পালনকর্তার িনকট 

েথেক আগত সেতয্র aনুসরণ কের। eমিনভােব আ াহ্ মানুেষর জে  তােদর দৃ া সমূহ বর্ণনা কেরন।  

5. aতঃপর যখন েতামরা কােফরেদর সােথ যুে  aবতীর্ণ হo, তখন তােদর গর্দার মার, aবেশেষ যখন তােদরেক 

পূর্ণরূেপ পরাভূত কর তখন তােদরেক শ  কের েবেধ েফল। aতঃপর হয় তােদর িত aনু হ কর, না হয় তােদর িনকট 

হেত মুি পণ লo। েতামরা যু  চািলেয় যােব েয প  না শ প  a  সমর্পণ করেব! eকথা শুনেল। আ াহ্ i া 

করেল তােদর কাছ েথেক িতেশাধ িনেত পারেতন। িক  িতিন েতামােদর কতকেক কতেকর দব্ারা পরী া করেত চান। 
যারা আ াহ্র পেথ শহীদ হয়, আ াহ্ কখনi তােদর কর্ম িবন  করেবন না।  

6. িতিন তােদরেক পথ দর্শন করেবন eবং তােদর aব া ভাল করেবন।  

7. aতঃপর িতিন তােদরেক জা ােত দািখল করেবন, যা তােদরেক জািনেয় িদেয়েছন।  

8. েহ িবশব্াসীগণ! যিদ েতামরা আ াহ্েক সাহা  কর, আ াহ্ েতামােদরেক সাহা  করেবন eবং েতামােদর পা 

দৃঢ় িত  করেবন।  

9. আর যারা কােফর, তােদর জে  আেছ দুর্গিত eবং িতিন তােদর কর্ম িবন  কের িদেবন।  

৯. eটা eজে  েয, আ াহ্ যা নািযল কেরেছন, তারা তা পছ  কের না। aতeব, আ াহ্ তােদর কর্ম র্থ কের িদেবন।  
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21. তারা িক পৃিথবীেত মণ কেরিন aতঃপর েদেখিন েয, তােদর পূরব্বর্তীেদর পিরণাম িক হেয়েছ? আ াহ্ তােদরেক 

ধব্ংস কের িদেয়েছন eবং কােফরেদর aব া eরূপi হেব।  

22. eটা eজে  েয, আ াহ্ মুিমনেদর িহৈতষী ব  eবং কােফরেদর েকান িহৈতষী ব  নাi।  

23. যারা িবশব্াস কের o সৎকর্ম কের, আ াহ্ তােদরেক জা ােত দািখল করেবন, যার িন েদেশ িনর্ঝিরণীসমূহ বািহত 

হয়। আর যারা কােফর, তারা েভাগ-িবলােস ম  থােক eবং চতুসপদ জ র মত আহার কের। তােদর বাস ান জাহা াম।  

24. েয জনপদ আপনােক বিহ ার কেরেছ, তদেপ া কত শি শালী জনপদেক আিম ধব্ংস কেরিছ, aতঃপর তােদরেক 

সাহা  করার েকu িছল না।  

25. েয ি  তার পালনকর্তার প  েথেক আগত িনদর্শন aনুসরণ কের, েস িক তার সমান, যার কােছ তার ম  কর্ম 

েশাভনীয় করা হেয়েছ eবং েয তার েখয়াল-খুশীর aনুসরণ কের।  

26. পরেহযগারেদরেক েয জা ােতর oয়াদা েদয়া হেয়েছ, তার aব া িন রূপঃ তােত আেছ পািনর নদী, িনর্মল দুেধর 

নদী যারা সব্াদ aপিরবর্তনীয়, পানকারীেদর জে  সুসব্াদু শরােবর নদী eবং পিরেশািধত মধুর নদী। েসখান তােদর জে  

আেছ রকমাির ফল-মূল o তােদর পালনকর্তার মা। পরেহযগাররা িক তােদর সমান, যারা জাহা ােম aন কাল থাকেব 

eবং যােদরেক পান করেত েদয়া হেব ফুট  পািন aতঃপর তা তােদর নািড়ভঁূিড় িছ  িবি  কের েদেব?  

27. তােদর মে  কতক আপনার িদেক কান পােত, aতঃপর যখন আপনার কাছ েথেক বাiের যায়, তখন যারা িশি ত, 

তােদরেক বেলঃ eiমা  িতিন িক বলেলন ? eেদর a ের আ াহ্ েমাহর েমের িদেয়েছন eবং তারা িনেজেদর েখয়াল-

খুশীর aনুসরণ কের।  

28. যারা সৎ পথ া  হেয়েছ, তােদর সৎ পথ াি  আরo েবেড় যায় eবং আ াহ্ তােদরেক তাকoয়া দান কেরন।  

29. তারা শুধু ei aেপ াi করেছ েয, েকয়ামত aক াৎ তােদর কােছ eেস প ক। ব তঃ েকয়ামেতর ল ণসমূহ েতা 

eেসi পেড়েছ। সুতরাং েকয়ামত eেস পড়েল তারা uপেদশ হণ করেব েকমন কের ?  

2৯. েজেন রাখুন, আ াহ্ তীত েকান uপা  েনi। মা ার্থনা করুন, আপনার িটর জে  eবং মুিমন পুরুষ o 

নারীেদর জে । আ াহ্, েতামােদর গিতিবিধ o aব ান স ের্ক াত।  

31. যারা মুিমন, তারা বেলঃ eকিট সূরা নািযল হয় না েকন? aতঃপর যখন েকান দব্য্র্থহীন সূরা নািযল হয় eবং তােত 

েজহােদর uে খ করা হয়, তখন যােদর a ের েরাগ আেছ, আপিন তােদরেক মৃতুয্ভেয় মূর্ছা া  মানুেষর মত আপনার 

িদেক তািকেয় থাকেত েদখেবন। সুতরাং ধব্ংস তােদর জে ।  
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32. তােদর আনুগতয্ o িম  বাকয্ জানা আেছ। aতeব, েজহােদর িস া  হেল যিদ তারা আ াহ্র িত পদ  aংগীকার 

পূর্ণ কের, তেব তােদর জে  তা ম লজনক হেব।  

33. মতা লাভ করেল, স বতঃ েতামরা পৃিথবীেত aনর্থ সৃি  করেব eবং আ ীয়তা ব ন িছ  করেব।  

34. eেদর িতi আ াহ্ aিভস াত কেরন, aতঃপর তােদরেক বিধর o দৃি শি হীন কেরন।  

35. তারা িক েকারআন স ের্ক গভীর িচ া কের না? না তােদর a র তালাব ?  

36. িন য় যারা েসাজা পথ  হoয়ার পর তৎ িত পৃ দর্শন কের, শয়তান তােদর জে  তােদর কাজেক সু র কের 

েদখায় eবং তােদরেক িম া আশা েদয়।  

37. eটা eজ  েয, তারা তােদরেক বেল, যারা আ াহ্র aবতীর্ণ িকতাব aপছ  কেরঃ আমরা েকান েকান াপাের 

েতামােদর কথা মা  করব। আ াহ্ তােদর েগাপন পরামর্শ aবগত আেছন।  

38. েফেরশতা যখন তােদর মুখম ল o পৃ েদেশ আঘাত করেত করেত াণ হরণ করেব, তখন তােদর aব া েকমন 

হেব?  

39. eটা eজে  েয, তারা েসi িবষেয়র aনুসরণ কের, যা আ াহ্র aসে াষ সৃি  কের eবং আ াহ্র স ি েক 

aপছ  কের। ফেল িতিন তােদর কর্মসমূহ র্থ কের েদন।  

3৯. যােদর a ের েরাগ আেছ, তারা িক মেন কের েয, আ াহ্ তােদর a েরর িবেদব্ষ কাশ কের েদেবন না?  

41. আিম i া করেল আপনােক তােদর সােথ পিরিচত কের িদতাম। তখন আপিন তােদর েচহারা েদেখ তােদরেক 

িচনেত পারেতন eবং আপিন aব i কথার ভি েত তােদরেক িচনেত পারেবন। আ াহ্ েতামােদর কর্মসমূেহর খবর 
রােখন।  

42. আিম aব i েতামােদরেক পরী া করব েয প  না ফুিটেয় তুিল েতামােদর েজহাদকারীেদরেক eবং 

সবুরকারীেদরেক eবং যত ণ না আিম েতামােদর aব ান সমূহ যাচাi কির।  

43. িন য় যারা কােফর eবং যারা আ াহ্র পথ েথেক মানুষেক িফিরেয় রােখ eবং িনেজেদর জে  সৎপথ  

হoয়ার পর রসূেলর (সঃ) িবেরািধতা কের, তারা আ াহ্র েকানi িত করেত পারেব না eবং িতিন র্থ কের িদেবন 

তােদর কর্মসমূহেক।  

44. েহ মুিমনগণ! েতামরা আ াহ্র আনুগতয্ কর, রসূেলর (সাঃ) আনুগতয্ কর eবং িনেজেদর কর্ম িবন  কেরা না।  
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45. িন য় যারা কােফর eবং আ াহ্র পথ েথেক মানুষেক িফিরেয় রােখ, aতঃপর কােফর aব ায় মারা যায়, আ াহ্ 

কখনi তােদরেক মা করেবন না।  

46. aতeব, েতামরা হীনবল হেয়া না eবং সি র আহবান জািনo না, েতামরাi হেব বল। আ াহ্i েতামােদর সােথ 

আেছন। িতিন কখনo েতামােদর কর্ম াস করেবন না।  

47. পাির্থব জীবন েতা েকবল েখলাধুলা, যিদ েতামরা িবশব্াসী হo eবং সংযম aবলমব্ন কর, আ াহ্ েতামােদরেক 

েতামােদর িতদান েদেবন eবং িতিন েতামােদর ধন-স দ চাiেবন না।  

48. িতিন েতামােদর কােছ ধন-স দ চাiেল aতঃপর েতামােদরেক aিত  করেল েতামরা কার্প  করেব eবং িতিন 

েতামােদর মেনর সংকীর্ণতা কাশ কের েদেবন।  

49. েশান, েতামরাi েতা তারা, যােদরেক আ াহ্র পেথ য় করার আহবান জানােনা হে , aতঃপর েতামােদর েকu 

েকu কৃপণতা করেছ। যারা কৃপণতা করেছ, তারা িনেজেদর িতi কৃপণতা করেছ। আ াহ্ aভাবমু  eবং েতামরা 

aভাব । যিদ েতামরা মুখ িফিরেয় নাo, তেব িতিন েতামােদর পিরবের্ত a  জািতেক িতি ত করেবন, eরপর তারা 

েতামােদর মত হেব না।  

59. আল্ ফাতহ্ 

2. িন য় আিম আপনােদর িদেয়িছ সু  িবজয়।  

3. যােত আ াহ্ আপনার aতীত o ভিব ত িটসমূহ মার্জনা কের েদন eবং আপনার িত ার েনয়ামত পূর্ণ কেরন o 

আপনােক সরল পেথ পিরচািলত কেরন।  

4. eবং আপনােক দান কেরন বিল  সাহা ।  

5. িতিন মুিমনেদর a ের শাি  নািযল কেরন, যােত তােদর ঈমােনর সােথ আরo ঈমান েবেড় যায়। নেভাম ল o 

ভূম েলর বািহনীসমূহ আ াহ্রi eবং আ াহ্ সরব্ , াময়।  

6. ঈমান eজে  েবেড় যায়, যােত িতিন ঈমানদার পুরুষ o ঈমানদার নারীেদরেক জা ােত েবশ করান, যার তলেদেশ 

নদী বািহত। েসথায় তারা িচরকাল বসবাস করেব eবং যােত িতিন তােদর পাপ েমাচন কেরন। eটাi আ াহ্র কােছ 
মহাসাফ ।  
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7. eবং যােত িতিন কপট িবশব্াসী পুরুষ o কপট িবশব্ািসনী নারী eবং aংশীবাদী পুরুষ o aংশীবািদনী নারীেদরেক শাি  

েদন, যারা আ াহ্ স ের্ক ম  ধারণা েপাষন কের। তােদর জ  ম  পিরনাম। আ াহ্ তােদর িত  হেয়েছন, 

তােদরেক aিভশ  কেরেছন। eবং তাহােদর জে  জাহা াম ত েরেখেছন। তােদর তয্াবর্তন ল aতয্  ম ।  

8. নেভাম ল o ভূম েলর বািহনীসমূহ আ াহ্রi। আ াহ্ পরা মশালী, াময়।  

9. আিম আপনােক ে রণ কেরিছ aব া কারীরূেপ, সুসংবাদদাতা o ভয় দর্শনকারীরূেপ।  

৯. যােত েতামরা আ াহ্ o রসূেলর িত িবশব্াস াপন কর eবং ােক সাহা  o স ান কর eবং সকাল-স য্ায় আ াহ্

র পিব তা েঘাষণা কর।  

21. যারা আপনার কােছ আনুগেতয্র শপথ কের, তারা েতা আ াহ্র কােছ আনুগেতয্র শপথ কের। আ াহ্র হাত 

তােদর হােতর uপর রেয়েছ। aতeব, েয শপথ ভ  কের;  aব i েস তা িনেজর িতর জে i কের eবং েয আ াহর 

সােথ কৃত a ীকার পূর্ণ কের; আ াহ্ স রi তােক মহাপুর ার দান করেবন।  

22. মরুবাসীেদর মে  যারা গৃেহ বেস রেয়েছ, তারা আপনােক বলেবঃ আমরা আমােদর ধন-স দ o পিরবার 

পিরজেনর কােজ  িছলাম। aতeব, আমােদর পাপ মার্জনা করান। তারা মুেখ eমন কথা বলেব, যা তােদর a ের 

েনi। বলুনঃ আ াহ্ েতামােদর িত aথবা uপকার সাধেনর i া করেল েক তােক িবরত রাখেত পাের? বরং েতামরা 

যা কর, আ াহ্ েস িবষয় পিরপূর্ণ াত।  

23. বরং েতামরা ধারণ কেরিছেল েয, রসূল o মুিমনগণ তােদর বাড়ী-ঘের িকছুেতi িফের আসেত পারেব না eবং ei 

ধারণা েতামােদর জে  খুবi সুখকর িছল। েতামরা ম  ধারণার বশবর্তী হেয়িছেল। েতামরা িছেল ধব্ংসমুখী eক 
স দায়।  

24. যারা আ াহ্ o ার রসূেল িবশব্াস কের না, আিম েসসব কােফেরর জে  জব্ল  aি  ত েরেখিছ।  

25. নেভাম ল o ভূম েলর রাজতব্ আ াহ্রi। িতিন যােক i া মা কেরন eবং যােক i া শাি  েদন। িতিন 

মাশীল, পরম েমেহরবান।  

26. েতামরা যখন যু ল  ধন-স দ সং েহর জ  যােব, তখন যারা প ােত েথেক িগেয়িছল, তারা বলেবঃ 

আমােদরেকo েতামােদর সে  েযেত দাo। তারা আ াহ্র কালাম পিরবর্তন করেত চায়। বলুনঃ েতামরা কখনo আমােদর 
সে  েযেত পারেব না। আ াহ্ পূরব্ েথেকi eরূপ বেল িদেয়েছন। তারা বলেবঃ বরং েতামরা আমােদর িত িবেদব্ষ েপাষণ 
করছ। পর  তারা সামা i েবােঝ।  
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27. গৃেহ aব ানকারী মরুবাসীেদরেক বেল িদনঃ আগামীেত েতামরা eক বল পরা া  জািতর সােথ যু  করেত 

আহুত হেব। েতামরা তােদর সােথ যু  করেব, যত ণ না তারা মুসলমান হেয় যায়। তখন যিদ েতামরা িনের্দশ পালন কর, 

তেব আ াহ্ েতামােদরেক u ম পুর ার িদেবন। আর যিদ পৃ দর্শন কর েযমন iিতপূেরব্ পৃ দর্শন কেরছ, তেব িতিন 

েতামােদরেক য নাদায়ক শাি  িদেবন। 

28. aে র জে , েখাড়ার জে  o রুে র জে  েকান aপরাধ নাi eবং েয েকu আ াহ্ o ার রসূেলর aনুগতয্ 

করেব তােক িতিন জা ােত দািখল করেবন, যার তলেদেশ নদী বািহত হয়। প া ের েয, ি  পৃ দর্শন করেব, 

তােক য ণাদায়ক শাি  িদেবন।  

29. আ াহ্ মুিমনেদর িত স  হেলন, যখন তারা বৃে র নীেচ আপনার কােছ শপথ করল। আ াহ্ aবগত িছেলন 

যা তােদর a ের িছল। aতঃপর িতিন তােদর িত শাি  নািযল করেলন eবং তােদরেক আস  িবজয় পুর ার িদেলন।  

2৯. eবং িবপুল পিরমােণ যু ল  স দ, যা তারা লাভ করেব। আ াহ্ পরা মশালী, াময়।  

31. আ াহ্ েতামােদরেক িবপুল পিরমাণ যু ল  স েদর oয়াদা িদেয়েছন, যা েতামরা লাভ করেব। িতিন তা েতামােদর 

জে  তব্রািনব্ত করেবন। িতিন েতামােদর েথেক শ েদর  কের িদেয়েছন-যােত eটা মুিমনেদর জে  eক িনদর্শন হয় 

eবং েতামােদরেক সরল পেথ পিরচািলত কেরন।  

32. আর o eকিট িবজয় রেয়েছ যা eখনo েতামােদর aিধকাের আেসিন, আ াহ্ তা েব ন কের আেছন। আ াহ্ 

সরব্িবষেয় মতাবান।  

33. যিদ কােফররা েতামােদর েমাকােবলা করত, তেব aব i তারা পৃ দর্শন করত। তখন তারা েকান aিভভাবক o 

সাহা কারী েপত না।  

34. eটাi আ াহ্র রীিত, যা পূরব্ েথেক চালু আেছ। তুিম আ াহ্র রীিতেত েকান পিরবর্তন পােব না।  

35. িতিন ম া শহের তােদর হাত েতামােদর েথেক eবং েতামােদর হাত তােদর েথেক িনবািরত কেরেছন তােদর uপর 

েতামােদরেক িবজয়ী করার পর। েতামরা যা িকছু কর, আ াহ্ তা েদেখন।  

36. তারাi েতা কুফরী কেরেছ eবং বাধা িদেয়েছ েতামােদরেক মসিজেদ হারাম েথেক eবং aব ানরত েকারবানীর 

জ েদরেক যথা ােন েপৗছেত। যিদ ম ায় িকছুসংখয্ক ঈমানদার পুরুষ o ঈমানদার নারী না থাকত, যােদরেক েতামরা 

জানেত না। aর্থাৎ তােদর িপ  হেয় যাoয়ার আশংকা না থাকত, aতঃপর তােদর কারেণ েতামরা a াতসাের িত  

হেত, তেব সব িকছু চুিকেয় েদয়া হত; িক  e কারেণ চুকােনা হয়িন, যােত আ াহ্ তা’আলা যােক i া সব্ীয় রহমেত 



405 
 

দািখল কের েনন। যিদ তারা সের েযত, তেব আিম aব i তােদর মে  যারা কােফর তােদরেক য নাদায়ক শি  

িদতাম।  

37. েকননা, কােফররা তােদর a ের মূর্খতাযুেগর েজদ েপাষণ করত। aতঃপর আ াহ্ ার রসূল o মুিমনেদর uপর 

সব্ীয় শাি  নািযল করেলন eবং তােদর জে  সংযেমর দািয়তব্ aপিরহা  কের িদেলন। ব তঃ তারাi িছল eর 
aিধকতর েযাগয্ o uপযু । আ াহ্ সরব্িবষেয় স ক াত।  

38. আ াহ্ ার রসূলেক সতয্ সব্  েদিখেয়েছন। আ াহ্ চােহন েতা েতামরা aব i মসিজেদ হারােম েবশ করেব 

িনরাপেদ ম কমুি ত aব ায় eবং েকশ কির্তত aব ায়। েতামরা কাuেক ভয় করেব না। aতঃপর িতিন জােনন যা 
েতামরা জান না। eছাড়াo িতিন িদেয়েছন েতামােদরেক eকিট আস  িবজয়।  

39. িতিনi ার রসূলেক েহদােয়ত o সতয্ ধর্মসহ ে রণ কেরেছন, যােত eেক a  সম  ধের্মর uপর জয়যু  কেরন। 

সতয্ িত াতারূেপ আ াহ্ যেথ ।  

3৯. মুহা দ আ াহ্র রসূল eবং ার সহচরগণ কােফরেদর িত কেঠার, িনেজেদর মে  পরসপর সহানুভূিতশীল। 

আ াহ্র aনু হ o স ি  কামনায় আপিন তােদরেক রুকু o েসজদারত েদখেবন। তােদর মুখম েল রেয়েছ েসজদার 
িচ । তoরােত তােদর aব া eরূপ eবং iি েল তােদর aব া েযমন eকিট চারা গাছ যা েথেক িনর্গত হয় িকশলয়, 

aতঃপর তা শ  o মজবুত হয় eবং কাে র uপর াড়ায় দৃঢ়ভােব-চাষীেক আনে  aিভভুত কের-যােত আ াহ্ তােদর 

দব্ারা কােফরেদর a র্জব্ালা সৃি  কেরন। তােদর মে  যারা িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম কের, আ াহ্ তােদরেক 

মা o মহাপুর ােরর oয়াদা িদেয়েছন।  

5৯. আল্ হুজরাত 

2. মুিমনগণ! েতামরা আ াহ্ o রসূেলর সামেন a ণী হেয়া না eবং আ াহেক ভয় কর। িন য় আ াহ্ সবিকছু শুেনন 

o জােনন।  

3. মুিমনগণ! েতামরা নবীর ক সব্েরর uপর েতামােদর ক সব্র চু কেরা না eবং েতামরা eেক aপেরর সােথ েযরূপ 

চুসব্ের কথা বল, ার সােথ েসরূপ চুসব্ের কথা বেলা না। eেত েতামােদর কর্ম িন ল হেয় যােব eবং েতামরা েটরo 

পােব না।  

4. যারা আ াহ্র রসূেলর সামেন িনেজেদর ক সব্র নীচু কের, আ াহ্ তােদর a রেক িশ াচােরর জে  েশািধত 

কেরেছন। তােদর জে  রেয়েছ মা o মহাপুর ার।  

5. যারা াচীেরর আড়াল েথেক আপনােক uচুসব্ের ডােক, তােদর aিধকাংশi aবুঝ।  
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6. যিদ তারা আপনার েবর হেয় তােদর কােছ আসা প  সবুর করত, তেব তা-i তােদর জে  ম লজনক হত। 

আ াহ্ মাশীল, পরম দয়ালু।  

7. মুিমনগণ! যিদ েকান পাপাচারী ি  েতামােদর কােছ েকান সংবাদ আনয়ন কের, তেব েতামরা পরী া কের েদখেব, 

যােত a তাবশত েতামরা েকান স দােয়র িতসাধেন বৃ  না হo eবং পের িনেজেদর কৃতকের্মর জে  aনুত  না 
হo।  

8. েতামরা েজেন রাখ েতামােদর মে  আ াহ্র রসূল রেয়েছন। িতিন যিদ aেনক িবষেয় েতামােদর আবদার েমেন েনন, 

তেব েতামরাi ক  পােব। িক  আ াহ্ েতামােদর a ের ঈমােনর মহবব্ত সৃি  কের িদেয়েছন eবং তা হৃদয় াহী কের 
িদেয়েছন। প া ের কুফর, পাপাচার o নাফরমানীর িত ঘৃণা সৃি  কের িদেয়েছন। তারাi সৎপথ aবলমব্নকারী। 

9. eটা আ াহ্র কৃপা o িনয়ামতঃ আ াহ্ সরব্  াময়।  

৯. যিদ মুিমনেদর দুi দল যুে  িল  হেয় পেড়, তেব েতামরা তােদর মে  মীমাংসা কের িদেব। aতঃপর যিদ তােদর 

eকদল aপর দেলর uপর চড়াo হয়, তেব েতামরা আ মণকারী দেলর িবরুে  যু  করেব; েয প  না তারা আ াহ্র 

িনের্দেশর িদেক িফের আেস। যিদ িফের আেস, তেব েতামরা তােদর মে  ায়ানুগ প ায় মীমাংসা কের িদেব eবং 

iনছাফ করেব। িন য় আ াহ্ iনছাফকারীেদরেক পছ  কেরন।  

21. মুিমনরা েতা পরসপর ভাi-ভাi। aতeব, েতামরা েতামােদর দুi ভাiেয়র মে  মীমাংসা করেব eবং আ াহেক ভয় 

করেব-যােত েতামরা aনু হ া  হo।  

22. মুিমনগণ, েকu েযন aপর কাuেক uপহাস না কের। েকননা, েস uপহাসকারী aেপ া u ম হেত পাের eবং েকান 

নারী aপর নারীেকo েযন uপহাস না কের। েকননা, েস uপহাসকািরণী aেপ া ে  হেত পাের। েতামরা eেক aপেরর 

িত েদাষােরাপ কেরা না eবং eেক aপরেক ম  নােম েডেকা না। েকu িবশব্াস াপন করেল ম  নােম ডাকা েগানাহ। 
যারা eেহন কাজ েথেক তoবা না কের তারাi যােলম।  

23. মুিমনগণ, েতামরা সে হ eিড়েয় চল। িন য় কতক ে ে  সে হ করা েগানাহ। eবং েগাপনীয় িবষয় স ান কেরা 

না। েতামােদর েকu েযন কারo প ােত িন া না কের। েতামােদর েকu িক তারা মৃত াতার মাংস খাoয়া করা পছ  
করেব? ব তঃ েতামরা েতা eেক ঘৃণাi কর। আ াহেক ভয় কর। িন য় আ াহ্ তoবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। 

24. েহ মানব, আিম েতামােদরেক eক পুরুষ o eক নারী েথেক সৃি  কেরিছ eবং েতামােদরেক িবিভ  জািত o েগাে  

িবভ  কেরিছ, যােত েতামরা পরসপের পিরিচিত হo। িন য় আ াহ্র কােছ েস-i সরব্ািধক স া  েয সরব্ািধক 

পরেহযগার। িন য় আ াহ্ সরব্ , সবিকছুর খবর রােখন।  
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25. মরুবাসীরা বেলঃ আমরা িবশব্াস াপন কেরিছ। বলুনঃ েতামরা িবশব্াস াপন করিন; বরং বল, আমরা ব তা 

সব্ীকার কেরিছ। eখনo েতামােদর a ের িবশব্াস জে িন। যিদ েতামরা আ াহ্ o ার রসূেলর আনুগতয্ কর, তেব 

েতামােদর কর্ম িব মা o িন ল করা হেব না। িন য়, আ াহ্ মাশীল, পরম েমেহরবান।  

26. তারাi মুিমন, যারা আ াহ্ o ার রসূেলর িত ঈমান আনার পর সে হ েপাষণ কের না eবং আ াহ্র পেথ াণ o 

ধন-স দ দব্ারা েজহাদ কের। তারাi সতয্িন ।  

27. বলুনঃ েতামরা িক েতামােদর ধর্ম পরায়ণতা স ের্ক আ াহ্েক aবিহত করছ? aথচ আ াহ্ জােনন যা িকছু আেছ 

ভূম েল eবং যা িকছু আেছ নেভাম েল। আ াহ্ সরব্িবষেয় স ক াত।  

28. তারা মুসলমান হেয় আপনােক ধ  কেরেছ মেন কের। বলুন, েতামরা মুসলমান হেয় আমােক ধ  কেরছ মেন 

কেরা না। বরং আ াহ্ ঈমােনর পেথ পিরচািলত কের েতামােদরেক ধ  কেরেছন, যিদ েতামরা সতয্িন  হেয় থাক।  

29. আ াহ্ নেভাম ল o ভূম েলর aদৃ  িবষয় জােনন, েতামরা যা কর আ াহ্ তা েদেখন। 

61. কব্াফ 

2. কব্াফ! স ািনত েকারআেনর শপথ;  

3. বরং তারা তােদর ম  েথেকi eকজন সতর্ককারী আগমন কেরেছ েদেখ িব য় েবাধ কের। aতঃপর কােফররা 

বেলঃ eটা আ ে র াপার।  

4. আমরা মের েগেল eবং মািটেত পিরণত হেয় েগেলo িক পুনরুি ত হব? e তয্াবর্তন সুদূরপরাহত।  

5. মািট তােদর কতটুকু াস করেব, তা আমার জানা আেছ eবং আমার কােছ আেছ সংরি ত িকতাব।  

6. বরং তােদর কােছ সতয্ আগমন করার পর তারা তােক িম া বলেছ। ফেল তারা সংশেয় পিতত রেয়েছ।  

7. তারা িক তােদর uপরি ত আকােশর পােন দৃি পাত কের না আিম িকভােব তা িনর্মাণ কেরিছ eবং সুেশািভত 

কেরিছ? তােত েকান িছ o েনi।  

8. আিম ভূিমেক িব ত কেরিছ, তােত পরব্তমালা াপন কেরিছ eবং তােত সরব্ কার নয়নািভরাম uি দ uদগত কেরিছ।  

9. eটা ান আহরণ o রণ করার মত াপার েতয্ক aনুরাগী বা ার জে ।  
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৯. আিম আকাশ েথেক ক াণময় বৃি  বর্ষণ কির eবং তদব্ারা বাগান o শ  uদগত কির, েযগুেলার ফসল আহরণ 

করা হয়।  

21. eবং লমব্মান েখজুর বৃ , যােত আেছ গু  গু  েখজুর,  

22. বা ােদর জীিবকাসব্রূপ eবং বৃি  দব্ারা আিম মৃত জনপদেক স ীিবত কির। eমিনভােব পুনরু ান ঘটেব।  

23. তােদর পূেরব্ িম াবাদী বেলেছ নূেহর স দায়, কুপবাসীরা eবং সামুদ স দায়।  

24. আদ, েফরাuন, o লূেতর স দায়,  

25. বনবাসীরা eবং েতাবব্া স দায়। েতয্েকi রসূলগণেক িম া বেলেছ, aতঃপর আমার শাি র েযাগয্ হেয়েছ।  

26. আিম িক থমবার সৃি  কেরi া  হেয় পেড়িছ? বরং তারা নতুন সৃি র াপাের সে হ েপাষন কেরেছ।  

27. আিম মানুষ সৃি  কেরিছ eবং তার মন িনভৃেত েয কুিচ া কের, েস সমব্ে o আিম aবগত আিছ। আিম তার 

ীবাি ত ধমনী েথেকo aিধক িনকটবর্তী।  

28. যখন দুi েফেরশতা ডােন o বােম বেস তার আমল হণ কের।  

29. েস েয কথাi u ারণ কের, তাi হণ করার জে  তার কােছ সদা ত হরী রেয়েছ।  

2৯. মৃতুয্য ণা িনি তi আসেব। e েথেকi তুিম টালবাহানা করেত।  

31. eবং িশঙগায় ফুৎকারঁ  েদয়া হেব eটা হেব শাি র িদন।  

32. েতয্ক ি  আগমন করেব। তার সােথ থাকেব চালক o কের্মর সা ী।  

33. তুিম েতা ei িদন স ের্ক uদাসীন িছেল। eখন েতামার কাছ েথেক যবিনকা সিরেয় িদেয়িছ। ফেল আজ েতামার 

দৃি  সুতীক্ষ্ন।  

34. তার স ী েফেরশতা বলেবঃ আমার কােছ েয, আমলনামা িছল, তা ei।  

35. েতামরা uভেয়i িনে প কর জাহা ােম েতয্ক aকৃত  িবরু বাদীেক,  

36. েয বাধা িদত ম লজনক কােজ, সীমাল নকারী, সে হ েপাষণকারীেক।  

37. েয ি  আ াহ্র সােথ a  uপা  হণ করত, তােক েতামরা কিঠন শাি েত িনে প কর।  



409 
 

38. তার স ী শয়তান বলেবঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আিম তােক aবা তায় িল  কিরিন। ব তঃ েস িনেজi িছল 

সুদূর পথ াি েত িল ।  

39. আ াহ্ বলেবনঃ আমার সামেন বাকিবত া কেরা না আিম েতা পূেরব্i েতামােদরেক আযাব দব্ারা ভয় দর্শন 

কেরিছলাম।  

3৯. আমার কােছ কথা রদবদল হয় না eবং আিম বা ােদর িত জুলুমকারী নi।  

41. েযিদন আিম জাহা ামেক িজ াসা করব; তুিম িক পূর্ণ হেয় েগছ? েস বলেবঃ আরo আেছ িক?  

