ُُم َُؤ ُلِّ ٌف

ناهدُحسن
Contact
www.alquranervasha.com
Mobile: 01712529298
Email: nahidce03@yahoo.com

www.alquranervasha.com

Page 1

www.alquranervasha.com

Page 2

www.alquranervasha.com

Page 3

www.alquranervasha.com

Page 4

বূমভওা

َّ ِب ْس ِم
ُيم
َّ َٰن
َّ ُاّلل
ِ ُالر ِح
ِ ُِالر ْح َم
ওর প্রংা ভান অল্লায এফং ারাত  ারাভ তায যূ লরয প্রমত।
অভমিরাতুন মভনার ওুযঅন ফআটা ফাচ্চালদয ওুযঅন নু ফাদ ওযায নু ীরলনয
ঈলেলে মরমঔত। চ ৌে ফা লনলযা ফিলযয ফাচ্চালদয জনে ঈলমাকী। এয ভুর
ঈলেে ওুযালনয অালত নাহু যলপয মফলগুলরালও প্রলাক ওলয মওবালফ নু ফাদ
ওযলত  তা চঔা।
অভযা অা ওময এটা ফাচ্চালদয ওুযঅন নু ফাদ চঔালও জ ওযলফ আনা
অল্লা।
ংওরও,
এ. এভ. নামদ াান
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অল্লা এক
অল্লা ভুখাপক্ষী
অল্লা জগৎভূ পয প্রততারক
অল্লা ফবজ্ঞ, প্রজ্ঞাভয়
অল্লা ততয় ক্ষভাীর, যভ দয়ারু
অল্লা াতি দাপন কপ ায
অল্লা ভুত্তাকীপদয ম্বপে ফগত
অল্লা এক প্রফর প্রতাারী
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ُ ُاّللُأ َ َح ٌد
ُ َّ

ُ ُُالص َم ُد
َّ اّلل
ُ َّ
ُ ي
ُ َ اّلل َُر ُّبُال َْعا لَ ِم
ُ َّ
ُ ُيم
ُ َّ
َ يم
ٌ ُح ِك
ٌ ِاّللُعَل
ُ يم
ُ ٌ ُور َُّر ِح
ُ َّ
ٌ اّللُ َغف

ُ َُاب
ُ اّللُ َش ِد
ُ َّ
ِ يدُالْ ِعق
ُ ي
ُ َ يم ُِبا ل ُْم َّت ِق
ُ َّ
ٌ ِاّللُعَل
ُ َُار
ُ َّ
ُ اّللُال َْوا ِح ُدُالْ َق ّه
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অল্লা জাপনন মা ততাভযা কপযা
অল্লা তায তনকট যপয়পছ ভাুযস্কায
অল্লা ফতকছু য ঈয ক্ষভতাফান
দুতনয়া  অতখযাপত ভি প্রংা তাাঁযআ
তততন অল্লা, এক তিতীয়
তততনআ এক আরাহ্
তততনআ যভ করুণাভয়
তততন তচযঞ্জীফ, তফনশ্বয
তততন পফবাচ্চ, ু ভান
তততন অতদ, তততন ন্ত, তততন প্রকায,
তততন গুপ্ত
তততন ভাযাক্রান্ত, ভাজ্ঞানী
তততন তযন্ত ক্ষভাীর, তপ্রভভয়
তততন ভাঅযপয তধতত
তততন ভাস্রষ্টা, ভাজ্ঞানী
তততন ভযক ফগত তাপদয ফযাাপয
মাযা তাাঁয থ তথপক তফচুযত পয়পছ
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ُ ُُون
ُ َّ
َ ري ُِب َماُ َت ْع َمل
ٌ اّللُ َخ ِب
ُ يم
ُ ٌ ندهُُأ َ ْج ٌرُ َع ِظ
َ اّللُ ِع
ُ َّ

ُ ُير
ُ َّ
َٰ َ اّللُع
ٌ ََلُك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍءُقَ ِد
ولُ َو ْاْل ِخ َر ُِة
َُٰ َ ُ دُ ِفُ ْاْل
ُ ُ لَ ُهُالْ َح ْم
ُ ُُاّللُأ َ َح ٌد
ُ َّ ُه َو
ُ د
ُ ٌ ُه َوُإِلََٰ ٌه َُوا ِح

ُ َُٰن
َّ ُه َو
ُ ُالر ْح َم
ُ ُوم
ُ ُ ُه َوُالْ َح ُّيُالْق َّي

َ ُْه َوُال َْعلِ ُّيُال
ُ ُري
ُ ك ِب
َّ ُاْل َ َّو ُل َُو ْاْل ِخ ُر َُو
ُ ن
ُ ُ الظا ِه ُر َُوال َْبا ِط
ْ ُه َو
ُ ُيم
ُ ُه َوُال َْع ِز
ُ يزُالْ َح ِك
ُ ُورُال َْو ُدو ُد
ُ ُه َوُالْ َغف

ُ ُيم
ِ ُه َو َُر ُّبُال َْع ْر ِشُال َْع ِظ
ُ يم
ُ ُ ُِه َوُالْ َخ َّّل ُقُال َْعل

ُ ُُه َوُأ َ ْعل َُمُ ِب َمنُ َض َّلُ َعن َُس ِؽيلِ ِه
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তততন তদায়াতপ্রাপ্তপদয ম্পপকব ভযক
জ্ঞাত
তততনআ তববাফক, তযন্ত প্রংতত
তততনআ তেষ্ঠতয াামযকাযী
তততন তত ূ ক্ষ্মদবী, ভযক ফতত
তততনআ তযতমকদাতা, প্রফর তিধয,
যাক্রভারী
তততন তচযঞ্জীফ, তততন ছাডা তকাপনা তয
আরাহ্ তনআ
তততন ফবপোতা, ভাজ্ঞানী
তততন প্রতততট তফলপয়য প্রতযক্ষদবী
তততন ফ তকছু য তত্ত্বাফধায়ক
তততন ফ তকছু য স্রষ্টা
তততন তত নু গ্রকাযী, যভ দয়াফান
তততন তাফা কফূ রকাযী, যভ দয়ারু
তততনআ ফবপেষ্ঠ তযমকদাতা
তততনআ অল্লা ৃ তষ্টকাযী, ঈদ্ভাফনকাযী,
অকায অকৃতত প্রদানকাযী
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ُ ُُه َوُأَعْ ُل َ ُم ُِبا ل ُْم ْه َت ِدي َن
ُ ُيد
ُ ُه َوُال َْو ِلُُّالْ َح ِم

ُ ُاص ِر ي َن
ِ ريُال َّن
ُ ْ ُه َوُ َخ
ُ ري
ُُ يفُالْ َخ ِب
ُ ُه َوُالل َّ ِط
ُ ي
ُ ُ اقُذُوُالْق َُّو ِةُال َْم ِت
ُ الر َّز
َّ ُُه َو
ُ ُُه َوُالْ َح ُّي ََُلُإِلََٰ َهُإِ ََّلُ ُه َو
َّ ُه َوُا
ُ ُيم
ُ ِلس ِمي ُعُال َْعل
ُ يد
ُ ٌ ََلُك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍءُ َش ِه
َٰ َ ُه َوُع

ُ ََُلُك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍء َُوكِي ٌل
َٰ َ ُه َوُع
ُ ُه َوُ َخا لِ ُقُك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍُء
ُ ُيم
ُّ َ ُه َوُال
َّ ْب
ُ ُالر ِح
ُ يم
ُ ُ ُالر ِح
َّ اب
ُ ُه َوُال َّت َّو

ُ ُي
َّ ري
َ از ِق
ِ ُالر
ُ ْ ُه َوُ َخ
ُ ار
ُ ئُال ُْم َص ِّو ُُر
ُ َّ ُه َو
ِ ُاّللُالْ َخا لِ ُقُال َْب
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তততনআ যভ করুণাভয়, যভ দয়ারু
তততন কর ৃ তষ্ট ম্পপকবআ ফবজ্ঞাত
তততনআ বাফভুি, প্রংতত
তততন তধতত, তততন তফত্র, তততন াতন্ত,
তততন তনযাত্তা তফধায়ক, তততনআ যক্ষক,
তততন যাক্রভারী, তততন প্রফর, তততন
তীফ ভতভাতিত
তততন ম্মাতনত অযপয যফ
তততনআ পরন পফবাত্তভ পায়ারাকাযী
তততন দয়ারুপদয ভপধয তেষ্ঠ দয়ারু
তততন ফপচপয় দ্রুত তপফ গ্রণকাযী
তততনআ ভাযাক্রভারী, ভাপ্রজ্ঞাভয়
তততন ন্তযভূ পয তফলয়াতদ ম্পপকব
ভযক ফগত
তততনআ ু স্পষ্ট তয
তততনআ অভাপদয তববাফক
তততন একক প্রতাারী
তততন ৃ তষ্টয ূ চনা কপযন
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ُ ُيم
َّ َٰن
َّ ُه َو
ُ ُالر ْح َم
ُ ُالر ِح
ُ يم
ُ ٌ ُِه َوُ ِبك ُ ِ ّلُ َخل ْ ٍقُعَل

ُ ُيد
ُ َنُُالْ َح ِم
ّ ِ ُه َوُالْغ
ُُالس َّل ُمُال ُْم ْؤ ِم ُن
َّ وس
ُ ُِه َوُال َْمل
ُ كُالْق ُُّد

َ ارُال ُْم َت
ُ ُب
ُ ال ُْم َه ْي ِم ُنُال َْع ِز
ُ ِّ ك
ُ يزُالْ َج َّب
َ ُْه َو َُر ُّبُال َْع ْر ِشُال
ُ ُيم
ِ ك ِر
ُ ُي
َ ريُالْ َحا ِك ِم
ُ ْ ُه َوُ َخ
َ
ُ ي
ُ َ ُالرا ِح ِم
َّ ُه َوُأ ْر َح ُم
ُ ي
ُ َ اس ِب
ِ ُه َوُأ َ ْس َرعُالْ َح

ُ ُيم
ُ َّ ُه َو
ُ ُاّللُال َْع ِز
ُ يزُالْ َح ِك
ُ ور
ُِ ُالص ُد
ُّ ات
ِ َيمُبِذ
ٌ ُِه َوُعَل
ُ ُي
ُ ُه َوُالْ َح ُّقُال ُْم ِب

ُ ُه َوُ َم ْو ََل َنا
ُ َار
ُُ ُه َوُال َْوا ِح ُدُالْ َق ّه
ُ ق
ُ َ ْ َي ْب َدأُُالْ َخل
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তততন ভানু ল ৃ তষ্ট কপযপছন
তততন অকাভন্ডরী  ৃতথফী ৃ তষ্ট
কপযপছন
ৃতথফীপত মা তকছু অপছ ভিআ তততন
ততাভাপদয জনয ৃ তষ্ট কপযপছন
তততন ৃ তষ্ট কপযপছন যাত  তদন, ূ মব
অয চন্দ্র
তততন ততাভাপদযপক একতট প্রাণ পত ৃ তষ্ট
কপযপছন
তততন াতন তথপক ৃ তষ্ট কপযপছন ভানু ল
তততন তাপক ততখপয়পছন বালা
তততন জীফন তদন  ভৃতুয ঘটান
তততন অভাপক খায়ান  ান কযান
ফতকছু তাাঁয জ্ঞাপনয তযতধবুি
তততন এয ছাদপক ু ঈচ্চ কপযপছন 
ু তফনযি কপযপছন
তততন অভানভূ  ঈপয স্থান
কপযপছন খুাঁতট ছাডা
তততন ততাভাপদয জনয তনদ্রাপক কপযপছন
অযাভপ্রদ
তততন নপবাভণ্ডপর ৃ তষ্ট কপযপছন তফার
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ُان
َ نس
َ ُاْل
ِ ْ َخل َ َق
ُ َ ات َُو ْاْل َ ْر
ض
َّ َخل َ َق
ِ او
َ ُالس َم
ُ ََخل َ َقُل
ُ يعا
ْ اُف
ً ُج ِم
َ ُاْل َ ْر ِض
ِ كمُ َّم
َّ َخل َ َقُالل َّ ْي َلُوال َّن َهارُوا
ُ ُلش ْم َس َُوالْق ََم َر
َ َ
َ
ُ ُنشأ َ ُكمُ ِّمنُنَّ ْف ٍس َُوا ِح َد ٍة
َ َأ

َخل َ َقُ ِم َنُال َْما ِءُ َب َش ًرا
ُ ُان
َ عَل َّ َم ُهُال َْؽ َي
ُ ُ ُي ْح ِيي َُو ُي ِم
يت

ُ ُي
ِ ُي ْط ِع ُم ِن َُو َي ْس ِق
ُ َو ِس َعُك ُ َّلُ َش ْي ٍءُعِل ًْما

ُ َرفَ َع َُس ْمك ََهاُف ََس َّوا َها

ُ ُريُ َع َم ٍد
َّ َرفَ َع
ِ او
ِ ْ ات ُِب َغ
َ ُالس َم
َ
ُ ََج َع َلُل
ُ اسا
ً ك ُمُالل ّ ْي َلُلِ َب
ُ وجا
َّ َج َع َل ُِف
ً ُالس َما ِءُ ُب ُر
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তাযকাুঞ্জ
তততন দুআ ভুপদ্রয ভধযখাপন ন্তযায় ৃ তষ্ট
কপযপছন
তততন ৃতথফীপক ততাভাপদয জনয তফিৃ ত
কপযপছন
তততন অকা পত াতন ফলবণ কপযন
তততন ৃতথফীপত ততাভাপদযপক ছতডপয়
তদপয়পছন
তততন ু ংফাদফাীরূপ ফায়ু তপ্রযণ
কপযন
অল্লা যাূ র াত পয়পছন
তাযয অল্লা নাফীগণপক াত পয়পছন
তততন তাাঁয যূ রপক তদায়াত
াত পয়পছন
অয অল্লা ভূ ায াপথ কথা ফপরপছন
যাতয
তততন অনায প্রতত তকতাফ নাতমর
কপযপছন
তততন ততাভাপদয প্রতত াযাভ কপযপছন
ভৃত-জীফ, যি এফং ূ কপযয ভাং
অভায যফ াযাভ কপযপছন শ্লীরতা
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ُ ُحا ِج ًزا
َ يُال َْب ْح َر ْي ِن
َ ْ َو َج َع َلُ َب
ُ ََج َع َلُل
ُ اطا
ْ ك ُم
َ ُاْل َ ْر
ً ض ُِب َس

َ
ُ ُُالس َما ِءُ َما ًء
َّ نز َلُ ِم َن
َ أ
ُ ِ ُاْل َ ْر
ض
ْ ذَ َرأَك ُْم ُِف
َ
ُ ُالر َياحَ ُبُ ْش ًرا
ِّ أ ْر َس َل

ُ ُوَل
ً ُاّلل َُر ُس
َ َب َع
ُ َّ ث
ُ ُي
َ ف ََب َع
ُ َّ ث
َ ُاّللُال َّن ِب ِّي
ُ ى
َُٰ أ َ ْر َس َل َُر ُسولَ ُه ُِبا ل ُْه َد
يما
ُ َّ َوكَل َّ َم
ً ِوَسُ َتكْل
َٰ َ ُاّللُ ُم
ُاب
َ َن َّز َلُعَل َْي
َ كُالْ ِك َت
َّ ك ُمُال َْم ْؼ َت َة َُو
ُ َح َّر َمُعَل َْي
ُالد َم َُو لَ ْح َم
ُ ُير
ِ الْ ِخ
ِ زن