42. জা াতেক uপি ত করা হেব েখাদাভীরুেদর aদূের।  

43. েতামােদর েতয্ক aনুরাগী o রণকারীেক eরi িত িত েদয়া হেয়িছল।  

44. েয না েদেখ দয়াময় আ াহ্ তা’আলােক ভয় করত eবং িবনীত a ের uপি ত হত।  

45. েতামরা eেত শাি েত েবশ কর। eটাi aন কাল বসবােসর জ  েবশ করার িদন।  

46. তারা েসখান যা চাiেব, তাi পােব eবং আমার কােছ রেয়েছ আরo aিধক।  

47. আিম তােদর পূেরব্ বহু স দায়েক ধব্ংস কেরিছ, তারা eেদর aেপ া aিধক শি শালী িছল eবং েদেশিবেদেশ 

িবচরণ কের িফরত। তােদর েকান পলায়ন ান িছল না।  

48. eেত uপেদশ রেয়েছ তার জে , যার aনুধাবন করার মত a র রেয়েছ। aথবা েস িনিব  মেন বণ কের।  

49. আিম নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছু ছয়িদেন সৃি  কেরিছ eবং আমােক েকানরূপ াি  র্শ 

কেরিন।  

4৯. aতeব, তারা যা িকছু বেল, তার জে  আপিন সবুর করুন eবং, সূে াদয় o সূ াে র পূেরব্ আপনার পালনকর্তার 

স শংস পিব তা েঘাষণা করুন।  

51. রাি র িকছু aংেশ ার পিব তা েঘাষণা করুন eবং নামােযর প ােতo। 

52. শুন, েয িদন eক আহবানকারী িনকটবর্তী ান েথেক আহবান করেব।  

53. েযিদন মানুষ িনি ত েসi ভয়াবহ আoয়াজ শুনেত পােব, েসিদনi পুনর ান িদবস।  

54. আিম জীবন দান কির, মৃতুয্ ঘটাi eবং আমারi িদেক সকেলর তয্াবর্তন।  
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55. েযিদন ভূম ল িবদীর্ণ হেয় মানুষ ছুটাছুিট কের েবর হেয় আসেব। eটা eমন সমেবত করা, যা আমার জে  aিত 

সহজ।  

56. তারা যা বেল, তা আিম স ক aবগত আিছ। আপিন তােদর uপর েজারজবরকারী নন। aতeব, েয আমার 

শাি েক ভয় কের, তােক েকারআেনর মা েম uপেদশ দান করুন।  

62. আয-যািরয়াত 

2. কসম ঝ াবা র।  

3. aতঃপর েবাঝা বহনকারী েমেঘর।  

4. aতঃপর মৃদু চলমান জলযােনর,  

5. aতঃপর কর্ম ব নকারী েফেরশতাগেণর,  

6. েতামােদর দ  oয়াদা aব i সতয্।  

7. iনসাফ aব াবী।  

8. বহু পথিবিশ  আকােশর কসম,  

9. েতামরা েতা িবেরাধপূর্ণ কথা বলছ।  

৯. েয , েসi e েথেক মুখ িফরায়,  

21. aনুমানকারীরা ধব্ংস েহাক,  

22. যারা uদাসীন, া ।  

23. তারা িজ াসা কের, েকয়ামত কেব হেব?  

24. েযিদন তারা aি েত পিতত হেব,  

25. েতামরা েতামােদর শাি  আসব্াদন কর। েতামরা eেকi তব্রািনব্ত করেত েচেয়িছল।  

26. েখাদাভীরুরা জা ােত o বেণ থাকেব।  
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27. eমতাব ায় েয, তারা হণ করেব যা তােদর পালনকর্তা তােদরেক েদেবন। িন য় iিতপূেরব্ তারা িছল 

সৎকর্মপরায়ণ,  

28. তারা রাি র সামা  aংেশi িন া েযত,  

29. রােতর েশষ হের তারা মা ার্থনা করত,  

2৯. eবং তােদর ধন-স েদ ার্থী o বি েতর হক িছল।  

31. িবশব্াসকারীেদর জে  পৃিথবীেত িনদর্শনাবলী রেয়েছ,  

32. eবং েতামােদর িনেজেদর মে o, েতামরা িক aনুধাবন করেব না?  

33. আকােশ রেয়েছ েতামােদর িরিযক o িত ত সবিকছু।  

34. নেভাম ল o ভূম েলর পালনকর্তার কসম, েতামােদর কথাবার্তার মতi eটা সতয্।  

35. আপনার কােছ iবরাহীেমর স ািনত েমহমানেদর বৃ া  eেসেছ িক?  

36. যখন তারা ার কােছ uপি ত হেয় বললঃ সালাম, তখন েস বললঃ সালাম। eরা েতা aপিরিচত েলাক।  

37. aতঃপর েস ঘের েগল eবং eকিট ভাজা েমাটা েগাবৎস িনেয় হািযর হল।  

38. েস েগাবৎসিট তােদর সামেন েরেখ বললঃ েতামরা আহার করছ না েকন?  

39. aতঃপর তােদর স ের্ক েস মেন মেন ভীত হলঃ তারা বললঃ ভীত হেবন না। তারা ােক eকট ানীগুণী পু  

স ােনর সুসংবাদ িদল।  

3৯. aতঃপর ার ী চীৎকার করেত করেত সামেন eল eবং মুখ চাপিড়েয় বললঃ আিম েতা বৃ া, ব য্া।  

41. তারা বললঃ েতামার পালনকর্তা eরূপi বেলেছন। িন য় িতিন াময়, সরব্ ।  

“পারা 38” 

42. iবরাহীম বললঃ েহ ে িরত েফেরশতাগণ, েতামােদর uে  িক?  

43. তারা বললঃ আমরা eক aপরাধী স দােয়র িত ে িরত হেয়িছ,  
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44. যােত তােদর uপর মািটর িঢলা িনে প কির।  

45. যা সীমািত মকারীেদর জে  আপনার পালনকর্তার কােছ িচি ত আেছ।  

46. aতঃপর েসখােন যারা ঈমানদার িছল, আিম তােদরেক u ার করলাম।  

47. eবং েসখােন eকিট গৃহ তীত েকান মুসলমান আিম পাiিন।  

48. যারা য ণাদায়ক শাি েক ভয় কের, আিম তােদর জে  েসখােন eকিট িনদর্শন েরেখিছ।  

49. eবং িনদর্শন রেয়েছ মূসার বৃ াে ; যখন আিম তােক সু  মাণসহ েফরাuেনর কােছ ে রণ কেরিছলাম।  

4৯. aতঃপর েস শি বেল মুখ িফিরেয় িনল eবং বললঃ েস হয় যাদুকর, না হয় পাগল।  

51. aতঃপর আিম তােক o তার েসনাবািহনীেক পাকড়াo করলাম eবং তােদরেক সমুে  িনে প করলাম। েস িছল 

aিভযু ।  

52. eবং িনদর্শন রেয়েছ তােদর কািহনীেত; যখন আিম তােদর uপর ে রণ কেরিছলাম aশুভ বা ।  

53. ei বা  যার uপর িদেয় বািহত হেয়িছলঃ তােকi চুর্ণ-িবচুর্ণ কের িদেয়িছল।  

54. আরo িনদর্শন রেয়েছ সামূেদর ঘটনায়; যখন তােদরেক বলা হেয়িছল, িকছুকাল মজা লুেট নাo।  

55. aতঃপর তারা তােদর পালনকর্তার আেদশ aমা  করল eবং তােদর িত ব ঘাত হল eমতাব ায় েয, তারা তা 

েদেখিছল।  

56. aতঃপর তারা াড়ােত স ম হল না eবং েকান িতকারo করেত পারল না।  

57. আিম iিতপূেরব্ নূেহর স দায়েক ধব্ংস কেরিছ। িনি তi তারা িছল পাপাচারী স দায়।  

58. আিম সব্ীয় মতাবেল আকাশ িনর্মাণ কেরিছ eবং আিম aব i াপক মতাশালী।  

59. আিম ভূিমেক িবিছেয়িছ। আিম কত সু রভােবi না িবছােত স ম।  

5৯. আিম েতয্ক ব  েজাড়ায় েজাড়ায় সৃি  কেরিছ, যােত েতামরা হৃদয় ম কর।  

61. aতeব, আ াহ্র িদেক ধািবত হo। আিম ার তরফ েথেক েতামােদর জে  সু  সতর্ককারী। 
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62. েতামরা আ াহ্র সােথ েকান uপা  সা  কেরা না। আিম ার প  েথেক েতামােদর জ  সু  সতর্ককারী। 

63. eমিনভােব, তােদর পূরব্বর্তীেদর কােছ যখনi েকান রসূল আগমন কেরেছ, তারা বলেছঃ যাদুকর, না হয় u াদ।  

64. তারা িক eেক aপরেক ei uপেদশi িদেয় েগেছ? ব তঃ oরা দু  স দায়।  

65. aতeব, আপিন oেদর েথেক মুখ িফিরেয় িনন। eেত আপিন aপরাধী হেবন না।  

66. eবং েবাঝােত থাকুন; েকননা, েবাঝােনা মুিমনেদর uপকাের আসেব।  

67. আমার iবাদত করার জ i আিম মানব o িজন জািত সৃি  কেরিছ।  

68. আিম তােদর কােছ জীিবকা চাi না eবং eটাo চাi না েয, তারা আমােক আহা  েযাগােব।  

69. আ াহ্ তা’আলাi েতা জীিবকাদাতা শি র আধার, পরা া ।  

6৯. aতeব, ei যােলমেদর া  তাi, যা oেদর aতীত সহচরেদর া  িছল। কােজi oরা েযন আমার কােছ তা 

তাড়াতািড় না চায়।  

71. aতeব, কােফরেদর জে  দুের্ভাগ েসi িদেনর, েযিদেনর িত িত oেদরেক েদয়া হেয়েছ। 

63. আতব্ তূর 

2. কসম তূরপরব্েতর,  

3. eবং িলিখত িকতােবর,  

4. শ  পে ,  

5. কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃেহর,  

6. eবং সমু ত ছােদর, 

7. eবং u াল সমুে র,  

8. আপনার পালনকর্তার শাি  aব াবী, 

9. তা েকu িতেরাধ করেত পারেব না। 
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৯. েসিদন আকাশ কি ত হেব বলভােব।  

21. eবং পরব্তমালা হেব চলমান, 

 22. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব,  

23. যারা ীড়া েল িমেছিমিছ কথা বানায়।  

24. েসিদন েতামােদরেক জাহা ােমর aি র িদেক ধা া েমের েমের িনেয় যাoয়া হেব।  

25. eবং বলা হেবঃ ei েসi aি , যােক েতামরা িম া বলেত,  

26. eটা িক জাদু, না েতামরা েচােখ েদখছ না?  

27. eেত েবশ কর aতঃপর েতামরা সবুর কর aথবা না কর, uভয়i েতামােদর জ  সমান। েতামরা যা করেত 

েতামােদরেক েকবল তারi িতফল েদয়া হেব। 

28. িন য় েখাদাভীরুরা থাকেব জা ােত o েনয়ামেত।  

29. তারা uপেভাগ করেব যা তােদর পালনকর্তা তােদর েদেবন eবং িতিন জাহা ােমর আযাব েথেক তােদরেক র া 

করেবন।  

2৯. তােদরেক বলা হেবঃ েতামরা যা করেত তার িতফলসব্রূপ েতামরা তৃ  হেয় পানাহার কর।  

31. তারা ে ণীব  িসংহাসেন েহলান িদেয় বসেব। আিম তােদরেক আয়তেলাচনা হুরেদর সােথ িববাহব েন আব  

কের েদব।  

32. যারা ঈমানদার eবং যােদর স ানরা ঈমােন তােদর aনুগামী, আিম তােদরেক তােদর িপতৃপুরুষেদর সােথ িমিলত 

কের েদব eবং তােদর আমল িব মা o াস করব না। েতয্ক ি  িনজ কৃত কের্মর জ  দায়ী।  

33. আিম তােদরেক েদব ফল-মূল eবং মাংস যা তারা চাiেব।  

34. েসখােন তারা eেক aপরেক পানপা  েদেব; যােত aসার বকাবিক েনi eবং পাপকর্মo েনi।  

35. সুরি ত েমািতসদৃশ িকেশাররা তােদর েসবায় ঘুরােফরা করেব।  

36. তারা eেক aপেরর িদেক মুখ কের িজ াসাবাদ করেব। 
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37. তারা বলেবঃ আমরা iিতপূেরব্ িনেজেদর বাসগৃেহ ভীত-কি ত িছলাম।  

38. aতঃপর আ াহ্ আমােদর িত aনু হ কেরেছন eবং আমােদরেক আগুেনর শাি  েথেক র া কেরেছন।  

39. আমরা পূেরব্o আ াহেক ডাকতাম। িতিন েসৗজ শীল, পরম দয়ালু।  

3৯. aতeব, আপিন uপেদশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপিন aতীি য়বাদী নন eবং u াদo নন।  

41. তারা িক বলেত চায়ঃ েস eকজন কিব আমরা তার মৃতুয্-দুর্ঘটনার তী া করিছ।  

42. বলুনঃ েতামরা তী া কর, আিমo েতামােদর সােথ তী ারত আিছ।  

43. তােদর বুি  িক e িবষেয় তােদরেক আেদশ কের, না তারা সীমালংঘনকারী স দায়?  

44. না তারা বেলঃ ei েকারআন েস িনেজ রচনা কেরেছ? বরং তারা aিবশব্াসী।  

45. যিদ তারা সতয্বাদী হেয় থােক, তেব eর aনুরূপ েকান রচনা uপি ত করুক।  

46. তারা িক আপনা-আপিনi সৃি    হেয় েগেছ, না তারা িনেজরাi া?  

47. না তারা নেভাম ল o ভূম ল সৃি  কেরেছ? বরং তারা িবশব্াস কের না।  

48. তােদর কােছ িক আপনার পালনকর্তার ভা ার রেয়েছ, না তারাi সবিকছুর ত াবধায়ক? 

49. না তােদর েকান ি িড় আেছ, যােত আেরাহণ কের তারা বণ কের? থাকেল তােদর ে াতা সু  মাণ uপি ত 

করুক। 

4৯. না তার ক া-স ান আেছ আর েতামােদর আেছ পু স ান?  

51. না আপিন তােদর কােছ পাির িমক চান েয, তােদর uপর জিরমানার েবাঝা েচেপ বেস?  

52. না তােদর কােছ aদৃ  িবষেয়র ান আেছ েয, তারাi তা িলিপব  কের?  

53. না তারা চ া  করেত চায়? aতeব যারা কােফর, তারi চ াে র িশকার হেব।  

54. না তােদর আ াহ্ তা’আলা তীত েকান uপা  আেছ? তারা যােক শরীক কের, আ াহ্ তা’আলা তা েথেক পিব ।  

55. তারা যিদ আকােশর েকান খ েক পিতত হেত েদেখ, তেব বেল eটা েতা পু ীভুত েমঘ।  
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56. তােদরেক েছেড় িদন েসিদন প , েযিদন তােদর uপর ব াঘাত পিতত হেব।  

57. েসিদন তােদর চ া  তােদর েকান uপকাের আসেব না eবং তারা সাহা া o হেব না।  

58. েগানাহগারেদর জে  eছাড়া আরo শাি  রেয়েছ, িক  তােদর aিধকাংশi তা জােন না।  

59. আপিন আপনার পালনকর্তার িনের্দেশর aেপ ায় সবুর করুন। আপিন আমার দৃি র সামেন আেছন eবং আপিন 

আপনার পালনকর্তার স শংস পিব তা েঘাষণা করুন যখন আপিন শ াতয্াগ কেরন।  

5৯. eবং রাি র িকছু aংেশ eবং তারকা a িমত হoয়ার সময় ার পিব তা েঘাষণা করুন। 

64. আননাজ্ম 

2. ন ে র কসম, যখন a িমত হয়। 

3. েতামােদর সংগী পথ  হনিন eবং িবপথগামীo হনিন।  

4. eবং বৃি র তাড়নায় কথা বেলন না। 

5. েকারআন oহী, যা তয্ােদশ হয়।  

6. ােক িশ া দান কের eক শি শালী েফেরশতা,  

7. সহজাত শি স , েস িনজ আকৃিতেত কাশ েপল।  

8. uর্ধব্ িদগে ,  

9. aতঃপর িনকটবর্তী হল o aিত িনকটবর্তী।  

৯. তখন দুi ধনুেকর বধান িছল aথবা আরo কম।  

21. তখন আ াহ্ ার বা ার িত যা তয্ােদশ করবার, তা তয্ােদশ করেলন।  

22. রসূেলর a র িম া বেলিন যা েস েদেখেছ।  

23. েতামরা িক িবষেয় িবতর্ক করেব যা েস েদেখেছ?  

24. িন য় েস তােক আেরকবার েদেখিছল,  



417 
 

25. িসদরাতুলমু াহার িনকেট,  

26. যার কােছ aবি ত বসবােসর জা াত।  

27. যখন বৃ িট দব্ারা আ  হoয়ার, ত ারা আ  িছল। 

28. ার দৃি িব ম হয় িন eবং সীমালংঘনo কেরিন।  

29. িন য় েস তার পালনকর্তার মহান িনদর্শনাবলী aবেলাকন কেরেছ।  

2৯. েতামরা িক েভেব েদেখছ লাত o oযযা স ের্ক।  

31. eবং তৃতীয় আেরকিট মানাত স ের্ক? 

32. পু -স ান িক েতামােদর জে  eবং ক া-স ান আ াহ্র জ ?  

33. eমতাব ায় eটা েতা হেব খুবi aসংগত ব ন।  

34. eগুেলা কতগুেলা নাম €ব নয়, যা েতামরা eবং েতামােদর পূরব্-পুরুষেদর েরেখছ। eর সমর্থেন আ াহ্ েকান দলীল 

নািযল কেরনিন। তারা aনুমান eবং বৃি রi aনুসরণ কের। aথচ তােদর কােছ তােদর পালনকর্তার প  েথেক পথ 
িনের্দশ eেসেছ।  

35. মানুষ যা চায়, তাi িক পায়?  

36. aতeব, পরবর্তী o পূরব্বর্তী সব ম লi আ াহ্র হােত।  

37. আকােশ aেনক েফেরশতা রেয়েছ। তােদর েকান সুপািরশ ফল সূ হয় না যত ণ আ াহ্ যার জে  i া o যােক 

পছ  কেরন, aনুমিত না েদন।  

38. যারা পরকােল িবশব্াস কের না, তারাi েফেরশতােক নারীবাচক নাম িদেয় থােক।  

39. aথচ e িবষেয় তােদর েকান ান েনi। তারা েকবল aনুমােনর uপর চেল। aথচ সেতয্র াপাের aনুমান েমােটi 

ফল সূ নয়।  

3৯. aতeব েয আমার রেণ িবমুখ eবং েকবল পাির্থব জীবনi কামনা কের তার তরফ েথেক আপিন মুখ িফিরেয় 

িনন।  
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41. তােদর ােনর পিরিধ e প i। িন য় আপনার পালনকর্তা ভাল জােনন, েক ার পথ েথেক িবচুয্ত হেয়েছ eবং 

িতিনi ভাল জােনন েক সুপথ া  হেয়েছ।  

42. নেভাম ল o ভূম েল যা িকছু আেছ, সবi আ াহ্র, যােত িতিন ম কর্মীেদরেক তােদর কের্মর িতফল েদন eবং 

সৎকর্মীেদরেক েদন ভাল ফল।  

43. যারা বড় বড় েগানাহ o a ীলকা  েথেক ে েচ থােক েছাটখাট aপরাধ করেলo িন য় আপনার পালনকর্তার 

মা সুদূর িব ত। িতিন েতামােদর স ের্ক ভাল জােনন, যখন িতিন েতামােদরেক সৃি  কেরেছন মািট েথেক eবং যখন 

েতামরা মাতৃগের্ভ কিচ িশশু িছেল। aতeব েতামরা আ শংসা কেরা না। িতিন ভাল জােনন েক সংযমী।  

44. আপিন িক তােক েদেখেছন, েয মুখ িফিরেয় েনয়।  

45. eবং েদয় সামা i o পের ব  কের েদয়।  

46. তার কােছ িক aদৃে র ান আেছ েয, েস েদেখ?  

47. তােক িক জানােনা হয়িন যা আেছ মূসার িকতােব,  

48. eবং iবরাহীেমর িকতােব, েয তার দািয়তব্ পালন কেরিছল?  

49. িকতােব ei আেছ েয, েকান ি  কারo েগানাহ িনেজ বহন করেব না।  

4৯. eবং মানুষ তাi পায়, যা েস কের, 

51. তার কর্ম শী i েদখা হেব।  

52. aতঃপর তােক পূর্ণ িতদান েদয়া হেব।  

53. েতামার পালনকর্তার কােছ সবিকছুর সমাি ,  

54. eবং িতিনi হাসান o াদান  

55. eবং িতিনi মােরন o াচান,  

56. eবং িতিনi সৃি  কেরন যুগল-পুরুষ o নারী।  

57. eকিব  বী  েথেক যখন িলত করা হয়। 
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58. পুনরু ােনর দািয়তব্ ারi,  

59. eবং িতিনi ধনবান কেরন o স দ দান কেরন।  

5৯. িতিন িশরা ন ে র মািলক।  

61. িতিনi থম আদ স দায়েক ধব্ংস কেরেছন,  

62. eবং সামুদেকo; aতঃপর কাuেক a হিত েদনিন।  

63. eবং তােদর পূেরব্ নূেহর স দায়েক, তারা িছল আরo জােলম o aবা ।  

64. িতিনi জনপদেক শুে  uে ালন কের িনে প কেরেছন।  

65. aতঃপর তােক আ  কের েনয় যা আ  করার।  

66. aতঃপর তুিম েতামার পালনকর্তার েকান aনু হেক িম া বলেব?  

67. aতীেতর সতর্ককারীেদর মে  েস-o eকজন সতর্ককারী।  

68. েকয়ামত িনকেট eেস েগেছ।  

69. আ াহ্ তীত েকu eেক কাশ করেত স ম নয়।  

6৯. েতামরা িক ei িবষেয় আ েবাধ করছ?  

71. eবং হাসছ ! ন করছ না?  

72. েতামরা ীড়া-েকৗতুক করছ,  

73. aতeব আ াহেক েসজদা কর eবং ার iবাদত কর।  

65. আল্ কব্ামার 

2. েকয়ামত আস , চ  িবদীর্ণ হেয়েছ।  

3. তারা যিদ েকান িনদর্শন েদেখ তেব মুখ িফিরেয় েনয় eবং বেল, eটা েতা িচরাগত জাদু।  

4. তারা িম ােরাপ করেছ eবং িনেজেদর েখয়াল-খুশীর aনুসরণ করেছ। েতয্ক কাজ যথাসমেয় ি রীকৃত হয়।  
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5. তােদর কােছ eমন সংবাদ eেস েগেছ, যােত সাবধানবাণী রেয়েছ।  

6. eটা পিরপূর্ণ ান, তেব সতর্ককারীগণ তােদর েকান uপকাের আেস না।  

7. aতeব, আপিন তােদর েথেক মুখ িফিরেয় িনন। েযিদন আহবানকারী আহবান করেব eক aি য় পিরণােমর িদেক,  

8. তারা তখন aবনিমত েনে  কবর েথেক েবর হেব িবি  পংগপাল সদৃশ।  

9. তারা আহবানকারীর িদেক েদৗড়ােত থাকেব। কােফরা বলেবঃ eটা কিঠন িদন।  

৯. তােদর পূেরব্ নূেহর স দায়o িম ােরাপ কেরিছল। তারা িম ােরাপ কেরিছল আমার বা া নূেহর িত eবং 

বেলিছলঃ e েতা u াদ। ারা তােক হুমিক দর্শন কেরিছল।  

21. aতঃপর েস তার পালনকর্তােক েডেক বললঃ আিম a ম, aতeব, তুিম িতিবধান কর। 

22. তখন আিম খুেল িদলাম আকােশর দব্ার বল বািরবর্ষেণর মা েম। 

23. eবং ভুিম েথেক বািহত করলাম নদী। aতঃপর সব পািন িমিলত হল eক পিরকি ত কােজ।  

24. আিম নূহেক আেরাহণ করালাম eক কা  o েপেরক িনির্মত জলযােন।  

25. যা চলত আমার দৃি  সামেন। eটা তার প  েথেক িতেশাধ িছল, যােক তয্খয্ান করা হেয়িছল।  

26. আিম eেক eক িনদর্শনরূেপ েরেখ িদেয়িছ। aতeব, uপেদশ হনকারী েকঊ আেছ িক?  

27. েকমন কেঠার িছল আমার শাি  o সতর্কবাণী।  

28. আিম েকারআনেক সহজ কের িদেয়িছ েবাঝার জে । aতeব, েকান িচ াশীল আেছ িক?  

29. আদ স দায় িম ােরাপ কেরিছল, aতঃপর েকমন কেঠার হেয়িছল আমার শাি  o সতর্কবাণী।  

2৯. আিম তােদর uপর ে রণ কেরিছলাম ঝ াবা  eক িচরাচিরত aশুভ িদেন।  

31. তা মানুষেক uৎখাত করিছল, েযন তারা uৎপািটত েখজুর বৃে র কা ।  

32. aতঃপর েকমন কেঠার িছল আমার শাি  o সতর্কবাণী। 

33. আিম েকারআনেক েবাঝার জে  সহজ কের িদেয়িছ। aতeব, েকান িচ াশীল আেছ িক?  
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34. সামুদ স দায় সতর্ককারীেদর িত িম ােরাপ কেরিছল।  

35. তারা বেলিছলঃ আমরা িক আমােদরi eকজেনর aনুসরণ করব? তেব েতা আমরা িবপথগামী o িবকার রূেপ 

গ  হব।  

36. আমােদর মে  িক তারi িত uপেদশ নািযল করা হেয়েছ? বরং েস eকজন িম াবাদী, দাি ক।  

37. eখন আগামীক i তারা জানেত পারেব েক িম াবাদী, দাি ক।  

38. আিম তােদর পরী ার জ  eক u ী ে রণ করব, aতeব, তােদর িত ল য্ রাখ eবং সবুর কর।  

39. eবং তােদরেক জািনেয় দাo েয, তােদর মে  পািনর পালা িনর্ধািরত হেয়েছ eবং পালা েম uপি ত হেত হেব।  

3৯. aতঃপর তারা তােদর স ীেক ডাকল। েস তােক ধরল eবং বধ করল।  

41. aতঃপর েকমন কেঠার িছল আমার শাি  o সতর্কবাণী।  

42. আিম তােদর িত eকিটমা  িননাদ ে রণ কেরিছলাম। eেতi তারা হেয় েগল শুষক শাখাপ ব িনির্মত দিলত 

েখায়ােড়র ায়।  

43. আিম েকারআনেক েবাঝার জে  সহজ কের িদেয়িছ। aতeব, েকান িচ াশীল আেছ িক?  

44. লূত-স দায় সতর্ককারীেদর িত িম ােরাপ কেরিছল।  

45. আিম তােদর িত ে রণ কেরিছলাম র বর্ষণকারী চ  ঘূির্ণবা ; িক  লূত পিরবােরর uপর নয়। আিম তােদরেক 

রােতর েশষ হের u ার কেরিছলাম। 

46. আমার প  েথেক aনু হ সব্রূপ। যারা কৃত তা সব্ীকার কের, আিম তােদরেক eভােব পুর ত কের থিক।  

47. লূত (আঃ) তােদরেক আমার চ  পাকড়াo স ের্ক সতর্ক কেরিছল। aতঃপর তারা সতর্কবাণী স ের্ক বাকিবত া 

কেরিছল।  

48. তারা লূেতর (আঃ) কােছ তার েমহমানেদরেক দাবী কেরিছল। তখন আিম তােদর চ  েলাপ কের িদলাম। aতeব, 

আসব্াদন কর আমার শাি  o সতর্কবাণী।  

49. তােদরেক তুয্েষ িনর্ধািরত শাি  আঘাত েহেনিছল।  

4৯. aতeব, আমার শাি  o সতর্কবাণী আসব্াদন কর। 
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51. আিম েকারআনেক েবাঝবার জে  সহজ কের িদেয়িছ। aতeব, েকান িচ াশীল আেছ িক?  

52. েফরাuন স দােয়র কােছo সতর্ককারীগণ আগমন কেরিছল।  

53. তারা আমার সকল িনদর্শেনর িত িম ােরাপ কেরিছল। aতঃপর আিম পরাভূতকারী, পরা মশালীর ায় 

তােদরেক পাকড়াo করলাম। 

54. েতামােদর ম কার কােফররা িক তােদর চাiেত ে  ? না েতামােদর মুি র সনদপ  রেয়েছ িকতাবসমূেহ?  

55. না তারা বেল েয, আমারা eক aপরােজয় দল?  

56. e দল েতা স রi পরািজত হেব eবং পৃ দর্শন করেব।  

57. বরং েকয়ামত তােদর িত ত সময় eবং েকয়ামত েঘারতর িবপদ o িত তর।  

58. িন য় aপরাধীরা পথ  o িবকার ।  

59. েযিদন তােদরেক মুখ ি চেড় েটেন েনয়া হেব জাহা ােম, বলা হেবঃ aি র খা  আসব্াদন কর।  

5৯. আিম েতয্ক ব েক পিরিমতরূেপ সৃি  কেরিছ।  

61. আমার কাজ েতা eক মুহূের্ত েচােখর পলেকর মত।  

62. আিম েতামােদর স না েলাকেদরেক ধব্ংস কেরিছ, aতeব, েকান িচ াশীল আেছ িক?  

63. তারা যা িকছু কেরেছ, সবi আমলনামায় িলিপব  আেছ।  

64. েছাট o বড় সবi িলিপব ।  

65. েখাদাভীরুরা থাকেব জা ােত o িনর্ঝিরণীেত।  

66. েযাগয্ আসেন, সরব্ািধপিত স ােটর সাি ে ।  

66. আর রহমান 

2. করুনাময় আ াহ্।  

3. িশ া িদেয়েছন েকারআন, 
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4. সৃি  কেরেছন মানুষ,  

5. তােক িশিখেয়েছন বর্ণনা। 

6. সূ  o চ  িহসাবমত চেল।  

7. eবং তৃণলতা o বৃ ািদ েসজদারত আেছ।  

8. িতিন আকাশেক কেরেছন সমু ত eবং াপন কেরেছন মানদে ।  

9. যােত েতামরা সীমালংঘন না কর তুলাদে ।  

৯. েতামরা া  oজন কােয়ম কর eবং oজেন কম িদেয়া না।  

21. িতিন পৃিথবীেক াপন কেরেছন সৃ জীেবর জে ।  

22. eেত আেছ ফলমূল eবং বিহরাবরণিবিশ  েখজুর বৃ ।  

23. আর আেছ েখাসািবিশ  শ  o সুগি  ফুল।  

24. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aনু হেক aসব্ীকার করেব?  

25. িতিন মানুষেক সৃি  কেরেছন েপাড়া মািটর ায় শু  মািট েথেক।  

26. eবং িজনেক সৃি  কেরেছন aি িশখা েথেক।  

27. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aনু হ aসব্ীকার করেব?  

28. িতিন দুi uদয়াচল o দুi a াচেলর মািলক।  

29. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

2৯. িতিন পাশাপািশ দ্ুi দিরয়া বািহত কেরেছন।  

31. uভেয়র মাঝখােন রেয়েছ eক a রাল, যা তারা aিত ম কের না।  

32. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

33. uভয় দিরয়া েথেক uৎপ  হয় েমািত o বাল।  
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34. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

35. দিরয়ায় িবচরণশীল পরব্তদৃ  জাহাজসমূহ ারi (িনয় নাধীন)  

36. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

37. ভূপৃে র সবিকছুi ধব্ংসশীল।  

38. eকমা  আপনার মিহমায় o মহানুভব পালনকর্তার স া ছাড়া।  

39. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

3৯. নেভাম ল o ভূম েলর সবাi ার কােছ ার্থী। িতিন সরব্দাi েকান না েকান কােজ রত আেছন।  

41. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

42. েহ িজন o মানব! আিম শী i েতামােদর জে  মেনািনেবশ করব।  

43. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

44. েহ িজন o মানবকূল, নেভাম ল o ভূম েলর া  aিত ম করা যিদ েতামােদর সাে  কুলায়, তেব aিত ম কর। 

িক  ছাড়প  তীত েতামরা তা aিত ম করেত পারেব না।  

45. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

46. ছাড়া হেব েতামােদর িত aি িল  o ধু কু  তখন েতামরা েসসব িতহত করেত পারেব না।  

47. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

48. েযিদন আকাশ িবদীর্ণ হেব তখন েসিট র বের্ণ রি ত চামড়ার মত হেয় যােব।  

49. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব? 

4৯. েসিদন মানুষ না তার aপরাধ স ের্ক িজ ািসত হেব, না িজন।  

51. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব? 

52. aপরাধীেদর পিরচয় পাoয়া যােব তােদর েচহারা েথেক; aতঃপর তােদর কপােলর চুল o পা ধের েটেন েনয়া হেব।  
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53. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

54. eটাi জাহা াম, যােক aপরাধীরা িম া বলত।  

55. তারা জাহা ােমর aি  o ফুট  পািনর মাঝখােন দি ণ করেব।  

56. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

57. েয ি  তার পালনকর্তার সামেন েপশ হoয়ার ভয় রােখ, তার জে  রেয়েছ দু’িট u ান।  

58. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

59. uভয় u ানi ঘন শাখা-প বিবিশ ।  

5৯. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

61. uভয় u ােন আেছ বহমান দুi বন।  

62. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

63. uভেয়র মে  েতয্ক ফল িবিভ  রকেমর হেব।  

64. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

65. তারা েসখান েরশেমর আ রিবিশ  িবছানায় েহলান িদেয় বসেব। uভয় u ােনর ফল তােদর িনকট ঝুলেব।  

66. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

67. েসখান থাকেব আনতনয়ন রমনীগন, েকান িজন o মানব পূেরব্ যােদর র্শ কেরিন।  

68. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

69. বাল o প রাগ সদৃশ রমণীগণ।  

6৯. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

71. সৎকােজর িতদান u ম পুর ার তীত িক হেত পাের?  

72. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  
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73. ei দু’িট ছাড়া আরo দু’িট u ান রেয়েছ। 

74. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

75. কােলামত ঘন সবুজ। 

76. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

77. েসখান আেছ uেদব্িলত দুi নদী।  

78. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

79. েসখান আেছ ফল-মূল, েখজুর o আনার।  

7৯. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

81. েসখােন থাকেব স ির া সু রী রমণীগণ।  

82. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

83. াবুেত aব ানকািরণী হুরগণ।  

84. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

85. েকান িজন o মানব পূেরব্ তােদরেক র্শ কেরিন।  

86. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

87. তারা সবুজ মসনেদ eবং uৎকৃ  মূ বান িবছানায় েহলান িদেয় বসেব।  

88. aতeব, েতামরা uভেয় েতামােদর পালনকর্তার েকান েকান aবদানেক aসব্ীকার করেব?  

89. কত পূ ময় আপনার পালনকর্তার নাম, িযিন মিহমাময় o মহানুভব।  

67. আল্ oয়ািকব্য়া 

2. যখন িকয়ামেতর ঘটনা ঘটেব,  

3. যার বা বতায় েকান সংশয় েনi।  
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4. eটা নীচু কের েদেব, সমু ত কের েদেব।  

5. যখন বলভােব কি ত হেব পৃিথবী।  

6. eবং পরব্তমালা েভে  চুরমার হেয় যােব।  

7. aতঃপর তা হেয় যােব uৎি  ধূিলকণা।  

8. eবং েতামরা িতনভােব িবভ  হেয় পড়েব। 

9. যারা ডান িদেক, কত ভাগয্বান তারা। 

৯. eবং যারা বামিদেক, কত হতভাগা তারা।  

21. a বর্তীগণ েতা a বর্তীi।  

22. তারাi €নকটয্শীল,  

23. aবদােনর u ানসমূেহ,  

24. তারা eকদল পূরব্বর্তীেদর ম  েথেক।  

25. eবং a সংখয্ক পরবর্তীেদর মে  েথেক।  

26. সব্র্ণ খিচত িসংহাসন।  

27. তারা তােত েহলান িদেয় বসেব পরসপর মুেখামুিখ হেয়।  

28. তােদর কােছ েসবায় েঘারােফরা করেব িচর িকেশােররা।  

29. পানপা  কুজাঁ  o ািট সূরাপূর্ণ েপয়ালা হােত িনেয়,  

2৯. যা পান করেল তােদর িশরঃপীড়া হেব না eবং িবকার  o হেব না। 

31. আর তােদর পছ মত ফল-মুল িনেয়, 

32. eবং রুিচমত পাখীর মাংস িনেয়।  

33. েসখান থাকেব আনতনয়না হুরগণ,  
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34. সুরি ত েমািতর ায়,  

35. তারা যা িকছু করত, তার পুর ারসব্রূপ।  

36. তারা েসখান aবা র o েকান খারাপ কথা শুনেব না।  

37. িক  শুনেব সালাম আর সালাম।  

38. যারা ডান িদেক থাকেব, তারা কত ভাগয্বান।  

39. তারা থাকেব াটািবহীন বদিরকা বৃে ।  

3৯. eবং ািদ ািদ কলায়,  

41. eবং দীর্ঘ ছায়ায়।  

42. eবং বািহত পািনেত,  

43. o চুর ফল-মূেল,  

44. যা েশষ হবার নয় eবং িনিষ  o নয়,  

45. আর থাকেব সমু ত শ ায়।  

46. আিম জা াতী রমণীগণেক িবেশষরূেপ সৃি  কেরিছ।  

47. aতঃপর তােদরেক কেরিছ িচরকুমারী। 

48. কািমনী, সমবয় া।  

49. ডান িদেকর েলাকেদর জে ।  

4৯. তােদর eকদল হেব পূরব্বর্তীেদর ম  েথেক।  

51. eবং aেনেক হেব পরবর্তীেদর ম  েথেক।  

52. বামপার্শব্  েলাক, কত না হতভাগা তারা।  

53. তারা থাকেব খর বাে  eবং u  পািনেত, 
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54. eবং ধু কুে র ছায়ায়।  

55. যা শীতল নয় eবং আরামদায়কo নয়।  

56. তারা iিতপূেরব্ সব্া য্শীল িছল। 

57. তারা সদাসরব্দা েঘারতর পাপকের্ম ডুেব থাকত।  

58. তারা বলতঃ আমরা যখন মের aি  o মািটয় পিরণত হেয় যাব, তখনo িক পুনরুি ত হব?  

59. eবং আমােদর পূরব্পুরুষগণo!  

5৯. বলুনঃ পূরব্বর্তী o পরবর্তীগণ,  

61. সবাi eকি ত হেব eক িনির্দ  িদেনর িনির্দ  সমেয়।  

62. aতঃপর েহ পথ , িম ােরাপকারীগণ।  

63. েতামরা aব i খােব যা ম বৃ  েথেক,  

64. aতঃপর তা দব্ারা uদর পূর্ণ করেব,  

65. aতঃপর তার uপর পান করেব u  পািন।  

66. পান করেব িপপািসত uেটর ায়।  

67. েকয়ামেতর িদন eটাi হেব তােদর আ ায়ন।  

68. আিম সৃি  কেরিছ েতামােদরেক। aতঃপর েকন েতামরা তা সতয্ বেল িবশব্াস কর না।  

69. েতামরা িক েভেব েদেখছ, েতামােদর বী পাত স ের্ক।  

6৯. েতামরা তােক সৃি  কর, না আিম সৃি  কির?  

71. আিম েতামােদর মৃতুয্কাল িনর্ধািরত কেরিছ eবং আিম a ম নi।  

72. e াপাের েয, েতামােদর পিরবের্ত েতামােদর মত েলাকেক িনেয় আিস eবং েতামােদরেক eমন কের েদi, যা 

েতামরা জান না। 
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73. েতামরা aবগত হেয়ছ থম সৃি  স ের্ক, তেব েতামরা aনুধাবন কর না েকন?  

74. েতামরা েয বীজ বপন কর, েস স ের্ক েভেব েদেখছ িক?  

75. েতামরা তােক uৎপ  কর, না আিম uৎপ কারী ?  

76. আিম i া করেল তােক খড়কুটা কের িদেত পাির, aতঃপর হেয় যােব েতামরা িব য়ািব ।  

77. বলেবঃ আমরা েতা ঋেণর চােপ পেড় েগলাম;  

78. বরং আমরা হৃত সরব্সব্ হেয় পড়লাম।  

79. েতামরা েয পািন পান কর, েস স ের্ক েভেব েদেখছ িক?  

7৯. েতামরা তা েমঘ েথেক নািমেয় আন, না আিম বর্ষন কির?  

81. আিম i া করেল তােক েলানা কের িদেত পাির, aতঃপর েতামরা েকন কৃত তা কাশ কর না?  

82. েতামরা েয aি  িলত কর, েস স ের্ক েভেব েদেখছ িক?  

83. েতামরা িক eর বৃ  সৃি  কেরছ, না আিম সৃি  কেরিছ ?  

84. আিম েসi বৃ েক কেরিছ রিণকা eবং মরুবাসীেদর জ  সাম ী।  

85. aতeব, আপিন আপনার মহান পালনকর্তার নােম পিব তা েঘাষণা করুন।  

86. aতeব, আিম তারকারািজর a াচেলর শপথ করিছ,  

87. িন য় eটা eক মহা শপথ-যিদ েতামরা জানেত।  

88. িন য় eটা স ািনত েকারআন,  

89. যা আেছ eক েগাপন িকতােব,  

8৯. যারা পাক-পিব , তারা তীত a  েকu eেক র্শ করেব না।  

91. eটা িবশব্-পালনকর্তার প  েথেক aবতীর্ণ।  

92. তবুo িক েতামরা ei বাণীর িত €শিথ  পদর্শন করেব?  
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93. eবং eেক িম া বলােকi েতামরা েতামােদর ভূিমকায় পিরণত করেব?  

94. aতঃপর যখন কারo াণ ক াগত হয়।  

95. eবং েতামরা তািকেয় থাক,  

96. তখন আিম েতামােদর aেপ া তার aিধক িনকেট থািক; িক  েতামরা েদখ না।  

97. যিদ েতামােদর িহসাব-িকতাব না হoয়াi িঠক হয়,  

98. তেব েতামরা ei আ ােক িফরাo না েকন, যিদ েতামরা সতয্বাদী হo ? 

99. যিদ েস €নকটয্শীলেদর eকজন হয়;  

9৯. তেব তার জে  আেছ সুখ, u ম িরিযক eবং েনয়ামেত ভরা u ান।  

৯1. আর যিদ েস ডান পার্শব্ েদর eকজন হয়,  

৯2. তেব তােক বলা হেবঃ েতামার জে  ডানপার্শব্স েদর প  েথেক সালাম।  

৯3. আর যিদ েস পথ  িম ােরাপকারীেদর eকজন হয়,  

৯4. তেব তার আ ায়ন হেব u  পািন দব্ারা।  

৯5. eবং েস িনি  হেব aি েত।  

৯6. eটা ব সতয্।  

৯7. aতeব, আপিন আপনার মহান পালনকর্তার নােম পিব তা েঘাষণা করু্ন। 

68. আল্ হাদীদ 

2. নেভাম ল o ভূম েল যা িকছু আেছ, সবাi আ াহ্র পিব তা েঘাষণা কের। িতিন শি ধর; াময়।  

3. নেভাম ল o ভূম েলর রাজতব্ ারi। িতিন জীবন দান কেরন o মৃতুয্ ঘটান। িতিন সবিকছু করেত স ম।  

4. িতিনi থম, িতিনi সরব্েশষ, িতিনi কাশমান o a কাশমান eবং িতিন সব িবষেয় স ক পির াত।  
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5. িতিন নেভাম ল o ভূ-ম ল সৃি  কেরেছন ছয়িদেন, aতঃপর আরেশর uপর সমাসীন হেয়েছন। িতিন জােনন যা 

ভূিমেত েবশ কের o যা ভূিম েথেক িনর্গত হয় eবং যা আকাশ েথেক বির্ষত হয় o যা আকােশ uিদত হয়। িতিন 
েতামােদর সােথ আেছন েতামরা েযখােনi থাক। েতামরা যা কর, আ াহ্ তা েদেখন।  

6. নেভাম ল o ভূম েলর রাজতব্ ারi। সবিকছু ারi িদেক তয্াবর্তন করেব। 

7. িতিন রাি েক িদবেস িব  কেরন eবং িদবসেক িব  কেরন রাি েত। িতিন a েরর িবষয়ািদ স ের্কo স ক 

াত।  

8. েতামরা আ াহ্ o ার রসূেলর িত িবশব্াস াপন কর eবং িতিন েতামােদরেক যার u রািধকারী কেরেছন, তা 

েথেক য় কর। aতeব, েতামােদর মে  যারা িবশব্াস াপন কের o য় কের, তােদর জে  রেয়েছ মহাপুর ার।  

9. েতামােদর িক হল েয, েতামরা আ াহ্র িত িবশব্াস াপন করছ না, aথচ রসূল েতামােদরেক েতামােদর 

পালনকর্তার িত িবশব্াস াপন করার দাoয়াত িদে ন? আ াহ্ েতা পূেরব্i েতামােদর a ীকার িনেয়েছন-যিদ েতামরা 

িবশব্াসী হo।  

৯. িতিনi ার বা ার িত কা  আয়াত aবতীর্ণ কেরন, যােত েতামােদরেক a কার েথেক আেলােক আনয়ন 

কেরন। িন য় আ াহ্ েতামােদর িত করুণাময়, পরম দয়ালু।  

21. েতামােদরেক আ াহ্র পেথ য় করেত িকেস বাধা েদয়, যখন আ াহ্i নেভাম ল o ভূম েলর u রািধকারী? 

েতামােদর মে  েয ম া িবজেয়র পূেরব্ য় কেরেছ o েজহাদ কেরেছ, েস সমান নয়। eরূপ েলাকেদর ম দা বড় 

তােদর aেপ া, যার পের য় কেরেছ o েজহাদ কেরেছ। তেব আ াহ্ uভয়েক ক ােণর oয়াদা িদেয়েছন। েতামরা যা 

কর, আ াহ্ েস স ের্ক স ক াত।  

22. েক েসi ি , েয আ াহেক u ম ধার িদেব, eরপর িতিন তার জে  তা বহুগুেণ বৃি  করেবন eবং তার জে  

রেয়েছ স ািনত পুর ার।  

23. েযিদন আপিন েদখেবন ঈমানদার পুরুষ o ঈমানদার নারীেদরেক, তােদর স খু ভােগ o ডানপাের্শব্ তােদর েজয্ািত 

ছুেটাছুিট করেব বলা হেবঃ আজ েতামােদর জে  সুসংবাদ জা ােতর, যার তলেদেশ নদী বািহত, তােত তারা িচরকাল 

থাকেব। eটাi মহাসাফ ।  

24. েযিদন কপট িবশব্াসী পুরুষ o কপট িবশব্ািসনী নারীরা মুিমনেদরেক বলেবঃ েতামরা আমােদর জে  aেপ া কর, 

আমরাo িকছু আেলা িনব েতামােদর েজয্ািত েথেক। বলা হেবঃ েতামরা িপছেন িফের যাo o আেলার ে াজ কর। 
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aতঃপর uভয় দেলর মাঝখােন খাড়া করা হেব eকিট াচীর, যার eকিট দরজা হেব। তার aভয্ ের থাকেব রহমত eবং 

বাiের থাকেব আযাব।  

25. তারা মুিমনেদরেক েডেক বলেবঃ আমরা িক েতামােদর সােথ িছলাম না? তারা বলেবঃ য্া িক  েতামরা িনেজরাi 

িনেজেদরেক িবপদ  কেরছ। তী া কেরছ, সে হ েপাষণ কেরছ eবং aলীক আশার েপছেন িব া  হেয়ছ, 

aবেশেষ আ াহ্র আেদশ ে ৗেছেছ। ei সবi েতামােদরেক আ াহ্ স ের্ক তািরত কেরেছ।  

26. aতeব, আজ েতামােদর কাছ েথেক েকান মুি পন হণ করা হেব না। eবং কােফরেদর কাছ েথেকo নয়। 

েতামােদর সবার আবা ল জাহা াম। েসটাi েতামােদর স ী। কতi না িনকৃ  ei তয্াবর্তন ল।  

27. যারা মুিমন, তােদর জে  িক আ াহ্র রেণ eবং েয সতয্ aবর্তীর্ণ হেয়েছ, তার কারেণ হৃদয় িবগিলত হoয়ার 

সময় আেসিন? তারা তােদর মত েযন না হয়, যােদরেক পূেরব্ িকতাব েদয়া হেয়িছল। তােদর uপর সুদীর্ঘকাল aিত া  

হেয়েছ, aতঃপর তােদর a ঃকরণ কিঠন হেয় েগেছ। তােদর aিধকাংশi পাপাচারী।  

28. েতামরা েজেন রাখ, আ াহ্i ভূ-ভাগেক তার মৃতুয্র পর পুনরুি িবত কেরন। আিম পির ারভােব েতামােদর জে  

আয়াতগুেলা  কেরিছ, যােত েতামরা েবাঝ।  

29. িন য় দানশীল ি  o দানশীলা নারী, যারা আ াহ্েক u মরূেপ ধার েদয়, তােদরেক েদয়া হেব বহুগুণ eবং 

তােদর জে  রেয়েছ স ানজনক পুর ার।  

2৯. আর যারা আ াহ্ o ার রসূেলর িত িবশব্াস াপন কের তারাi তােদর পালনকর্তার কােছ িস ীক o শহীদ বেল 

িবেবিচত। তােদর জে  রেয়েছ পুর ার o েজয্ািত eবং যারা কােফর o আমার িনদর্শন aসব্ীকারকারী তারাi 
জাহা ােমর aিধবাসী হেব।  

31. েতামরা েজেন রাখ, পাির্থব জীবন ীড়া-েকৗতুক, সাজ-স া, পার িরক aহিমকা eবং ধন o জেনর াচু  

তীত আর িকছু নয়, েযমন eক বৃি র aব া, যার সবুজ ফসল কৃষকেদরেক চমৎকৃত কের, eরপর তা শুিকেয় যায়, 

ফেল তুিম তােক পীতবর্ণ েদখেত পাo, eরপর তা খড়কুটা হেয় যায়। আর পরকােল আেছ কিঠন শাি  eবং আ াহ্র মা 

o স ি । পাির্থব জীবন তারণার uপকরণ €ব িকছু নয়।  

32. েতামরা aে  ধািবত হo েতামােদর পালনকর্তার মা o েসi জা ােতর িদেক, যা আকাশ o পৃিথবীর মত শ । eটা 

ত করা হেয়েছ আ াহ্ o ার রসূলগেণর িত িবশব্াস াপনকারীেদর জে । eটা আ াহ্র কৃপা, িতিন যােক i া, 

eটা দান কেরন। আ াহ্ মহান কৃপার aিধকারী।  
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33. পৃিথবীেত eবং ি গতভােব েতামােদর uপর েকান িবপদ আেস না; িক  তা জগত সৃি র পূেরব্i িকতােব িলিপব  

আেছ। িন য় eটা আ াহ্র পে  সহজ।  

34. eটা eজে  বলা হয়, যােত েতামরা যা হারাo তার জে  দুঃিখত না হo eবং িতিন েতামােদরেক যা িদেয়েছন, তার 

জে  u িসত না হo। আ াহ্ েকান u ত aহংকারীেক পছ  কেরন না,  

35. যারা কৃপণতা কের eবং মানুষেক কৃপণতার িত uৎসাহ েদয়, েয মুখ িফিরেয় েনয়, তার জানা uিচত েয, আ াহ্ 

aভাবমু , শংিসত।  

36. আিম আমার রসূলগণেক সু  িনদর্শনসহ ে রণ কেরিছ eবং ােদর সােথ aবতীর্ণ কেরিছ িকতাব o ায়নীিত, 

যােত মানুষ iনসাফ িত া কের। আর আিম নািযল কেরিছ েলৗহ, যােত আেছ চ  রণশি  eবং মানুেষর বহুিবধ 

uপকার। eটা eজে  েয, আ াহ্ েজেন িনেবন েক না েদেখ ােক o ার রসূলগণেক সাহা  কের। আ াহ্ শি ধর, 

পরা মশালী।  

37. আিম নূহ o i াহীমেক রসূলরূেপ ে রণ কেরিছ eবং তােদর বংশধেরর মে  নবুoয়ত o িকতাব a াহত 

েরেখিছ। aতঃপর তােদর কতক সৎপথ া  হেয়েছ eবং aিধকাংশi হেয়েছ পাপাচারী।  

38. aতঃপর আিম তােদর প ােত ে রণ কেরিছ আমার রসূলগণেক eবং তােদর aনুগামী কেরিছ মিরয়ম তনয় ঈসােক 

o তােক িদেয়িছ i ীল। আিম তার aনুসারীেদর a ের াপন কেরিছ ন তা o দয়া। আর €বরাগয্, েস েতা তারা 

িনেজরাi u াবন কেরেছ; আিম eটা তােদর uপর ফরজ কিরিন; িক  তারা আ াহ্র স ি  লােভর জে  eটা 

aবলমব্ন কেরেছ। aতঃপর তারা যথাযথভােব তা পালন কেরিন। তােদর মে  যারা িবশব্াসী িছল, আিম তােদরেক তােদর 

া  পুর ার িদেয়িছ। আর তােদর aিধকাংশi পাপাচারী।  

39. মুিমনগণ, েতামরা আ াহ্েক ভয় কর eবং ার রসূেলর িত িবশব্াস াপন কর। িতিন িনেজ aনু েহর িদব্গুণ aংশ 

েতামােদরেক িদেবন, েতামােদরেক িদেবন েজয্ািত, যার সাহাে  েতামরা চলেব eবং েতামােদরেক মা করেবন। 

আ াহ্ মাশীল, দয়াময়।  

3৯. যােত িকতাবধারীরা জােন েয, আ াহ্র সামা  aনু েহর uপর o তােদর েকান মতা েনi, দয়া আ াহ্রi হােত; 

িতিন যােক i া, তা দান কেরন। আ াহ্ মহা aনু হশীল।  

“পারা 39” 

69. আল্ মুজাদালাহ্ 



435 
 

2. েয নারী তার সব্ামীর িবষেয় আপনার সােথ বাদানুবাদ করেছ eবং aিভেযাগ েপশ করেছ আ াহ্র দরবাের, আ াহ্ 

তার কথা শুেনেছন। আ াহ্ আপনােদর uভেয়র কথাবার্তা শুেনন। িন য় আ াহ্ সবিকছু শুেনন, সবিকছু েদেখন।  

3. েতামােদর মে  যারা তােদর ীগণেক মাতা বেল েফেল, তােদর ীগণ তােদর মাতা নয়। তােদর মাতা েকবল তারাi, 

যারা তােদরেক জ দান কেরেছ। তারা েতা aসমীচীন o িভি হীন কথাi বেল। িন য় আ াহ্ মার্জনাকারী, মাশীল।  

4. যারা তােদর ীগণেক মাতা বেল েফেল, aতঃপর িনেজেদর uি  তয্াহার কের, তারা eেক aপরেক র্শ করার 

পূেরব্ eকিট দাসেক মুি  িদেব। eটা েতামােদর জে  uপেদশ হেব। আ াহ্ খবর রােখন েতামরা যা কর।  

5. যার e সামর্  েনi, েস eেক aপরেক র্শ করার পূেরব্ eকািদ েম দুi মাস েরাযা রাখেব। েয eেতo a ম হয় েস 

ষাট জন িমসকীনেক আহার করােব। eটা eজে , যােত েতামরা আ াহ্ o ার রসূেলর িত িবশব্াস াপন কর। eগুেলা 

আ াহ্র িনর্ধািরত শাি । আর কােফরেদর জে  রেয়েছ য ণা দায়ক আজাব।  

6. যারা আ াহ্র ার রসূেলর িবরু াচরণ কের, তারা aপদ  হেয়েছ, েযমন aপদ  হেয়েছ তােদর পূরব্বর্তীরা। আিম 

সু  আয়াতসমূহ নািযল কেরিছ। আর কােফরেদর জে  রেয়েছ aপমানজনক শাি ।  

7. েসিদন রণীয়; েযিদন আ াহ্ তােদর সকলেক পুনরুি ত করেবন, aতঃপর তােদরেক জািনেয় িদেবন যা তারা 

করত। আ াহ্ তার িহসাব েরেখেছন, আর তারা তা ভুেল েগেছ। আ াহ্র সামেন uপি ত আেছ সব ব i।  

8. আপিন িক েভেব েদেখনিন েয, নেভাম ল o ভূম েল যা িকছু আেছ, আ াহ্ তা জােনন। িতন ি র eমন েকান 

পরামর্শ হয় না যােত িতিন চতুর্থ না থােকন eবং াচ জেনরo হয় না, যােত িতিন ষ  না থােকন তারা eতদেপ া কম 

েহাক বা েবশী েহাক তারা েযখােনi থাকুক না েকন িতিন তােদর সােথ আেছন, তারা যা কের, িতিন েকয়ামেতর িদন 

তা তােদরেক জািনেয় িদেবন। িন য় আ াহ্ সরব্িবষেয় স ক াত।  

9. আপিন িক েভেব েদেখনিন, যােদরেক কানাঘুষা করেত িনেষধ করা হেয়িছল aতঃপর তারা িনিষ  কােজরi 