ُ َُح َّر َم َُر ِ ِّبَُالْف ََوا ِح َش
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তততন ফান্দাপদয তফচায কপযপছন
তততন তকয়াভপতয তদন ততাভাপদয ভপধয
তফচায-ভীভাংা কপয তদপফন
তকয়াভপতয তদন তততন তাপদয ভপধয
পয়ারা কপয তদপফন
তাপদয ন্তপয তততন ইভান তরপখ
তদপয়পছন
তততন ততাভাপদযপক ফদপয াাময
কপযতছপরন
তততন ততাভাপদযপক তফশ্বজগপতয ঈয
প্রাধানয তদপয়পছন
তততন তাাঁয ফান্দাপদয তাফা কফূ র কপযন
তততন ু কভবীরপদযপক বারফাপন
তততন তত কৃতঘ্ন াাচাযীপদযপক
বারফাপননা
তততন জাপনন মা ততাভযা তগান কয অয
প্রকা কয
এআ অভায যফ
এআ ততাভাপদয আরা অয ভূ ায আরা
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ُيُالْ ِع َبا ِد
َ ْ َحك ََمُ َب

ُ َي ْحك ُُمُ َب ْؼ َن
ُك ْم َُي ْو َمُالْ ِق َيا َم ِة
ُهَن َُي ْو َمُالْ ِق َيا َم ِة
ْ ُ َ َيف ِْص ُلُبَ ْؼ

ُ ُان
َ يم
ِ ب ُِفُقُل
َ ُاْل
َ َك َت
ِ ْ ُوب ِه ُم
ُ ُُاّلل ُِب َب ْد ٍر
ُ َّ َن َص َرك ُُم
َّ ف
ُ َ َضل
ُي
َ ك ْمُع َََلُال َْعا لَ ِم
ُ َُيق َْب ُلُال َّت ْو َب َةُ َع ْنُ ِع َبا ِد ِه
ُ ُي
ُّ ُي ِح
َ بُال ُْم ْح ِس ِن
ُ يم
ُ ٍ ارُأ َ ِث
ُّ ََلُ ُي ِح
ٍ بُك ُ َّلُ َك َّف

ُ ُون
َ ون َُو َماُ ُت ْعلِ ُن
َ َي ْعل َُمُ َماُ ُت ِس ُّر
ُ ُاُر ِ ِّب
َ ََهَٰذ
ُ وَس
َُٰ َ َهَٰذَ اُإِلََٰ ُهك ُْم َُوإِلََٰ ُهُ ُم
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এআ অভাপদয তকতাফ
ভানু পলয জনয ত ক থ তনপদবনা এফং
তয থ মাত্রীপদয জনয ু স্পষ্ট থ

ُ َهَٰذَ اُ ِك َتا ُب َنا

ُ ُى
ٍ اس َُو َب ِ ّؼ َن
ِ ُه ًدىُلِّل َّن
َٰ اتُ ِّم َنُال ُْه َد

তনপদব
এক তকতাফ, তফদবাপফ তফফৃ ত পয়পছ
এয অয়াতভূ 
এটা ম্মাতনত কুযঅন
তততন তক্ষা তদপয়পছন কুযঅন
অভাযা কুযঅনপক জ কপয তদপয়তছ
ঈপদ গ্রপণয জনয
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ُ ُُآيا ُته
َ ابُف ُِّصل َْت
ٌ ِك َت
ُ ُيد
ٌ آنُ َّم ِج
ٌ ُه َوُق ُْر
ُ آن
ُ َ عَل َّ َمُالْق ُْر
ُ لذك ُِْر
ِّ ِآنُل
َ َي َّس ْر َناُالْق ُْر
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তনশ্চয়আ এ কুযঅন থ তদখায়
এ এক স্মযণ
এতট ৎ পথ তদাযী
এ কুযঅন ভানু পলয জনয অপরাকফততবকা
অয এটাআ অনায যফ তনপদবতত যর
থ
এটা অভায যফএয নু গ্র-
এ কুযঅন ততাভাপদয যপফয ক্ষ তথপক
স্পষ্ট প্রভান
অয এ পে ফযকতভয় ঈপদ
অয এটা পে ু স্পষ্ট অযফী বালা
অয এ তকতাফ তযায়নকাযী
এতট ভু'তভনপদয জনয অপযাগয এফং
যভত
এটা স্পষ্ট তনদবণ
এআ তআ তকতাফ মাপত তকান পন্দ তনআ
এগুপরা তকভতূ ণব তকতাপফয অয়াত
এগুপরা ু স্পষ্ট তকতাপফয অয়াত
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ُ آن َُي ْه ِدي
َ إِ َّنُ َهَٰذَ اُالْق ُْر
ُ َُهَٰذَ اُ ِذ ك ٌْر
ُ َهَٰذَ اُ ُه ًدى

ُ ُاس
ِ َهَٰذَ اُبَ َصائ ُِرُلِل َّن
ُ ُك
ِ َهَٰذَ ا
َ ُّص َر ُاط َُر ِب

ُ ُنُر ِ ِّب
َّ اُر ْح َم ٌةُ ِّم
َ ََهَٰذ
ُ ُم
ُ ْ نُر ِبّك
َّ َهَٰذَ اُبَ َصائ ُِرُ ِم
ُ ُار ٌك
َ َو َهَٰذَ اُ ِذ ك ٌْرُ ُّم َب
ُ ي
ُ ٌ انُ َع َر ِِبٌُّ ُّم ِب
ٌ َو َهَٰذَ اُلِ َس

ُ ُابُ ُّم َص ّ ِد ٌق
ٌ َهَٰذَ اُ ِك َت
ُ ي
ُ َ ُه َو ُِشفَا ٌء َُو َر ْح َم ٌةُلِّل ُْم ْؤ ِم ِن

ُ ُات
ٌ اتُ َب ِ ّؼ َن
ٌ ُه َوُآ َي
ُ بُ ِفي ُِه
َ َِٰذَ ل
ُ كُالْ ِك َت
َ اب ََُل َُر ْي

ُ ُيم
َ تِل
ُ ُآي
ِ ابُالْ َح ِك
ِ اتُالْ ِك َت
َ ْك
ُ ُي
َ تِل
ُ ُآي
ِ اتُالْ ِك َت
َ ْك
ِ ابُال ُْم ِب
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এগুপরা অরকুযঅন এফং তকতাপফয অয়াত
এফং এটা তনযথবক নয়
অয এটা তকান তবপ্ত য়তাপনয ফাকয
নয়
তাযা তক কুযঅন তনপয় তচন্তা কপযনা?
তম অভায াতিপক বয় কপয তাপক
ঈপদ দান করুন কুযঅপনয াাপময
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ُ ُاب
َ تِل
ُ ُآي
ٍ آن َُو ِك َت
َ ْك
ِ اتُالْق ُْر
ُ َُماُ ُه َو ُِبا ل َْه ْز ِل

ُ ُيم
ٍ ان َُّر ِج
ٍ َماُ ُه َو ُِبق َْو ِلُ َش ْي َط
َ
ُ ُآن
َ ونُالْق ُْر
َ أف ََّل َُي َت َدبَّ ُر
ُ د
ُِ اف َُو ِعي
ُ آنُ َمنُ َي َخ
ِ فَذَ ِ ّك ْر ُِبا لْق ُْر
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[রার দাপগয ফাকযগুপরা কুযাপনয অয়াত নয়।]
ভুাম্মদ () অল্লায যাু র
অয ভুাম্মদ একজন যাু র ছাডা তকছু
নন
তাাঁয নাভ অভদ
এতট একতট স্পষ্ট তকব ফাতবা ছাডা নয
তকছু নয়
তততন ভুতভনপদয জনয তেভয় দয়ারু
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ُ ُاّلل
ُِ َّ ّم َُح ّم ٌَد َُّر ُسو ُل
ُ ل
ٌُ َو َماُ ُم َح ّم ٌَدُإِ ََّل َُر ُسو

ُ ُاس ُم ُهُأ َ ْح َم ُد
ْ
َ
ُ ي
ُ ٌ يرُ ُّم ِب
ٌ إِ ْنُ ُه َوُإِ َّلُنَ ِذ
ُ ُيم
ٌ ي َُر ُء
َ ِبا ل ُْم ْؤ ِم ِن
ٌ وف َُّر ِح
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তাাঁপক া াপনা পয়পছ ু ংফাদদাতা 
তকবকাযী তপপফ
তাাঁয প্রতত তাাঁয যপফয ক্ষ তথপক মা
ফতীণব পয়পছ তততন তা তৌপছ তদপয়পছন
তততন দৃ য তফলপয় ফণবনা কযপত
কৃনতা কপযন না
তততন ভানু পলয জনয একজন ু াতযকাযী
তততন যাু রগপনয আভাভ
তততন তল নফী
তততন অভাপদয কাপছ ফপচপয় তপ্রয় ভানু ল
তততন তফশ্বাীপদয জনয যভত
তততন ৃ তষ্টয তযা
তাাঁয ভপধয যপয়পছ ঈত্তভ অদব
তততন প্রজ্ঞা  কুযঅন ততখপয়পছন
তততন ভানু পলয ভপধয তভভাংাকাযী
কপযপছন
অভযা অল্লায যাু পরয ু ন্নত নু যণ
কতয
অভযা ফাআ অল্লায যাু রপক পনক
বারফাত
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ُ يرا
َُ س
ُِ ُأ ُ ْر
َ ري
ً لُ ِبا لْ َح ِّقُ َب ِش
ً اُو َن ِذ
ُ
ً
ُ ُنز َلُإِل َُْيهُ ِم ْن َُر ِبّ ِه
ِ َبل ّ َغُ َماُأ

ُي
َ ب ُِب
ِ َماُ ُه َوُع َََلُالْ َغ ْي
ٍ ض ِن
ُاس
ِ ُه َوُ َشا ِف ٌعُلِل َّن

ُ ُلي
َ رس
ُ هوُإ َم
َ امُال ُْم
ُ بيي
ُ َ ُه َوُ َخا َت ُمُال َّن

ُ ُاسُإلؼنا
ُّ هوُأح
ِ بُال َّن
َ

ُ هوُرحم ٌُةُ ُلِ ُل ْ َعا لَ ِمي
َ

ُ ُالب َُّي ِة
ُ َ ُري
ُُ خ
َُ ُُه َو
ُ
ُ ُح َس َن ٌُة
َ ٌِفيهُِأ ْس َوة
ُ الكتابُوُال ِحكْم َُة
ُعَل َّ َم
َ
ُ ُاس
ِ ُبيُال َّن
َ َحك ََم

ُ ُلل
ِ ولُا
ِ َن َّؾب ُع ُُس َّن َُةُ َر ُس
ُ ُج ْم ًعا
ب
ُّ ُن ِح
َ ُرسولُاللُح َّبا
ُ

Page 17

তততন ভক্কায় জন্মগ্রণ কপযন
অল্লায যাু র ভতদনায় তজযত কপযন
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ُ ُُو لِ َدُفُ َم َّك َة

ُ ُِاجرُرسو ُلُاللُِإلُالْمدينة
َ َه
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এটা তফচায তদফ
এটা পয়ারায তদন
এটা তযফাদীদযপক ঈকায কযায তদন
এটা ফডআ কত ন তদন
এটা গুরুতয কত ন তদন
এতট এভন তদন তমতদন কর ভানু লপক
একত্র কযা পফ
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ُ َُهَٰذَ ا َُي ْو ُمُال ّ ِدي ِن
ُ ل
ُ ِ َهَٰذَ ا َُي ْو ُمُالْف َْص

ُ ُي
َّ اُي ْو ُمُ َين َف ُع
َ ََهَٰذ
َ ُالصا ِد ِق

ُ ُاُي ْو ٌمُ َع ِس ٌر
َ ََهَٰذ
ُ ٌ َهَٰذَ اُ َي ْو ٌمُ َع ِص
يب

ُ ُاس
َ َِٰذَ ل
ُ ك َُي ْو ٌمُ ّم َْج ُمو عٌُلَّ ُهُال َّن
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এফং এটা প্রতযক্ষ কযায তদন
এটাআ স্থায়ীপেয তদন
এটাআ র প্রততশ্রুত তদন
এটাআ তআ ভাাপরয
তআ প্রতযাফতবন পফ ু দূয যাত
এআ নু গ্র অল্লায ক্ষ তথপক
তটাআ তফয ফায তদন
ঐ তদনতট তয
এটা এভন এক ভাপফ মা অভাপদয
পক্ষ খুফআ জ
এ এভন এক য়াদা মা তভথযা ফায নয়
এটা দৃ পযয ংফাদ ভূ পয ভপধয
একতট
ততদন তগান তফলয়াতদ যীক্ষা কযা
পফ
ততদন পনক তচাযা পফ ফনত
ততদন পনক হৃদয় বীতন্ত্রি পফ
ততদন প্রকতম্পত কযপফ তঙ্গাধ্বতন
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ُ ُك َُي ْو ٌمُ َّم ْش ُهو ٌد
َ َِو َٰذَ ل
ُ ك َُي ْو ُمُالْ ُخل ُو ُِد
َ َِٰذَ ل

ُ ُك َُي ْو ُمُال َْو ِعي ِد
َ َِٰذَ ل
ُ يم
ُ ُ كُ ُه َوُالْف َْو ُزُال َْع ِظ
َ َِٰذَ ل
ُ ُيد
ٌُ ك َُر ْج
َ َِٰذَ ل
ٌ عُبَ ِع

ُ ُاّلل
ُِ َّ َض ُلُ ِم َن
ْ كُالْف
َ َِٰذَ ل
ُ وج
ُ ِ ك َُي ْو ُمُالْ ُخ ُر
َ ََِٰذ ل
ُ ُكُال َْي ْو ُمُالْ َح ُّق
َ ََِٰذ ل

ُ ُري
َ ََِٰذ ل
َ ك
َ ُح ْش ٌرُعَل َْؼ َن
ٌ اُي ِس
ُ ُوب
َ َِٰذَ ل
ٍ َُريُ َمكْذ
ُ ْ ك َُوعْ ٌدُغ
َ
ُ ب
ُ ِ نبا ِءُالْ َغ ْي
َ ََِٰذ ل
َ كُ ِم ْنُأ
ُ ُُالس َرائ ُِر
َّ َي ْو َمُ ُت ْب ََل
ُ اش َع ٌُة
ِ ُو ُجوهٌ َُي ْو َم ِئ ٍذُ َخ
ُ ُوب َُي ْو َم ِئ ٍذ َُوا ِج َف ٌُة
ٌ قُل

ُ ُالرا ِج َف ُة
َّ َي ْو َمُ َت ْر ُج ُف
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এটা এভন তদন তমতদন তাযা কথা ফরপফ
না
ততদন পনক তচাযা পফ রাফণযভয়
তমতদন তীব্রবাপফ অকা প্রকতম্পত পফ
তভথযাপযাকাযীপদয জনয ততদপনয
দুপববাগ
তমতদন ধন-ম্পদ  ন্তান-ন্ততত তকান
ঈকাপয অপফনা
ততদন তকান ভানু ল নয ভানু পলয জনয
তকান তকছু য ক্ষভতা যাখপফ না
তমতদন ভানু ল ৃ তষ্টকুপরয যপফয জনয
দাাঁডাপফ
তমতদন ভানু ল পফ তফতক্ষপ্ত তপঙ্গয ভত
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ُ ُُون
َ ََهَٰذ
َ اُي ْو ُم ََُل َُين ِطق
ُ ُُو ُجوهٌ َُي ْو َم ِئ ٍذُنَّا ِع َم ٌة