পুনরাবৃি  কের eবং পাপাচার, সীমালংঘন eবং রসূেলর aবা তার িবষেয়i কানাঘুষা কের। তারা যখন আপনার কােছ 

আেস, তখন আপনােক eমন ভাষায় সালাম কের, য ারা আ াহ্ আপনােক সালাম কেরনিন। তারা মেন মেন বেলঃ 

আমরা যা বিল, তার জ   আ াহ্ আমােদরেক শাি  েদন না েকন? জাহা ামi তােদর জে  যেথ । তারা তােত েবশ 

করেব। কতi না িনকৃ  েসi জায়গা।  

৯. মুিমনগণ, েতামরা যখন কানাকািন কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন o রসূেলর aবা তার িবষেয় কানাকািন কেরা 

না বরং aনু হ o েখাদাভীিতর াপাের কানাকািন কেরা। আ াহেক ভয় কর, ার কােছ েতামরা eকি ত হেব।  
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21. ei কানাঘুষা েতা শয়তােনর কাজ; মুিমনেদরেক দুঃখ েদয়ার েদয়ার জে । তেব আ াহ্র aনুমিত তীত েস 

তােদর েকান িত করেত পারেব না। মুিমনেদর uিচত আ াহ্র uপর ভরসা করা।  

22. মুিমনগণ, যখন েতামােদরেক বলা হয়ঃ মজিলেস ান শ  কের দাo, তখন েতামরা ান শ  কের িদo। আ াহ্র 

জে  েতামােদর জ  শ  কের িদেবন। যখন বলা হয়ঃ uেঠ যাo, তখন uেঠ েযেয়া। েতামােদর মে  যারা ঈমানদার 

eবং যারা ান া , আ াহ্ তােদর ম াদা u  কের িদেবন। আ াহ্ খবর রােখন যা িকছু েতামরা কর। 

 23. মুিমনগণ, েতামরা রসূেলর কােছ কানকথা বলেত চাiেল তৎপূেরব্ সদকা দান করেব। eটা েতামােদর জে  ে য়ঃ 

o পিব  হoয়ার ভাল uপায়। যিদ তােত স ম না হo, তেব আ াহ্ মাশীল, পরম দয়ালু।  

24. েতামরা িক কানকথা বলার পূেরব্ সদকা দান করেত ভীত হেয় েগেল? aতঃপর েতামরা যখন সদকা িদেত পারেল 

না eবং আ াহ্ েতামােদরেক মাফ কের িদেলন তখন েতামরা নামায কােয়ম কর, যাকাত দান কর eবং আ াহ্ o 

রসূেলর আনুগতয্ কর। আ াহ্ খবর রােখন েতামরা যা কর।  

25. আপিন িক তােদর িত ল য্ কেরনিন, যারা আ াহ্র গযেব িনপিতত স দােয়র সােথ ব তব্ কের? তারা 

মুসলমানেদর দলভু  নয় eবং তােদরo দলভূ  নয়। তারা েজেনশুেন িম া িবষেয় শপথ কের।  

26. আ াহ্ তােদর জে  কেঠার শাি  ত েরেখেছন। িন য় তারা যা কের, খুবi ম ।  

27. তারা তােদর শপথেক ঢাল কের েরেখেছন, aতঃপর তারা আ াহ্র পথ েথেক মানুষেক বাধা দান কের। aতeব, 

তােদর জ  রেয়েছ aপমানজনক শাি ।  

28. আ াহ্র কবল েথেক তােদর ধন-স দ o স ান-স িত তােদরেক েমােটi াচােত পারেবনা। তারাi জাহা ােমর 

aিধবাসী েসখান তারা িচরকাল থাকেব।  

29. েযিদন আ াহ্ তােদর সকলেক পুনরুি ত করেবন। aতঃপর তারা আ াহ্র সামেন শপথ করেব, েযমন েতামােদর 

সামেন শপথ কের। তারা মেন করেব েয, তারা িকছু সৎপেথ আেছ। সাবধান, তারাi েতা আসল িম াবাদী। 

2৯. শয়তান তােদরেক বশীভূত কের িনেয়েছ, aতঃপর আ াহ্র রণ ভূিলেয় িদেয়েছ। তারা শয়তােনর দল। সাবধান, 

শয়তােনর দলi িত ।  

31. িন য় যারা আ াহ o ার রসূেলর িবরু াচারণ কের, তরাi লাি তেদর দলভূ ।  

32. আ াহ্ িলেখ িদেয়েছনঃ আিম eবং আমার রসূলগণ aব i িবজয়ী হব। িন য় আ াহ্ শি ধর, পরা মশালী।  
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33. যারা আ াহ্ o পরকােল িবশব্াস কের, তােদরেক আপিন আ াহ্ o ার রসূেলর িবরু াচরণকারীেদর সােথ ব তব্ 

করেত েদখেবন না, যিদo তারা তােদর িপতা, পু , াতা aথবা ািত-েগা ী হয়। তােদর a ের আ াহ্ ঈমান িলেখ 

িদেয়েছন eবং তােদরেক শি শালী কেরেছন ার aদৃ  শি  দব্ারা। িতিন তােদরেক জা ােত দািখল করেবন, যার 

তলেদেশ নদী বািহত। তারা েসখান িচরকাল থাকেব। আ াহ্ তােদর িত স  eবং তারা আ াহ্র িত স । তারাi 
আ াহ্র দল। েজেন রাখ, আ াহ্র দলi সফলকাম হেব।  

6৯. আল্ হাশর 

2. নেভাম ল o ভূম েল যা িকছু আেছ, সবi আ াহ্র পিব তা বর্ণনা কের। িতিন পরা মশালী মহা ানী।  

3.  িতিনi িকতাবধারীেদর মে  যারা কােফর, তােদরেক থমবার eকি ত কের তােদর বাড়ী-ঘর েথেক বিহ ার 

কেরেছন। েতামরা ধারণাo করেত পারিন েয, তারা েবর হেব eবং তারা মেন কেরিছল েয, তােদর দূর্গগুেলা তােদরেক 

আ াহ্র কবল েথেক র া করেব। aতঃপর আ াহ্র শাি  তােদর uপর eমনিদক েথেক আসল, যার ক নাo তারা 

কেরিন। আ াহ্ তােদর a ের াস স ার কের িদেলন। তারা তােদর বাড়ী-ঘর িনেজেদর হােত eবং মুসলমানেদর হােত 

ধব্ংস করিছল। aতeব, েহ চ ান ি গণ, েতামরা িশ া হণ কর।  

4. আ াহ্ যিদ তােদর জে  িনরব্াসন aবধািরত না করেতন, তেব তােদরেক দুিনয়ােত শাি  িদেতন। আর পরকােল 

তােদর জে  রেয়েছ জাহা ােমর আযাব।  

5. eটা e কারেণ েয, তারা আ াহ্ o ার রসূেলর িবরু াচরণ কেরেছ। েয আ াহ্র িবরু াচরণ কের, তার জানা 

uিচত েয, আ াহ্ কেঠার শাি দাতা।  

6. েতামরা েয িকছু িকছু েখজুর বৃ  েকেট িদেয়ছ eবং কতক না েকেট েছেড় িদেয়ছ, তা েতা আ াহ্রi আেদশ eবং 

যােত িতিন aবা েদরেক লাি ত কেরন।  

7. আ াহ্ বনু-বনুযায়েরর কাছ েথেক ার রসূলেক েয ধন-স দ িদেয়েছন, তর জে  েতামরা েঘাড়ায় িকংবা uেট 

চেড় যু  করিন, িক  আ াহ্ যার uপর i া, ার রসূলগণেক াধা  দান কেরন। আ াহ্ সবিকছুর uপর 

সরব্শি মান।  

8. আ াহ্ জনপদবাসীেদর কাছ েথেক ার রসূলেক যা িদেয়েছন, তা আ াহ্র, রসূেলর, ার আ ীয়-সব্জেনর, 

iয়াতীমেদর, aভাব েদর eবং মুসািফরেদর জে , যােত ধৈনশব্  েকবল েতামােদর িব শালীেদর মে i পু ীভূত না 

হয়। রসূল েতামােদরেক যা েদন, তা হণ কর eবং যা িনেষধ কেরন, তা েথেক িবরত থাক eবং আ াহেক ভয় কর। 

িন য় আ াহ্ কেঠার শাি দাতা।  
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9. ei ধন-স দ েদশতয্াগী িনঃসব্েদর জে , যারা আ াহ্র aনু হ o স ি লােভর aেনব্ষেণ eবং আ াহ্ ার রসূেলর 

সাহা াের্থ িনেজেদর বা িভটা o ধন-স দ েথেক বিহ ত হেয়েছ। তারাi সতয্বাদী।  

৯. যারা মুহািজরেদর আগমেনর পূেরব্ মদীনায় বসবাস কেরিছল eবং িবশব্াস াপন কেরিছল, তারা মুহািজরেদর 

ভালবােস, মুহািজরেদরেক যা েদয়া হেয়েছ, তার জ  তারা a ের ঈর্ষােপাষণ কের না eবং িনেজরা aভাব  হেলo 

তােদরেক a ািধকার দান কের। যারা মেনর কার্প  েথেক মু , তারাi সফলকাম।  

21. আর ei স দ তােদর জে , যারা তােদর পের আগমন কেরেছ। তারা বেলঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদরেক 

eবং ঈমােন আ হী আমােদর াতাগণেক মা কর eবং ঈমানদারেদর িবরুে  আমােদর a ের েকান িবেদব্ষ েরেখা না। 
েহ আমােদর পালনকর্তা, আপিন দয়ালু, পরম করুণাময়।  

22. আপিন িক মুনািফকেদরেক েদেখন িন? তারা তােদর িকতাবধারী কােফর ভাiেদরেক বেলঃ েতামরা যিদ বিহ ত 

হo, তেব আমরা aব i েতামােদর সােথ েদশ েথেক েবর হেয় যাব eবং েতামােদর াপাের আমরা কখনo কারo 

কথা মানব না। আর যিদ েতামরা আ া  হo, তেব আমরা aব i েতামােদরেক সাহা  করব। আ াহ্ তা’আলা সা য্ 

েদন েয, oরা িন য়i িম াবাদী।  

23. যিদ তারা বিহ ত হয়, তেব মুনািফকরা তােদর সােথ েদশতয্াগ করেব না আর যিদ তারা আ া  হয়, তেব তারা 

তােদরেক সাহা  করেব না। যিদ তােদরেক সাহা  কের, তেব aব i পৃ দর্শন কের পলায়ন করেব। eরপর 

কােফররা েকান সাহা  পােব না।  

24. িন য় েতামরা তােদর a ের আ াহ্ তা’আলা aেপ া aিধকতর ভয়াবহ। eটা e কারেণ েয, তারা eক িনেরব্াধ 

স দায়।  

25. তারা সংঘব ভােবo েতামােদর িবরুে  যু  করেত পারেব না। তারা যু  করেব েকবল সুরি ত জনপেদ aথবা দুর্গ 

াচীেরর আড়াল েথেক। তােদর পারসপিরক যু i চ  হেয় থােক। আপিন তােদরেক ঐকয্ব  মেন করেবন; িক  

তােদর a র শতধািবি । eটা e কারেণ েয, তারা eক কা ানহীণ স দায়।  

26. তারা েসi েলাকেদর মত, যারা তােদর িনকট aতীেত িনেজেদর কের্মর শাি েভাগ কেরেছ। তােদর জে  রেয়েছ 

য ণাদায়ক শাি ।  

27. তারা শয়তােনর মত, েয মানুষেক কােফর হেত বেল। aতঃপর যখন েস কােফর হয়, তখন শয়তান বেলঃ েতামার 

সােথ আমার েকান স র্ক েনi। আিম িবশব্পালনকর্তা আ াহ্ তা’আলােক ভয় কির।  
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28. aতঃপর uভেয়র পিরণিত হেব ei েয, তারা জাহা ােম যােব eবং িচরকাল েসখান বসবাস করেব। eটাi 

জােলমেদর শাি ।  

29. মুিমনগণ, েতামরা আ াহ্ তা’আলােক ভয় কর। েতয্ক ি র uিচত, আগামী কােলর জে  েস িক ে রণ কের, 

তা িচ া করা। আ াহ্ তা’আলােক ভয় করেত থাক। েতামরা যা কর, আ াহ্ তা’আলা েস স ের্ক খবর রােখন।  

2৯. েতামরা তােদর মত হেয়া না, যারা আ াহ্ তা’আলােক ভুেল েগেছ। ফেল আ াহ্ তা’আলা তােদরেক আ  িব ত 

কের িদেয়েছন। তারাi aবা ।  

31. জাহা ােমর aিধবাসী eবং জা ােতর aিধবাসী সমান হেত পাের না। যারা জা ােতর aিধবাসী, তারাi সফলকাম।  

32. যিদ আিম ei েকারআন পাহােড়র uপর aবতীর্ণ করতাম, তেব তুিম েদখেত েয, পাহাড় িবনীত হেয় আ াহ্ 

তা’আলার ভেয় িবদীর্ণ হেয় েগেছ। আিম eসব দৃ া  মানুেষর জে  বর্ণনা কির, যােত তারা িচ া-ভাবনা কের। 

 33. িতিনi আ াহ্ তা’আলা, িতিন তীত েকান uপা  েনi; িতিন দৃ  o aদৃ েক জােনন িতিন পরম দয়ালু, aসীম 

দাতা। 

34. িতিনi আ াহ্ িতিন িতত েকান uপা  েনi। িতিনi eকমা  মািলক, পিব , শাি  o িনরাপ াদাতা, আ য়দাতা, 

পরা া , তাপািনব্ত, মাহা য্শীল। তারা যােক aংশীদার কের আ াহ্ তা’ আলা তা েথেক পিব ।  

35. িতিনi আ াহ্ তা’আলা, া, u াবক, রূপদাতা, u ম নাম সমূহ ারi। নেভাম েল o ভূম েল যা িকছু  আেছ, 

সবi ার পিব তা েঘাষণা কের। িতিন পরা া  াময়। 

71. আল্ মুম্তািহনা 

2. মুিমনগণ, েতামরা আমার o েতামােদর শ েদরেক ব রূেপ হণ কেরা না। েতামরা েতা তােদর িত ব েতব্র বার্তা 

পাঠাo, aথচ তারা েয সতয্ েতামােদর কােছ আগমন কেরেছ, তা aসব্ীকার করেছ। তারা রসূলেক o েতামােদরেক 

বিহ ার কের ei aপরােধ েয, েতামরা েতামােদর পালনকর্তার িত িবশব্াস রাখ। যিদ েতামরা আমার স ি লােভর 

জে  eবং আমার পেথ েজহাদ করার জে  েবর হেয় থাক, তেব েকন তােদর িত েগাপেন ব েতব্র পয়গাম ে রণ 

করছ? েতামরা যা েগাপন কর eবং যা কাশ কর, ত আিম খুব জািন। েতামােদর মে  েয eটা কের, েস সরলপথ েথেক 

িবচুয্ত হেয় যায়।  

3. েতামােদরেক কাবু করেত পারেল তারা েতামােদর শ  হেয় যােব eবং ম  uে ে  েতামােদর িত বাহু o রসনা 

সািরত করেব eবং চাiেব েয, েকানরূেপ েতামরা o কােফর হেয় যাo।  
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4. েতামােদর সব্জন-পিরজন o স ান-স িত িকয়ামেতর িদন েকান uপকাের আসেব না। িতিন েতামােদর মে  ফয়সালা 

করেবন। েতামরা যা কর, আ াহ্ তা েদেখন।  

5. েতামােদর জে  iবরাহীম o ার স ীগেণর মে  চমৎকার আদর্শ রেয়েছ। তারা তােদর স দায়েক বেলিছলঃ 

েতামােদর সােথ eবং েতামরা আ াহ্র পিরবের্ত যার iবাদত কর, তার সােথ আমােদর েকান স র্ক েনi। আমরা 

েতামােদর মািন না। েতামরা eক আ াহ্র িত িবশব্াস াপন না করেল েতামােদর মে  o আমােদর মে  িচরশ  ◌ুতা 
থাকেব। িক  iবরাহীেমর uি  ার িপতার uে েশ ei আদের্শর িত ম। িতিন বেলিছেলনঃ আিম aব i েতামার 
জ  মা ার্থনা করব। েতামার uপকােরর জে  আ াহ্র কােছ আমার আর িকছু করার েনi। েহ আমােদর 
পালনকর্তা! আমরা েতামারi uপর ভরসা কেরিছ, েতামারi িদেক মুখ কেরিছ eবং েতামারi িনকট আমােদর 

তয্াবর্তন।  

6. েহ আমােদর পালনকর্তা! তুিম আমােদরেক কােফরেদর জ  পরী ার পা  কেরা না। েহ আমােদর পালনকর্তা! 

আমােদর মা কর। িন য় তুিম পরা মশালী, াময়।  

7. েতামরা যারা আ াহ্ o পরকাল তয্াশা কর, েতামােদর জ  তােদর মে  u ম আদর্শ রেয়েছ। আর েয মুখ িফিরেয় 

েনয়, তার জানা uিচত েয, আ াহ্ aভাবমু  , শংসার মািলক।  

8. যারা েতামােদর শ  আ াহ্ তােদর মে  o েতামােদর মে  স বতঃ ব তব্ সৃি  কের েদেবন। আ াহ্ সবi করেত 

পােরন eবং আ াহ্ মাশীল, করুণাময়।  

9. ধের্মর াপাের যারা েতামােদর িবরুে  লড়াi কেরিন eবং েতামােদরেক েদশ েথেক বিহ ত কেরিন, তােদর িত 

সদাচরণ o iনসাফ করেত আ াহ্ েতামােদরেক িনেষধ কেরন না। িন য় আ াহ্ iনসাফকারীেদরেক ভালবােসন।  

৯. আ াহ্ েকবল তােদর সােথ ব তব্ করেত িনেষধ কেরন, যারা ধের্মর াপাের েতামােদর িবরুে  যু  কেরেছ, 

েতামােদরেক েদশ েথেক বিহ ত কেরেছ eবং বিহ ারকাে  সহায়তা কেরেছ। যারা তােদর সােথ ব তব্ কের তারাi 
জােলম।  

21. মুিমনগণ, যখন েতামােদর কােছ ঈমানদার নারীরা িহজরত কের আগমন কের, তখন তােদরেক পরী া কর। 

আ াহ্ তােদর ঈমান স ের্ক স ক aবগত আেছন। যিদ েতামরা জান েয, তারা ঈমানদার, তেব আর তােদরেক 

কােফরেদর কােছ েফরত পািঠo না। eরা কােফরেদর জে  হালাল নয় eবং কােফররা eেদর জে  হালাল নয়। 
কােফররা যা য় কেরেছ, তা তােদর িদেয় দাo। েতামরা, ei নারীেদরেক া  েমাহরানা িদেয় িববাহ করেল 

েতামােদর aপরাধ হেব না। েতামরা কােফর নারীেদর সােথ দা তয্ স র্ক বজায় েরেখা না। েতামরা যা য় কেরছ, তা 
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েচেয় নাo eবং তারাo েচেয় িনেব যা তারা য় কেরেছ। eটা আ াহ্র িবধান; িতিন েতামােদর মে  ফয়সালা কেরন। 

আ াহ্ সরব্  াময়।  

22. েতামােদর ীেদর মে  যিদ েকu হাতছাড়া হেয় কােফরেদর কােছ েথেক যায়, aতঃপর েতামরা সুেযাগ পাo, তখন 

যােদর ী হাতছাড়া হেয় েগেছ, তােদরেক তােদর য়কৃত aের্থর সমপিরমাণ aর্থ দান কর eবং আ াহেক ভয় কর, 

যার িত েতামরা িবশব্াস রাখ।  

23. েহ নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কােছ eেস আনুগেতয্র শপথ কের েয, তারা আ াহ্র সােথ কাuেক 

শরীক করেব না, চুির করেব না, িভচার করেব না, তােদর স ানেদরেক হতয্া করেব না, জারজ স ানেক সব্ামীর 

ঔরস েথেক আপন গর্ভজাত স ান বেল িম া দাবী করেব না eবং ভাল কােজ আপনার aবা তা করেব না, তখন 

তােদর আনুগতয্ হণ করুন eবং তােদর জে  আ াহ্র কােছ মা ার্থনা করুন। িন য় আ াহ্ মাশীল aতয্  
দয়ালু। 

24. মুিমনগণ, আ াহ্ েয জািতর িত রু , েতামরা তােদর সােথ ব তব্ কেরা না। তারা পরকাল স ের্ক িনরাশ হেয় 

েগেছ েযমন কবর  কােফররা িনরাশ হেয় েগেছ।  

72. আছ-ছফ্ 

2. নেভাম েল o ভূম েল যা িকছু আেছ, সবi আ াহ্র পিব তা েঘাষণা কের। িতিন পরা া  াবান।  

3. মুিমনগণ! েতামরা যা কর না, তা েকন বল?  

4. েতামরা যা কর না, তা বলা আ াহ্র কােছ খুবi aসে াষজনক।  

5. আ াহ্ তােদরেক ভালবােসন, যারা ার পেথ সািরব ভােব লড়াi কের, েযন তারা সীসাগালােনা াচীর।  

6. রণ কর, যখন মূসা (আঃ) ার স দায়েক বললঃ েহ আমার স দায়, েতামরা েকন আমােক ক  দাo, aথচ 

েতামরা জান েয, আিম েতামােদর কােছ আ াহ্র রসূল। aতঃপর তারা যখন ব তা aবলমব্ন করল, তখন আ াহ্ 

তােদর a রেক ব  কের িদেলন। আ াহ্ পাপাচারী স দায়েক পথ দর্শন কেরন না।  

7. রণ কর, যখন মিরয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ েহ বনী iসরাiল! আিম েতামােদর কােছ আ াহ্র ে িরত রসূল, 

আমার পূরব্বর্তী তাoরােতর আিম সতয্ায়নকারী eবং আিম eমন eকজন রসূেলর সুসংবাদদাতা, িযিন আমার পের 

আগমন করেবন। ার নাম আহমদ। aতঃপর যখন েস  মাণািদ িনেয় আগমন করল, তখন তারা বললঃ e েতা 

eক কা  যাদু।  
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8. েয ি  iসলােমর িদেক আহুত হেয়o আ াহ্ স ের্ক িম া বেল; তার চাiেত aিধক যােলম আর েক? আ াহ্ 

যােলম স দায়েক পথ দর্শন কেরন না।  

9. তারা মুেখর ফুৎকােরঁ  আ াহ্র আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ াহ্ ার আেলােক পূর্ণরূেপ িবকিশত করেবন যিদo 

কােফররা তা aপছ  কের।  

৯. িতিন ার রসূলেক পথ িনের্দশ o সতয্ধর্ম িনেয় ে রণ কেরেছন, যােত eেক সবধের্মর uপর বল কের েদন যিদo 

মুশিরকরা তা aপছ  কের।  

21. মুিমনগণ, আিম িক েতামােদরেক eমন eক বািনেজয্র স ান িদব, যা েতামােদরেক য ণাদায়ক শাি  েথেক মুি  

েদেব?  

22. তা ei েয, েতামরা আ াহ্ o ার রসূেলর িত িবশব্াস াপন করেব eবং আ াহ্র পেথ িনেজেদর ধন-স দ o 

জীবনপণ কের েজহাদ করেব। eটাi েতামােদর জে  u ম; যিদ েতামরা েবাঝ।  

23. িতিন েতামােদর পাপরািশ মা করেবন eবং eমন জা ােত দািখল করেবন, যার পাদেদেশ নদী বািহত eবং 

বসবােসর জা ােত u ম বাসগৃেহ। eটা মহাসাফ ।  

24. eবং আরo eকিট aনু হ িদেবন, যা েতামরা পছ  কর। আ াহ্র প  েথেক সাহা  eবং আস  িবজয়। 

মুিমনেদরেক eর সুসংবাদ দান করুন। 

25. মুিমনগণ, েতামরা আ াহ্র সাহা কারী হেয় যাo, েযমন ঈসা iবেন-মিরয়ম তার িশ বর্গেক বেলিছল, আ াহর 

পেথ েক আমার সাহা কারী হেব? িশ বর্গ বেলিছলঃ আমরা আ াহ্র পেথ সাহা কারী। aতঃপর বনী-iসরাঈেলর 

eকদল িবশব্াস াপন করল eবং eকদল কােফর হেয় েগল। যারা িবশব্াস াপন কেরিছল, আিম তােদরেক তােদর 

শ েদর েমাকােবলায় শি  েযাগালাম, ফেল তারা িবজয়ী হল। 

73. আল্ জুমুআহ 

2. রাজয্ািধপিত, পিব , পরা মশালী o াময় আ াহ্র পিব তা েঘাষণা কের, যা িকছু আেছ নেভাম েল o যা িকছু 

আেছ ভূম েল।  

3. িতিনi িনর রেদর ম  েথেক eকজন রসূল ে রণ কেরেছন, িযিন তােদর কােছ পাঠ কেরন তার আয়াতসমূহ, 

তােদরেক পিব  কেরন eবং িশ া েদন িকতাব o িহকমত। iিতপূেরব্ তারা িছল েঘার পথ তায় িল ।  
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4. ei রসূল ে িরত হেয়েছন a  আরo েলাকেদর জে , যারা eখনo তােদর সােথ িমিলত হয়িন। িতিন 

পরাত্র্কমশালী, াময়। 

5. eটা আ াহ্র কৃপা, যােক i া িতিন তা দান কেরন। আ াহ্ মহাকৃপাশীল।  

6. যােদরেক তoরাত েদয়া হেয়িছল, aতঃপর তারা তার aনুসরণ কেরিন, তােদর দৃ া  েসi গাধা, েয পু ক বহন 

কের, যারা আ াহ্র আয়াতসমূহেক িম া বেল, তােদর দৃ া  কত িনকৃ । আ াহ্ জােলম স দায়েক পথ দর্শন 

কেরন না।  

7. বলুন েহ iহুদীগণ, যিদ েতামরা দাবী কর েয, েতামরাi আ াহ্র ব -a  েকান মানব নয়, তেব েতামরা মৃতুয্ 

কামনা কর যিদ েতামরা সতয্বাদী হo।  

8. তারা িনেজেদর কৃতকের্মর কারেণ কখনo মৃতুয্ কামনা করেব না। আ াহ্ জােলমেদর স ের্ক স ক aবগত 

আেছন।  

9. বলুন, েতামরা েয মৃতুয্ েথেক পলায়নপর, েসi মৃতুয্ aব i েতামােদর মুখামুিখ হেব, aতঃপর েতামরা aদৃ , 

দৃে র ানী আ াহ্র কােছ uপি ত হেব। িতিন েতামােদরেক জািনেয় িদেবন েসসব কর্ম, যা েতামরা করেত।  

৯. মুিমনগণ, জুমআর িদেন যখন নামােযর আযান েদয়া হয়, তখন েতামরা আ াহ্র রেণর পােন তারাতািড় কর eবং 

েবচােকনা ব  কর। eটা েতামােদর জে  u ম যিদ েতামরা বুঝ।  

21. aতঃপর নামায সমা  হেল েতামরা পৃিথবীেত ছিড়েয় পড় eবং আ াহ্র aনু হ তালাশ কর o আ াহেক aিধক 

রণ কর, যােত েতামরা সফলকাম হo।  

22. তারা যখন েকান বসােয়র সুেযাগ aথবা ীড়ােকৗতুক েদেখ তখন আপনােক াড়ােনা aব ায় েরেখ তারা 

েসিদেক ছুেট যায়। বলুনঃ আ াহ্র কােছ যা আেছ, তা ীড়ােকৗতুক o বসায় aেপ া uৎকৃ । আ াহ্ সেরব্া ম 

িরিযকদাতা।  

74. মুনািফকুন 

2. মুনািফকরা আপনার কােছ eেস বেলঃ আমরা সা য্ িদি  েয আপিন িন য়i আ াহ্র রসূল। আ াহ্ জােনন েয, 

আপিন aব i আ াহ্র রসূল eবং আ াহ্ সা য্ িদে ন েয, মুনািফকরা aব i িম াবাদী।  
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3. তারা তােদর শপথসমূহেক ঢালরূেপ বহার কের। aতঃপর তারা আ াহ্র পেথ বাধা সৃি  কের। তারা যা করেছ, তা 

খুবi ম ।  

4. eটা eজ  েয, তারা িবশব্াস করার পর পুনরায় কােফর হেয়েছ। ফেল তােদর a ের েমাহর েমের েদয়া হেয়েছ। 

aতeব তারা বুেঝ না।  

5. আপিন যখন তােদরেক েদেখন, তখন তােদর েদহাবয়ব আপনার কােছ ীিতকর মেন হয়। আর যিদ তারা কথা বেল, 

তেব আপিন তােদর কথা শুেনন। তারা াচীের েঠকােনা কাঠসদৃ । েতয্ক েশারেগালেক তারা িনেজেদর িবরুে  মেন 
কের। তারাi শ , aতeব তােদর স ের্ক সতর্ক েহান। ধব্ংস করুন আ াহ্ তােদরেক। তারা েকাথায় িব া  হে  ?  

6. যখন তােদরেক বলা হয়ঃ েতামরা eস, আ াহ্র রসূল েতামােদর জ  মা ার্থনা করেবন, তখন তারা মাথা ঘুিরেয় 

েনয় eবং আপিন তােদরেক েদেখন েয, তারা aহংকার কের মুখ িফিরেয় েনয়। 

7. আপিন তােদর জে  মা ার্থনা করুন aথবা না করুন, uভয়i সমান। আ াহ্ কখনo তােদরেক মা করেবন না। 

আ াহ্ পাপাচারী স দায়েক পথ দর্শন কেরন না।  

8. তারাi বেলঃ আ াহ্র রাসূেলর সাহচে  যারা আেছ তােদর জে  য় কেরা না। পিরণােম তারা আপনা-আপিন সের 

যােব। ভূ o নেভাম েলর ধন-ভা ার আ াহ্রi িক  মুনািফকরা তা েবােঝ না।  

9. তারাi বেলঃ আমরা যিদ মদীনায় তয্াবর্তন কির তেব েসখান েথেক সবল aব i দুরব্লেক বিহ ত করেব। শি  

েতা আ াহ্ ার রসূল o মুিমনেদরi িক  মুনািফকরা তা জােন না।  

৯. মুিমনগণ! েতামােদর ধন-স দ o স ান-স িত েযন েতামােদরেক আ াহ্র রণ েথেক গােফল না কের। যারা e 

কারেণ গােফল হয়, তারাi েতা িত ।  

21. আিম েতামােদরেক যা িদেয়িছ, তা েথেক মৃতুয্ আসার আেগi য় কর। a থায় েস বলেবঃ েহ আমার পালনকর্তা, 

আমােক আরo িকছুকাল aবকাশ িদেল না েকন? তাহেল আিম সদকা করতাম eবং সৎকর্মীেদর a র্ভু  হতাম।  

22. েতয্ক ি র িনর্ধািরত সময় যখন uপি ত হেব, তখন আ াহ্ কাuেক aবকাশ েদেবন না। েতামরা যা কর, 

আ াহ্ েস িবষেয় খবর রােখন।  

75. আত্-তাগাবুন 

2. নেভাম ল o ভূম েল যা িকছু আেছ, সবi আ াহ্র পিব তা েঘাষণা কের। রাজতব্ ারi eবং শংসা ারi। িতিন 

সরব্িবষেয় সরব্শি মান।  
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3. িতিনi েতামােদরেক সৃি  কেরেছন, aতঃপর েতামােদর মে  েকu কােফর eবং েকu মুিমন। েতামরা যা কর, 

আ াহ্ তা েদেখন।  

4. িতিন নেভাম ল o ভূম লেক যথাযথভােব সৃি  কেরেছন eবং েতামােদরেক আকৃিত দান কেরেছন, aতঃপর সু র 

কেরেছন েতামােদর আকৃিত। ারi কােছ তয্াবর্তন।  

5. নেভাম ল o ভূম েল যা আেছ, িতিন তা জােনন। িতিন আরo জােনন েতামরা যা েগাপেন কর eবং যা কাে  কর। 

আ াহ্ a েরর িবষয়ািদ স ের্ক স ক াত।  

6. েতামােদর পুেরব্ যারা কােফর িছল, তােদর বৃ া  িক েতামােদর কােছ েপৗেছিন? তারা তােদর কের্মর শাি  আসব্াদন 

কেরেছ, eবং তােদর জে  রেয়েছ য ণাদায়ক শাি ।  

7. eটা e কারেণ েয, তােদর কােছ তােদর রসূলগণ কা  িনদর্শনাবলীসহ আগমন করেল তারা বলতঃ মানুষi িক 

আমােদরেক পথ দর্শন করেব? aতঃপর তারা কােফর হেয় েগল eবং মুখ িফিরেয় িনল। eেত আ াহ্র িকছু আেস যায় 

না। আ াহ্ aমুখােপ ী শংিসত।  

8. কােফররা দাবী কের েয, তারা কখনo পুনরুি ত হেব না। বলুন, aব i হেব, আমার পালনকর্তার কসম, েতামরা 

িন য় পুরুি ত হেব। aতঃপর েতামােদরেক aবিহত করা হেব যা েতামরা করেত। eটা আ াহ্র পে  সহজ।  

9. aতeব েতামরা আ াহ্ ার রসূল eবং aবতীর্ন নূেরর িত িবশব্াস াপন কর। েতামরা যা কর, েস িবষেয় আ াহ্ 

স ক aবগত।  

৯. েসিদন aর্থাৎ, সমােবেশর িদন আ াহ্ েতামােদরেক সমেবত করেবন। e িদন হার-িজেতর িদন। েয ি  আ াহ্র 

িত িবশব্াস াপন কের eবং সৎকর্ম স াদন কের, আ াহ্ তার পাপসমূহ েমাচন করেবন eবং তােক জা ােত দািখল 

করেবন। যার তলেদেশ িনর্ঝিরনীসমূহ বািহত হেব, তারা েসখান িচরকাল বসবাস করেব। eটাi মহাসাফ ।  

21. আর যারা কােফর eবং আমার আয়াতসমূহেক িম া বেল, তারাi জাহা ােমর aিধবাসী, তারা েসখান aন কাল 

থাকেব। কতi না ম  তয্াবর্তন ল eটা।  

22. আ াহ্র িনের্দশ িতেরেক েকান িবপদ আেস না eবং েয আ াহ্র িত িবশব্াস কের, িতিন তার a রেক সৎপথ 

দর্শন কেরন। আ াহ্ সরব্িবষেয় স ক পির াত।  

23. েতামরা আ াহ্র আনুগতয্ কর eবং রসূলু াহর আনুগতয্ কর। যিদ েতামরা মুখ িফিরেয় নাo, তেব আমার রসূেলর 

দািয়তব্ েকবল েখালাখুিল েপৗেছ েদয়া।  
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24. আ াহ্ িতিন তীত েকান মাবুদ েনi। aতeব মুিমনগণ আ াহ্র uপর ভরসা করুক।  

25. েহ মুিমনগণ, েতামােদর েকান েকান ী o স ান-স িত েতামােদর দুশমন। aতeব তােদর াপাের সতর্ক থাক। যিদ 

মার্জনা কর, uেপ া কর, eবং মা কর, তেব আ াহ্ মাশীল, করুনাময়।  

26. েতামােদর ধন-স দ o স ান-স িত েতা েকবল পরী াসব্রূপ। আর আ াহ্র কােছ রেয়েছ মহাপুর ার।  

27. aতeব েতামরা যথাসা  আ াহেক ভয় কর, শুন, আনুগতয্ কর eবং য় কর। eটা েতামােদর জে  ক াণকর। 

যারা মেনর কার্প  েথেক মু , তারাi সফলকাম।  

28. যিদ েতামরা আ াহেক u ম ঋণ দান কর, িতিন েতামােদর জে  তা িদব্গুণ কের েদেবন eবং েতামােদরেক মা 

করেবন। আ াহ্ গুণ াহী, সহনশীল।  

29. িতিন দৃ  o aদৃে র ানী, পরা া , াময়।  

76. আতব্-তব্ালাকব্ 

2. েহ নবী, েতামরা যখন ীেদরেক তালাক িদেত চাo, তখন তােদরেক তালাক িদেয়া i েতর িত ল য্ েরেখ eবং 

i ত গণনা কেরা। েতামরা েতামােদর পালনকর্তা আ াহেক ভয় কেরা। তােদরেক তােদর গৃহ েথেক বিহ ার কেরা না 
eবং তারাo েযন েবর না হয় যিদ না তারা েকান সু  িনর্ল  কােজ িল  হয়। eগুেলা আ াহ্র িনর্ধািরত সীমা। েয 
ি  আ াহ্র সীমালংঘন কের, েস িনেজরi aিন  কের। েস জােন না, হয়েতা আ াহ্ ei তালােকর পর েকান নতুন 

uপায় কের েদেবন।  

3. aতঃপর তারা যখন তােদর i তকােল ে ৗেছ, তখন তােদরেক যেথাপযু  প ায় েরেখ েদেব aথবা যেথাপযু  প ায় 

েছেড় েদেব eবং েতামােদর ম  েথেক দু’জন িনর্ভরেযাগয্ েলাকেক সা ী রাখেব। েতামরা আ াহ্র uে ে  সা য্ িদেব। 

eত ারা েয ি  আ াহ্ o পরকােল িবশব্াস কের, তােক uপেদশ েদয়া হে । আর েয আ াহেক ভয় কের, আ াহ্ 

তার জে  িন িতর পথ কের েদেবন।  

4. eবং তােক তার ধারণাতীত জায়গা েথেক িরিযক েদেবন। েয ি  আ াহ্র uপর ভরসা কের তার জে  িতিনi 

যেথ । আ াহ্ তার কাজ পূর্ণ করেবন। আ াহ্ সবিকছুর জে  eকিট পিরমাণ ি র কের েরেখেছন।  

5. েতামােদর ীেদর মে  যােদর ঋতুবর্তী হoয়ার আশা েনi, তােদর াপাের সে হ হেল তােদর i ত হেব িতন মাস। 

আর যারা eখনo ঋতুর বয়েস ে ৗেছিন, তােদরo aনুরূপ i তকাল হেব। গর্ভবর্তী নারীেদর i তকাল স ান সব 

প । েয আ াহেক ভয় কের, আ াহ্ তার কাজ সহজ কের েদন।  
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6. eটা আ াহ্র িনের্দশ, যা িতিন েতামােদর িত নািযল কেরেছন। েয আ াহেক ভয় কের, আ াহ্ তার পাপ েমাচন 

কেরন eবং তােক মহাপুর ার েদন।  

7. েতামরা েতামােদর সামর্  aনুযায়ী েযরূপ গৃেহ বাস কর, তােদরেকo বসবােসর জে  েসরূপ গৃহ দাo। তােদরেক 

ক  িদেয় সংকটাপ  কেরা না। যিদ তারা গর্ভবতী হয়, তেব স ান সব প  তােদর য়ভার বহন করেব। যিদ তারা 

েতামােদর স ানেদরেক দান কের, তেব তােদরেক া  পাির িমক েদেব eবং e স ের্ক পরসপর সংযতভােব 

পরামর্শ করেব। েতামরা যিদ পরসপর েজদ কর, তেব a  নারী দান করেব।  

8. িব শালী ি  তার িব  aনুযায়ী য় করেব। েয ি  সীিমত পিরমােণ িরিযক া , েস আ াহ্ যা িদেয়েছন, তা 

েথেক য় করেব। আ াহ্ যােক যা িদেয়েছন, তদেপ া েবশী য় করার আেদশ কাuেক কেরন না। আ াহ্ কে র 

পর সুখ েদেবন।  

9. aেনক জনপদ তােদর পালনকর্তা o ার রসূলগেণর আেদশ aমা  কেরিছল, aতঃপর আিম তােদরেক কেঠার 

িহসােব ধৃত কেরিছলাম eবং তােদরেক ভীষণ শাি  িদেয়িছলাম।  

৯. aতঃপর তােদর কের্মর শাি  আসব্াদন করল eবং তােদর কের্মর পিরণাম িতi িছল।  

21. আ াহ্ তােদর জে  য ণাদায়ক শাি  ত েরেখেছন aতeব, েহ বুি মানগণ, যারা ঈমান eেনছ, েতামরা 

আ াহেক ভয় কর। আ াহ্ েতামােদর িত uপেদশ নািযল কেরেছন।  

22. eকজন রসূল, িযিন েতামােদর কােছ আ াহ্র সু  আয়াতসমূহ পাঠ কেরন, যােত িবশব্াসী o সৎকর্মপরায়ণেদর 

a কার েথেক আেলােত আনয়ন কেরন। েয আ াহ্র িত িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম স াদন কের, িতিন তােক 

দািখল করেবন জা ােত, যার তলেদেশ নদী বািহত, েসখান তারা িচরকাল থাকেব। আ াহ্ তােক u ম িরিযক েদেবন।  

23. আ াহ্ স াকাশ সৃি  কেরেছন eবং পৃিথবীo েসi পিরমােণ, eসেবর মে  ার আেদশ aবতীর্ণ হয়, যােত েতামরা 

জানেত পার েয, আ াহ্ সরব্শি মান eবং সবিকছু ার েগাচরীভূত।   

77. আত্-তাহরীম 

2. েহ নবী, আ াহ্ আপনার জে  যা হালাল করেছন, আপিন আপনার ীেদরেক খুশী করার জে  তা িনেজর জে  

হারাম কেরেছন েকন? আ াহ্ মাশীল, দয়াময়।  

3. আ াহ্ েতামােদর জে  কসম েথেক a হিত লােভর uপায় িনর্ধারণ কের িদেয়েছন। আ াহ্ েতামােদর মািলক। 

িতিন সরব্ , াময়।  
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4. যখন নবী ার eকজন ীর কােছ eকিট কথা েগাপেন বলেলন, aতঃপর ী যখন তা বেল িদল eবং আ াহ নবীেক 

তা জািনেয় িদেলন, তখন নবী েস িবষেয় ীেক িকছু বলেলন eবং িকছু বলেলন না। নবী যখন তা ীেক বলেলন, 

তখন ী বলেলনঃ েক আপনােক e স ের্ক aবিহত করল? নবী বলেলন িযিন সরব্ , oয়ািকফহাল, িতিন আমােক 

aবিহত কেরেছন।  

5. েতামােদর a র a ােয়র িদেক ঝুেকঁ  পেড়েছ বেল যিদ েতামরা uভেয় তoবা কর, তেব ভাল কথা। আর যিদ নবীর 

িবরুে  eেক aপরেক সাহা  কর, তেব েজেন েরখ আ াহ্ িজবরাঈল eবং সৎকর্মপরায়ণ মুিমনগণ ার সহায়। 

uপর ত েফেরশতাগণo ার সাহা কারী।  

6. যিদ নবী েতামােদর সকলেক পিরতয্াগ কেরন, তেব স বতঃ ার পালনকর্তা ােক পিরবের্ত িদেবন েতামােদর 

চাiেত u ম ী, যারা হেব আ াবহ, ঈমানদার, নামাযী তoবাকািরণী, iবাদতকািরণী, েরাযাদার, aকুমারী o কুমারী।  

7. মুিমনগণ, েতামরা িনেজেদরেক eবং েতামােদর পিরবার-পিরজনেক েসi aি  েথেক র া কর, যার i ন হেব মানুষ 

o র, যােত িনেয়ািজত আেছ পাষাণ হৃদয়, কেঠারসব্ভাব েফেরশতাগণ। তারা আ াহ্ তা’আলা যা আেদশ কেরন, তা 

aমা  কের না eবং যা করেত আেদশ করা হয়, তাi কের।  

8. েহ কােফর স দায়, েতামরা আজ oযুহাত েপশ কেরা না। েতামােদরেক তারi িতফল েদয়া হেব, যা েতামরা 

করেত।  

9. মুিমনগণ! েতামরা আ াহ্ তা’আলার কােছ তoবা কর-আ িরক তoবা। আশা করা যায়, েতামােদর পালনকর্তা 

েতামােদর ম  কর্মসমূহ েমাচন কের েদেবন eবং েতামােদরেক দািখল করেবন জা ােত, যার তলেদেশ নদী বািহত। 

েসিদন আ াহ্ নবী eবং ার িবশব্াসী সহচরেদরেক aপদ  করেবন না। তােদর নূর তােদর সামেন o ডানিদেক 
ছুেটাছুিট করেব। তারা বলেবঃ েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদর নূরেক পূর্ণ কের িদন eবং আমােদরেক মা করুন। 

িন য় আপিন সবিকছুর uপর সরব্ শি মান।  

৯. েহ নবী! কােফর o মুনািফকেদর িবরুে  েজহাদ করুন eবং তােদর িত কেঠার েহান। তােদর িঠকানা জাহা াম। 

েসটা কতi না িনকৃ  ান।  

21. আ াহ্ তা’আলা কােফরেদর জে  নূহ-প ী o লুত-প ীর দৃ া  বর্ণনা কেরেছন। তারা িছল আমার দুi ধর্মপরায়ণ 

বা ার গৃেহ। aতঃপর তারা তােদর সােথ িবশব্াসঘাতকতা করল। ফেল নূহ o লুত তােদরেক আ াহ্ তা’আলার কবল 

েথেক র া করেত পারল না eবং তােদরেক বলা হলঃ জাহা ামীেদর সােথ জাহা ােম চেল যাo।  
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22. আ াহ্ তা’আলা মুিমনেদর জে  েফরাuন-প ীর দৃ া  বর্ণনা কেরেছন। েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা! 

আপনার সি কেট জা ােত আমার জে  eকিট গৃহ িনর্মাণ করুন, আমােক েফরাuন o তার দু র্ম েথেক u ার করুন 

eবং আমােক যােলম স দায় েথেক মুি  িদন।  

23. আর দৃ া  বর্ণনা কেরেছন eমরান-তনয়া মিরয়েমর, েয তার সতীতব্ বজায় েরেখিছল। aতঃপর আিম তার মে  

আমার প  েথেক জীবন ফুেকঁ  িদেয়িছলাম eবং েস তার পালনকর্তার বানী o িকতাবেক সেতয্ পিরণত কেরিছল। েস 
িছল িবনয় কাশকারীনীেদর eকজন। 

“পারা 3৯” 

78. আল্ মুলক 

2. পূ ময় িতিন, ার হােত রাজতব্। িতিন সবিকছুর uপর সরব্শি মান।  

3. িযিন সৃি  কেরেছন মরণ o জীবন, যােত েতামােদরেক পরী া কেরন-েক েতামােদর মে  কের্ম ে ? িতিন 

পরা মশালী, মাময়।  

4. িতিন স  আকাশ ের ের সৃি  কেরেছন। তুিম করুণাময় আ াহ্ তা’আলার সৃি েত েকান তফাত েদখেত পােব না। 

আবার দৃি েফরাo; েকান ফাটল েদখেত পাo িক?  

5. aতঃপর তুিম বার বার তািকেয় েদখ-েতামার দৃি  র্থ o পির া  হেয় েতামার িদেক িফের আসেব।  

6. আিম সরব্িন  আকাশেক দীপমালা দব্ারা সুসি ত কেরিছ; েসগুেলােক শয়তানেদর জে  ে পণা বৎ কেরিছ eবং 

ত কের েরেখিছ তােদর জে  জল  aি র শাি ।  

7. যারা তােদর পালনকর্তােক aসব্ীকার কেরেছ তােদর জে  রেয়েছ জাহা ােমর শাি । েসটা কতi না িনকৃ  ান।  

8. যখন তারা েসখান িনি  হেব, তখন তার uৎি  গর্জন শুনেত পােব।  

9. ে ােধ জাহা াম েযন েফেট পড়েব। যখনi তােত েকান স দায় িনি  হেব তখন তােদরেক তার িসপাহীরা িজ াসা 

করেব। েতামােদর কােছ িক েকান সতর্ককারী আগমন কেরিন?  

৯. তারা বলেবঃ য্া আমােদর কােছ সতর্ককারী আগমন কেরিছল, aতঃপর আমরা িম ােরাপ কেরিছলাম eবং 

বেলিছলামঃ আ াহ্ তা’আলা েকান িকছু নািজল কেরনিন। েতামরা মহািব াি েত পেড় রেয়ছ।  

21. তারা আরo বলেবঃ যিদ আমরা শুনতাম aথবা বুি  খাটাতাম, তেব আমরা জাহা ামবাসীেদর মে  থাকতাম না।  
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22. aতঃপর তারা তােদর aপরাধ সব্ীকার করেব। জাহা ামীরা দূর েহাক।  

23. িন য় যারা তােদর পালনকর্তােক না েদেখ ভয় কের, তােদর জে  রেয়েছ মা o মহাপুর ার।  

24. েতামরা েতামােদর কথা েগাপেন বল aথবা কাে  বল, িতিন েতা a েরর িবষয়ািদ স ের্ক স ক aবগত।  

25. িযিন সৃি  কেরেছন, িতিন িক কের জানেবন না? িতিন সূ , ানী, স ক াত।  

26. িতিন েতামােদর জে  পৃিথবীেক সুগম কেরেছন, aতeব, েতামরা uহার িদক িদগে  িবচরণ কর eবং ার েদয়া 

িরিযক আহার কর। ারi কােছ পুনরু ীবন হেব।  

27. েতামরা িক ভাবনামু  হেয় েগছ েয, আকােশ িযিন আেছন িতিন েতামােদরেক ভূগের্ভ িবলীন কের েদেবন, aতঃপর 

তা াপেত থাকেব।  

28. না েতামরা িনি  হেয় েগছ েয, আকােশ িযিন আেছন, িতিন েতামােদর uপর র বৃি  বর্ষণ করেবন, aতঃপর 

েতামরা জানেত পারেব েকমন িছল আমার সতর্কবাণী।  

29. তােদর পূরব্বর্তীরা িম ােরাপ কেরিছল, aতঃপর কত কেঠার হেয়িছল আমার শাি ।  

2৯. তারা িক ল য্ কের না, তােদর মাথার uপর uড়  প ীকুেলর িত পাখা িব ারকারী o পাখা সংেকাচনকারী? 

রহমান আ াহ্-i তােদরেক ি র রােখন। িতিন সরব্-িবষয় েদেখন।  

31. রহমান আ াহ্ তা’আলা তীত েতামােদর েকান €স  আেছ িক, েয েতামােদরেক সাহা  করেব? কােফররা 

িব াি েতi পিতত আেছ।  

32. িতিন যিদ িরিযক ব  কের েদন, তেব েক আেছ, েয েতামােদরেক িরিযক িদেব বরং তারা aবা তা o িবমুখতায় 

ডুেব রেয়েছ।  

33. েয ি  uপুড় হেয় মুেখ ভর িদেয় চেল, েস-i িক সৎ পেথ চেল, না েস ি  েয েসাজা হেয় সরলপেথ চেল?  

34. বলুন, িতিনi েতামােদরেক সৃি  কেরেছন eবং িদেয়েছন কর্ণ, চ  o a র। েতামরা a i কৃত তা কাশ কর।  

35. বলুন, িতিনi েতামােদরেক পৃিথবীেত িবসতৃত কেরেছন eবং ারi কােছ েতামরা সমেবত হেব।  

36. কােফররা বেলঃ ei িত িত কেব হেব, যিদ েতামরা সতয্বাদী হo?  

37. বলুন, eর ান আ াহ্ তা’আলার কােছi আেছ। আিম েতা েকবল কা  সতর্ককারী।  
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38. যখন তারা েসi িত িতেক আস  েদখেব তখন কােফরেদর মুখম ল মিলন হেয় পড়েব eবং বলা হেবঃ eটাi েতা 

েতামরা চাiেত।  

39. বলুন, েতামরা িক েভেব েদেখছ-যিদ আ াহ্ তা’আলা আমােক o আমার সংগীেদরেক ধব্ংস কেরন aথবা 

আমােদর িত দয়া কেরন, তেব কােফরেদরেক েক য ণাদায়ক শাি  েথেক র া করেব?  

3৯. বলুন, িতিন পরম করুণাময়, আমরা তােত িবশব্াস রািখ eবং ারi uপর ভরসা কির। স রi েতামরা জানেত 

পারেব, েক কা  পথ- তায় আেছ।  

41. বলুন, েতামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ েতামােদর পািন ভূগের্ভর গভীের চেল যায়, তেব েক েতামােদরেক সরবরাহ 

করেব পািনর ে াতধারা?   

79. আল্ কলম 

2. নূন। শপথ কলেমর eবং েসi িবষেয়র যা তারা িলিপব  কের,  

3. আপনার পালনকর্তার aনু েহ আপিন u াদ নন।  

4. আপনার জে  aব i রেয়েছ aেশষ পুর ার।  

5. আপিন aব i মহান চিরে র aিধকারী।  

6. স রi আপিন েদেখ িনেবন eবং তারাo েদেখ িনেব।  

7. েক েতামােদর মে  িবকার ।  

8. আপনার পালনকর্তা ভাল জােনন েক ার পথ েথেক িবচুয্ত হেয়েছ eবং িতিন জােনন যারা সৎপথ া ।  

9. aতeব, আপিন িম ােরাপকারীেদর আনুগতয্ করেবন না।  

৯. তারা চায় যিদ আপিন নমনীয় হন, তেব তারাo নমনীয় হেব।  

21. েয aিধক শপথ কের, েয লাি ত, আপিন তার আনুগতয্ করেবন না।  

22. েয প ােত িন া কের eেকর কথা aপেরর িনকট লািগেয় িফের।  

23. েয ভাল কােজ বাধা েদয়, েস সীমালংঘন কের, েস পািপ ,  
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24. কেঠার সব্ভাব, তদুপির কুখয্াত;  

25. e কারেণ েয, েস ধন-স দ o স ান স িতর aিধকারী।  

26. তার কােছ আমার আয়াত পাঠ করা হেল েস বেল; েসকােলর uপকথা।  

27. আিম তার নািসকা দািগেয় িদব।  

28. আিম তােদরেক পরী া কেরিছ, েযমন পরী া কেরিছ u ানoয়ালােদর, যখন তারা শপথ কেরিছল েয, সকােল 

বাগােনর ফল আহরণ করেব,  

29. iনশাআ াহ্ না বেল।  

2৯. aতঃপর আপনার পালনকর্তার প  েথেক বাগােন eক িবপদ eেস পিতত হেলা। যখন তারা িনি ত িছল।  

31. ফেল সকাল প  হেয় েগল িছ িবি  তৃণসম।  

32. সকােল তারা eেক aপরেক েডেক বলল,  

33. েতামরা যিদ ফল আহরণ করেত চাo, তেব সকাল সকাল ে েত চল।  

34. aতঃপর তারা চলল িফসিফস কের কথা বলেত বলেত,  

35. a  েযন েকান িমসকীন ি  েতামােদর কােছ বাগােন েবশ করেত না পাের।  

36. তারা সকােল লািফেয় লািফেয় সেজাের রoয়ানা হল।  

37. aতঃপর যখন তারা বাগান েদখল, তখন বললঃ আমরা েতা পথ ভূেল েগিছ।  

38. বরং আমরা েতা কপালেপাড়া,  

39. তােদর u ম ি  বললঃ আিম িক েতামােদরেক বিলিন? eখনo েতামরা আ াহ তা’আলার পিব তা বর্ণনা করেছা 

না েকন?  

3৯. তারা বললঃ আমরা আমােদর পালনকর্তার পিব তা েঘাষণা করিছ, িনি তi আমরা সীমালংঘনকারী িছলাম।  

41. aতঃপর তারা eেক aপরেক ভৎর্সনা করেত লাগল।  
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42. তারা বললঃ হায়! দুের্ভাগ আমােদর আমরা িছলাম সীমািত মকারী।  

43. স বতঃ আমােদর পালনকর্তা পিরবের্ত eর চাiেত u ম বাগান আমােদরেক িদেবন। আমরা আমােদর পালনকর্তার 

কােছ আশাবাদী।  

44. শাি  eভােবi আেস eবং পরকােলর শাি  আরo গুরুতর; যিদ তারা জানত!  

45. েমা াকীেদর জে  তােদর পালনকর্তার কােছ রেয়েছ েনয়ামেতর জা াত।  

46. আিম িক আ াবহেদরেক aপরাধীেদর ায় গ  করব?  

47. েতামােদর িক হল ? েতামরা েকমন িস া  িদ ?  

48. েতামােদর িক েকান িকতাব আেছ, যা েতামরা পাঠ কর।  

49. তােত েতামরা যা পছ  কর, তাi পাo?  

4৯. না েতামরা আমার কাছ েথেক েকয়ামত প  বলবৎ েকান শপথ িনেয়ছ েয, েতামরা তাi পােব যা েতামরা িস া  

করেব?  

51. আপিন তােদরেক িজ াসা করুন তােদর েক e িবষেয় দািয়তব্শীল?  

52. না তােদর েকান শরীক uপা  আেছ? থাকেল তােদর শরীক uপা েদরেক uপি ত করুক যিদ তারা সতয্বাদী হয়।  

53. েগাছা প  পা েখালার িদেনর কথা রণ কর, েসিদন তােদরেক েসজদা করেত আহবান জানােনা হেব, aতঃপর 

তারা স ম হেব না।  

54. তােদর দৃি  aবনত থাকেব; তারা লা না  হেব, aথচ যখন তারা সু  o সব্াভািবক aব ায় িছল, তখন 

তােদরেক েসজদা করেত আহবান জানােনা হত।  

55. aতeব, যারা ei কালামেক িম া বেল, তােদরেক আমার হােত েছেড় িদন, আিম eমন ধীের ধীের তােদরেক 

জাহা ােমর িদেক িনেয় যাব েয, তারা জানেত পারেব না।  

56. আিম তােদরেক সময় েদi। িন য় আমার েকৗশল মজবুত।  

57. আপিন িক তােদর কােছ পাির িমক চান? যার ফেল তােদর uপর জিরমানার েবাঝা পড়েছ?  
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58. না তােদর কােছ গায়েবর খবর আেছ? aতঃপর তারা তা িলিপব  কের।  

59. আপিন আপনার পালনকর্তার আেদেশর aেপ ায় সবুর করুন eবং মাছoয়ালা iuনুেসর মত হেবন না, যখন েস 

দুঃখাকুল মেন ার্থনা কেরিছল।  

5৯. যিদ তার পালনকর্তার aনু হ তােক সামাল না িদত, তেব েস িনি ত aব ায় জনশু  া ের িনি  হত।  

61. aতঃপর তার পালনকর্তা তােক মেনানীত করেলন eবং তােক সৎকর্মীেদর a র্ভু  কের িনেলন।  

62. কােফররা যখন েকারআন শুেন, তখন তারা তােদর দৃি  দব্ারা েযন আপনােক আছাড় িদেয় েফেল িদেব eবং তারা 

বেলঃ েস েতা eকজন পাগল।  

63. aথচ ei েকারআন েতা িবশব্জগেতর জে  uপেদশ ছাড়া আর িকছু নয়।   

7৯. আল্ হাকব্কব্াহ 

2. সুিনি ত িবষয়।  

3. সুিনি ত িবষয় িক?  

4. আপিন িক িকছু জােনন, েসi সুিনি ত িবষয় িক?  

5. আদ o সামুদ েগা  মহা লয়েক িম া বেলিছল।  

6. aতঃপর সমুদ েগা েক ধব্ংস করা হেয়িছল eক লয়ংকর িবপ য় দব্ারা।  

7. eবং আদ েগা েক ধব্ংস করা হেয়িছল eক চ  ঝ াবা ,  

8. যা িতিন বািহত কেরিছেলন তােদর uপর সাত রাি  o আট িদবস প  aিবরাম। আপিন তােদরেক েদখেতন েয, 

তারা aসার েখজুর কাে র ায় ভূপািতত হেয় রেয়েছ।  

9. আপিন তােদর েকান aি তব্ েদখেত পান িক?  