ُ ُالس َما ُءُ َم ْو ًرا
َّ ور
ُ َي ْو َمُ َت ُم
ُ ي
ُ َ َو ْي ٌل َُي ْو َم ِئ ٍذُلِّل ُْمك َِّذ ِب
ُ ُون
َ َي ْو َم ََُلُ َين َف ُعُ َما ٌل َُو ََلُبَ ُن
ُ كُ َن ْف ٌسُلِّ َن ْف ٍسُ َش ْؼ ًئا
ُ َِي ْو َم ََُلُ َت ْمل
ُ ُي
ُ ُومُال َّن
َ اسُل َِر ِّبُال َْعا لَ ِم
ُ َي ْو َم َُيق
ُ َي ْو َمُ َي
ُ ُوث
ِ ُاشُال َْم ْؽث
ِ اسُك َا لْف ََر
ُ ونُال َّن
ُ ك
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অয অল্লাবীরুপদয তনকটফতবী কযা পফ
জান্নাত
তাপক ফরা র জান্নাপত প্রপফ কয
তখাপন তাযা নন্তকার ফস্থান কযপফ
তায ীভানা পে অভান  জতভন
তখাপন তাপদযপক তফতাফ তযতমক
তদয়া পফ
তনশ্চয় অল্লাবীরুযা ফাগান  তনয়াভপত
থাকপফ
অভযা তাপত ৃ তি কপযতছ তখজুয 
অঙু পযয ফাগান
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ُ ُي
ِ َوأ ُ ْزلِف
َ َتُالْ َج َّن ُةُلِل ُْم َّت ِق
ُ ُُلُالْ َج َّن َة
ِ ِقي َلُا ْدخ

ُ ُون
َ يهاُ َخا لِ ُد
َ ُه ْمُ ِف

ُ ُض
َّ َع ْر ُض َه
ُ ات َُو ْاْل َ ْر
ُ او
َ اُالس َم
ُ اب
ُ ٍ ريُ ِح َس
ِ ْ اُب َغ
َ ُي ْر َزق
َ ُونُ ِف
ِ يه
ُ ُيم
ٍ ُج َّن
ٍ ات َُونَ ِع
َ ي ُِف
َ إِ َّنُال ُْم َّت ِق
ُاتُ ِّمنُنَّ ِخي ٍل
ٍ اُج َّن
َ َو َج َعل ْ َناُ ِف
َ يه
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তখাপন অপছ তাপদয জনয স্থায়ী াতন্ত
তায াদপদপ নযভূ  প্রফাভান
ততাভাপদয জপনয তাপত প্রচুয পর অপছ
তাপদয তখাপন স্বণব কঙ্কপন াজাপনা পফ
এফং তাপত তাপদয তাাক পফ তযভী
তাপদয জনয তখাপন তফত্র ংগী থাকপফ
তাপদয জনয ারনকতবায কাপছ তাআ
যপয়পছ মা তাযা চাআপফ
টাআ পরা তআ ভা নু গ্র
এফং এটা তাপদযআ ুযস্কায মাযা তফত্র
য়
এতট অল্লায নু গ্র
এফং টাআ ু স্পষ্ট াপরয
টাআ ৎকভবীরপদয প্রততদান
এতটআ পরা ভান কৃতকামবতা
তঃয ত ু খী জীফনমান কযপফ
তা ফতকছু য তথপক ঈত্তভ মা তাযা জভায়
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َ
ُ ُاب
ٍ َوأ ْع َن
ُ يم
ُ ٌ يمُ ُّم ِق
َ ل َّ ُه ْمُ ِف
ٌ يهاُ َن ِع
ُ ار
ُُ ُاْل َ ْن َه
ْ َت ْج ِريُ ِمنُ َت ْح ِت َها

ُ َّ ل
ُ ٌُرية
َ ك ْمُ ِف
َ يهاُف ََوا ِك ُهُ َك ِث
َ
ُ ب
ُ ٍ او َرُ ِمنُذَ َه
ِ يهاُ ِم ْنُأ َس
َ ُي َحل َّ ْو َنُ ِف

ُ ُير
َ يها
َ اس ُه ْمُ ِف
ُ َو لِ َب
ٌ ُح ِر
ُ ٌيهاُأ َ ْز َواجٌ ُ ُّم َط َّه َر ُة
َ ل َّ ُه ْمُ ِف

ُ ُند َُر ِبّ ِه ْم
َ ونُ ِع
َ ل َُهمُ َّم
َ اُي َشا ُء

َ َْض ُلُال
ُ ُري
ْ كُ ُه َوُالْف
َ َِٰذَ ل
ُ ك ِب
ُ ك
َُٰ َّ ُج َزا ُءُ َمنُ َت َز
َ َِو َٰذَ ل
َ ك
ُ ُاّلل
ُِ َّ كُف َْض ُل
َ َِٰذَ ل
ُ ي
ُ ُ كُالْف َْو ُزُال ُْم ِب
َ َِو َٰذَ ل

ُ ُي
َ َِٰذَ ل
َ ك
َ ُج َزا ُءُال ُْم ْح ِس ِن
ُ ُيم
ُ ُه َوُالْف َْو ُزُال َْع ِظ
ُ اض َي ٍُة
َ ِف َُه َو ُِفُع
ِ يشة ٍَُّر

ُ ُون
َ ريُ ِّم ّمَاُ َي ْج َم ُع
ٌ ْ ُه َوُ َخ
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অল্লা তাপদয প্রতত ন্তুষ্ট এফং তাযা
তায প্রতত ন্তুষ্ট
এফং অভযা তাপত প্রফাতত কপযতছ
তনঝবতযণী
তাপত তাযা শুনপফ না তকান ফান্তয 
তভথযা কথা
জান্নাপতয তধফাী তাযাআ পরকাভ
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ُ ُهَن َُو َر ُضواُ َع ْنه
ُ َّ َّر ِض َي
ْ ُ ْ ُاّللُ َع
ُون
ِ يهاُ ِم َنُال ُْع ُي
َ َوف ََّج ْر َناُ ِف
ُ اُو ََلُ ِكذَّ ا ًبا
َ ََّل َُي ْس َم ُع
َ ونُ ِف
َ يهاُلَ ْغ ًو
َ
ُ ُون
َ ابُالْ َج َّنةُِ ُه ُمُالْفَائ ُِز
ُ أ ْص َح
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তনশ্চয়আ জাান্নাভ াঁৎ তপত যপয়পছ
তনশ্চয় যাধীযা জাান্নাপভয অমাপফ
থাকপফ
তমতদন তাপদযপক জাান্নাপভয তদপক
অফান কযা পফ
ংকাযীপদয জনয অফাস্থর
অয ততট কতআনা তনকৃষ্ট অফাস্থর
অয কতআনা তনকৃষ্ট তআ প্রতযাফতবনস্থর!
কাতপযপদযপক তঘযা কপয তপরপফ
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ُ إِ َّنُ َج َه َّن َمُك َا َن ْتُ ِم ْر َصا ًدا

ُ ُُج َه َّن َم
ِ َي ُِفُعَذ
َ اب
َ إِ َّنُال ُْم ْج ِر ِم
ُ ُار
َ َي ْو َم ُُي َد ُّع
ِ لُ َن
َٰ َ ِونُإ
َ َمثْ ًوىُلِّل ُْم َت
ُ ُب ي َن
ِ ِّ ك
ُ َو ِب ْػ َسُالْ ِم َها ُد

ُ ُري
ُ َو ِب ْػ َسُال َْم ِص
ُ ن
ُ َ يط ٌة ُِبا لْكَا ِف ِر ي
َ ل َُم ِح
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তখাপন ত প্রপফ কযপফ তনতন্দত
তফতাতডত ফস্থায়।
তাযা দগ্ধ পফ জ্বরন্ত অগুপন
অয তাপদযপক ান কযাপনা পফ গতরত
ুাঁজ
ত তখাপন ভযপফ না ,ফাাঁচপফ না
এটাপতা ু দুয তফভ্রাতন্ত
টাআ ু স্পষ্ট ক্ষতত
তাযা অফাস্থপর তনকৃষ্ট  ঈায়াপন্ত
ফপচপয় ভ্রষ্ট
কাতপযপদয জনয কাযাগায
তাপদয জনয অপছ দপনয াতি
তাপদয জনয যপয়পছ কপ ায াতি
তাপদয জনয যপয়পছ তচযস্থায়ী াতি
তাপদযপক ঈয ফরুদ্ধকাযী অগুন
তা র স্পষ্ট ক্ষতত
তা র মন্ত্রণাদায়ক অমাফ
তাআ তযাচাযীপদয প্রততদান
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ُ ورا
ً َي ْص َّل َهاُ َمذْ ُمو ًماُ َّم ْد ُح
ُ ُاُحا ِم َي ًة
َ ار
َٰ َ َت ْص
ً َلُ َن
ُ د
ٍُ ُص ِدي
َ َقُ ِمنُ َّما ٍء
َٰ َ َو ُي ْس
ُ ُي
ُ ََل َُي ُم
َ وتُ ِف
َٰ َ اُو ََلُ َي ْح
َ يه

َّ كُ ُه َو
ُ ُيد
َ َِٰذَ ل
ُ ُالض َّل ُلُال َْب ِع
ُ ي
ُ ُ انُال ُْم ِب
َ َِٰذَ ل
ُ كُ ُه َوُالْ ُخ ْس َر
ُ
ُ يّل
ُ ً اُوأ َ َض ُّل َُس ِؽ
َ أو لََٰ ِئ
َ كُ َش ٌّرُ َّمكَا ًن
ُ ريا
َ لِلْكَا ِف ِر ي َن
ً ُح ِص
ُ ق
ُ ِ ابُالْ َح ِر ي
ُ َل َُه ْمُعَذ
ُ ُيم
ٌ َل َُه ْمُعَذ
ٌ ابُ َع ِظ
ُ يم
ُ ٌ ابُ ُّم ِق
ٌ َل َُه ْمُعَذ

ُ ٌارُ ُّم ْؤ َص َد ُة
ْ ِ ْ َ عَل
ٌ هْيُ َن

ُ ُي
ُ ُه َوُالْ ُخ ْس َر
ُ انُال ُْم ِب
ُ يم
ُ ُ ُِاْلَل
ْ اب
ُ َُه َوُال َْعذ
َّ ُج َزا ُء
ُ ي
ُ َ ُالظا لِ ِم
َ َِٰذَ ل
َ ك
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এটাআ অল্লায দুভনপদয প্রততদান
এটা পে চযভ রাঞ্ছনা
তাযাআ ততা ক্ষততগ্রি
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ُ ُُاّلل
ِ َّ ُج َزا ُءُأَعْ َدا ِء
َ َِٰذَ ل
َ ك
ُ يم
ُ ُ يُال َْع ِظ
َ َِٰذَ ل
ُ كُالْ ِخ ْز
ُ
ُ ون
ُ َ اس ُر
ِ كُ ُه ُمُالْ َخ
َ أو لََٰ ِئ
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রার দাপগয ফাকযগুপরা কুযাপনয অয়াত নয়।
রাত পরা িীপনয িম্ভ
এফং রাত কাপয়ভ কয
এফং ততাভযা ধধমবয  রাপতয ভাধযপভ
াাময প্রাথবনা কয
তনশ্চয়আ অভায রাত, অভায
কুযফাতন, অভায জীফন  অভায ভৃতুয
অল্লায জনয
তনশ্চয়আ রাত কর প্রকায শ্লীর 
ভন্দ কাজ তথপক তফযত যাপখ
ূ মব তপর ডায য তথপক যাপতয ঘন
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ُ ُالدين
ِ ّ الصّلةُ ِعما ُد
َ
ُ َواُالص َّل ُة
يم
َّ
ُ َوأ ِق
ُ الص َّل ُِة
َّ بُ َو
َّ اس َت ِعؼ ُنوا ُِب
ِ ْ الص
ْ َو
ُ ُُّلل
ِ َّ ِ اِت
َ يُو َم ْح َي
َ إِ َّن
َ ُص َّل ِِت َُو ُن ُس ِك
ِ اي َُو َم َم
َُهُ َع ِنُالْ َف ْح َشا ِء
َّ إِ َّن
َٰ َ ُالص َّلةَُ َت ْن

ُ َُوال ُْمن َك ِر
َّ ُوكُا
ُلُغ ََس ِق
َّ أ َ ِق ِم
ِ ُالص َّلةَُلِ ُدل
َٰ َ ِلش ْم ِسُإ
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েকায মবন্ত রাত কপয়ভ কয
অয ততাভায তযফায- তযজনপক
রাপতয তনপদব দা
তঃয রাত তল পর ততাভযা
জতভপন ছতডপয় ড এফং অল্লায
নু গ্র নু োন কয
অয তুতভ রাত কাপয়ভ কয তদপনয
দুআ প্রান্তবাপগ  যাপতয প্রথভাংপ
তনাগ্রি ফস্থায় ততাভযা রাপতয
তনকটফতবী পয়া না
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ُ ُالل َّ ْي ِل
ُ الص َّل ُِة
َّ َوأ ْ ُم ْرُأ َ ْهل ََك ُِب
ُواُف
َّ ت
ِ ف َِإذَاُق ُِض َي
ِ ُالص َّلةُفَان َت ِش ُر
ُ ض
ُ ِ ْاْل َ ْر
َ
ُار َُو ُزلَ ًفاُ ِّم َن
َّ َوأ َ ِق ِم
ِ فُال َّن َه
ِ ُالص َّلةَ َُط َر
ُ ل
ُ ِ الل َّ ْي
َ
ُ ى
َُٰ ار
َلُ َتق َْر ُب
َُ
َّ
َ َ واُالص َّلةَ َُوأن ُت ْمُ ُسك
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রার দাপগয ফাকযগুপরা কুযাপনয অয়াত নয়।
ততাভাপদয ঈয তয়াভ পযজ কযা
পয়পছ
যাত মবন্ত তয়াভ ূ ণব কপযা
তয়াভকাযীয জনয যপয়পছ ক্ষভা 
ম্মাতনত ুরুস্কায
তয়াভ ঢারস্বরূ
তয়াভ  কুযঅন াপাপয়ত কযপফ
তয়াভ ভানু লপক তযশুদ্ধ কপয
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ُ بُعَل َْي
ُام
ِّ ك ُم
ُ ُالص َي
َ ُك ِت
ُامُإِ َلُالل َّ ْي ِل
أ َ ِت ّم
ِّ
َ ُواُالص َي

ُيم
َّ
ْ يُ َم ْغ ِف َرةٌُو
َ ْ للصائِ ِم
ٌ ُأج ٌرُ َك ِر

ُ ُج َنّ ٌُة
ُ ام
ِّ
ُ الص َي

ُ َُعان
ُ امُوالق
ِ ُرآنُ َيشف
ِّ
ُ الص َي
ُ س
ُ َ امُيتزكُال َّن ْف
ِّ
ُ الص َي
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তয়াভ তাকয়া ফাডায়
তয়াভ যভজান ভাপ তনধবাতযত
তয়াভ এভন অভর মায ভকক্ষ নাআ
তয়াভ একতট তনক অভর
তয়াভ জাান্নাভ তথপক ঢারস্বরু
তয়াভ ারনকাযীয দুয়া গৃীত
তয়াভ ারনকাযী অল্লায কাপছ
তেষ্ঠতভ

www.alquranervasha.com

ُ يزيدُال َّتق َْوى
ُ ُام
ِّ
ُ الص َي
ُ امُمكتوبُفُشهرُرمضان
ِّ
ُ الص َي
ُ ُلها
َ امُ َمنَُلُعَد َل
ِّ
ُ الص َي
ُ ٌُامُ َع َم ٌلُصا لح
ِّ
ُ الص َي
ُ الصيامُ ُج ّنةُمنُالنار

ُ دعوةُالصائمُمقبولة

ُ الصائمُأطيبُعندُالل
ُُ
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রার দাপগয ফাকযগুপরা কুযাপনয অয়াত নয়।
জ্ব ু তফতদত ভাভূ প
অয ভানু পলয তনকট পজ্বয তঘালণা কপয
তদন
ততাভযা অল্লায জনয জ্জ  ঈভযা
ম্পাদন কপযা
অয অল্লায ঈপেপয ফায়তুল্লায জ্জ
ভানু পলয ঈয(পযজ)
তম অল্লায জনয জ্জ কযপরা, তঃয
শ্লীর কথা ফরর না এফং নযায় কাজ
কযপরা না,ত তপপয অপফ ততদপনয
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َ
ُ ُات
ٌ الْ َحجُّ ُأ ْش ُه ٌرُ َّم ْعل ُو َم
َ
ُ ُّاس ُِبا لْ َح ِ ّج
ِ َوأ ِذ ّْن ُِفُال َن
ُ ُُّلل
ِ َّ ِ ََوأَتِ ّمُواُالْ َحجَّ َُوال ُْع ْم َرة
ُ ُت
ِ اسُ ِحجُّ ُال َْؽ ْي
ِ َو ِ َّّللُِع َََلُال َّن
ُُولم،ُفلمُيرفُث
،لل
ِ َُمنُح َّج
َ

ُ ُومُ َُو ُل َ َد ُْتهُأ ُّمه
ُ ِ ُر َجعَُُ َُك َُي،فس ْق
ُ َي
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ভত,(তমতদন) তায ভা তাপক জন্ম
তদপয়তছর।
পফবাত্তভ তজাদ র ভাফরূয জ্জ ফা
করযানভয় জ্জ্ব
কাফা ভক্কায় ফতস্থত
তায়াপ পজ্জয অযকান ভূ পয ভপধয
একতট
পজ্বয অযকান ৪ তট
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ّ ٌلُالجها ِدُحج
ُ ُُمبور
ُُ أفض
ٌ
ُ الكعبةُفُمكة

ُ الطوافُمنُأركانُالحج
ُ أركانُالحجُأربعة
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ফালওেয প্রওায
নাভপ্রধান ো

থথ
অল্লা ভুঔালক্ষী

ফা ও
নাভপ্রধান না

ভুাম্মাদ () যু র বফ মওিু ন

ফা ও
মিা প্রধান ো
ফা ও

মতমন ভানু ল ৃ লমত ওলযলিন জভাট ُ
যক্ত চথলও

মিা প্রধান না

অমভ তায আফাদত ওময না মায

ফা ও

আফাদত চতাভযা ওলযা

অলদ

ফর মতমন অল্লা এও

মনললধ

তালনয আফাদত ওলযা না

প্রশ্ন

চতাভায ওালি ভুায ঔফয এললি
মও?