৯. েফরাuন, ার পূরব্বর্তীরা eবং uে  যাoয়া জনপদবাসীরা গুরুতর পাপ কেরিছল।  

21. তারা তােদর পালনকর্তার রসূলেক aমা  কেরিছল। ফেল িতিন তােদরেক কেঠারহে  পাকড়াo করেলন।  

22. যখন জেলা াস হেয়িছল, তখন আিম েতামােদরেক চল  েনৗযােন আেরাহণ কিরেয়িছলাম।  
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23. যােত e ঘটনা েতামােদর জে  রনীয় িবষয় eবং কান eটােক uপেদশ হেণর uপেযাগী রূেপ হণ কের।  

24. যখন িশংগায় ফুৎকার েদয়া হেব-eকিট মা  ফুৎকার  

25. eবং পৃিথবী o পরব্তমালা uে ািলত হেব o চুর্ণ-িবচুর্ণ কের েদয়া হেব,  

26. েসিদন েকয়ামত সংঘিটত হেব।  

27. েসিদন আকাশ িবদীর্ণ হেব o িবি  হেব।  

28. eবং েফেরশতাগণ আকােশর া েদেশ থাকেব o আট জন েফেরশতা আপনার পালনকর্তার আরশেক তােদর uের্ধব্ 

বহন করেব।  

29. েসিদন েতামােদরেক uপি ত করা হেব। েতামােদর েকান িকছু েগাপন থাকেব না। 

2৯. aতঃপর যার আমলনামা ডান হােত েদয়া হেব, েস বলেবঃ নাo, েতামরাo আমলনামা পেড় েদখ।  

31. আিম জানতাম েয, আমােক িহসােবর স ুখীন হেত হেব।  

32. aতঃপর েস সুখী জীবন-যাপন করেব,  

33. সুu  জা ােত।  

34. তার ফলসমূহ aবনিমত থাকেব নাগােলর মে ।  

35. িবগত িদেন েতামরা যা ে রণ কেরিছেল, তার িতদােন েতামরা খাo eবং পান কর তৃি  সহকাের।  

36. যার আমলনামা তার বাম হােত েদয়া হেব, েস বলেবঃ হায় আমায় যিদ আমার আমল নামা না েদয়া হেতা।  

37. আিম যিদ না জানতাম আমার িহসাব!  

38. হায়, আমার মৃতুয্i যিদ েশষ হত।  

39. আমার ধন-স দ আমার েকান uপকাের আসল না।  

3৯. আমার মতাo বরবাদ হেয় েগল।  

41. েফেরশতােদরেক বলা হেবঃ ধর eেক গলায় েবিড় পিড়েয় দাo, 
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42. aতঃপর িনে প কর জাহা ােম।  

43. aতঃপর তােক শৃ িলত কর স র গজ দীর্ঘ eক িশকেল।  

44. িন য় েস মহান আ াহ্েত িবশব্াসী িছল না।  

45. eবং িমসকীনেক আহা  িদেত uৎসািহত করত না।  

46. aতeব, আজেকর িদন eখােন তার েকান সুহৃদ নাi।  

47. eবং েকান খা  নাi, ত-িনঃসৃত পুজঁ  তীত।  

48. েগানাহ্গার তীত েকu eটা খােব না।  

49. েতামরা যা েদখ, আিম তার শপথ করিছ।  

4৯. eবং যা েতামরা েদখ না, তারo। 

51. িন য়i ei েকারআন eকজন স ািনত রসূেলর আনীত।  

52. eবং eটা েকান কিবর কালাম নয়; েতামরা কমi িবশব্াস কর।  

53. eবং eটা েকান aতীি য়বাদীর কথা নয়; েতামরা কমi aনুধাবন কর।  

54. eটা িবশব্পালনকর্তার কাছ েথেক aবতীর্ণ।  

55. েস যিদ আমার নােম েকান কথা রচনা করত,  

56. তেব আিম তার দি ণ হাত ধের েফলতাম, 

57. aতঃপর েকেট িদতাম তার ীবা। 

58. েতামােদর েকu তােক র া করেত পারেত না।  

59. eটা েখাদাভীরুেদর জে  aব i eকিট uপেদশ।  

5৯. আিম জািন েয, েতামােদর মে  েকu েকu িম ােরাপ করেব। 

61. িন য় eটা কােফরেদর জে  aনুতােপর কারণ।  
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62. িন য় eটা িনি ত সতয্।  

63. aতeব, আপিন আপনার মহান পালনকর্তার নােমর পিব তা বর্ননা করুন।   

81. আল্ মা’আিরজ 

2. eক াি  চাiল, েসi আযাব সংঘিটত েহাক যা aবধািরত-  

3. কােফরেদর জে , যার িতেরাধকারী েকu েনi।  

4. তা আসেব আ াহ্ তা’আলার প  েথেক, িযিন সমু ত মর্তবার aিধকারী।  

5. েফেরশতাগণ eবং রূহ আ াহ্ তা’আলার িদেক uর্ধব্গামী হয় eমন eকিদেন, যার পিরমাণ প াশ হাজার বছর।  

6. aতeব, আপিন u ম সবুর করুন।  

7. তারা ei আযাবেক সুদূরপরাহত মেন কের,  

8. আর আিম eেক আস  েদখিছ।  

9. েসিদন আকাশ হেব গিলত তামার মত।  

৯. eবং পরব্তসমূহ হেব রি ন পশেমর মত,  

21. ব  ব র খবর িনেব না।  

22. যিদo eেক aপরেক েদখেত পােব। েসিদন েগানাহগার ি  পনসব্রূপ িদেত চাiেব তার স ান-স িতেক,  

23. তার ীেক, তার াতােক,  

24. তার েগা ীেক, যারা তােক আ য় িদত।  

25. eবং পৃিথবীর সবিকছুেক, aতঃপর িনেজেক র া করেত চাiেব।  

26. কখনi নয়। িন য় eটা েলিলহান aি ।  

27. যা চামড়া তুেল িদেব। 

 28. েস েসi ি েক ডাকেব েয সেতয্র িত পৃ দর্শন কেরিছল o িবমুখ হেয়িছল।  
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29. স দ পু ীভূত কেরিছল, aতঃপর আগিলেয় েরেখিছল। 

2৯. মানুষ েতা সৃিজত হেয়েছ aিতশয় aি রিচ  রূেপ।  

31. যখন তােক aিন  র্শ কের, তখন েস হা-হুতাশ কের।  

32. আর যখন ক াণ া  হয়, তখন কৃপণ হেয় যায়।  

33. তেব তারা সব্ত , যারা নামায আদায় কারী।  

34. যারা তােদর নামােয সারব্ িণক কােয়ম থােক।  

35. eবং যােদর ধন-স েদ িনর্ধািরত হক আেছ  

36. িভখারী o বি েতর  

37. eবং যারা িতফল িদবসেক সতয্ বেল িবশব্াস কের।  

38. eবং যারা তােদর পালনকর্তার শাি র স ের্ক ভীত-কি ত।  

39. িন য় তােদর পালনকর্তার শাি  েথেক িনঃশ া থাকা যায় না।  

3৯. eবং যারা তােদর েযৗন-a েক সংযত রােখ  

41. তােদর ী aথবা মািলকানাভূ  দাসীেদর ে িতত iহােত তারা িতর ত হেব না।  

42. aতeব, যারা eেদর ছাড়া a েক কামনা কের, তারাi সীমালংঘনকারী।  

43. eবং যারা তােদর আমানত o a ীকার র া কের  

44. eবং যারা তােদর সা য্দােন সরল-িন াবান  

45. eবং যারা তােদর নামােয য বান,  

46. তারাi জা ােত স ািনত হেব।  

47. aতeব, কােফরেদর িক হল েয, তারা আপনার িদেক uর্ধব্শব্ােস ছুেট আসেছ।  

48. ডান o বামিদক েথেক দেল দেল।  
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49. তােদর েতয্েকi িক আশা কের েয, তােক েনয়ামেতর জা ােত দািখল করা হেব?  

4৯. কখনi নয়, আিম তােদরেক eমন ব  দব্ারা সৃি  কেরিছ, যা তারা জােন।  

51. আিম শপথ করিছ uদয়াচল o a াচলসমূেহর পালনকর্তার, িন য়i আিম স ম!  

52. তােদর পিরবের্ত uকৃ তর মানুষ সৃি  করেত eবং eটা আমার সাে র aতীত নয়।  

53. aতeব, আপিন তােদরেক েছেড় িদন, তারা বাকিবত া o ীড়া-েকৗতুক করুক েসi িদবেসর স ুখীন হoয়া 

প , েয িদবেসর oয়াদা তােদর সােথ করা হে ।  

54. েস িদন তারা কবর েথেক তেবেগ েবর হেব-েযন তারা েকান eক ল য্ েলর িদেক ছুেট যাে ।  

55. তােদর দৃি  থাকেব aবনিমত; তারা হেব হীনতা । eটাi েসiিদন, যার oয়াদা তােদরেক েদয়া হত।   

82. নূহ 

2. আিম নূহেক ে রণ কেরিছলাম ার স দােয়র িত eকথা বেলঃ তুিম েতামার স দায়েক সতর্ক কর, তােদর িত 

মর্ম দ শাি  আসার আেগ।  

3. েস বললঃ েহ আমার স দায়! আিম েতামােদর জে   সতর্ককারী।  

4. e িবষেয় েয, েতামরা আ াহ্ তা’আলার iবাদত কর, ােক ভয় কর eবং আমার আনুগতয্ কর।  

5. আ াহ্ তা’আলা েতামােদর পাপসমূহ মা করেবন eবং িনির্দ  সময় প  aবকাশ িদেবন। িন য় আ াহ্ 

তা’আলার িনির্দ কাল যখন হেব, তখন aবকাশ েদয়া হেব না, যিদ েতামরা তা জানেত!  

6. েস বললঃ েহ আমার পালনকর্তা! আিম আমার স দায়েক িদবারাি  দাoয়াত িদেয়িছ;  

7. িক  আমার দাoয়াত তােদর পলায়নেকi বৃি  কেরেছ।  

8. আিম যতবারi তােদরেক দাoয়াত িদেয়িছ, যােত আপিন তােদরেক মা কেরন, ততবারi তারা কােন a িল 

িদেয়েছ, মুখম ল ব াবৃত কেরেছ, েজদ কেরেছ eবং খুব ঔ তয্ দর্শন কেরেছ।  

9. aতঃপর আিম তােদরেক কাে  দাoয়াত িদেয়িছ,  

৯. aতঃপর আিম েঘাষণা সহকাের চার কেরিছ eবং েগাপেন চুিপসাের বেলিছ।  
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21. aতঃপর বেলিছঃ েতামরা েতামােদর পালনকর্তার মা ার্থনা কর। িতিন aতয্  মাশীল।  

22. িতিন েতামােদর uপর aজ  বৃি ধারা েছেড় িদেবন,  

23. েতামােদর ধন-স দ o স ান-স িত বািড়েয় িদেবন, েতামােদর জে  u ান াপন করেবন eবং েতামােদর জে  

নদীনালা বািহত করেবন। 

24. েতামােদর িক হল েয, েতামরা আ াহ্ তা’আলার ে তব্ আশা করছ না।  

25. aথচ িতিন েতামােদরেক সৃি  কেরেছন প ায় েম।  

26. েতামরা িক ল য্ কর না েয, আ াহ্ িকভােব স  আকাশ ের ের সৃি  কেরেছন।  

27. eবং েসখােন চ েক েরেখেছন আেলারূেপ eবং সূ েক েরেখেছন দীপরূেপ।  

28. আ াহ্ তা’আলা েতামােদরেক মািট েথেক uদগত কেরেছন।  

29. aতঃপর তােত িফিরেয় িনেবন eবং আবার পুনরুি িবত করেবন।  

2৯. আ াহ্ তা’আলা েতামােদর জে  ভূিমেক কেরেছন িব ব্ত।  

31. যােত েতামরা চলােফরা কর শ  পেথ।  

32. নূহ বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আমার স দায় আমােক aমা  কেরেছ আর aনুসরণ করেছ eমন েলাকেক, 

যার ধন-স দ o স ান-স িত েকবল তার িতi বৃি  করেছ।  

33. আর তারা ভয়ানক চ া  করেছ।  

34. তারা বলেছঃ েতামরা েতামােদর uপা েদরেক তয্াগ কেরা না eবং তয্াগ কেরা না oয়াদ, সূয়া, iয়াগুছ, iয়াuক o 

নসরেক।  

35. aথচ তারা aেনকেক পথ  কেরেছ। aতeব আপিন জােলমেদর পথ তাi বািড়েয় িদন।  

36. তােদর েগানাহসমূেহর দরুন তােদরেক িনমি ত করা হেয়েছ, aতঃপর দািখল করা হেয়েছ জাহা ােম। aতঃপর 

তারা আ াহ্ তা’আলা তীত কাuেক সাহা কারী পায়িন।  

37. নূহ আরo বললঃ েহ আমার পালনকর্তা, আপিন পৃিথবীেত েকান কােফর গৃহবাসীেক েরহাi িদেবন না।  
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38. যিদ আপিন তােদরেক েরহাi েদন, তেব তারা আপনার বা ােদরেক পথ  করেব eবং জ  িদেত থাকেব েকবল 

পাপাচারী, কােফর।  

39. েহ আমার পালনকর্তা! আপিন আমােক, আমার িপতা-মাতােক, যারা মুিমন হেয় আমার গৃেহ েবশ কের- তােদরেক 

eবং মুিমন পুরুষ o মুিমন নারীেদরেক মা করুন eবং যােলমেদর েকবল ধব্ংসi বৃি  করুন।  

83. আল্ িজন 

2. বলুনঃ আমার িত oহী নািযল করা হেয়েছ েয, িজনেদর eকিট দল েকারআন বণ কেরেছ, aতঃপর তারা বেলেছঃ 

আমরা িব য়কর েকারআন বণ কেরিছ;  

3. যা সৎপথ দর্শন কের। ফেল আমরা তােত িবশব্াস াপন কেরিছ। আমরা কখনo আমােদর পালনকর্তার সােথ 

কাuেক শরীক করব না।  

4. eবং আরo িবশব্াস কির েয, আমােদর পালনকর্তার মহান ম াদা সবার uের্ধব্। িতিন েকান প ী হণ কেরনিন eবং 

ার েকান স ান েনi। 

5. আমােদর মে  িনেরব্ােধরা আ াহ্ তা’আলা স ের্ক বাড়াবািড়র কথাবার্তা বলত।  

6. aথচ আমরা মেন করতাম, মানুষ o িজন কখনo আ াহ্ তা’আলা স ের্ক িম া বলেত পাের না।  

7. aেনক মানুষ aেনক িজেনর আ য় িনত, ফেল তারা িজনেদর আ িরতা বািড়েয় িদত।  

8. তারা ধারণা করত, েযমন েতামরা মানেবরা ধারণা কর েয, মৃতুয্র পর আ াহ্ তা’আলা কখনo কাuেক পুনরুি ত 

করেবন না।  

9. আমরা আকাশ প েব ণ করিছ, aতঃপর েদখেত েপেয়িছ েয, কেঠার হরী o u ািপ  দব্ারা আকাশ পিরপূর্ণ।  

৯. আমরা আকােশর িবিভ  ািটেত সংবাদ বণাের্থ বসতাম। eখন েকu সংবাদ শুনেত চাiেল েস জল  u ািপ  ৎ 

েপেত থাকেত েদেখ।  

21. আমরা জািন না পৃিথবীবাসীেদর aম ল সাধন করা aভী , না তােদর পালনকর্তা তােদর ম ল সাধন করার i া 

রােখন।  

22. আমােদর েকu েকu সৎকর্মপরায়ণ eবং েকu েকu eরূপ নয়। আমরা িছলাম িবিভ  পেথ িবভ ।  
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23. আমরা বুঝেত েপেরিছ েয, আমরা পৃিথবীেত আ াহ্ তা’আলােক পরা  করেত পারব না eবং পলায়ন কেরo তােক 

aপারক করত পরব না।  

24. আমরা যখন সুপেথর িনের্দশ শুনলাম, তখন তােত িবশব্াস াপন করলাম। aতeব, েয তার পালনকর্তার িত িবশব্াস 

কের, েস েলাকসান o েজার-জবেরর আশংকা কের না।  

25. আমােদর িকছুসংখয্ক আ াবহ eবং িকছুসংখয্ক a ায়কারী। যারা আ াবহ হয়, তারা সৎপথ েবেছ িনেয়েছ।  

26. আর যারা a ায়কারী, তারা েতা জাহা ােমর i ন।  

27. আর ei তয্ােদশ করা হেয়েছ েয, তারা যিদ সতয্পেথ কােয়ম থাকত, তেব আিম তােদরেক চুর পািন বর্ষেণ িস  

করতাম।  

28. যােত e াপাের তােদরেক পরী া কির। প া ের েয ি  তার পালনকর্তার রণ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়, িতিন 

তােক uদীয়মান আযােব পিরচািলত করেবন।  

29. eবং ei oহীo করা হেয়েছ েয, মসিজদসমূহ আ াহ্ তা’আলােক রণ করার জ । aতeব, েতামরা আ াহ্ 

তা’আলার সােথ কাuেক েডেকা না।  

2৯. আর যখন আ াহ্ তা’আলার বা া ােক ডাকার জে  দ ায়মান হল, তখন aেনক িজন তার কােছ িভড় জমাল।  

31. বলুনঃ আিম েতা আমার পালনকর্তােকi ডািক eবং ার সােথ কাuেক শরীক কির না।  

32. বলুনঃ আিম েতামােদর িত সাধন করার o সুপেথ আনয়ন করার মািলক নi।  

33. বলুনঃ আ াহ্ তা’আলার কবল েথেক আমােক েকu র া করেত পারেব না eবং িতিন তীত আিম েকান 

আ য় ল পাব না।  

34. িক  আ াহ্ তা’আলার বাণী েপৗছােনা o ার পয়গাম চার করাi আমার কাজ। েয আ াহ্ o ার রসূলেক 

aমা  কের, তার জে  রেয়েছ জাহা ােমর aি । েসখান তারা িচরকাল থাকেব।  

35. eমনিক যখন তারা িত ত শাি  েদখেত পােব, তখন তারা জানেত পারেব, কার সাহা কারী দূরব্ল eবং কার 

সংখয্া কম।  

36. বলুনঃ আিম জািন না েতামােদর িত ত িবষয় আস  না আমার পালনকর্তা eর জে  েকান েময়াদ ি র কের 

েরেখেছন।  
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37. িতিন aদৃে র ানী। পর  িতিন aদৃে র ান কারo কােছ কাশ কেরন না।  

38. ার মেনানীত রসূল তীত। তখন িতিন তার aে  o প ােত হরী িনযু  কেরন  

39. যােত আ াহ্ তায়ালা েজেন েনন েয, রসূলগণ ােদর পালনকর্তার পয়গাম েপৗিছেয়েছন িক না। রসূলগেণর কােছ যা 

আেছ, তা ার ান-েগাচর। িতিন সবিকছুর সংখয্ার িহসাব রােখন।   

84. মুয্যাম্িমল 

2. েহ ব াবৃত,  

3. রাি েত দ ায়মান েহান িকছু aংশ বাদ িদেয়;  

4. aর্ধরাি  aথবা তদেপ া িকছু কম  

5. aথবা তদেপ া েবশী eবং েকারআন আবৃি  করুন সুিব  ভােব o ভােব।  

6. আিম আপনার িত aবতীর্ণ কেরিছ গুরুতব্পূর্ণ বাণী।  

7. িন য় iবাদেতর জে  রাি েত uঠা বৃি  দলেন সহায়ক eবং  u ারেণর aনুকূল।  

8. িন য় িদবাভােগ রেয়েছ আপনার দীর্ঘ কর্ম তা।  

9. আপিন আপনার পালনকর্তার নাম রণ করুন eবং eকা িচে  তােত ম  েহান।  

৯. িতিন পূরব্ o পি েমর aিধকর্তা। িতিন তীত েকান uপা  েনi। aতeব, ােকi হণ করুন কর্মিবধায়করূেপ।  

21. কােফররা যা বেল, তা সেতব্o আপিন সবুর করুন eবং সু রভােব তােদরেক পিরহার কের চলুন।  

22. িব -€বভেবর aিধকারী িম ােরাপকারীেদরেক আমার হােত েছেড় িদন eবং তােদরেক িকছু aবকাশ িদন।  

23. িন য় আমার কােছ আেছ িশকল o aি কু ।  

24. গল হ হেয় যায় eমন খা  eবং য ণাদায়ক শাি ।  

25. েযিদন পৃিথবী পরব্তমালা কি ত হেব eবং পরব্তসমূহ হেয় যােব বহমান বালুকা প।  
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26. আিম েতামােদর কােছ eকজন রসূলেক েতামােদর জে  সা ী কের ে রণ কেরিছ, েযমন ে রণ কেরিছলাম 

েফরাuেনর কােছ eকজন রসূল।  

27. aতঃপর েফরাuন েসi রসূলেক aমা  করল, ফেল আিম তােক কিঠন শাি  িদেয়িছ।  

28. aতeব, েতামরা িকরূেপ আ র া করেব যিদ েতামরা েসিদনেক aসব্ীকার কর, েযিদন বালকেক কের িদব বৃ ?  

29. েসিদন আকাশ িবদীর্ণ হেব। তার িত িত aব i বা বািয়ত হেব।  

2৯. eটা uপেদশ। aতeব, যার i া, েস তার পালনকর্তার িদেক পথ aবলমব্ন করুক।  

31. আপনার পালনকর্তা জােনন, আপিন iবাদেতর জে  দ ায়মান হন রাি র ায় দু’তৃতীয়াংশ, aর্ধাংশ o তৃতীয়াংশ 

eবং আপনার স ীেদর eকিট দলo দ ায়মান হয়। আ াহ্ িদবা o রাি  পিরমাপ কেরন। িতিন জােনন, েতামরা eর পূর্ণ 

িহসাব রাখেত পার না। aতeব িতিন েতামােদর িত মা পরায়ন হেয়েছন। কােজi েকারআেনর যতটুকু েতামােদর 
জে  সহজ, ততটুকু আবৃি  কর। িতিন জােনন েতামােদর মে  েকu েকu aসু  হেব, েকu েকu আ াহ্র aনু হ 

স ােন েদেশ-িবেদেশ যােব eবং েকu েকu আ াহ্র পেথ েজহােদ িল  হেব। কােজi েকারআেনর যতটুকু েতামােদর 

জে  সহজ ততটুকু আবৃি  কর। েতামরা নামায কােয়ম কর, যাকাত দাo eবং আ াহেক u ম ঋণ দাo। েতামরা 

িনেজেদর জে  যা িকছু aে  পাঠােব, তা আ াহ্র কােছ u ম আকাের eবং পুর ার িহেসেব বির্ধতরূেপ পােব। েতামরা 

আ াহ্র কােছ মা ার্থনা কর। িন য় আ াহ্ মাশীল, দয়ালূ।   

85. আল্ মু াস্িসর 

2. েহ চাদরাবৃত,  

3. uঠুন, সতর্ক করুন,  

4. আপন পালনকর্তার মাহা য্ েঘাষনা করুন,  

5. আপন েপাশাক পিব  করুন  

6. eবং aপিব তা েথেক দূের থাকুন।  

7. aিধক িতদােনর আশায় a েক িকছু িদেবন না।  

8. eবং আপনার পালনকর্তার uে েশ সবুর করুন।  
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9. েযিদন িশংগায় ফুকঁ  েদয়া হেব;  

৯. েসিদন হেব কিঠন িদন,  

21. কােফরেদর জে  eটা সহজ নয়।  

22. যােক আিম aন  কের সৃি  কেরিছ, তােক আমার হােত েছেড় িদন।  

23. আিম তােক িবপুল ধন-স দ িদেয়িছ।  

24. eবং সদা সংগী পু বর্গ িদেয়িছ,  

25. eবং তােক খুব স লতা িদেয়িছ।  

26. eরপরo েস আশা কের েয, আিম তােক আরo েবশী েদi।  

27. কখনi নয়। েস আমার িনদর্শনসমূেহর িবরু াচরণকারী।  

28. আিম স রi তােক শাি র পাহােড় আেরাহণ করাব।  

29. েস িচ া কেরেছ eবং মনঃি র কেরেছ,  

2৯. ধব্ংস েহাক েস, িকরূেপ েস মনঃি র কেরেছ!  

31. আবার ধব্ংস েহাক েস, িকরূেপ েস মনঃি র কেরেছ!  

32. েস আবার দৃি পাত কেরেছ,  

33. aতঃপর েস কুি ত কেরেছ o মুখ িবকৃত কেরেছ,  

34. aতঃপর পৃ দশন কেরেছ o aহংকার কেরেছ।  

35. eরপর বেলেছঃ eেতা েলাক পরসপরায় া  জাদু €ব নয়,  

36. eেতা মানুেষর uি  €ব নয়।  

37. আিম তােক দািখল করব aি েত।  

38. আপিন িক বুঝেলন aি  িক?  
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39. eটা a ত রাখেব না eবং ছাড়েবo না।  

3৯. মানুষেক দ  করেব।  

41. eর uপর িনেয়ািজত আেছ uিনশ জন েফেরশতা।  

42. আিম জাহা ােমর ত াবধায়ক েফেরশতাi েরেখিছ। আিম কােফরেদরেক পরী া করার জে i তার ei সংখয্া 

কেরিছ-যােত িকতাবীরা দৃঢ়িবশব্াসী হয়, মুিমনেদর ঈমান বৃি  পায় eবং িকতাবীরা o মুিমনগণ সে হ েপাষণ না কের 

eবং যােত যােদর a ের েরাগ আেছ, তারা eবং কােফররা বেল েয, আ াহ্ eর দব্ারা িক েবাঝােত েচেয়েছন। 

eমিনভােব আ াহ্ যােক i া পথ  কেরন eবং যােক i া সৎপেথ চালান। আপনার পালনকর্তার বািহনী স ের্ক 
eকমা  িতিনi জােনন eটা েতা মানুেষর জে  uপেদশ €ব নয়।  

43. কখনi নয়। চে র শপথ,  

44. শপথ রাি র যখন তার aবসান হয়,  

45. শপথ ভাতকােলর যখন তা আেলােকা ািসত হয়,  

46. িন য় জাহা াম গুরুতর িবপদসমূেহর a তম,  

47. মানুেষর জে  সতর্ককারী।  

48. েতামােদর মে  েয সামেন a সর হয় aথবা প ােত থােক।  

49. েতয্ক ি  তার কৃতকের্মর জ  দায়ী;  

4৯. িক  ডানিদক রা,  

51. তারা থাকেব জা ােত eবং পরসপের িজ াসাবাদ করেব।  

52. aপরাধীেদর স ের্ক  

53. বলেবঃ েতামােদরেক িকেস জাহা ােম নীত কেরেছ?  

54. তারা বলেবঃ আমরা নামায পড়তাম না,  

55. aভাব েক আহা  িদতাম না,  
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56. আমরা সমােলাচকেদর সােথ সমােলাচনা করতাম।  

57. eবং আমরা িতফল িদবসেক aসব্ীকার করতাম।  

58. আমােদর মৃতুয্ প ।  

59. aতeব, সুপািরশকারীেদর সুপািরশ তােদর েকান uপকাের আসেব না।  

5৯. তােদর িক হল েয, তারা uপেদশ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়?  

61. েযন তারা iত তঃ িবি  গর্দভ।  

62. হ েগােলর কারেণ পলায়নপর।  

63. বরং তােদর েতয্েকi চায় তােদর েতয্কেক eকিট u ু   েদয়া েহাক।  

64. কখনo না, বরং তারা পরকালেক ভয় কের না।  

65. কখনo না, eটা েতা uপেদশ মা ।  

66. aতeব, যার i া, েস eেক রণ করুক।  

67. তারা রণ করেব না, িক  যিদ আ াহ্ চান। িতিনi ভেয়র েযাগয্ eবং মার aিধকারী। 

86. আল্ েকব্য়ামাহ 

2. আিম শপথ কির েকয়ামত িদবেসর,  

3. আরo শপথ কির েসi মেনর, েয িনেজেক িধ ার েদয়-  

4. মানুষ িক মেন কের েয আিম তার aি সমূহ eকি ত করব না?  

5. পর  আিম তার aংগুিলগুেলা প  সিঠকভােব সি েবিশত করেত স ম।  

6. বরং মানুষ তার ভিব ত জীবেনo ধৃ তা করেত চায়  

7. েস  কের-েকয়ামত িদবস কেব?  

8. যখন দৃি  চমেক যােব,  
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9. চ  েজয্ািতহীন হেয় যােব।  

৯. eবং সূ  o চ েক eকি ত করা হেব-  

21. েস িদন মানুষ বলেবঃ পলায়েনর জায়গা েকাথায় ? 

22. না েকাথাo আ য় ল েনi।  

23. আপনার পালনকর্তার কােছi েসিদন াi হেব।  

24. েসিদন মানুষেক aবিহত করা হেব েস যা সামেন ে রণ কেরেছ o প ােত েছেড় িদেয়েছ।  

25. বরং মানুষ িনেজi তার িনেজর স ের্ক চ মান।  

26. যিদo েস তার aজুহাত েপশ করেত চাiেব।  

27. তাড়াতািড় িশেখ েনয়ার জে  আপিন ত oহী আবৃি  করেবন না।  

28. eর সংর ণ o পাঠ আমারi দািয়তব্।  

29. aতঃপর আিম যখন তা পাঠ কির, তখন আপিন েসi পােঠর aনুসরণ করুন।  

2৯. eরপর িবশদ বর্ণনা আমারi দািয়তব্।  

31. কখনo না, বরং েতামরা পাির্থব জীবনেক ভালবাস  

32. eবং পরকালেক uেপ া কর।  

33. েসিদন aেনক মুখম ল u ল হেব।  

34. তারা তার পালনকর্তার িদেক তািকেয় থাকেব।  

35. আর aেনক মুখম ল েসিদন uদাস হেয় পড়েব।  

36. তারা ধারণা করেব েয, তােদর সােথ েকামর-ভাঙগা আচরণ করা হেব।  

37. কখনo না, যখন াণ ক াগত হেব।  

38. eবং বলা হেব, েক তােক র া করেব।  
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39. eবং েস মেন করেব েয, িবদােয়র ণ eেস েগেছ।  

3৯. eবং পােয়র সােথ পা জিড়ত হেয় যােব।  

41. েসিদন, আপনার পালনকর্তার িনকট সবিকছু নীত হেব।  

42. েস িবশব্াস কেরিন eবং নামায পেড়িন;  

43. পর  িম ােরাপ কেরেছ o পৃ  দর্শন কেরেছ।  

44. aতঃপর েস দ ভের পিরবার-পিরজেনর িনকট িফের িগেয়েছ।  

45. েতামার দুের্ভােগর uপর দুের্ভাগ।  

46. aতঃপর েতামার দুের্ভােগর uপর দূের্ভাগ।  

47. মানুষ িক মেন কের েয, তােক eমিন েছেড় েদয়া হেব?  