ফেতীত ূ ও

ল্প মওিু ফালদ যামি জাকযণ
ওলযা

অশ্চমথ

ধ্বন্স চাও ভানু ল চ ওতআ না
ওৃতজ্ঞ

তথ

ু তযাং চম া তালও স্মযণ
ওরুও
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অয়াতাং

ُ ُُالص َم ُد
َّ اّلل
ُ َّ
ُ َُو َماُ ُم َح ّم ٌَدُإِ ََّل َُر ُسو ٌل
ُانُ ِم ْنُعَل َ ٍق
َ ُاْل ْن َس
ِ ْ َخل َ َق
َ
ُ ُون
َ ََلُأ ْع ُب ُدُ َماُ َت ْع ُب ُد
ُ ُُاّللُأ َ َح ٌد
ُ َّ قُ ْلُ ُه َو
َّ ََلُ َت ْع ُب ِد
ُ ان
ُ َ ُالش ْي َط
َُٰ َ يثُ ُم
وَس
َ َه ْلُأ َ َت
ُ ُح ِد
َ اك
ُيّل
ً ِق ُِمُالل َّ ْي َلُإِ ََّلُقَل
ُانُ َماُأ َ ْكف ََره
َ قُت
ُ نس
َ ُاْل
ِ ْ ِل
ُف ََمنُ َشا َءُذَ َك َره
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চজাযদান

মনশ্চআ ভানু ল ক্ষমতয ভলধে অলি

অওাংঔাফা ও

া অপলা! মমদ ভৃতুে লতা

ফাওে
অাফেঞ্জও ফাওে

অমভ এলও ওলযমি চওাযঅন,
অযফী বালা, মালত চতাভযা ফুঝ।
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ُانُلَ ِفيُ ُخ ْس ٍر
َ نس
َ ُاْل
ِ ْ إِ َّن
ُ َاض َي َُة
ِ ََياُل َْؼ َت َهاُك َان
ِ تُالْق
ُُج َعل ْ َناهُُق ُْرآ ًناُ َع َر ِب ًّيا
َ إِنَّا
ُ َّ ل َّ َعل
ُ ُُون
َ ك ْمُ َت ْع ِقل
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মনমদথষ্ট/ মনমদথষ্ট

থথ

মনমদথষ্ট

থ ওরলভয অয মা চ চরলঔ

মনমদথষ্ট

মমদ তায এওটা চিলর থালও

মনমদথষ্ট

অয অভযা ফলথণ ওলযমি মফি
ামন

মনমদথষ্ট

স্বণথ অয চযৌে চথলও

মনমদথষ্ট

ভলেয ভলধে ু যংক ওলয

মনমদথষ্ট

মতমন যাতলও চতাভালদয জনে
ওলযলিন অফযণ স্বরু
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অাত

ُون
ُ ِ َُو الْ َقل
َ َم َو َماُ َي ْس ُط ُر

َُانُلَ ُه َو ل ٌَد
َ إِ ْنُك
َ وأ
م
ِ
ن
ورا
ه
ط
ُ
ء
ا
م
ُ
ء
ا
م
الس
ُ
ن
ا
ن
ْ
ل
ز
ِ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ً
َّ ب َوالْ ِف
ُض ِة
ُ ِ ن الذَّ َه
ُ َ ِم

ف ال َْب ْح ُِر َس َر ًبا
ُِ
ُ َل ل
اسا
َُ م الل َّ ْي
ُُ ك
َُ َج َع
ً ل لِ َب
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আযাফ

থথ

ভাযপু

অল্লা ফল ল ভান

ভাজরুয

ভুাম্মাদ ()অল্লায যু র

ভানু ফ

মনশ্চআ অল্লা ক্ষভাীর

ভাযপু

অয ভানু ল ফরলফ তায মও
ললি?

ভানু ফ

অল্লা ফমওিু ৃ মষ্ট ওলযলিন

ভাজরুয

নামও ভানু ললয জনে যললি মা
চ ওাভনা ওলযলি

ভাযপু

আব্রাীভ আহুদী মিলরা না

ভাজরুয

আব্রামলভয ঈয ারাভ

ভানু ফ

মনশ্চআ আব্রাীভ বধমথেীর

ভাযপু

চআমদন ভানু ল তায যলফয
াভলন দাাঁড়ালফ

ভাজরুয

ভানু ললয ভামরলওয

ভানু ফ

চিল মালফ ভানু ললও
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অাত

َ ُ َٰ َ ا
ُْب
ّ
ُ َ ّلل أك
ُلل
ِ ُم َح ّم ٌَد َُر ُس ْو ُلُا

ُاّلل َغف ُْو ٌر
َُ َّٰ ن
َُّ ِا
انُ َماُل ََها
ُ ُ نس
َ اْل
ِ ْ َُوقَا َل

ُان
َ نس
َ اْل
ِ ْ َُخل َ َق
َ
َُٰ َّ انُ َماُ َت َم
ن
ُ ِ نس
َ ْل
ِ ْ ِأ ْمُل
يمُ َي ُهو ِد ّيًا
ُ ُ َانُإِ ْب َرا ِه
َ َماُك
ُ َ ََلُإِ ْب َرا ِه
يم
َٰ َ َس َّل ٌمُع
ُيم
ُ َ إِ َّنُإِ ْب َرا ِه
ٌ ِيمُلَ َحل

ُاسُل َِر ِّب
ُ ُ ُومُال َّن
ُ َي ْو َم َُيق

ُي
َ ال َْعا لَ ِم
ُ ِ كُال َّن
اس
ِ َِمل

ُاس
َ َيغ ََْشُال َّن
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ভাযপু

ভুাম্মাদ () অল্লায যু র

ভাজরুয

অয আভান অলনা তালত মা
ভুাম্মালদয ঈয নামমর ললি

ভাজরুয

অয থ ফাতুর ভাভুলযয

ভাযপু

ফল ল দুফথর খয ভাওড়ায
খয

ভানু ফ

মঔন মতমন খযমটলও ভানু ললয
মভরন স্থান িলরন
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ُُاّلل
ِ َّ ّم َُح ّم ٌَدُ َّر ُسو ُل
ٍُ ََلُ ُم َح َّم
د
ِ َوآ َم ُن
َٰ َ واُب َماُ ُن ِّز َلُع
ُور
ُ ِ َوال َْؽ ْي
ِ تُال َْم ْع ُم
ُ ِ تُال َْعنك َُب
وت
ُ ُ وتُل ََؽ ْي
ِ أ َ ْو َه َنُال ُْؽ ُي
ُاس
ُ َ ُج َعل ْ َناُال َْؽ ْي
ِ تُ َمثَا َب ًةُلِّل َّن
َ َوإِ ْذ
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মাযা ব ওলয তালদয ভলধে দুআজন চরাও
ফরলরা
তালদয ওালি দুআ ফেমক্তয ঈদাযণ ফণথনা
ওরুন
দুমট ঈদোন, এওমট ডানমদলও, এওমট
ফাভমদলও
ঈব ফাকানআ পরদান ওলয
অল্লা চওান ভানু ললয ভলধে দুমট হৃদ
স্থান ওলযনমন
তঃয তম তরাক তাডাহুডা কপয চপর
মাপফ শুধু দুতদপন
মফফাদভান দুমট ক্ষ, এলও লযয প্রমত
ফাড়াফামড় ওলযলি
ঈব ঈদোলন অলি ফভান দুআ প্রস্রফন।
অমভ মও তালও চদআমন ক্ষুদ্ব,
অমভ যামি  মদনলও দুমট মনদথন ওলযমি
ওালরাভত খন ফুজ।
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ُُون
َ قَا َلُ َر ُج َّل ِنُ ِم َنُالَّ ِذي َنُ َي َخا ف
َُي
ْ َو
ِ ْ اض ِر ْبُل َُهمُ َّمثَ ًّلُ َّر ُجل
ُال
ُ ِ َج َّن َت
ٍ ي َُو ِش َم
ٍ انُ َعن َُي ِم
ُ يُآ َت ْتُأُكُل ََها
ُ ِ ْ كِل ْ َتاُالْ َج َّن َت

ُيُ ِف
ُ ِ ْ ُاّللُل َِر ُج ٍلُ ِّمنُقَل َْب
ُ َّ َّماُ َج َع َل
َُج ْو ِف ِه

ُي
ِ ْ ف ََمنُ َت َع َّج َل ُِفُ َي ْو َم
ََُلُ َب ْع ٍض
ُ ِ َخ ْص َم
ُ َغُ َب ْع
َٰ َ َانُب
َٰ َ ض َناُع
ُان
ِ انُ َت ْج ِر َي
ِ يه َماُعَ ْؼ َن
ِ ِف
ُ ِ ْ أَل َْمُ َن ْج َعلُل َّ ُهُعَ ْي َن
ي

َ
ُي
َ ُار
ِ ْ آي َت
َ َو َج َعل ْ َناُالل ّ ْي َل َُوال َّن َه
ُ ِ ُم ْد َها َّم َت
ان
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মতমন দুআ ঈদা র  দুআ স্তা লরয
ভামরও।
তঔন দুআ ধনু লওয ফেফধান মির
তাযা ফরলরা মনশ্চআ এযা দুজন মাদুওয
তঃয দুআফায তুমভ দৃ মষ্ট চপযা
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ُي
ُ ِ ْ َر ُّبُال َْم ْش ِرق
ِ ْ ََيُ َو َر ُّبُال َْم ْغ ِرب
ُي
َ َ ف َك
ِ ْ َابُق َْو َس
َ انُق

ُان
ِ انُل ََسا ِح َر
ِ َقَا لُواُإِ ْنُ َهَٰذ
ُ ِ ْ ُارج ِِعُال َْب َص َرُ َك َّر َت
ي
ْ ُث َّم
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মনশ্চআ অল্লা ীভারঙ্ঘনওাযীলদয
বালরাফালন না
অয এবালফআ ওামপলযয প্রমতদান
ু তযাং মামরভ ফেতীত ীভারংখন নাআ
অয চজলন চযঔ অল্লা ভুত্তামওলদয ালথ
অলিন
মনশ্চআ অল্লা চনওওাযলদয ালথ অলিন
অয তালনয দাংওগুলরা নু যণ
ওলযা না
মনশ্চআ ভুরভান ুরুল, ভুরভান নাযী,
ইভানদায ুরুল, ইভানদায নাযী, নু কত
ুরুল, নু কত নাযী, তেফাদী ুরুল,
তেফাদী নাযী, বধমথেীর ুরুল, বধমথেীর
নাযী, মফনীত ুরুল, মফনীত নাযী, দানীর
ুরুল, দানীর নাযী, চযামা ারণওাযী
ুরুল, চযামা ারনওাযী নাযী, চমৌনাঙ্গ
চপামতওাযী ুরুল, , চমৌনাঙ্গ চপামতওাযী
নাযী, অল্লায মধও মমওযওাযী ুরুল 
মমওযওাযী নাযী-তালদয জনে অল্লা প্রস্তুত
চযলঔলিন ক্ষভা  ভাুযষ্কায।
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ُبُال ُْم ْع َت ِدي َن
ُّ ُاّلل ََُلُ ُي ِح
َ َّ إِ َّن
ُُج َزا ُءُالْكَا ِف ِر ي َن
َ ِك َََٰذل
َ ك
َّ ُانُإِ ََّلُع َََل
ُ َ الظا لِ ِم
ي
َ ف ََّلُعُ ْد َو
َ
ُي
َ َّ َوا ْعل َُمواُأ َّن
َ ُاّللُ َم َعُال ُْم َّت ِق

ُي
ُّ ُاّللُ ُي ِح
َ َّ إِ َّن
َ بُال ُْم ْح ِس ِن
َّ ُات
ُ ِ الش ْي َط
ان
ِ َو ََلُ َت َّؾ ِب ُعواُ ُخ ُط َو
ُات
ُ َ إِ َّنُال ُْم ْسلِ ِم
ِ يُ َُوال ُْم ْسلِ َم

ُي
ِ يُ َُوال ُْم ْؤ ِم َن
َ اتُ َُوالْقَا نِ ِت
َ َُوال ُْم ْؤ ِم ِن

َُات
َّ يُ َُو
َّ اتُ َُو
ِ الصا ِدق
ِ َُوالْقَا نِ َت
َ الصا ِد ِق
ُات
ُ َ اب ِر ي
َّ نُ َُو
َّ َُو
ِ اب َر
ِ الص
ِ الص
ُات
ُ َ اش ِع
ِ يُ َُوالْ َخ
ِ َُوالْ َخ
ِ اش َع

َُات
ُ َ َُوال ُْم َت َص ّ ِد ِق
ِ يُ َُوال ُْم َت َص ّ ِدق
ُات
َّ يُ َُو
َّ َُو
ِ الصائِ َم
َ الصائِ ِم

ُات
ِ وج ُه ْم َُُوالْ َحا ِف َظ
َ يُفُ ُر
َ َُوالْ َحا ِف ِظ
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اتُ
ري َُ
َُوالذَّ ا ك ِِر ي َ ُ
اُوالذَّ ا ك َِر ِ
نُ ّ َ َ
اّللُ َك ِث ً
َ
َ
يما ُ
أعَ َّد َّ ُ
ُاّللُل َُهمُ َّم ْغ ِف َرةً َُوأ ْج ًراُ َع ِظ ً
ار ُ
ُاْل َ ْن َه ُُ
َُو َج َّن ٌ ُ
اتُ َت ْج ِريُ ِمنُ َت ْح ِت َها ْ
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এফং জান্নাত ভূ , মায তরলদল প্রফামত
লে নদী ভূ 
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অয ঐ মদনগুলরা, অমভ তা ভানু ললয ভলধে
অফতথন ওময
ৃথও লনও ঈাে বার, নামও অল্লা?
এফং ফথতভারালও চলযওরূল (ওলযমি)
এফং ফহু ওীরলওয মধমত চপযাঈলনয
ালথ
মনশ্চআ চতাভালদয স্ত্রী  ন্তানলদয তথপক
যপয়পছ চতাভালদয ত্রু
তালদয যললি ন্তয ভূ , তায মফলফ না
ওলয না তা মদল
অওা মফদীণথ লফ; তাযয তা লফ ফহু
দযজা মফমষ্ট
চ মও ফহু ঈােলও এও ঈাে ওলযলি?
এযয অমভ তালদয লয নে লনও
ম্প্রদা ৃ মষ্ট ওলযমি
তালর চতাভায ূ লফথ ফহু নফীলও মভথো
প্রমতন্ন ওযা ললি
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ُاس
ُ ُ ْكُ ْاْل َ ّي
َ َو ِتل
ِ يُال َّن
ِ َامُ ُن َد
َ ْ او ل َُهاُ َب
َ ابُ ُم َتفَرقُونُ َخ
ََ
ُ ُُاّلل
ُ َّ ريُأ ِم
ٌ ْ َ ِّ ّ ُ ٌ َأأ ْرب
ُ َُوالْ ِج َبا َلُأ َ ْو َتا ًدا
َو ِف ْر َع ْو َنُ ِذيُ ْاْل َ ْو َتا ُِد
ُُمُعَ ُد ًّوا
ُ ْ إِ َّنُ ِم ْنُأ َ ْز َوا ِجك ُْمُ َُوأ َ ْو ََل ِد ك
ُ َّ ل
ُك ْم
ُ ون ُِب َها
َ ُوبُ ََّل َُي ْفق َُه
ٌ ل َُه ْمُقُل

ُالس َما ُءُفَكَا َن ْتُأ َ ْب َوا بًا
َّ ت
ِ َوفُ ِت َح
َ
ُ اُوا ِح ًدا
َ أ َج َع َلُ ْاْللِ َه َُةُإِلََٰ ًه
ُنشأ ْ َناُ ِمنُبَ ْع ِد ِه ْمُق ُُرو ًنا
َ َ ُث َّمُأ
ُ ن
ُ َ آ َخ ِر ي

ُ ُك
ٌُ فَق َْدُك ُِّذ َبُ ُر ُس
َ ِلُ ِّمنُق َْبل
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জ্ব ু মফমদত ভা ভূ ল
মনশ্চআ এটা যললি ূ ফথফতী মওতাফভূ ল
ু তযাং গুলরাআ এঔন তালদয ফাড়ীখয
তঃয গুলরাআ তালদয ফাড়ীখয জনূ নে
অয খন মন্নমফষ্ট ফাকানগুলরা
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َ
ُات
ٌ الْ َحجُّ ُأ ْش ُه ٌرُ َّم ْعل ُو َم
َُٰ َ ُ فُ ْاْل
ول
ُّ إِ َّنُ َهَٰذَ اُل َ ِفيُا
ِ لص ُح
ُ ْ ُ ُ ْكُ َم َسا ك
ِهَن
َ فَ ِتل
ُاو َي ًة
َ فَ ِتل
ِ ْكُ ُب ُيو ُت ُه ْمُ َخ

ُ ُ]َو َح َدائِ َقُغُل ًْباُُػُأغْل َُبُ(ج)ُغُل ٌْب
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ফরুন, মতমন অল্লা, এও
মঔন তাযা তায মওনাযা ফলমির
মতমন অভালদয ফলর মদন চম, চটা মওরূ
চ ভানু ল, চতাভযা চতাভালদয ারনওতথায
এফাদত ওয
তুমভ  চতাভায স্ত্রী জান্নালত ফফা ওযলত
থাও
এভতাফস্থা চম, চ ব ওলয
তায ভলধে থাওলফ চ্চমযিা ু ন্দযী যভণীকণ
অমভ মও অনায জনে অনায ফক্ষ ঈম্মু ক্ত
ওলয চদআমন
অল্লা চতাভালও মনফথা ন ওলযলিন
তাযা ফলর, অভযা চতা ভীভাংায থ
ফরম্বন ওলযমি
এফং অমভ এফাদতওাযী নআ, মায এফাদত
চতাভযা ওয
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ُ ُاّللُأ َ َح ٌد
ُ َّ ُقُ ْلُ ُه َو

ُ ُمُعَل َْي َهاُق ُُعو ٌد
ُ ْ إِ ْذُ ُه
ُ ي
ُ َ ُي َب ِّيُل َّ َناُ َماُ ِه
َ
ُ َّاسُا ْع ُب ُدواُ َرب
ُك ُم
ُ َياُأ ُّي َهاُال َّن
َ
ُكُالْ َج َّن َة
َ نتُ َو َز ْو ُج
َ ا ْس ُك ْنُأ

َُْش
َٰ َ َُو ُه َُوُ َيخ
ُ ٌ اتُ ِح َس
ان
َُّ يه
ٌ ري
ِ ِف
َ ْ ن ُُ َخ
َ
َُ َكُ َص ْد َر
ك
َ أل َْمُ َن ْش َرحْ ُل
ُُاص َطفَا ِك
َ َّ إِ َّن
ْ ُاّلل

ُون
ُ ُ قَا لُواُإِنَّ َماُنَ ْح
َ نُ ُم ْصلِ ُح
َ
ُاب ٌدُ َّماُ َع َبد ُّت ْم
ِ ََو ََلُأ َناُع
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তএফ তাযা চমন এফাদত ওলয এআ খলযয
ারনওতথায
টাআ মফযাট াপরে
এআ দুআ ফাদী মফফাদী, তাযা তালদয ারনওতথা
ম্পলওথ মফতওথ ওলয।
যাআ চ ভস্ত চরাও, মাযা চকাভযাী ি
ওলযলি
ঐ দু’মট প্রভাণ চতাভায ারনওতথায চথলও
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ُت
ِ واُر َّبُ َهَٰذَ اُال َْؽ ْي
َ فَل َْي ْع ُب ُد
َ ْكُالْف َْو ُزُال
ُري
ُ َ َِٰذَ ل
ُ ك ِب
ُ ْ واُف َُر ِبّ ِه
م
ُ ِ ََهَٰذ
ِ انُ َخ ْص َم
ِ انُا ْخ َت َص ُم
َّ َت ُو
ُاُالض َّللَ َة
ُ َ أُو لََٰ ِئ
ْ كُالَّ ِذي َن
َ َ ُاش
ُك
َ ّانُ ِمن َُّر ِب
َ ِفَذَ ا ن
ِ كُبُ ْر َها َن
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মতমনআ তমতন তাাঁয যূ রলও চপ্রযণ ওলযলিন
চম ম্পলওথ তাযা ভতাননওে ওলয।
মাযা মফশ্বা স্থান ওলয এফং ৎওভথ
ম্পাদন ওলয
অভালদয যফ !অভালদযলও মাযা থভ্রষ্ট
ওলযমির, তালদয দুজনলও চদমঔল দা
তাআ মদল জফাফ মদন মা ঈৎওৃষ্ট
মতমন তা জালনন মা নলবাভন্ডর  বূভন্ডলর
অলি
চম ৎওভথ ম্পাদন ওলয ুরুল মওংফা
নাযীয ভধে চথলও
অমভ আফাদত ওময না মায আফাদত চতাভযা
ওলযা
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ُ ُُه َوُال َّ ِذيُأ َ ْر َس َل َُر ُسولَ ُه
ُ ُون
ُ َ ال َّ ِذيُ ُه ْمُ ِفيهُِ ُم ْخ َتلِف
ُات
واُو َع ِمل
ُ َ الَّ ِذي
َّ
ِ ُواُالصا لِ َح
َ نُآ َم ُن
ُنُأ َ َض َّّلنَا
ُ ِ َربَّ َناُأ َ ِر َناُاللَّذَ ْي
ُا ْدفَ ْعُ ِبا لَّ ِتُ ِه َيُأ َ ْح َس ُن

ُات َُو ْاْل َ ْر ِض
َّ َي ْعل َُمُ َماُ ِف
ِ او
َ ُالس َم

ُُصا لِ ًحاُ ِّمنُ َذ َك ٍرُأ َ ْوُأُنثَ َٰى
ُ ْ َم
َ نُ َع ِم َل
َ
ُ ُون
َ ََلُأ ْع ُب ُدُ َماُ َت ْع ُب ُد
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মাফতী প্রংা অল্লা তাঅরায মমমন
ওর ৃ মষ্ট জকলতয ারনওতথা।
মফ ায মদলনয ভামরও
আঈু লপয ভ্রাতাযা অকভন ওযর,
তঃয তায ওালি ঈমস্থত র।
মপমদা লরা মভমওলনয ঔাদেদান
অয চজলন যাঔ চম অল্লা ামস্ত দালন
ওল ায
ওদলযয যাত এও াজায ভা লক্ষা
চেষ্ঠ
অয ভলন্দয প্রমতপর ভন্দআ
ু তযাং চওঈ ণুয মযভাণ ৎওভথ ওলয
ফরুন, অমভ অে াআ ভানু ললয যলফয
মনওট
তুমভ মও চদঔমন চতাভায যফ স্তীফামনীয
ালথ চওভন ওলযলিন
অফু রাাপফয িিয় ধ্বং তাক এফং
ধ্বং তাক ত তনপজ,
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ُي
َ الْ َح ْم ُد ِ َُّّلل َُِر ِّبُال َْعا لَ ِم
ُك َُي ْو ِمُال ّ ِدي ِن
ِ َِما ل
وس َفُف ََد َخل ُواُعَل َْي ُِه
ُ َو َجا َءُإِ ْخ َوةُ ُُي
ُي
ُ ِف ْد َي ٌة َُط َع
ٍ امُ ِم ْس ِك
َ
ُ ِ يدُالْ ِعق
َاب
ُ ُاّللُ َش ِد
َ َّ َواعْل َُمواُأ َّن
ُريُ ِّم ْنُأَل ِْفُ َش ْه ٍر
ٌ ْ ل َْيل َ ُةُالْق َْد ِرُ َخ
ٍُُس ِ ّؼ َئ ٌة
َ َو َج َزا ُء َُس ِ ّؼ َئة

ُف ََمنُ َي ْع َم ْلُ ِمثْقَا َلُذَ َّر ٍة
ُ ِ قُ ْلُأ َ ُعوذُ ُِب َر ِّبُال َّن
اس

َ ُأَلَمُ َترُكَيفُفَعلُرب
ُاب
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ
ِ ك ُِبأ ْص َح
ُالْ ِفي ِل

َ
ُب
َّ ب َُو َت
ٍ َت َّب ْت َُي َداُأ ِِبُل ََه
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চতাভযা তালদয ঈয এলনলিা তায মদ্বগুন
অয চ তায মতা ভাতালও  ালরা
মংালন
মঔন চ ফরলরা তায ুিলদয অভায
লয ওায আফাদত ওযলফ?
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ُ ق َْدُأ َ َص ْؽ ُتمُ ِّمثْل َْي َها
ُ ش
ُ ِ َو َرفَ َعُأَبَ َو ْيهُِع َََلُال َْع ْر
ُ ونُ ِمنُ َب ْع ِدي
َ إِ ْذُقَا َلُلِ َب ِنيهُِ َماُ َت ْع ُب ُد
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প্রজ্ঞাভ চওাযঅলনয ওভ
যর পথ প্রতততষ্ঠত
তএফ অমন তালদযলও ু ংফাদ মদল
মদন ক্ষভা  ম্মানজনও ুযস্কালযয।
অমভ প্রলতেও ফস্তু স্পষ্ট মওতালফ
ংযমক্ষত চযলঔমি।
ু স্পষ্ট ফাণী চৌলি চদাআ অভালদয
দামত্ব।
অমভ তালদয ন্তান-ন্তমতলও চফাঝাআ
চনৌওা অলযাণ ওমযলমি।
অয তালদয জনে যললি ওল ায ামস্ত
চ চতাভালদয প্রওাে ত্রু
ওরুণাভ ারনওতথায ক্ষ চথলও
তালদযলও ফরা লফ ারাভ
মনশ্চআ চতাভায যফ মতমন লরন যভ
দারু
অভালদযলও যর থ চদঔা,
ঈজ্জ্বর নক্ষি
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ُيم
ِ آنُالْ َح ِك
ِ َوالْق ُْر
ُ ٍ اطُ ُّم ْس َت ِق
يم
ٍ ُص َر
ِ ََل
َٰ َ ع

َ
ُيم
ٍ ف ََب ِ ّش ْرهُ ُِب َم ْغ ِف َر ٍة َُوأ ْج ٍرُ َك ِر
َ
ُي
ٍ َوك ُ َّلُ َش ْي ٍءُأ ْح َص ْؼ َناهُ ُِفُإِ َم
ٍ امُ ُّم ِب
ُي
ُ َو َماُعَل َْؼ َناُإِ ََّلُال َْب َّلغُُال ُْم ِب

ُون
ِ هَت ُِفُالْ ُفل ِْكُال َْم ْش ُح
ْ ُ َ َح َمل ْ َناُذُ ِّر َّي
ُيم
ٌ ََو ل َُه ْمُعَذ
ٌ ابُ َع ِظ
ُ َإِ ّنَ ُهُل
ُ ٌ ك ْمُعَ ُد ٌّوُ ُّم ِب
ي

ُيم
ٍ َس َّل ٌمُق َْو ًَلُ ِّمنُ َّر ٍّبُ َّر ِح
ُيم
َّ ُيز
َ ََّوإِ َّن َُرب
ُ كُل َُه َوُال َْع ِز
ُ الر ِح
ُيم
ِّ ُا ْه ِد َنا
َ الص َر َاطُال ُْم ْس َت ِق
ُ ُ ال َّن ْج ُمُالثَّا ِق
ب
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চ ু ঔী জীফনমান ওযলফ
ফযং চটা এও ভান চওাযঅন
অনায ারনওতথায ওৃা এটাআ ভা
াপরে
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ُاض َي ٍة
َ ِف َُه َو ُِفُع
ِ يشةٍُ َّر
ُيد
ٌ آنُ َّم ِج
ٌ َب ْلُ ُه َوُق ُْر

ُيم
َ َِٰذَ ل
ُ كُ ُه َوُالْف َْو ُزُال َْع ِظ
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তএফ তাযা চমন এফাদত ওলয এআ
খলযয ারনওতথায
এ চআ মওতাফ মালত চওানআ লন্দ চনআ
ওর প্রংা জকতভূ লয প্রমতারও
অল্লায
অভযা এফাদত ওযফ চতাভায ভাফুলদয
এফং চতাভায মতৃ-ুরুল আব্রাীলভয
ঈালেয
ু তযাং চতাভযা আভান অলনা অল্লায
ঈয তাাঁয ঈম্মী নফীয ঈয
ম্মামনত ভা ম্পলওথ চতাভায ওালি
মজলজ্ঞ ওলয চম, তালত মু দ্ধ ওযা চওভন?
অয এ খলযয জ্ব ওযা লরা ভানু ললয
ঈয অল্লায প্রাে; চম াভথথ যালঔ
অভাপদযপক যর থ তদখা ,তাপদয
থ, মাপদযপক তুতভ তনয়াভত দান কপযছ।
যপমগাযপদয জপনয যপয়পছ াপরয।
ঈদযান, অঙ্গুয,
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ُت
ِ واُر َّبُ َهَٰذَ اُال َْؽ ْي
َ فَل َْي ْع ُب ُد
ُب ِفي ِه
ُ َ ابُ ََل َُر ْي
َ َِٰذَ ل
ُ كُالْ ِك َت
ُي
ُ ِّ ّللُ َر
ُِ َّ ِ ُد
ُ ُ الْ َح ْم
َ بُال َْعا لَ ِم

ُيم
ُ َ ِك َُوإِ َٰلَ َهُآ َبائ
َ َن ْع ُب ُدُإِ َٰلَ َه
َ كُإِ ْب َرا ِه
َّ واُب
ُبُ ْاْل ُ ِّم ِّي
ّ ِ ِ اّلل َُُِو َر ُسولِ ُِهُال َّن
ِ فَآ ِم ُن
َّ ُكُ َع ِن
ُال
ٍُ امُ ِق َت
َ َي ْسأَلُو َن
ِ الش ْه ُِرُالْ َح َر