48. েস িক িলত বী  িছল না?  

49. aতঃপর েস িছল র িপ , aতঃপর আ াহ্ তােক সৃি  কেরেছন eবং সুিব  কেরেছন।  

4৯. aতঃপর তা েথেক সৃি  কেরেছন যুগল নর o নারী।  

51. তবুo িক েসi আ াহ্ মৃতেদরেক জীিবত করেত স ম নন?   

87. আদ-দাহ্র 

2. মানুেষর uপর eমন িকছু সময় aিতবািহত হেয়েছ যখন েস uে খেযাগয্ িকছু িছল না।  

3. আিম মানুষেক সৃি  কেরিছ িম  শু িব  েথেক-eভােব েয, তােক পরী া করব aতঃপর তােক কের িদেয়িছ বণ 

o দৃি শি স ।  

4. আিম তােক পথ েদিখেয় িদেয়িছ। eখন েস হয় কৃত  হয়, না হয় aকৃত  হয়।  

5. আিম aিবশব্াসীেদর জে  ত েরেখিছ িশকল, েবিড় o জব্িলত aি ।  

6. িন য়i সৎকর্মশীলরা পান করেব কাফুর িমি ত পানপা ।  
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7. eটা eকটা ঝরণা, যা েথেক আ াহ্র বা াগণ পান করেব-তারা eেক বািহত করেব।  

8. তারা মানত পূর্ণ কের eবং েসিদনেক ভয় কের, েযিদেনর aিন  হেব সুদূর সারী। 

9. তারা আ াহ্র ে েম aভাব , eতীম o ব ীেক আহা  দান কের।  

৯. তারা বেলঃ েকবল আ াহ্র স ি র জে  আমরা েতামােদরেক আহা  দান কির eবং েতামােদর কােছ েকান 

িতদান o কৃত তা কামনা কির না।  

21. আমরা আমােদর পালনকর্তার তরফ েথেক eক ভীিত দ ভয়ংকর িদেনর ভয় রািখ।  

22. aতঃপর আ াহ্ তােদরেক েসিদেনর aিন  েথেক র া করেবন eবং তােদরেক িদেবন সজীবতা o আন ।  

23. eবং তােদর সবেরর িতদােন তােদরেক িদেবন জা াত o েরশমী েপাশাক।  

24. তারা েসখােন িসংহাসেন েহলান িদেয় বসেব। েসখােন েরৗ  o €শতয্ aনুভব করেব না।  

25. তার বৃ ছায়া তােদর uপর ঝুেকঁ  থাকেব eবং তার ফলসমূহ তােদর আয় াধীন রাখা হেব।  

26. তােদরেক পিরেবশন করা হেব রূপার পাে  eবং িটেকর মত পানপাে ।  

27. রূপালী িটক পাে -পিরেবশনকারীরা তা পিরমাপ কের পূর্ণ করেব।  

28. তােদরেক েসখােন পান করােনা হেব ’যানজাবীল’ িমি ত পানপা ।  

29. eটা জা াতি ত ’সালসাবীল’ নামক eকিট ঝরণা।  

2৯. তােদর কােছ েঘারােফরা করেব িচর িকেশারগণ। আপিন তােদরেক েদেখ মেন করেবন েযন িবি  মিন-মু া।  

31. আপিন যখন েসখােন েদখেবন, তখন েনয়ামতরািজ o িবশাল রাজয্ েদখেত পােবন।  

32. তােদর আবরণ হেব িচকন সবুজ েরশম o েমাটা সবুজ েরশম eবং তােদরেক পিরধান কেরােনা হেব েরৗ  িনির্মত 

কংকণ eবং তােদর পালনকর্তা তােদরেক পান করােবন ’শরাবান-তহুরা’।  

33. eটা েতামােদর িতদান। েতামােদর েচ া সব্ীকৃিত লাভ কেরেছ।  

34. আিম আপনার িত প ায় েম েকারআন নািযল কেরিছ।  
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35. aতeব, আপিন আপনার পালনকর্তার আেদেশর জে  €ধ  সহকাের aেপ া করুন eবং oেদর ম কার েকান 

পািপ  কােফেরর আনুগতয্ করেবন না।  

36. eবং সকাল-স য্ায় আপন পালনকর্তার নাম রণ করুন।  

37. রাি র িকছু aংেশ ার uে েশ িসজদা করুন eবং রাি র দীর্ঘ সময় ার পিব তা বর্ণনা করুন।  

38. িন য় eরা পাির্থব জীবনেক ভালবােস eবং eক কিঠন িদবসেক প ােত েফেল রােখ।  

39. আিম তােদরেক সৃি  কেরিছ eবং মজবুত কেরিছ তােদর গঠন। আিম যখন i া করব, তখন তােদর পিরবের্ত 

তােদর aনুরূপ েলাক আনব।  

3৯. eটা uপেদশ, aতeব যার i া হয় েস তার পালনকর্তার পথ aবলমব্ন করুক।  

41. আ াহ্র aিভ ায় িতেরেক েতামরা a  েকান aিভ ায় েপাষণ করেব না। আ াহ্ সরব্  াময়।  

42. িতিন যােক i া ার রহমেত দািখল কেরন। আর যােলমেদর জে  েতা ত েরেখেছন মর্ম দ শাি ।   

88. আল্ মুরসালাত 

2. ক ােণর জে  ে িরত বা র শপথ,  

3. সেজাের বািহত ঝিটকার শপথ,  

4. স াল ারী বা র শপথ  

5. েমঘপু  িবি কারী বা র শপথ eবং  

6. oহী িনেয় aবতরণকারী েফেরশতাগেণর শপথ-  

7. oযর-আপি র aবকাশ না রাখার জে  aথবা সতর্ক করার জে ।  

8. িন য়i েতামােদরেক দ  oয়াদা বা বািয়ত হেব।  

9. aতঃপর যখন ন সমুহ িনরব্ািপত হেব,  

৯. যখন আকাশ িবদীর্ণ হেব,  
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21. যখন পরব্তমালােক uিড়েয় েদয়া হেব eবং  

22. যখন রসূলগেণর eকি ত হoয়ার সময় িনরূিপত হেব,  

23. eসব িবষয় েকান িদবেসর জে  িগত রাখা হেয়েছ?  

24. িবচার িদবেসর জ ।  

25. আপিন জােনন িবচার িদবস িক?  

26. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

27. আিম িক পূরব্বর্তীেদরেক ধব্ংস কিরিন?  

28. aতঃপর তােদর প ােত ে রণ করব পরবর্তীেদরেক।  

29. aপরাধীেদর সােথ আিম eরূপi কের থািক।  

2৯. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

31. আিম িক েতামােদরেক তু  পািন েথেক সৃি  কিরিন?  

32. aতঃপর আিম তা েরেখিছ eক সংরি ত আধাের,  

33. eক িনির্দ কাল প ,  

34. aতঃপর আিম পিরিমত আকাের সৃি  কেরিছ, আিম কত স ম া?  

35. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

36. আিম িক পৃিথবীেক সৃি  কিরিন ধারণকািরণীরূেপ,  

37. জীিবত o মৃতেদরেক?  

38. আিম তােত াপন কেরিছ মজবুত সুu  পরব্তমালা eবং পান কিরেয়িছ েতামােদরেক তৃ া িনবারণকারী সুেপয় 

পািন।  

39. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  
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3৯. চল েতামরা তারi িদেক, যােক েতামরা িম া বলেত।  

41. চল েতামরা িতন কু লীিবিশ  ছায়ার িদেক,  

42. েয ছায়া সুিনিবড় নয় eবং aি র u াপ েথেক র া কের না।  

43. eটা a ািলকা সদৃশ বৃহৎ িলংগ িনে প করেব।  

44. েযন েস পীতবর্ণ uঠে ণী।  

45. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

46. eটা eমন িদন, েযিদন েকu কথা বলেব না।  

47. eবং কাuেক তoবা করার aনুমিত েদয়া হেব না।  

48. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

49. eটা িবচার িদবস, আিম েতামােদরেক eবং েতামােদর পূরব্বর্তীেদরেক eকি ত কেরিছ।  

4৯. aতeব, েতামােদর েকান aপেকৗশল থাকেল তা েয়াগ কর আমার কােছ।  

51. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

52. িন য় েখাদাভীরুরা থাকেব ছায়ায় eবং নদীসমূেহ-  

53. eবং তােদর বাি ত ফল-মূেলর মে ।  

54. বলা হেবঃ েতামরা যা করেত তার িবিনমেয় তৃি র সােথ পানাহার কর।  

55. eভােবi আিম সৎকর্মশীলেদরেক পুর ত কের থািক।  

56. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

57. কােফরগণ, েতামরা িকছুিদন েখেয় নাo eবং েভাগ কের নাo। েতামরা েতা aপরাধী।  

58. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

59. যখন তােদরেক বলা হয়, নত হo, তখন তারা নত হয় না।  
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5৯. েসিদন িম ােরাপকারীেদর দুের্ভাগ হেব।  

61. eখন েকান কথায় তারা eরপর িবশব্াস াপন করেব?   

“পারা 41” 

89. আন্-নাবা 

2. তারা পরসপের িক িবষেয় িজ াসাবাদ করেছ?  

3. মহা সংবাদ স ের্ক,  

4. েয স ের্ক তারা মতাৈনকয্ কের।  

5. না, স রi তারা জানেত পারেব,  

6. aতঃপর না, সতব্র তারা জানেত পারেব।  

7. আিম িক কিরিন ভূিমেক িব ত।  

8. eবং পরব্তমালােক েপেরেকর মত কের? 

9. আিম েতামােদরেক েজাড়া েজাড়া সৃি  কেরিছ,  

৯. েতামােদর িন ােক কেরিছ াি  দূরকারী,  

21. রাি েক কেরিছ আবরণ।  

22. িদনেক কেরিছ জীিবকা aর্জেনর সময়,  

23. িনর্মান কেরিছ েতামােদর মাথার uপর মজবুত স -আকাশ।  

24. eবং eকিট u ল দীপ সৃি  কেরিছ।  

25. আিম জলধর েমঘমালা েথেক চুর বৃি পাত কির,  

26. যােত ত ারা uৎপ  কির শ , uি দ।  

27. o পাতাঘন u ান।  
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28. িন য় িবচার িদবস িনর্ধািরত রেয়েছ।  

29. েযিদন িশংগায় ফুকঁ  েদয়া হেব, তখন েতামরা দেল দেল সমাগত হেব।  

2৯. আকাশ িবদীর্ণ হেয়; তােত বহু দরজা সৃি  হেব।  

31. eবং পরব্তমালা চািলত হেয় মরীিচকা হেয় যােব।  

32. িন য় জাহা াম তী ায় থাকেব,  

33. সীমালংঘনকারীেদর আ য় লরূেপ। 

34. তারা েসখান শতা ীর পর শতা ী aব ান করেব।  

35. েসখান তারা েকান শীতল eবং পানীয় আসব্াদন করেব না;  

36. িক  ফুট  পািন o পূজঁ  পােব।  

37. পিরপূর্ণ িতফল িহেসেব।  

38. িন য় তারা িহসাব-িনকাশ আশা করত না।  

39. eবং আমার আয়াতসমূেহ পুেরাপুির িম ােরাপ করত।  

3৯. আিম সবিকছুi িলিপব  কের সংরি ত কেরিছ।  

41. aতeব, েতামরা আসব্াদন কর, আিম েকবল েতামােদর শাি i বৃি  করব।  

42. পরেহযগারেদর জে  রেয়েছ সাফ ।  

43. u ান, আ র,  

44. সমবয় া, পূর্ণেযৗবনা তরুণী।  

45. eবং পূর্ণ পানপা ।  

46. তারা েসখান aসার o িম া বাকয্ শুনেব না।  

47. eটা আপনার পালনকর্তার তরফ েথেক যেথািচত দান,  
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48. িযিন নেভাম ল, ভূম ল o eতuভেয়র ম বর্তী সবিকছুর পালনকর্তা, দয়াময়, েকu ার সােথ কথার aিধকারী 

হেব না।  

49. েযিদন রূহ্ o েফেরশতাগণ সািরব ভােব াড়ােব। দয়াময় আ াহ্ যােক aনুমিত িদেবন, েস িতত েকu কথা 

বলেত পারেব না eবং েস সতয্কথা বলেব।  

4৯. ei িদবস সতয্। aতঃপর যার i া, েস তার পালনকর্তার কােছ িঠকানা €তরী করুক।  

51. আিম েতামােদরেক আস  শাি  স ের্ক সতর্ক করলাম, েযিদন মানুষ েতয্  করেব যা েস সামেন ে রণ কেরেছ 

eবং কােফর বলেবঃ হায়, আফেসাস-আিম যিদ মািট হেয় েযতাম।  

8৯. আন্নিযআ’ত 

2. শপথ েসi েফেরশতাগেণর, যারা ডুব িদেয় আ াuৎপাটন কের,  

3. শপথ তােদর, যারা আ ার াধন খুেল েদয় মৃদুভােব;  

4. শপথ তােদর, যারা স রণ কের তগিতেত,  

5. শপথ তােদর, যারা তগিতেত a সর হয় eবং  

6. শপথ তােদর, যারা সকল কর্মিনরব্াহ কের-েকয়ামত aব i হেব।  

7. েযিদন কি ত করেব কি তকারী,  

8. aতঃপর প ােত আসেব প াদগামী; 

9. েসিদন aেনক হৃদয় ভীত-িবহবল হেব।  

৯. তােদর দৃি  নত হেব।  

21. তারা বেলঃ আমরা িক uলেটা পােয় তয্াবির্তত হবi-  

22. গিলত aি  হেয় যাoয়ার পরo?  

23. তেব েতা e তয্াবর্তন সরব্নাশা হেব!  

24. aতeব, eটা েতা েকবল eক মহা-নাদ,  
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25. তখনi তারা ময়দােন আিবর্ভূত হেব।  

26. মূসার বৃ া  আপনার কােছ েপৗেছেছ িক?  

27. যখন তার পালনকর্তা তােক পিব  তুয়া u কায় আহবান কেরিছেলন,  

28. েফরাuেনর কােছ যাo, িন য় েস সীমালংঘন কেরেছ।  

29. aতঃপর বলঃ েতামার পিব  হoয়ার আ হ আেছ িক?  

2৯. আিম েতামােক েতামার পালনকর্তার িদেক পথ েদখাব, যােত তুিম তােক ভয় কর।  

31. aতঃপর েস তােক মহা-িনদর্শন েদখাল।  

32. িক  েস িম ােরাপ করল eবং aমা  করল।  

33. aতঃপর েস িতকার েচ ায় ান করল।  

34. েস সকলেক সমেবত করল eবং সেজাের আহবান করল,  

35. eবং বললঃ আিমi েতামােদর েসরা পালনকর্তা।  

36. aতঃপর আ াহ্ তােক পরকােলর o iহকােলর শাি  িদেলন।  

37. েয ভয় কের তার জে  aব i eেত িশ া রেয়েছ।  

38. েতামােদর সৃি  aিধক কিঠন না আকােশর, যা িতিন িনর্মাণ কেরেছন?  

39. িতিন eেক u  কেরেছন o সুিব  কেরেছন।  

3৯. িতিন eর রাি েক কেরেছন a কারা  eবং eর সূে ােলাক কাশ কেরেছন।  

41. পৃিথবীেক eর পের িব ত কেরেছন।  

42. িতিন eর ম  েথেক eর পািন o ঘাম িনর্গত কেরেছন,  

43. পরব্তেক িতিন দৃঢ়ভােব িতি ত কেরেছন,  

44. েতামােদর o েতামােদর চতুসপদ জ েদর uপকারাের্থ।  
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45. aতঃপর যখন মহাসংকট eেস যােব।  

46. aর্থাৎ েযিদন মানুষ তার কৃতকর্ম রণ করেব  

47. eবং দর্শকেদর জে  জাহা াম কাশ করা হেব,  

48. তখন েয ি  সীমালংঘন কেরেছ;  

49. eবং পাির্থব জীবনেক a ািধকার িদেয়েছ,  

4৯. তার িঠকানা হেব জাহা াম।  

51. প া ের েয ি  তার পালনকর্তার সামেন দ ায়মান হoয়ােক ভয় কেরেছ eবং েখয়াল-খুশী েথেক িনেজেক িনবৃ  

েরেখেছ,  

52. তার িঠকানা হেব জা াত।  

53. তারা আপনােক িজ াসা কের, েকয়ামত কখন হেব?  

54. eর বর্ণনার সােথ আপনার িক স র্ক ?  

55. eর চরম ান আপনার পালনকর্তার কােছ।  

56. েয eেক ভয় কের, আপিন েতা েকবল তােকi সতর্ক করেবন।  

57. েযিদন তারা eেক েদখেব, েসিদন মেন হেব েযন তারা দুিনয়ােত মা  eক স য্া aথবা eক সকাল aব ান 

কেরেছ।   

91. আবাসা 

2. িতিন কুি ত করেলন eবং মুখ িফিরেয় িনেলন।  

3. কারণ, ার কােছ eক a  আগমন করল।  

4. আপিন িক জােনন, েস হয়েতা পিরশু  হত,  

5. aথবা uপেদশ হণ করেতা eবং uপেদশ তার uপকার হত।  
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6. পর  েয েবপেরায়া,  

7. আপিন তার িচ ায় মশগুল।  

8. েস শু  না হেল আপনার েকান েদাষ েনi।  

9. েয আপনার কােছ েদৗেড় আসেলা  

৯. eমতাব ায় েয, েস ভয় কের,  

21. আপিন তােক aব া করেলন।  

22. কখনo eরূপ করেবন না, eটা uপেদশবানী।  

23. aতeব, েয i া করেব, েস eেক হণ করেব।  

24. eটা িলিখত আেছ স ািনত,  

25. u  পিব  প সমূেহ,  

26. িলিপকােরর হে ,  

27. যারা মহৎ, পূত চির ।  

28. মানুষ ধব্ংস েহাক, েস কত aকৃত !  

29. িতিন তােক িক ব  েথেক সৃি  কেরেছন?  

2৯. শু  েথেক তােক সৃি  কেরেছন, aতঃপর তােক সুপিরিমত কেরেছন।  

31. aতঃপর তার পথ সহজ কেরেছন,  

32. aতঃপর তার মৃতুয্ ঘটান o কবর  কেরন তােক।  

33. eরপর যখন i া করেবন তখন তােক পুনরুি িবত করেবন।  

34. েস কখনo কৃত  হয়িন, িতিন তােক যা আেদশ কেরেছন, েস তা পূর্ণ কেরিন।  

35. মানুষ তার খাে র িত ল য্ করুক,  
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36. আিম আ  uপােয় পািন বর্ষণ কেরিছ,  

37. eরপর আিম ভূিমেক িবদীর্ণ কেরিছ,  

38. aতঃপর তােত uৎপ  কেরিছ শ ,  

39. আ র, শাক-সি ,  

3৯. যায়তুন, খর্জূর,  

41. ঘন u ান,  

42. ফল eবং ঘাস  

43. েতামােদরo েতামােদর চতুসপদ জ েদর uপাকারাের্থ।  

44. aতঃপর েযিদন কর্ণিবদারক নাদ আসেব,  

45. েসিদন পলায়ন করেব মানুষ তার াতার কাছ েথেক,  

46. তার মাতা, তার িপতা,  

47. তার প ী o তার স ানেদর কাছ েথেক।  

48. েসিদন েতয্েকরi িনেজর eক িচ া থাকেব, যা তােক িত  কের রাখেব।  

49. aেনক মুখম ল েসিদন হেব u ল,  

4৯. সহা  o ফু ।  

51. eবং aেনক মুখম ল েসিদন হেব ধুিল ধূসিরত।  

52. তােদরেক কািলমা আ  কের রাখেব।  

53. তারাi কােফর পািপে র দল।   

92. আত্-তাকভীর 

2. যখন সূ  আেলাহীন হেয় যােব,  
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3. যখন ন  মিলন হেয় যােব,  

4. যখন পরব্তমালা aপসািরত হেব,  

5. যখন দশ মােসর গর্ভবতী u ীসমূহ uেপি ত হেব;  

6. যখন ব  পশুরা eকি ত হেয় যােব,  

7. যখন সমু েক u াল কের েতালা হেব,  

8. যখন আ াসমূহেক যুগল করা হেব,  

9. যখন জীব  ে ািথত ক ােক িজে স করা হেব,  

৯. িক aপরােধ তােক হতয্ করা হল?  

21. যখন আমলনামা েখালা হেব,  

22. যখন আকােশর আবরণ aপসািরত হেব,  

23. যখন জাহা ােমর aি  জব্িলত করা হেব  

24. eবং যখন জা াত সি কটবর্তী হেব,  

25. তখন েতয্েকi েজেন িনেব েস িক uপি ত কেরেছ।  

26. আিম শপথ কির েযসব ন গুেলা প ােত সের যায়।  

27. চলমান হয় o aদৃ  হয়,  

28. শপথ িনশাবসান o  

29. ভাত আগমন কােলর,  

2৯. িন য় েকারআন স ািনত রসূেলর আনীত বাণী,  

31. িযিন শি শালী, আরেশর মািলেকর িনকট ম াদাশালী,  

32. সবার মা বর, েসখানকার িবশব্াসভাজন।  
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33. eবং েতামােদর সাথী পাগল নন।  

34. িতিন েসi েফেরশতােক কা  িদগে  েদেখেছন।  

35. িতিন aদৃ  িবষয় বলেত কৃপনতা কেরন না।  

36. eটা িবতািড়ত শয়তােনর uি  নয়।  

37. aতeব, েতামরা েকাথায় যা ?  

38. eটা েতা েকবল িবশব্াবাসীেদর জে  uপেদশ,  

39. তার জে , েয েতামােদর মে  েসাজা চলেত চায়।  

3৯. েতামরা আ াহ্ i ার বাiের a  িকছুi i া করেত পার না।  

93. আল্ iনিফতার 

2. যখন আকাশ িবদীর্ণ হেব,  

3. যখন ন সমূহ ঝের পড়েব,  

4. যখন সমু েক u াল কের েতালা হেব,  

5. eবং যখন কবরসমূহ uে িচত হেব,  

6. তখন েতয্ক েজেন িনেব েস িক aে  ে রণ কেরেছ eবং িক প ােত েছেড় eেসেছ।  

7. েহ মানুষ, িকেস েতামােক েতামার মহামিহম পালনকর্তা স ের্ক িব া  করল?  

8. িযিন েতামােক সৃি  কেরেছন, aতঃপর েতামােক সুিব  কেরেছন eবং সুষম কেরেছন।  

9. িযিন েতামােক ার i ামত আকৃিতেত গঠন কেরেছন।  

৯. কখনo িব া  হেয়া না; বরং েতামরা েশষ িবচারেক িম া মেন কর।  

21. aব i েতামােদর uপর ত াবধায়ক িনযু  আেছ।  

22. স ািনত আমল েলখকবৃ ।  
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23. তারা জােন যা েতামরা কর।  

24. সৎকর্মশীলগণ থাকেব জা ােত।  

25. eবং দু র্মীরা থাকেব জাহা ােম;  

26. তারা িবচার িদবেস েসখান েবশ করেব।  

27. তারা েসখান েথেক পৃথক হেব না।  

28. আপিন জােনন, িবচার িদবস িক?  

29. aতঃপর আপিন জােনন, িবচার িদবস িক?  

2৯. েযিদন েকu কারo েকান uপকার করেত পারেব না eবং েসিদন সব কর্তৃতব্ হেব আ াহ্র।   

94. আত্-তাত্ফীফ 

2. যারা মােপ কম কের, তােদর জে  দুের্ভাগ,  

3. যারা েলােকর কাছ েথেক যখন েমেপ েনয়, তখন পূর্ণ মা ায় েনয়  

4. eবং যখন েলাকেদরেক েমেপ েদয় িকংবা oজন কের েদয়, তখন কম কের েদয়।  

5. তারা িক িচ া কের না েয, তারা পুনরুি ত হেব।  

6. েসi মহািদবেস,  

7. েযিদন মানুষ াড়ােব িবশব্ পালনকর্তার সামেন।  

8. eটা িকছুেতi uিচত নয়, িন য় পাপাচারীেদর আমলনামা িস ীেন আেছ।  

9. আপিন জােনন, িস ীন িক?  

৯. eটা িলিপব  খাতা।  

21. েসিদন দুের্ভাগ িম ােরাপকারীেদর,  

22. যারা িতফল িদবসেক িম ােরাপ কের।  
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23. েতয্ক সীমালংঘনকারী পািপ i েকবল eেক িম ােরাপ কের।  

24. তার কােছ আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হেল েস বেলঃ পুরাকােলর uপকথা।  

25. কখনo না, বরং তারা যা কের, তাi তােদর হৃদয় মিরচা ধিরেয় িদেয়েছ। 

26. কখনo না, তারা েসিদন তােদর পালনকর্তার েথেক পর্দার a রােল থাকেব।  

27. aতঃপর তারা জাহা ােম েবশ করেব।  

28. eরপর বলা হেবঃ eেকi েতা েতামরা িম ােরাপ করেত।  

29. কখনo না, িন য় সৎেলাকেদর আমলনামা আেছ iি য়য্ীেন।  

2৯. আপিন জােনন iি য়য্ীন িক?  

31. eটা িলিপব  খাতা।  

32. আ াহ্র €নকটয্ া  েফেরশতাগণ eেক তয্  কের।  

33. িন য় সৎেলাকগণ থাকেব পরম আরােম,  

34. িসংহাসেন বেস aবেলাকন করেব।  

35. আপিন তােদর মুখম েল সব্া ে য্র সজীবতা েদখেত পােবন।  

36. তােদরেক েমাহর করা িবশু  পানীয় পান করােনা হেব।  

37. তার েমাহর হেব ক রী। e িবষেয় িতেযাগীেদর িতেযািগতা করা uিচত।  

38. তার িম ণ হেব তসনীেমর পািন।  

39. eটা eকটা ঝরণা, যার পািন পান করেব €নকটয্শীলগণ।  

3৯. যারা aপরাধী, তারা িবশব্াসীেদরেক uপহাস করত।  

41. eবং তারা যখন তােদর কাছ িদেয় গমন করত তখন পরসপের েচাখ িটেপ iশারা করত।  

42. তারা যখন তােদর পিরবার-পিরজেনর কােছ িফরত, তখনo হাসাহািস কের িফরত।  
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43. আর যখন তারা িবশব্াসীেদরেক েদখত, তখন বলতঃ িন য় eরা িব া ।  

44. aথচ তারা িবশব্াসীেদর ত াবধায়করূেপ ে িরত হয়িন।  

45. আজ যারা িবশব্াসী, তারা কােফরেদরেক uপহাস করেছ।  

46. িসংহাসেন বেস, তােদরেক aবেলাকন করেছ,  

47. কােফররা যা করত, তার িতফল েপেয়েছ েতা?   

95. আল্ iন্িশকব্াকব্ 

2. যখন আকাশ িবদীর্ণ হেব,  

3. o তার পালনকর্তার আেদশ পালন করেব eবং আকাশ eরi uপযু   

4. eবং যখন পৃিথবীেক স সািরত করা হেব।  

5. eবং পৃিথবী তার গর্ভি ত সবিকছু বাiের িনে প করেব o শু গর্ভ হেয় যােব। 

6. eবং তার পালনকর্তার আেদশ পালন করেব eবং পৃিথবী eরi uপযু ।  

7. েহ মানুষ, েতামােক েতামরা পালনকর্তা প  েপৗছেত ক  সব্ীকার করেত হেব, aতঃপর তার সা াৎ ঘটেব।  

8. যােক তার আমলনামা ডান হােত েদয়া হেব  

9. তার িহসাব-িনকাশ সহেজ হেয় যােব  

৯. eবং েস তার পিরবার-পিরজেনর কােছ হৃ িচে  িফের যােব  

21. eবং যােক তার আমলনামা িপেঠর প াি ক েথেক েদয়া, হেব,  

22. েস মৃতুয্েক আহবান করেব,  

23. eবং জাহা ােম েবশ করেব।  

24. েস তার পিরবার-পিরজেনর মে  আনি ত িছল।  

25. েস মেন করত েয, েস কখনo িফের যােব না।  
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26. েকন যােব না, তার পালনকর্তা েতা তােক েদখেতন।  

27. আিম শপথ কির স য্াকালীন লাল আভার  

28. eবং রাি র, eবং তােত যার সমােবশ ঘেট  

29. eবং চে র, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ কের,  

2৯. িন য় েতামরা eক ি িড় েথেক আেরক ি িড়েত আেরাহণ করেব।  

31. aতeব, তােদর িক হল েয, তারা ঈমান আেন না?  