ُ ُِفي ِه

ُتُ َم ِن
ُ ِ َو ِ َّّللُِع َََلُال َّن
ِ اسُ ِحجُّ ُال َْؽ ْي
َُاس َت َطاع
ْ

ُُ ِص َر َاط.ُيم
ُ َ الص َر
ِّ ُا ْه ِد َنا
َ اطُال ُْم ْس َت ِق
َ
ُ ْ ِ ْ َ تُعَل
هْي
َ الَّ ِذي َنُأ ْن َع ْم
ُ ُ َح َدائِ َق.يُ َمفَا ًزا
َ إِ َّنُلِل ُْم َّت ِق
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তপফ অতভ ভিপকয াভপনয তকগুে ধপয
তাঁচডাফআ। তভথযাচাযী, াীয তকগুে।
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َوأ َ ْع َنا ًبا

ٍُاص َي ٍُةُك َا ِذبَة
ِ ُ َن.ُاص َي ُِة
ِ لَ َن ْسف ًَعاُ ِبال َّن

َُخا ِط َئ ٍة
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এফং অমন তালদয ওালি মিলরন না,
তএফ, অমন অল্লায ালথ নে
ঈােলও অফান ওযলফন না।
অভযা তালদযলও অভালদয ালয নীল
মললফা
মতমনআ স্বী ফান্দালদয ঈয প্রফর
জ্ঞানভ প্রজ্ঞাভলয ওাি চথলও
চতাভালদয ঈয চওান ামস্ত ঈয মদও
চথলও
ফযং তাযা মনলজলদয ারনওতথায মনওট
জীমফত
অভযা তাাঁলদয ওালযা ভলধে াথথওে ওময
না
অজ চওান ত্তায ঈয চওান মু রুভ ওযা
লফ না
তাযয, চতাভালদয ভৃতুেয য
চতাভামদকলও অমভ ঈমথত ওলযমি
তনশ্চয়আ তাযা আততূ পফব তছপরা তফরাী
তাযা ফরলরা এঔন তে মনল এললিা
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ُُنتُل ََد ْي ِه ْم
َ َو َماُك

ُُاّللُإِلََٰ ًهاُآ َخ َر
ُِ َّ ف ََّلُ َت ْدعُ َم َع
تُأَق َْدا ِم َنا
َ َن ْج َعل ُْه َماُ َت ْح
َو ُه َوُالْقَا ِه ُرُف َْو َقُ ِع َبا ِد ُِه

ُيم
ٍ ِيمُعَل
ٍ ُح ِك
َ ِمنُل َّ ُد ْن

ُ عَل َْي
ُك ْمُعَذَ ا ًباُ ِّمنُف َْو ِقك ُْم
َ
ُند َُر ِبّ ِه ْم
َ َب ْلُأ ْح َيا ٌءُ ِع

ُ ُهَن
ٍُ يُأ َ َح
َ ْ َََلُ ُنف َِّر ُقُب
ْ ُ ْ دُ ِّم
ُ مَُلُ ُت ْظل َُمُ َن ْف ٌسُ َش ْؼ ًئا
ُ َ فَا ل َْي ْو

ُُث َّمُ َب َع ْؿ َنا ُكمُ ِّمنُبَ ْع ِدُ َم ْوتِك ُْم
ُ ُي
َُ إِنَّ ُه ْمُك َا ُنواُق َْب
َ ِلُ َٰذَ ل
َ َت ِف
َ ْ كُ ُم
ُ ق
ُ ِّ ت ُِبا لْ َح
َ قَا لُواُ ْاْل َنُ ِج ْئ
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তলফ তালদযলও নমট ফলরা না ’ঈ‘
অমন ফরুনঃ চতাভালদয াক্ষীলদযলও
অন
না, চতাভযা অভরনাভা লড় চদঔ
এফং ফরর, ‚এআ তুমভ এমদলও এ‛
চতাভায দুলবথালকয ঈয দুলবথাক
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ُف
ٍّ ُ ف ََّلُ َت ُقلُل َّ ُه َماُأ

ُُمُ ُش َه َدا َءك ُُم
ُ َّ قُ ْلُ َهل
ُاب َي ْه
ُ ُ َها ُؤ
ِ مُاق َْر ُءواُ ِك َت

َُك
ُ َ َوقَا ل َْتُ َه ْي
َ ت ُل
َُٰ َ َكُفَأ َ ْو
ل
َُٰ َ أ َ ْو
َ ل ُل
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অমন মজলজ্ঞ ওরুনঃ ফথফৃৎ
াক্ষেদাতা চও ?
চ ভূ া, চতাভায ডানালত টা মও?
চতাভায ওালি মজলজ্ঞ ওলয, মও তাযা
ফে ওযলফ?
মজলজ্ঞ ওযলতন" ভাযআাভ !চওাথা
চথলও এফ চতাভায ওালি এলরা?
মতমন ফরলরন, যাযলদকায !চওভন
ওলয অভায ন্তান লফ
ফরলরন, ওত ওার এবালফ মিলর?
অজ যাজত্ব ওায?
মালদযলও চতাভযা ংীদায ফলর ধাযণা
ওযলত, তাযা চওাথা?
তাযা মজজ্ঞাা ওলয, চওাভত ওলফ লফ?
তএফ, চতাভযা ঈবল চতাভালদয
ারনওতথায চওান চওান নু গ্রলও
স্বীওায ওযলফ?
চওভন ওলয তুমভ ভৃতলও জীমফত ওযলফ?

www.alquranervasha.com

َ
ًْبُ َش َها َد ُة
ُُّ َ قُ ْلُأ
ُ َ يُ َش ْي ٍءُأك
ُوَس
َ ْك ُِب َي ِمؼ ِن
َ َُو َماُتِل
َٰ َ ك َُياُ ُم
ُ َ كُ َماذَاُ ُين ِفق
ُون
َ َي ْسأَلُو َن
نُل َِكُ َهَٰذَ ا
َُٰ َّ َ قَا َل َُياُ َم ْر َي ُمُأ
ُ نُ َي
ُون ُِل َُو ل ٌَد
َُٰ َّ َ قَا ل َْت َُر ِّبُأ
ُ ك
ُت
ُ َ ْقَا َلُك َْمُل َِؽث

ُم
ُ َ ْكُال َْي ْو
ُ لِ َّم ِنُال ُْمل
ُنُ ُش َرك َا ُؤك ُُمُال َّ ِذي َنُكُن ُت ْم
ُ َ أ َ ْي
ُ َ َت ْز ُع ُم
ون
َ يسأَل
ُ ن
ُ ِ َانُ َي ْو ُمُال ّ ِدي
َ ُونُأ ّي
َ ْ َ
َ
َ آَل ِء َُر ِبّك َُماُ ُت
ُ ِ ك ِّذ َب
ان
َ ُي
ِّ ف َِبأ
ُت
ُ َ ك َْي
َٰ َ فُ ُت ْح ِييُال َْم ْو
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তাযা যস্পলয মও মফলল মজজ্ঞাাফাদ
ওযলি?
ওঔন অলফ অল্লায াালমে?
তাযা মজজ্ঞাা ওলয, চওাভত ওলফ লফ?
চও নলবাভন্ডর  বূ-ভন্ডর ৃ মষ্ট ওলযলি
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ُُون
ُ َّ َع
َ مُ َي َؾ َسا َءل
ُُاّلل
ُِ َّ تُ َن ْص ُر
َٰ َ َم
َ يسأَل
ُ ِ َانُ َي ْو ُمُال ّ ِدي
ن
َ ُونُأ ّي
َ ْ َ
ُ َ ات َُو ْاْل َ ْر
ض
ُ ْ َّم
َّ نُ َخل َ َق
ِ او
َ ُالس َم
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চতাভযা অল্লা তা’অরায ওালি তফা
ওয-অন্তমযও তফা
তঃয তায ন্তয তালও ভ্রাতৃতো
ঈদুদ্ধ ওযর
মনশ্চ অল্লায ালথ যীও ওযা ভা
নো
তাযা ফলর, অভালদয হৃদ ধথাফৃ ত।
এফং তাযা তায জাভা ওৃমিভ যক্ত রামকল
অনর
থ প্রদথনওাযী যলমকাযলদয জনে
এভতাফস্থা এটা চতা লফ ঔুফআ ংকত
ফন্টন।
অনায প্রমতারলওয ফাওে ূ ণথ তে 
ু লভ
ক্ষান্তলয ওুপয, াা ায  নাপযভানীয
প্রমত খৃণা ৃ মষ্ট ওলয মদললিন।
অমভ অওা চথলও ামন ফলথণ ওলয থামও
মযভাণ ভত
অমভ তা াযণ ওযলত ক্ষভ
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َّ ُتو ُبواُإِ َل
ُوحا
ً ُاّللُِ َت ْو َب ًةُنَّ ُص
ُِف ََط َّو َع ْتُلَ ُهُ َنف ُْس ُهُقَ ْت َلُأ َ ِخيه
ُيم
َُ الش ْر
ّ ِ ُإِ َّن
ٌ كُل َُظل ٌْمُ َع ِظ
ُ ْف
ُ ٌ َوقَا لُواُقُل ُو ُب َناُغُل

ُ ُب
ُ ٍ مُ َك ِذ
ُ ٍ يصه ُِِب َد
ِ ََلُقَ ِم
َٰ َ َو َجا ُءواُع
ُي
َ ُه ًدىُلِّل ُْم َّت ِق
َُٰ يز
ى
َ ِتل
َ ْكُإِ ًذاُ ِق ْس َم ٌةُ ِض
ُ ُُۚكُ ِص ْدقًاُ َُوعَ ْد ًَل
َ ّت َُر ِب
ُ َتُكَلِ َم
ْ َو َت ّم
ُ ْك ُمُال
ُ َو َك َّرهَُإِل َْي
ُوق
َ كف َُْرُ َوالْف ُُس
ُان
ُ َ َُوالْ ِع ْص َي
َ
ُُالس َما ِءُ َما ًءُ ِبق ََد ٍر
َّ نزلْ َناُ ِم َن
َ َوأ
ُ ُون
ُ ٍ ََلُذَ َه
َ ابُ ِبهُِلَقَا ِد ُر
َٰ َ َوإِنَّاُع
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ম্পওথলেদ ওযা র অল্লা  তাাঁয
যূ লরয ক্ষ চথলও
অনায ারনওতথায প্রং মফিতা
চখালণা ওরুন
ফরুনঃ চ অভায যফঅভালও দামঔর !
ওরুন তেরূল
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َّ بَ َرا َء ُةٌُ ِّم َن
ُُِاّلل َُِو َر ُسولِه
ُك
ُِ َو َس ِّبحُُْبِ َح ْم
َ ّدُ َر ِب

َُلُ ِص ْد ٍق
َ َوقُل َُّر ِّبُأ َ ْد ِخل ْ ِنُ ُم ْدخ
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এফং অমভ এফাদতওাযী নআ, মায
এফাদত চতাভযা ওয।
অয চঔালন তাযা নন্তওার ফস্থান
ওযলফ।
এফং প্রমতশ্রুত মদফলয,
এফং চআ মদফলয, চম ঈমস্থত  
মালত ঈমস্থত 
তথা থাওলফ ঈন্নত ু মিত অন।
এফং ংযমক্ষত ানাি
ফাআ এওমিত লফ এও মনমদথষ্ট মদলনয
মনমদথষ্ট ভল।
চমমদন ভানু ল লফ মফমক্ষপ্ত তংলকয ভত
ত ফা অনায ারনওতথা অনালও
চভাওালভ ভাভুলদ চৌঁিালফন।
তঃয মতমন তালদযলও বমক্ষত
তৃণদৃ  ওলয চদন।
অয মনশ্চ অমভ তালদযলও অমালফয
বাক মওিু ভাি ওভ না ওলযআ

ُدُ َّماُ َع َبد ُّت ْم
ُ ٌ َِو ََلُأ َ َناُعَاب
ُون
َ يهاُ َخا لِ ُد
َ َو ُه ْمُ ِف
َُوال َْي ْو ِمُال َْم ْو ُعو ِد

َُو َشا ِه ٍد َُُو َم ْش ُهو ٍد
ُيها ُُس ُر ٌرُ َّم ْرفُو َع ٌة
َ ِف
َ
ابُ َّم ْو ُضو َع ٌُة
ٌ َوأك َْو
ُ ٍ َات َُي ْو ٍمُ َّم ْعل
ُوم
ِ لُ ِميق
َ ل ََم ْج ُمو ُع
َٰ َ ِونُإ
ُ َي ْو َمُ َي
ُوث
ِ ُاشُال َْم ْؽث
ِ اسُك َا لْف ََر
ُ ونُال َّن
ُ ك
َ َع
كُ َمقَا ًماُ ّم َْح ُمو ًدا
َ ُّك َُرب
َ ََسُأن َُي ْب َعث
َٰ َ

ْ
ُُول
ٍ ف ََج َعل َُه ْمُك ََع ْص
ٍ فُ َّمأك

ُ
ُُوص
ٍ َريُ َمنق
ْ ُ َ َوإِنَّاُل َُم َوفّو ُه ْمُ َن ِصؼ
َ ْ هَبُغ

ুলযাুময দান ওযলফা।
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তাাঁয নূ লযয ঈদাযণ চমন এওমট
দীাধায, মালত অলি এওমট প্রদী,
তাাঁয ওালিআ দৃ ে জকলতয ামফ যললি
এফং চতাভযা জলন ওভ মদলা না
তএফ মায াল্লা বাযী লফ
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ٌُيهاُ ِم ْص َباح
َ ور ِهُ َك ِم ْشكَا ٍةُ ِف
ِ َمثَ ُلُ ُن
ُب
َ َو ِع
ِ ند ُهُ َمفَا ِتحُُُالْ َغ ْي

ُان
َ َو ََلُ ُت ْخ ِس ُرواُالْ ِم
َ يز
َ
ازي ُن ُه
ِ فَأ َّماُ َمنُ َث ُقل َْتُ َم َو
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অয তাযা িান্ত ওলযলি মফার িান্ত
মনশ্চআ অমনআ দৃ ে মফলল ভাজ্ঞানী
মনশ্চ এটা এও মফস্মওয ফোায
মনশ্চআ অল্লা মতমনআ জীমফওাদাতা
অয ভানু ল চতা ঔুফআ দ্রুততা মপ্র
অয তান ভানু ললও চধাাঁওা চদ
অয অমভ ফেআ ক্ষভাীর তায জনে চম
তফা ওলয
অয মতমনআ লফথাচ্চ এফং ভান
মনশ্চ এলত মনদথনাফরী যললি প্রলতেও
বধমথীর ওৃতলজ্ঞয জলনে
মনশ্চআ মতমন েফণওাযী, ভাজ্ঞানী
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ارا
ً َو َم َك ُرواُ َمك ًْراُك َُّب
َ َّإن
ُ ِ مُالْ ُغ ُي
وب
ُ ُ نتُعَ َّّل
َ ِ
َ كُأ
ُ ٌ إِ َّنُ َهَٰذَ اُل ََش ْي ٌءُ ُع َج
اب
ُاق
ُ الر َّز
َّ ُُاّللُ ُه َو
َ َّ إِ َّن

ُوَل
ً انُ َع ُج
ُ نس
َ َوك
َ ُاْل
ِ ْ َان

َّ َان
ُوَل
ً ُانُ َخذ
ُ ُالش ْي َط
َ َوك
ِ نس
َ ْل
ِ ْ ِانُل
ُاب
ٌُ َوإِ ِ ِّنُلَ َغ َّف
َ ارُلِ َّمنُ َت