32. যখন তােদর কােছ েকারআন পাঠ করা হয়, তখন েসজদা কের না।  

33. বরং কােফররা eর িত িম ােরাপ কের।  

34. তারা যা সংর ণ কের, আ াহ্ তা জােনন।  

35. aতeব, তােদরেক য ণাদায়ক শাি র সুসংবাদ িদন।  

36. িক  যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের, তােদর জ  রেয়েছ aফুর  পুর ার।   

96. আল্ বুরূজ 

2. শপথ হ-ন  েশািভত আকােশর,  

3. eবং িত ত িদবেসর,  

4. eবং েসi িদবেসর, েয uপি ত হয় o যােত uপি ত হয়  

5. aিভশ  হেয়েছ গর্ত oয়ালারা aর্থাৎ,  

6. aেনক i েনর aি সংেযাগকারীরা;  

7. যখন তারা তার িকনারায় বেসিছল।  

8. eবং তারা িবশব্াসীেদর সােথ যা কেরিছল, তা িনরী ণ করিছল।  

9. তারা তােদরেক শাি  িদেয়িছল শুধু e কারেণ েয, তারা শংিসত, পরা া  আ াহ্র িত িবশব্াস াপন কেরিছল,   
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৯. িযিন নেভাম ল o ভূম েলর মতার মািলক, আ াহ্র সামেন রেয়েছ সবিকছু।  

21. যারা মুিমন পুরুষ o নারীেক িনপীড়ন কেরেছ, aতঃপর তoবা কেরিন, তােদর জে  আেছ জাহা ােমর শাি , আর 

আেছ দহন য ণা,  

22. যারা ঈমান আেন o সৎকর্ম কের তােদর জে  আেছ জা াত, যার তলেদেশ বািহত হয় নদীসমূহ। eটাi 

মহাসাফ ।  

23. িন য় েতামার পালনকর্তার পাকড়াo aতয্  কিঠন।  

24. িতিনi থমবার aি তব্ দান কেরন eবং পুনরায় জীিবত কেরন।  

25. িতিন মাশীল, ে য়;  

26. মহান আরেশর aিধকারী।  

27. িতিন যা চান, তাi কেরন।  

28. আপনার কােছ €স বািহনীর iিতবৃ  েপৗেছেছ িক?  

29. েফরাuেনর eবং সামুেদর?  

2৯. বরং যারা কােফর, তারা িম ােরােপ রত আেছ।  

31. আ াহ্ তােদরেক চতুির্দক েথেক পিরেব ন কের েরেখেছন।  

32. বরং eটা মহান েকারআন,  

33. লoেহ মাহফুেয িলিপব ।  

97. আতব্-তািরকব্ 

2. শপথ আকােশর eবং রাি েত আগমনকারীর।  

3. আপিন জােনন, েয রাি েত আেস েসটা িক?  

4. েসটা eক u ল ন ।  
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5. েতয্েকর uপর eকজন ত াবধায়ক রেয়েছ।  

6. aতeব, মানুেষর েদখা uিচত িক ব  েথেক েস সৃি    হেয়েছ।  

7. েস সৃি    হেয়েছ সেবেগ িলত পািন েথেক।  

8. eটা িনর্গত হয় েমরুদ  o বুেকর পাজেরর ম  েথেক।  

9. িন য় িতিন তােক িফিরেয় িনেত স ম।  

৯. েযিদন েগাপন িবষয়ািদ পরীি ত হেব,  

21. েসিদন তার েকান শি  থাকেব না eবং সাহা কারীo থাকেব না।  

22. শপথ চ শীল আকােশর  

23. eবং িবদারুনশীল পৃিথবীর  

24. িন য় েকারআন সতয্-িম ার ফয়সালা।  

25. eবং eটা uপহাস নয়।  

26. তারা ভীষণ চ া  কের,  

27. আর আিমo েকৗশল কির।  

28. aতeব, কােফরেদরেক aবকাশ িদন, তােদরেক aবকাশ িদন-িকছু িদেনর জে ।   

98. আল্ আ’লা 

2. আপিন আপনার মহান পালনকর্তার নােমর পিব তা বর্ণনা করুন  

3. িযিন সৃি  কেরেছন o সুিব  কেরেছন।  

4. eবং িযিন সুপিরিমত কেরেছন o পথ দর্শন কেরেছন  

5. eবং িযিন তৃণািদ uৎপ  কেরেছন,  

6. aতঃপর কেরেছন তােক কাল আবর্জনা। 
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7. আিম আপনােক পাঠ করােত থাকব, ফেল আপিন িবসমৃত হেবন না  

8. আ াহ্ যা i া কেরন তা তীত। িন য় িতিন জােনন কা  o েগাপন িবষয়। 

9. আিম আপনার জে  সহজ শরীয়ত সহজতর কের েদেবা। 

৯. uপেদশ ফল সূ হেল uপেদশ দান করুন, 

21. েয ভয় কের, েস uপেদশ হণ করেব,  

22. আর েয, হতভাগা, েস তা uেপ া করেব,  

23. েস মহা-aি েত েবশ করেব।  

24. aতঃপর েসখােন েস মরেবo না, জীিবতo থাকেব না।  

25. িন য় সাফ  লাভ করেব েস, েয শু  হয়  

26. eবং তার পালনকর্তার নাম রণ কের, aতঃপর নামায আদায় কের।  

27. ব তঃ েতামরা পাির্থব জীবনেক a ািধকার দাo,  

28. aথচ পরকােলর জীবন uৎকৃ  o ায়ী।  

29. eটা িলিখত রেয়েছ পূরব্বতী িকতাবসমূেহ;  

2৯. iবরাহীম o মূসার িকতাবসমূেহ।   

99. আল্ গািশয়াহ 

2. আপনার কােছ আ কারী েকয়ামেতর বৃ া  ে ৗেছেছ িক?  

3. aেনক মুখম ল েসিদন হেব লাি ত,  

4. ি , া ।  

5. তারা জব্ল  আগুেন পিতত হেব।  

6. তােদরেক ফুট  নদী েথেক পান করােনা হেব।  
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7. ক কপূর্ণ ঝাড় তীত তােদর জে  েকান খা  েনi।  

8. eটা তােদরেক পু  করেব না eবং ধায়o uপকার করেব না।  

9. aেনক মুখম ল েসিদন হেব, সজীব,  

৯. তােদর কের্মর কারেণ স ।  

21. তারা থাকেব, সুu  জা ােত।  

22. েসখান শুনেব না েকান aসার কথাবার্তা।  

23. েসখান থাকেব বািহত ঝরণা।  

24. েসখান থাকেব uচু িসংহাসন।  

25. eবং সংরি ত পানপা   

26. eবং সাির সাির গািলচা  

27. eবং িব ত িবছােনা কাের্পট।  

28. তারা িক uেঠর িত ল য্ কের না েয, তা িকভােব সৃি  করা হেয়েছ?  

29. eবং আকােশর িত ল য্ কের না েয, তা িকভােব u  করা হেয়েছ?  

2৯. eবং পাহােড়র িদেক েয, তা িকভােব াপন করা হেয়েছ?  

31. eবং পৃিথবীর িদেক েয, তা িকভােব িব ত করা হেয়েছ?  

32. aতeব, আপিন uপেদশ িদন, আপিন েতা েকবল eকজন uপেদশদাতা,  

33. আপিন তােদর শাসক নন,  

34. িক  েয মুখ িফিরেয় েনয় o কােফর হেয় যায়,  

35. আ াহ্ তােক মহা আযাব েদেবন।  

36. িন য় তােদর তয্াবর্তন আমারi িনকট,  
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37. aতঃপর তােদর িহসাব-িনকাশ আমারi দািয়তব্।  

9৯. আল্ ফজর 

2. শপথ ফজেরর,  

3. শপথ দশ রাি র, শপথ তার,  

4. যা েজাড় o যা িবেজাড় । 

5. eবং শপথ রাি র যখন তা গত হেত থােক । 

6. eর মে  আেছ শপথ ানী ি র জে ।  

7. আপিন িক ল য্ কেরনিন, আপনার পালনকর্তা আদ বংেশর iরাম েগাে র সােথ িক আচরণ কেরিছেলন, । 

8. যােদর €দিহক গঠন  o খুিটরঁ  ায় দীর্ঘ িছল eবং । 

9. যােদর সমান শি  o বলবীে  সারা িবেশব্র শহরসমূেহ েকান েলাক সৃি    হয়িন । 

৯. eবং সামুদ েগাে র সােথ, যারা uপতয্কায় পাথর েকেট গৃহ িনর্মাণ কেরিছল।  

21. eবং বহু €স  িশিবেরর aিধপিত েফরাuেনর সােথ । 

22. যারা েদেশ সীমাল ন কেরিছল।  

23. aতঃপর েসখােন িব র aশাি  সৃি  কেরিছল।  

24. aতঃপর আপনার পালনকর্তা তােদরেক শাি র কশাঘাত করেলন।  

25. িন য় আপনার পালকর্তা সতর্ক দৃি  রােখন।  

26. মানুষ eরূপ েয, যখন তার পালনকর্তা তােক পরী া কেরন, aতঃপর স ান o aনু হ দান কেরন, তখন বেলঃ 

আমার পালনকর্তা আমােক স ান দান কেরেছন।  

27. eবং যখন তােক পরী া কেরন, aতঃপর িরিযক সংকুিচত কের েদন, তখন বেলঃ আমার পালনকর্তা আমােক েহয় 

কেরেছন।  
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28. eটা aমূলক, বরং েতামরা eতীমেক স ান কর না।  

29. eবং িমসকীনেক a দােন পরসপরেক uৎসািহত কর না।  

2৯. eবং েতামরা মৃেতর তয্াজয্ স ি  স র্ণরূেপ কুি গত কের েফল । 

31. eবং েতামরা ধন-স দেক াণভের ভালবাস।  

32. eটা aনুিচত। যখন পৃিথবী চুর্ণ-িবচুর্ণ হেব । 

33. eবং আপনার পালনকর্তা o েফেরশতাগণ সািরব ভােব uপি ত হেবন,  

34. eবং েসিদন জাহা ামেক আনা হেব, েসিদন মানুষ রণ করেব, িক  ei রণ তার িক কােজ আসেব?  

35. েস বলেবঃ হায়, e জীবেনর জে  আিম যিদ িকছু aে  ে রণ করতাম!। 

36. েসিদন তার শাি র মত শাি  েকu িদেব না।  

37. eবং তার ব েনর মত ব ন েকu িদেব না।  

38. েহ শা  মন,  

39. তুিম েতামার পালনকর্তার িনকট িফের যাo স  o সে াষভাজন হেয়।  

3৯. aতঃপর আমার বা ােদর a র্ভু  হেয় যাo।  

41. eবং আমার জা ােত েবশ কর।   

৯1. আল্ বালাদ 

2. আিম ei নগরীর শপথ কির।  

3. eবং ei নগরীেত আপনার uপর েকান িতব কতা েনi।  

4. শপথ জনেকর o যা জ  েদয়।  

5. িন য় আিম মানুষেক মিনর্ভররূেপ সৃি  কেরিছ।  

6. েস িক মেন কের েয, তার uপর েকu মতাবান হেব না ?  
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7. েস বেলঃ আিম চুর ধন-স দ য় কেরিছ।  

8. েস িক মেন কের েয, তােক েকu েদেখিন? । 

9. আিম িক তােক েদiিন চ দব্য়,  

৯. িজহবা o o দব্য় ?  

21. ব তঃ আিম তােক দু’িট পথ দর্শন কেরিছ।  

22. aতঃপর েস ধের্মর ািটেত েবশ কেরিন।  

23. আপিন জােনন, েস ািট িক?  

24. তা হে  দাসমুি  । 

25. aথবা দুির্ভে র িদেন a দান।  

26. eতীম আতব্ীয়েক  

27. aথবা ধুিল-ধুসিরত িমসকীনেক । 

28. aতঃপর তােদর a র্ভু  হoয়া, যারা ঈমান আেন eবং পরসপরেক uপেদশ েদয় সবেরর o uপেদশ েদয় দয়ার।  

29. তারাi েসৗভাগয্শালী।  

2৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহ aসব্ীকার কের তারাi হতভাগা।  

31. তারা aি পিরেবি ত aব ায় ব ী থাকেব।  

৯2. আশ-শাম্স 

2. শপথ সূে র o তার িকরেণর,  

3. শপথ চে র যখন তা সূে র প ােত আেস,  

4. শপথ িদবেসর যখন েস সূ েক খরভােব কাশ কের, 

5. শপথ রাি র যখন েস সূ েক আ ািদত কের, । 
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6. শপথ আকােশর eবং িযিন তা িনর্মাণ কেরেছন, ার।  

7. শপথ পৃিথবীর eবং িযিন তা িব ত কেরেছন, ার,  

8. শপথ ােণর eবং িযিন তা সুিব  কেরেছন, ার,  

9. aতঃপর তােক তার aসৎকর্ম o সৎকের্মর ান দান কেরেছন,  

৯. েয িনেজেক শু  কের, েসi সফলকাম হয়।  

21. eবং েয িনেজেক কলুিষত কের, েস র্থ মেনারথ হয়।  

22. সামুদ স দায় aবা তাবশতঃ িম ােরাপ কেরিছল।  

23. যখন তােদর সরব্ািধক হতভাগয্ ি  তৎপর হেয় uেঠিছল।  

24. aতঃপর আ াহ্র রসূল তােদরেক বেলিছেলনঃ আ াহ্র u ী o তােক পািন পান করােনার াপাের সতর্ক থাক।  

25. aতঃপর oরা তার িত িম ােরাপ কেরিছল eবং uি ◌ীর পা কর্তন কেরিছল। তােদর পােপর কারেণ তােদর 

পালনকর্তা তােদর uপর ধব্ংস নািযল কের eকাকার কের িদেলন।  

26. আ াহ্ তা’আলা ei ধব্ংেসর েকান িবরূপ পিরণিতর আশংকা কেরন না।   

৯3. আল্ লায়ল 

2. শপথ রাি র, যখন েস আ  কের,  

3. শপথ িদেনর, যখন েস আেলািকত হয় । 

4. eবং ার, িযিন নর o নারী সৃি  কেরেছন,  

5. িন য় েতামােদর কর্ম েচ া িবিভ  ধরেনর।  

6. aতeব, েয দান কের eবং েখাদাভীরু হয়,  

7. eবং u ম িবষয়েক সতয্ মেন কের,  

8. আিম তােক সুেখর িবষেয়র জে  সহজ পথ দান করব।  



495 
 

9. আর েয কৃপণতা কের o েবপরoয়া হয় । 

৯. eবং u ম িবষয়েক িম া মেন কের,  

21. আিম তােক কে র িবষেয়র জে  সহজ পথ দান করব।  

22. যখন েস aধঃপিতত হেব, তখন তার স দ তার েকানi কােজ আসেব না।  

23. আমার দািয়তব্ পথ দর্শন করা।  

24. আর আিম মািলক iহকােলর o পরকােলর।  

25. aতeব, আিম েতামােদরেক জব্িলত aি  স ের্ক সতর্ক কের িদেয়িছ।  

26. eেত িনতা  হতভাগয্ ি i েবশ করেব,  

27. েয িম ােরাপ কের o মুখ িফিরেয় েনয়।  

28. e েথেক দূের রাখা হেব েখাদাভীরু ি েক,  

29. েয আ শুি র জে  তার ধন-স দ দান কের।  

2৯. eবং তার uপর কারo েকান িতদানেযাগয্ aনু হ থােক না।  

31. তার মহান পালনকর্তার স ি  aেনব্ষণ তীত।  

32. েস সতব্রi স ি  লাভ করেব।   

৯4. আদব্-েদব্াহা 

2. শপথ পূরব্াে র,  

3. শপথ রাি র যখন তা গভীর হয়,  

4. আপনার পালনকর্তা আপনােক তয্াগ কেরিন eবং আপনার িত িবরূপo হনিন।  

5. আপনার জে  পরকাল iহকাল aেপ া ে য়।  

6. আপনার পালনকর্তা সতব্রi আপনােক দান করেবন, aতঃপর আপিন স  হেবন।  
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7. িতিন িক আপনােক eতীমরূেপ পানিন? aতঃপর িতিন আ য় িদেয়েছন।  

8. িতিন আপনােক েপেয়েছন পথহারা, aতঃপর পথ দর্শন কেরেছন।  

9. িতিন আপনােক েপেয়েছন িনঃসব্, aতঃপর aভাবমু  কেরেছন।  

৯. সুতরাং আপিন eতীেমর িত কেঠার হেবন না;  

21. সoয়ালকারীেক ধমক েদেবন না।  

22. eবং আপনার পালনকর্তার েনয়ামেতর কথা কাশ করুন।   

৯5. আল্ iন্িশরাহ্ 

2. আিম িক আপনার বুক u ু  কের েদiিন?  

3. আিম লাঘব কেরিছ আপনার েবাঝা,  

4. যা িছল আপনার জে  aিতশয় দুঃসহ।  

5. আিম আপনার খয্ািত েক সমু  কেরিছ।  

6. িন য় কে র সােথ সব্ি  রেয়েছ।  

7. িন য় কে র সােথ সব্ি  রেয়েছ।  

8. aতeব, যখন aবসর পান পির ম করুন।  

9. eবং আপনার পালনকর্তার িত মেনািনেবশ করুন।  

৯6. তব্ীন 

2. শপথ তীন (ডুমুর) o যয়তুেনর,  

3. eবং িসনাi া র  তূর পরব্েতর,  

4. eবং ei িনরাপদ নগরীর।  

5. আিম সৃি  কেরিছ মানুষেক সু রতর aবয়েব।  
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6. aতঃপর তােক িফিরেয় িদেয়িছ নীচ েথেক নীেচ।  

7. িক  যারা িবশব্াস াপন কেরেছ o সৎকর্ম কেরেছ, তােদর জে  রেয়েছ aেশষ পুর ার।  

8. aতঃপর েকন তুিম aিবশব্াস করছ েকয়ামতেক?  

9. আ াহ্ িক িবচারকেদর মে  ে তম িবচারক নন?   

৯7. আলাক 

2. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নােম িযিন সৃি  কেরেছন।  

3. সৃি  কেরেছন মানুষেক জমাট র  েথেক।  

4. পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু,  

5. িযিন কলেমর সাহাে  িশ া িদেয়েছন,  

6. িশ া িদেয়েছন মানুষেক যা েস জানত না।  

7. সিতয্ সিতয্ মানুষ সীমালংঘন কের,  

8. e কারেণ েয, েস িনেজেক aভাবমু  মেন কের। 

9. িন য় আপনার পালনকর্তার িদেকi তয্াবর্তন হেব।  

৯. আপিন িক তােক েদেখেছন, েয িনেষধ কের । 

21. eক বা ােক যখন েস নামায পেড়?  

22. আপিন িক েদেখেছন যিদ েস সৎপেথ থােক।  

23. aথবা েখাদাভীিত িশ া েদয়।  

24. আপিন িক েদেখেছন, যিদ েস িম ােরাপ কের o মুখ িফিরেয় েনয়।  

25. েস িক জােন না েয, আ াহ্ েদেখন?  

26. কখনi নয়, যিদ েস িবরত না হয়, তেব আিম ম েকর সামেনর েকশগু  ধের ে চড়াবi- । 
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27. িম াচারী, পাপীর েকশগু ।  

28. aতeব, েস তার সভাসদেদরেক আহবান করুক।  

29. আিমo আহবান করব জাহা ােমর হরীেদরেক । 

2৯. কখনi নয়, আপিন তার আনুগতয্ করেবন না। আপিন েসজদা করুন o আমার €নকটয্ aর্জন করুন।   

৯8. কদর 

2. আিম eেক নািযল কেরিছ শেব-কদের।  

3. শেব-কদর সমে  আপিন িক জােনন?  

4. শেব-কদর হল eক হাজার মাস aেপ া ে ।  

5. eেত েতয্ক কােজর জে  েফেরশতাগণ o রূহ aবতীর্ণ হয় তােদর পালনকর্তার িনের্দশ েম।  

6. eটা িনরাপ া যা ফজেরর uদয় প  a াহত থােক।   

৯9. বাiিয়য্নাহ্ 

2. আহেল-িকতাব o মুশেরকেদর মে  যারা কােফর িছল, তারা তয্াবর্তন করত না যত ণ না তােদর কােছ সু  

মাণ আ ।  

3. aর্থাৎ আ াহ্র eকজন রসূল, িযিন আবৃি  করেতন পিব  সহীফা,  

4. যােত আেছ, সিঠক িবষয়ব ।  

5. aপর িকতাব া রা েয িব া  হেয়েছ তা হেয়েছ, তােদর কােছ সু  মাণ আসার পেরi।  

6. তােদরেক eছাড়া েকান িনের্দশ করা হয়িন েয, তারা ািট মেন eকিন ভােব আ াহ্র iবাদত করেব, নামায কােয়ম 

করেব eবং যাকাত েদেব। eটাi সিঠক ধর্ম।  

7. আহেল-িকতাব o মুশেরকেদর মে  যারা কােফর, তারা জাহা ােমর আগুেন ায়ীভােব থাকেব। তারাi সৃি র aধম।  

8. যারা ঈমান আেন o সৎকর্ম কের, তারাi সৃি র েসরা।  
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9. তােদর পালনকর্তার কােছ রেয়েছ তােদর িতদান িচরকাল বসবােসর জা াত, যার তলেদেশ নদী বািহত। তারা 

েসখােন থাকেব aন কাল। আ াহ্ তােদর িত স  eবং তারা আ াহ্র িত স । eটা তার জে , েয তার 

পালনকর্তােক ভয় কর।   

৯৯. িযলযাল 

2. যখন পৃিথবী তার ক েন কি ত হেব,  

3. যখন েস তার েবাঝা েবর কের েদেব।  

4. eবং মানুষ বলেব, eর িক হল ?   

5. েসিদন েস তার বৃ া  বর্ণনা করেব, । 

6. কারণ, আপনার পালনকর্তা তােক আেদশ করেবন।  

7. েসিদন মানুষ িবিভ  দেল কাশ পােব, যােত তােদরেক তােদর কৃতকর্ম েদখােনা হয়।  

8. aতঃপর েকu aণু পিরমাণ সৎকর্ম করেল তা েদখেত পােব । 

9. eবং েকu aণু পিরমাণ aসৎকর্ম করেল তাo েদখেত পােব।   

211. আিদয়াত 

2. শপথ uর্ধব্র্শব্ােস চলমান aশব্সমূেহর,  

3. aতঃপর রাঘােত aি িব রক aশব্সমূেহর । 

4. aতঃপর ভাতকােল আ মণকারী aশব্সমূেহর । 

5. o যারা েস সমেয় ধুিল uৎি  কের । 

6. aতঃপর যারা শ দেলর aভয্ ের ঢুেক পেড়-  

7. িন য় মানুষ তার পালনকর্তার িত aকৃত ।  

8. eবং েস aব  e িবষেয় aবিহত । 
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9. eবং েস িনি তi ধন-স েদর ভালবাসায় ম ।  

৯. েস িক জােন না, যখন কবের যা আেছ, তা uি ত হেব । 

21. eবং a ের যা আেছ, তা কাশ করা হেব?  

22. েসিদন তােদর িক হেব, েস স ের্ক তােদর পালনকর্তা সিবেশষ াত।   

212. কােরয়া 

2. মহা লয়,  

3. মহা লয় িক?  

4. করাঘাতকারী স ের্ক আপিন িক জােনন ?  

5. েযিদন মানুষ হেব িবি  পতংেগর মত । 

6. eবং পরব্তমালা হেব ধুিনত র ীন পশেমর মত।  

7. aতeব যার পা া ভারী হেব,  

8. েস সুখীজীবন যাপন করেব।  

9. আর যার পা া হালকা হেব,  

৯. তার িঠকানা হেব হািবয়া।  

21. আপিন জােনন তা িক?  

22. জব্িলত aি ।   

213. তাকাসূর 

2. াচুে র লালসা েতামােদরেক গােফল রােখ,  

3. যত ননা, েতামরা কবর ােন ে ৗেছ যাo।  

4. eটা কখনo uিচত নয়। েতামরা স রi েজেন েনেব।  
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5. eটা কখনo uিচত নয়। েতামরা স রi েজেন েনেব।  

6. কখনi নয়; যিদ েতামরা িনি ত জানেত।  

7. েতামরা aব i জাহা াম েদখেব,  

8. aতঃপর েতামরা তা aব i েদখেব চা স তয্েয়,  

9. eরপর aব i েসিদন েতামরা েনয়ামত স ের্ক িজ ািসত হেব।   

214. আছর 

2. কসম যুেগর,  

3. িন য় মানুষ িত ;  

4. িক  তারা নয়, যারা িবশব্াস াপন কের o সৎকর্ম কের eবং পরসপরেক তাকীদ কের সেতয্র eবং তাকীদ কের 

সবুেরর।   

215. হুমাযাহ্ 

2. েতয্ক প ােত o স ুেখ পরিন াকারীর দুের্ভাগ,  

3. েয aর্থ সি ত কের o বারবার গণনা কের । 

4. েস মেন কের েয, তার aর্থ িচরকাল তার সােথ থাকেব!  

5. কখনo না, েস aব i িনি  হেব িপ কারীর মে ।  

6. আপিন িক জােনন, িপ কারী িক?  

7. eটা আ াহ্র জব্িলত aি ,  

8. যা হৃদয় প  ে ৗছেব।  

9. eেত তােদরেক ে েধ েদয়া হেব, 

৯. লমব্া লমব্া খুিটেতঁ ।   
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216. ফীল 

2. আপিন িক েদেখনিন আপনার পালনকর্তা হ ীবািহনীর সােথ িকরূপ বহার কেরেছন?  

3. িতিন িক তােদর চ া  ন াৎ কের েদনিন?  

4. িতিন তােদর uপর ে রণ কেরেছন ােক ােক পাখী,  

5. যারা তােদর uপর পাথেরর কংকর িনে প করিছল।  

6. aতঃপর িতিন তােদরেক ভি ত তৃণসদৃশ কের েদন।   

217. েকারাiশ 

2. েকারাiেশর আসি র কারেণ,  

3. আসি র কারেণ তােদর শীত o ী কালীন সফেরর।  

4. aতeব তারা েযন iবাদত কের ei ঘেরর পালনকর্তার । 

5. িযিন তােদরেক ধায় আহার িদেয়েছন eবং যু ভীিত েথেক তােদরেক িনরাপদ কেরেছন।   

218. মাuন 

2. আপিন িক েদেখেছন তােক, েয িবচারিদবসেক িম া বেল? 

3. েস েসi ি , েয eতীমেক গলা ধা া েদয় । 

4. eবং িমসকীনেক a  িদেত uৎসািহত কের না।  

5. aতeব দুের্ভাগ েসসব নামাযীর,  

6. যারা তােদর নামায সমব্ে  েব-খবর;  

7. যারা তা েলাক-েদখােনার জ  কের । 

8. eবং িনতয্ বহা  ব  a েক েদয় না।  
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219. কাoসার 

2. িন য় আিম আপনােক কাoসার দান কেরিছ।  

3. aতeব আপনার পালনকর্তার uে ে  নামায প ন eবং েকারবানী করুন।  

4. েয আপনার শ , েসi েতা েলজকাটা, িনরব্ংশ।   

21৯. কািফরুন 

2. বলুন, েহ কােফরকূল,  

3. আিম iবাদত কিরনা, েতামরা যার iবাদত কর।  

4. eবং েতামরাo iবাদতকারী নo, যার iবাদত আিম কির । 

5. eবং আিম iবাদতকারী নi, যার iবাদত েতামরা কর।  

6. েতামরা iবাদতকারী নo, যার iবাদত আিম কির।  

7. েতামােদর কর্ম o কর্মফল েতামােদর জে  eবং আমার কর্ম o কর্মফল আমার জে ।   

221. নছর 

2. যখন আসেব আ াহর সাহা  o িবজয়।  

3. eবং আপিন মানুষেক দেল দেল আ াহ্র দব্ীেন েবশ করেত েদখেবন,  

4. তখন আপিন আপনার পালনকর্তার পিব তা বর্ণনা করুন eবং ার কােছ মা ার্থনা করুন। িন য় িতিন 

মাকারী।   

222. লাহাব 

2. আবু লাহােবর হাতদব্য় ধব্ংস েহাক eবং ধব্ংস েহাক েস িনেজ,  

3. েকান কােজ আেসিন তার ধন-স দ o যা েস uপার্জন কেরেছ।  

4. সতব্রi েস েবশ করেব েলিলহান aি েত । 
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5. eবং তার ীo-েয i ন বহন কের,  

6. তার গলেদেশ খর্জুেরর রিশ িনেয়।   

223. eখলাছ 

2. বলুন, িতিন আ াহ্, eক,  

3. আ াহ্ aমুখােপ ী,  

4. িতিন কাuেক জ  েদনিন eবং েকu তােক জ  েদয়িন । 

5. eবং তার সমতু  েকu েনi।   

224. ফালাকব্ 

2. বলুন, আিম আ য় হণ করিছ ভােতর পালনকর্তার,  

3. িতিন যা সৃি  কেরেছন, তার aিন  েথেক,  

4. a কার রাি র aিন  েথেক, যখন তা সমাগত হয়,  

5. ি েত ফুৎকারঁ  িদেয় জাদুকািরনীেদর aিন  েথেক।  

6. eবং িহংসুেকর aিন  েথেক যখন েস িহংসা কের। 

225. নাস 

2. বলুন, আিম আ য় হণ করিছ মানুেষর পালনকর্তার িনকট,  

3. মানুেষর aিধপিতর িনকট, । 

4. মানুেষর মা’বুেদর িনকট। 

5. কুম ণাদাতা o আ েগাপনকারীর aিন  েথেক , 

6. েয কুম ণা েদয় মানুেষর a ের।  

7. িজব্েনর ম  েথেক aথবা মানুেষর ম  েথেক। 
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খতেম েকারআেনর দু’আ 

েহ আ াহ! কবের আমার িনঃস তা সব্ি কর কের িদo । েহ আ াহ ! মহান কুরাআেনর oসীলায় আমার িত রহম 

কর eবং iহােক আমার জ  iমাম, নূর, িহদায়াত o রহমত । েহ আ াহ ! আিম iহার যাহা ভুিলয়া েগিছ তা আমােক 

রণ কিরেয় দাo eবং আিম iহার জািন না তা আমােক িশিখেয় দাo । িদবারাি  iহার িতলায়াত আমার u জী  

কিরয়া দাo । আর iহােক আমার জ  দলীলসব্রূপ, iহা রবব্াল আলামীন !’ 
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