ُيم
ُ َو ُه َوُال َْعلِ ُّيُال َْع ِظ
ُ ُور
ٍُ ارُ َشك
ٍ ك َُْل َي
َ ِإِ َّن ُِفُ َٰذَ ل
ٍ اتُلِّك ُ ِ ّلُ َص َّب
ُيم
ٌُ إِنَّ ُهُ َس ِمي
ٌ ِعُعَل
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ভানু ললয ন্তলযয ভলধে
মা হৃদ মথন্ত চৌিলফ
মজ্বলনয ভধে চথলও এফং ভানু ললয ভধে
চথলও
তায মনষ্ট চথলও মা মতমন ৃ মষ্ট ওলযলিন
এওজন যূ র অল্লায ক্ষ চথলও
যভ ওরুনাভ অল্লায নালভ
তঃয মতমন তালদযলও ওযলরন বমক্ষত
তৃণদৃ 
চটা পজলযয ঈদ মথন্ত
থ ডুভুয  মতুলনয
তাযা ফরর অল্লায ওভ চতাভযা ফযআ
জান
ডানমদও চথলও  ফাভমদও চথলও
মফমক্ষপ্ত তলঙ্গয নো
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ُ ُاس
ِ ورُال َّن
ُ ِف
ِ ُص ُد
ُاْلَفْ ِئ َد ُِة
ْ ال َّ ِتُ َت َّطلِ ُعُع َََل

ُاس
ِ ِم َنُالْ ِج َّنة َُِوال َّن
ُ ُِمنُ َش ِّرُ َماُ َخل َ َق

َّ َر ُسو ٌلُ ِّم َن
ُ ُُِاّلل
َّ ِب ْس ِم
ُ ُيم
َّ َٰن
َّ ُاّلل
ِ ُالر ِح
ِ ُِالر ْح َم
ُ ُول
ُ ٍ فُ َّمأْك
ٍ ف ََج َعل َُه ْمُك ََع ْص
ُ ُتُ َم ْطل َ ِعُالْ َف ْج ِر
َٰ َّ ِه َيُ َح

ُون
ِ ي َُوال ّز َْي ُت
ِ َوال ِّت

َّ قَا لُواُ َت
ُاّللُِلَق َْدُعَلِ ْم ُتم
ُال
ّ ِ ي َُو َع ِن
ِ ُالش َم
ِ َع ِنُال َْي ِم
ُوث
ِ ُاشُال َْم ْؽث
ِ ُك َا لْف ََر
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মনশ্চআ চতাভায ত্রু চআ চরজওাটা
মনশ্চ ওর ভানু ল ক্ষমতগ্রস্ত
মনশ্চ চতাভায যলফয াওড়া তেন্ত
ওম ন
চ ভলন ওলয চম, তায থথ তালও ম যস্থাী
ওযলফ
চজলন যালঔা, মনশ্চ অল্লা ওল ায ামস্ত
দাতা
মওন্তু অল্লা তাাঁয যূ রকণলও প্রাধানে চদন
মওন্তু তালদয মধওাংআ জালন না
া অভায অপলা !মমদ ভামট ল
চমতাভ!
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َ ْ كُ ُهو
َُت
َُّ ِإ
ُ َ ُاْل ْب
َ َ نُ َشانِ َئ
انُلَ ِفيُ ُخ ْس ٍُر
َُّ ِإ
َ نس
َ اْل
ِ ْ ُن
ُيد
َُّ ِإ
َ ِّنُبَ ْط َش َُرب
ٌ كُل ََش ِد

نُ َما لَ ُهُأ َ ْخل ََد ُه
َُّ َ بُأ
ُ َي ْح َس

َُاب
َُّ َ ا ْعل َُمواُأ
ُ اّللُ َش ِد
َ َ ّ ُن
ِ يدُالْ ِعق
ُاّلل ُُي َسلِ ُّط ُُر ُسل َ ُه
َ َّ َُُو َٰلَ ِك َّن
ُ َ نُأ َ ْكث ََر ُه ْم ََُل َُي ْعل َُم
ون
َُّ َُو َٰلَ ِك
ُنتُ ُت َرا ًبا
ُ َياُل َْيؾ َِنُك
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এটা এজনে চম, তাযা মফশ্বা ওলযলি
তঃয ওুপময ওলযলি
ু তযাং তালদয ন্তলয চভায চভলয চদা
ললি। তএফ তাযা ফুলঝ না।
ফলরা, চতাভযা ফে ওলযা আো ফা মনো,
তালদযলও তওথ ওরুন থফা না ওরুন
না তাযা ফলরঃ এআ চওাযঅন চ মনলজ
য না ওলযলি? ফযং তাযা মফশ্বাী।
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ُك ُِبأَنَّ ُه ْمُآ َم ُنواُ ُث َّمُ َكف َُروا
َ َِٰذَ ل
ُُوب ِه ْم
ِ ََلُقُل
َٰ َ ف َُط ِب َعُع
ُقُ ْلُأَن ِفقُوا َُط ْوعًاُأ َ ْوُ َك ْر ًها
َ
ََ
ُنذ ْر ُه ْم
ِ أأنذَ ْر َت ُه ْمُأ ْمُل َْمُ ُت
َ
ُ َ ُونُ َتق ََّولَ ُهُ َبل ََُّل ُُي ْؤ ِم ُن
ون
َ أ ْمُ َيقُول
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তঃয মঔন তাাঁযা দুআ ু ভুলেয ঙ্গভস্থলর
চৌিালরন,
তাাঁযা মনলজলদয ভালিয ওথা বুলর চকলরন
অয শ্মযণ ওলযা মঔন অমভ চতাভালদয ওাি
চথলও ঙ্গীওায মনলমিরাভ
এফং তুয ফথতলও চতাভালদয ভাথায ঈয
তুলর ধলযমিরাভ
অয চতাভালদয মনোলও ওলযমি ক্লামন্ত
দূ যওাযী
অয চতাভালদযলও চজাড়া চজাড়া ৃ মষ্ট ওলযমি
প্রলতেলওআ চজলন মনলফ চ মও ঈমস্থত
ওলযলি
অয মঔন অমভ চতাভালদয জনে াকযলও
মফবক্ত ওলযমি
তঃয চতাভালদযলও ঈদ্ধায ওলযমি এফং
ডুমফল মদলমি চপযঅঈলনয চরাওমদকলও
মঔন মতমন চওান ওামথ ম্পাদলনয মন্ধান্ত
চনন,
তঔন ভূ া তালও খুমল ভাযলরন এফং তালও
তো ওযর
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ُ ُفَل َّمَاُ َبل َ َغاُ َم ْج َم َعُ َب ْؼ ِن ِه َما
ُ اُحو َت ُه َما
ُ َن ِس َي
ُ ََوإِ ْذُأ َ َخذْ َناُ ِمؼثَاق
ُك ْم
ُّ ك ُم
ُ ََو َرف َْع َناُف َْوق
ُ ُور
َ ُالط
َو َج َعل ْ َناُ َن ْو َمك ُْم ُُس َبا ًتا
َ
ُ اجا
ً َو َخل َ ْق َنا ك ُْمُأ ْز َو
ُ ْ ض َر
ت
َ عَلِ َم ْتُ َن ْف ٌسُ َّماُأ َ ْح
ُاُبك ُُمُال َْب ْح َر
ِ َوإِ ْذُفَ َرقْ َن

ُ ُفَأَن َج ْؼ َنا ك ُْم َُوأَغ َْرقْ َناُآ َلُ ِف ْر َع ْو َن
َُضُأ َ ْم ًرا
َٰ َ ََوإِذَاُق
َُضُعَل َْي ِه
َٰ َ وَسُفَ َق
َٰ َ ف ََو َك َز ُهُ ُم
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তঃয চতাভালদয ভলধে চম চরাও এ ভামট
প্রতক্ষে ওযলফ
অভযা মনলজলদয মফলক্ষ াক্ষী মদরাভ
তঃয চম তফা ওলয স্বী ালয য
এফং ংলামধত ,
মনশ্চ অল্লা তায তফা ওফুর ওলযন
মঔন চ তায ারনওতথায মনওট ু ষ্ঠু ম লত্ত
ঈমস্থত লমির
মা ভূ া মনল এলমির চজোমতস্বরূ
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َّ ف ََمنُ َش ِه َدُ ِمنك ُُم
ُُالش ْه َر
ََلُأَنف ُِس َنا
َٰ َ َش ِه ْد َناُع

ُ َابُ ِمنُ َب ْع ِد ُُظل ْ ِمه َُِوأ َ ْصلَح
َ ف ََمنُ َت
ُ ۚ وبُعَل َْي ُِه
َ َّ ف َِإ َّن
ُ ُاّلل َُي ُت
ُيم
ٍ ُِجا َء َُربَّ ُه ُِب َقل ٍْب َُسل
َ إِ ْذ

ُورا
َ ال َّ ِذي
َٰ َ ُجا َء ُِبهُِ ُم
ً وَسُ ُن
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অয অল্লা মা আো ওলযন, তাআ ওলযন
এফং তাযা ঙ্গীওায বঙ্গ ওলয না
তাযা মযধান ওযলফ ম ওন  ুরু
চযভীয ফস্ত্র
তাযা ফরর, তুমভ মও তালত এভন ওাঈলও
ৃ মষ্ট ওযলফ চম মফৃ ংঔরা ৃ মষ্ট ওযলফ এফং
যক্ত ঝযালফ?
থ অভযা চতাভায গুণওীতথন ওযমি
এফং চতাভায মফিতা চখালনা ওযমি
মতমন ফরলরন, মনঃলন্দল অমভ জামন, মা
চতাভযা জান না
এফং অমভ চভায এাঁলট মদলমি তালদয
ন্তযভূ লয ঈয
ু তযাং তাযা শুনলত া না
ওঔন ন, চতাভযা ত্ত্বযআ চজলন চনলফ
এফং মতমন তায হুওুলভ ওাঈলও যীও
ওলযন না
তুমভ ফেআ জান চম অমভ চতাভালদয
জনে অল্লায যাু র
www.alquranervasha.com

ُُاّللُ َما َُي َشاء
ُ َّ َو َيف َْع ُل

ُاق
َ َونُالْ ِمؼث
ُ َو ََل َُينق
َ ُض

ُب ٍق
ُ نُس
َ َيل َْؽ ُس
ُ ونُ ِم
َ ْ ند ٍس َُوإِ ْس َؾ

َ
ُيها
ُ يهاُ َم
َ نُيف ِْس ُدُ ِف
َ قَا لُواُأ َت ْج َع ُلُ ِف
ُكُال ّ ِد َما َء
ُ َو َي ْس ِف

ُوَُ َن ْح ُنُ ُن َس ِّبحُ ُ ِب َح ْم ِد َك َُو ُن َق ّ ِد ُس
ۚ َك
َُ ل

َ
ُ ُون
َ قَا َلُإِ ِ ِّنُأ ْعل َُمُ َما ََُلُ َت ْعل َُم
ُُوب ِه ْم
ِ ََلُقُل
َٰ َ َو َن ْط َب ُعُع
ُ ُون
َ ف َُه ْم ََُل َُي ْس َم ُع
ُ َ فُ َت ْعل َُم
ون
َ ك ََّّل َُس ْو
ُ ُح ْك ِمهُِأ َ َح ًدا
ُ َو ََلُ ُي ْش ِر ُك ُِف
ُ َوُق َْدُ َت ْعل َُمُ ُأ َ ِ ِّن َُر ُس ْو ُلُاللُِ ُإِل َْي
ُك ْم
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মতমন ফেআ জালনন চতাভযা মওলয
ঈয অলিা
চম চওঈ যওালরয পর ওাভনা ওলয,
অমভ তায জলনে চআ পর ফামড়ল
চদআ।
তাাঁযা ঈবলআ ঔাদে বক্ষণ ওযলতন
মনশ্চআ অল্লা এওটা ঈদাযণ মদলত
রিা ান না
মনশ্চআ অল্লা চতাভালদয এওমট কাবী
জলফ ওযলত অলদ ওলযন
চতাভযা মও চবলফলিা চতাভযা জান্নালত
প্রলফ ওযলফ ?
মফদুেৎ ভও প্রা তালদয দৃ মষ্ট চওলড়
চনলফ
চিালধ জাান্নাভ চমন চপলট ড়লফ
অওা ঈয চথলও চপলট ড়ায ঈিভ
লফ
অয অভালদয ভলধে মনলফথালধযা অল্লা
তা’অরা ম্পলওথ মভথো ওথাফাতথা ফরত
চতাভযা মা ওযলত তায মফমনভল তৃমপ্তয
ালথ ানাায ওয
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ُق َْدُ َي ْعل َُمُ َماُأَن ُت ْمُعَل َْي ِه
ُُاْل ِخ َر ِةُ َن ِز ْدُل َ ُه
ْ ُح ْر َث
ُ َانُ ُي ِر
َ يد
َ َمنُك

ُُح ْر ِث ِه
َ ِف
َّ اُيأْك َُّل ِن
ُ َ ُالط َع
ام
َ ك َا َن
ُ ّل
ُ ً َض ِرُ َبُ َمث
ْ إِ َّنُاللَّـ َه ََُلُ َي ْس َت ْح ِييُأَنُ َي
ُ ًإِ َّنُاللَّـ َه َُيأ ْ ُم ُرُك ُْمُأَنُ َتذْ َب ُحواُبَق ََرُ ُة
َ
ُ ُُح ِس ْؽ ُت ْمُأَنُ َت ْد ُخل ُواُالْ َج َّن َة
َ أ ْم
َ َيكَادُالْبُ ُقُي ْخط ُفُأ
ُارُ ُه ْم
ص
ب
ْ
َ َ َْ ُ
َ
َ
ُ َُتكَا ُدُ َت َم ّي َُزُ ِم َنُالْ َغ ْي ِظ
ُ ن
َُّ ات َُي َتف ََّط ْر َنُ ِمنُف َْو ِق ِه
َّ َتكَا ُد
ُ او
َ ُالس َم
َ
َّ يه َناُع َََل
ُُِاّلل
َ َوأ ّنَ ُهُك
ُ َان َُيقُو ُل َُس ِف

َش َط ًطا

ُاش َر ُبواُ َه ِنؼ ًئاُبِ َماُكُن ُت ْم
ْ ُواُو
َ كُل

ُُون
َ َت ْع َمل
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তুমভ মও জান না চম, অল্লা ফ মওিু য
ঈয মক্তভান?
অয মাযা অল্লা মা ফতীণথ ওলযলিন,
তদনু মাী পারা ওলযমন
মাযা ইভান এলনলি এফং স্বী মফশ্বালও
মযলওয ালথ মভমেত ওলযমন
অমভ মও চতাভায জনে চতাভায ফক্ষ
ঈম্মু ক্ত ওলয মদআমন?
মতমন মক্ষা মদললিন ভানু ললও মা চ
জানত না
মতমন ওাঈলও জন্ম চদনমন এফং না মতমন
জন্ম মনললিন
এঔন চতাভালদয ন্তলয মফশ্বা প্রলফ
ওলযমন
অল্লা চতাভালদয জলনে তুস্পদ জন্তু
ৃ মষ্ট ওলযলিন, মালত চওান চওানমটআ
ফান মালফ ফেফায ওয এফং চওান
চওানমটলও বক্ষণ ওয।
তঃয মনধথামযত ওলযলিন এয জনে
ভনমমর ভূ , মালত ওলয চতাভযা ম নলত

َ
َ َ
ٌُ ََلُك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍءُقَ ِد
ير
َٰ َ أل َْمُ َت ْعل َْمُأ َّنُالل ّـ َهُع
َ
ُُاّلل
ُ َّ نز َل
َ َو َمنُل َّ ْمُ َي ْحك ُْمُ ِب َماُأ
َ
ُيما َن ُهم
َ ِواُو ل َْم َُيل ِْؽ ُسواُإ
َ الّ ِذي َنُآ َم ُن

ُ ُِب ُظل ٍْم
َ
ُ َ ُُص ْد َر
ك
َ أل َْمُ َن ْش َرُحْ ُل
َ َك

َ
ُانُ َماُل َْم َُي ْعل َْم
َ نس
َ ُاْل
ِ ْ عَل ّ َم
ُل َْم َُيلِ ْد َُو ل َْم ُُيول َْد
ُ ُُوبك ُْم
ِ َاُي ْدخ
َ َو ل َّم
ُ يم
ِ ان ُِفُقُل
َ ُاْل
ِ ْ ُل
َ ْ كم
َ ُ َّ
ُام
َ ُاْل ْن َع
ُ ُ َاّللُال ّ ِذيُ َج َع َلُل
ُ ُون
ُ َ اُو ِم ْن َهاُ َتأْكُل
ْ َ ِل
َ َتك َُبواُ ِم ْن َه
ُ ُي
َ ُالس ِن
ِ َوق ََّد َرهُُ َم َن
ِّ از َلُلِ َت ْعل َُمواُعَ َد َد

ায ফিযগুলরায ংঔো  মাফ।
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চপযাঈলনয ওালি মা
চতাভযা ঈবল মা অভায মনদথনাফরী
মনল
শুন, অনু কতে ওয এফং ফে ওয
তঃয অমভ ফররাভ, স্বী মমষ্ঠয দ্বাযা
অখাত ওয াথলযয ঈলয
এফং মঔন অমভ অদভ চও চজদা ওযায
জনে চপলযতাকণলও মনলদথ মদরাভ,
এফং অমভ ফররাভ, চতাভযা চনলভ মা।
চতাভযা যস্পয এলও লযয ি
ু তযাং চতাভযা অভালও স্মযণ ওয, অমভ
চতাভালদয স্মযণ যাঔলফা
এফং অভায ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওয; ওৃতজ্ঞ
লা না
তঃয অভায ফান্দালদয ন্তবুথক্ত ল
মা
অভালদয া চভা ন ওয। অভালদযলও
ক্ষভা ওয এফং অভালদয প্রমত দা ওয।
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ُلُ ِف ْر َع ْو َن
َٰ َ ِبُإ
ْ اِ ْذ َه

ُآياتِ َنا
َ اُب
ِ فَا ْذ َه َب

َ واسمع
واُوأَن ِفقُوا
ُ واُوأ ِط
َ يع
َ َُ ْ َ

ُاكُالْ َح َج َر
َ بُبّ َع َص
ْ فَ ُقل ْ َن
ِ اُاض ِر
ُواُْل َد َم
ِ َوإِ ْذُقُل ْ َناُلِل َْم َّلئِ َكةُِا ْس ُج ُد
ُضك ُْمُلِ َب ْع ٍضُعَ ُد ٌّو
ُ َوقُل ْ َناُا ْه ِب ُطواُ َب ْع
ُوِنُأ َ ْذ ُك ْرك ُْم
ِ فَا ْذ ُك ُر
ْ واُل َُو ََلُ َت
ُ ُون
ْ َو
ِ كف ُُر
ِ اش ُك ُر
يُفُ ِع َبا ِدي
ِ ِفَا ْد ُخل
ُۚ ار َح ْم َنا
َ َوا ْع ُفُ َع َّنا َُوا ْغ ِف ْرُلَ َن
ْ اُو
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চতাভযা ু দ চঔলা না
চতাভযা অল্লায ালথ নে ঈাে াফেস্ত
ওলযা না
াদা াওাামও ওযায য তা বঙ্গ ওয
না
চতাভযা ূ মথলও চজদা ওলযা না, ন্দ্রলও
না
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ْ
ُُواُالر َبا
ِّ ََلُ َتأكُل

َّ َُو ََلُ َت ْج َعل ُواُ َم َع
ُاّللُِإِلََٰ ًهاُآ َخ َر
انُ َب ْع َدُ َت ْوكِي ِد َها
ْ ُضوا
ُ َو ََلُ َتنق
َ ُاْل َ ْي َم
َّ ََِلُ َتس ُج ُدواُل
ُلش ْم ِس َُو ََلُلِلْق ََم ِر
ْ
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তএফ তাযা চমন এফাদত ওলয এআ
খলযয যলফয
চওঈ চমন ওাঈলও ঈা না ওলয
চ ৎওভথ ম্পাদন ওরুও
চতাভালদয ভলধে চওান চরঔও চমন তা
মরলঔ চদ
এফং ঋন গ্রীতা চমন চরঔায মফল ফলর
চদ
এফং চ চমন স্বী ারনওতথা অল্লালও
ব ওলয
এফং চরঔায ভলধে মফন্দুভাি চফ ওভ না
ওলয
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ُ ُت
ِ واُر َّبُ َهَٰذَ اُال َْؽ ْي
َ فَل َْي ْع ُب ُد
ُُأح ٍد
َ ُأح ٌدُ ِم ْن
َ ََل َُي ْس َخ ْر

ُصا لِ ًحا
َ فَل َْي ْع َم ْلُ َع َم ًّل

ُ ك ُتبُبَّ ْؼ َن
ْ َو ل َْي
ُب
ٌ ِك ْمُك َا ت

ُ َُو ل ُْي ْمل ِِلُال َّ ِذيُعَل َْيهُِالْ َح ُّق
ُُاّلل َُربَّه
َ َّ َو لْ َؼ َّت ِق
َو ََلُ َي ْب َخ ْسُ ِم ْن ُهُ َش ْؼ ًئا
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মতমনআ মনযক্ষযলদয ভধে চথলও এওজন
যূ র চপ্রযণ ওলযলিন
মনশ্চআ অল্লা ফদলযয মু লদ্ধ চতাভালদয
াামে ওলযলিন
মতমন ভানূ ল ৃ মষ্ট ওলযলিন জভাট যক্ত
চথলও
দাঈদ জারুতলও তো ওযলরা
মতমন তায িাদলও ু ঈচ্চ ওলযলিন
তঃয ু মফনেস্ত ওলযলিন।
অল্লা তালদয অলরা মনল মনলরন এফং
তালদয ন্ধওালয চিলড় মদলরন
অয মঔন আব্রাীভলও তাাঁয ারনওতথা
ওলওমট মফলল যীক্ষা ওযলরন
অমভ চফ ামন ফলথণ ওলযমি
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ُوَل
ً ي َُر ُس
ْ ث ُِف
َ ُه َوُال َّ ِذيُ َب َع
َ ُاْل ُ ِّم ِّي

ُهَن
ْ ُ ْ ِّم

ُُاّلل ُِب َب ْد ٍر
ُ َّ َو لَق َْدُ َن َص َرك ُُم

ُانُ ِم ْنُعَل َ ٍق
َ نس
َ ُاْل
ِ ْ َخل َ َق
ُُوت
َ َوقَت
َ ُجا ل
َ اوو ُد
ُ َلُ َد
َرفَ َع َُس ْمك ََهاُف ََس َّوا َها
ُور ِه ْم َُو َت َرك َُه ْم ُِف
ُ َّ ب
ِ ُاّلل ُِب ُن
َ ذَ َه
ُات
ٍ ُظل َُم

ُ ُات
ٍ يم َُربُّ ُهُ ِبكَلِ َم
َ َلُإِ ْب َرا ِه
َٰ َ َوإِ ِذُا ْب َت
َ
ُص ًّبا
َ اُص َب ْؽ َناُال َْما َء
َ َّأن
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ু তযাং অভায ফান্দালদয মনল যালত
চফমযল মা
অয তায তামফ ড় ওার  ন্ধো
অমভ তা অকাভীওার ওযলফা
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ُ ُفَأ َ ْس ِر ُِب ِع َبا ِديُل َْي ًّل
ْ َُو َس ِّب ُحو ُهُب
ُ ُيّل
ً ك َرةًُ َوأ َ ِص
ُ كُغ ًَدا
ُ َ ِإِ ِ ِّنُفَاع ٌِلُ َٰذَ ل
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চতাভযা মও ধাযণা ওয চম ,অমভ
চতাভালদযলও নথথও ৃ মষ্ট ওলযমি ?
মনলজয ধন-ম্পদ চরাও চদঔালনায
ঈলেলে ফে ওলয
দামযলেেয বল চতাভালদয ন্তানলদযলও
তো ওলযা না
অল্লায ন্তুমষ্টওলল্প মনলজলদয জালনয
ফামজ যালঔ
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مُأَنَّ َماُ َخل َ ْق َنا ك ُْمُعَ َؽثًا
ُ ْ أَف ََح ِس ْؽ ُت
ُاس
ُ ُينف
ِ ِقُ َما لَ ُهُ ِرئَا َُءُال َّن
ُق
ُ ٍ َو ََلُ َت ْق ُتل ُواُأ َ ْو ََل َد ك ُْمُ َخ ْش َي َةُإِ ْم َّل
ُُاّلل
ِ َّ ات
ِ َي ْش ِريُ َنف َْس ُهُا ْب ِت َغا َءُ َم ْر َض
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ু তযাং চতাভযা চতাভালদয ওালজয ালথ
যীওলদয এও ওলযা
অলর মওতাফ অয তায ালথ
ভুমযওলদয ভলধে ওালপযযা মন (এভন)
তঃয চতাভায যলফয ওভ ফেআ
অমভ তালদয ালথ তানলও ঈমস্থত

ُفَأ َ ْج ِم ُعواُأ َ ْم َرك ُْمُ َو ُش َرك َا َُءك ُْم
ُ ل َْمُ َي
ُك ِنُال َّ ِذي َنُ َكف َُرواُ ِم ْنُأ َ ْه ِل

ُِي
ِ الْ ِك َت
َ ابُ َوال ُْم ْش ِرك
َّ كُلَ َن ْح ُش َرنَّ ُه ْمُ َو
ُ َ الش َيا ِط
ي
َ ّف ََو َر ِب

িলফা
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এফং তাযা অভায অাতভূ ল ুলযাুময
মভথোলযা ওযত।
অল্লায স্মযণ ওয মধও ালয
থফা ফামড়ল না তদলক্ষা চফী এফং
চওাযঅন অফৃ মত্ত ওরুন ু মফনেস্ত বালফ 

اآياتِ َناُ ِكذَّ ا ًبا
َ ُُب
ِ َوُكَذَّ ُبوا
َ
ريُا
ً ُا ُ ْذ ُك ُرُواُالل ّـ َهُ ِذ ك ًْرُاُ َك ِث
َ
ُ ً ِآنُ َت ْرت
يّل
َ أ ْو ُِز ْدُعَل َْيه َُِو َرتِ ِّلُالْق ُْر

স্পষ্টবালফ
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দাভ অল্লা মালও নু ভমত মদলফন, চ
ফেমতত চওঈ ওথা ফরলত াযলফ না
 তায ারনওতথায অলদ ারন ওযলফ
এফং অওা এযআ ঈমু ক্ত
চম চতাভালদয মতা চতাভালদয ওাি চথলও
ঙ্গীওায মনললিন
এওজন প্রশ্নওাযী প্রশ্ন ওযর , চআ
অমাফ ংখমটত চাও মা ফধামযত
তএফ, মঔন অমন চওাযঅন া
ওযলফন
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َ
َُٰن
َّ ونُإِ ََّلُ َم ْنُأ ِذ َنُلَ ُه
ُ ُالر ْح َم
َ ََّلُ َي َتكَل َّ ُم
َ
ُاُو ُح َّق ْت
َ َوأ ِذ َن ْتُل َِر ِبّ َه
ُ أ َ َّنُأ َ َبا ك ُْمُق َْدُأ َ َخذَ ُعَل َْي
ُكمُ َّم ْو ِث ًقا
ُاب َُوا ِق ٍع
ٍ ََسأ َ َل َُسائِ ٌل ُِب َعذ
ْ
ُآن
َ ف َِإذَاُق ََرأ َتُالْق ُْر
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মনশ্চআ অমভ থভ্রান্ত লমি
এফং অল্লায লথ ফাধায ৃ মষ্ট ওলযলি,
মনশ্চআ তাযা মতত ললি ু দুয
মফভ্রামন্তলত
তঃয চম ওাফা খলয ি ওলয থফা
ঈভযা ওলয
এফং তাযা ধাযনা ওলযলি চমভন চতাভযা
ধাযণা ওলযলিা
ধ্বং চাও অফু রাালফয দুআাত এফং
চ মনলজ
মঔন তায ঈয চিল চকলরা যামি
মনশ্চআ তালদয আমতফৃ ত্ত অমভ অনালও
ফণথনা ওলযমি
তালদযলও অমাফ স্পথ ওযলফ
তাযা (ভলন ওলয) ভুরভান ল
অনালও ধনে ওলযলি
চমদন ভানু ল তায বাআ চথলও ারালফ
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ُُضلَل ُْت
َ ق َْد

َّ َو َص ُّدواُ َعنُ َس ِؽي ِل
ُُِاّلل

ُ يدا
َ ُّ ُضل
َ ق َْد
ً واُض َّل ًَلُ َب ِع
ُتُأ َ ِوُا ْع َت َم َر
َ ف ََم ْنُ َحجَّ ُال َْؽ ْي
َُوأَنَّ ُه ْم َُظ ُّنواُك ََما َُظ َنن ُت ْم
َ
ُب
َّ ب َُو َت
ٍ َت َّب ْت َُي َداُأ ِِبُل ََه
ُفَل َّمَاُ َج َّنُعَل َْي ُِهُالل َّ ْي ُل

ُك
َ ق َْدُق ََص ْص َنا ُه ْمُعَل َْي
ُاب
ُ ُ ََي َم ُّس ُه ُمُال َْعذ
نُأ َ ْسل َُموا
ُ ْ َ كُأ
ُ َ ونُعَل َْي
ُ َ َي ُم ُّن
ُمُ َي ِف ُّرُال َْم ْر ُءُ ِم ْنُأ َ ِخي ِه
ُ َ َي ْو

Page 80

চ অভায যফ! অমভ এলও ওনো প্রফ
ওলযমি
মতমন তালও ওদথভাক্ত জরাল স্ত চমলত
চদঔলরন
অয অমভ তালও দান ওযরাভ আাও 
ুযস্কায স্বরূ মদরাভ আাওুফলও
মঔন ভা খটনা খটলফ
অজ ওালপযযা চতাভালদয দ্বীন চথলও
মনযা ল চকলি
এফং মাযা ফজা যালঔ মা অল্লা অলদ
ওলযলিন
মালও আো ওনো-ন্তান দান ওলযন
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َُر ِّبُإِ ِ ِّن َُو َض ْع ُت َهاُأُنثَ َٰى
ٍُُح ِم َئة
َ ي
ٍ ْ ََو َج َد َهاُ َت ْغ ُر ُب ُِفُع
ُُوبُ َنا ِفل َ ًة
َ َو َو َه ْؽ َناُلَ ُهُإِ ْس َح
َ اق َُو َي ْعق
ُتُال َْوا ِق َعة
ِ اُوق ََع
َ إِ َذ

ُمُ َي ِػ َسُال َّ ِذي َنُ َكف َُرواُ ِمن
ُ َ ال َْي ْو

ُِدي ِنك ُْم

َ
ُُاّلل
ُ َّ ُونُ َماُأ َم َر
َ َوال َّ ِذي َن َُي ِصل
ُنُي َشا ُءُإِ َنا ًثا
َ بُلِ َم
ُ َي َه
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মতমন ফরলরন, চ অদভ,
তাযা আমতূ লফথ স্বােন্দেীর মির
তাযা চ ভস্ত চরাও মালদয তফা অমভ
ওফুর ওময
এফং চ মযফালয মািা ওযর, তঔন
চ তুয ফথলতয মদও চথলও অগুন
চদঔলত চর
তঃয তাযা মঔন ফিতা ফরম্বন
ওযর, অল্লা তালদয ন্তযলও ফি ওলয
মদলরন।
তাযা তালদয ওলভথয ামস্ত অস্বাদন
ওলযলি,
এভনমও, চতাভযা ওফযস্থালন চৌলি মা
মমদ চওঈ ীতওাযীয ক্ষ চথলও
অংওা ওলয ক্ষামতলত্বয
তঃয মঔন তুমভ তায ম্পলওথ ব
ওয
তাযা ফরর, এফায ম ও তথে এলনি
মঔন নামও ভলয মাফ, এফং ভামট  ালড়
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ُقَا َل َُياُآ َد ُم

ُي
َ ِإِنَّ ُه ْمُك َا ُنواُق َْب َلُ َٰذَ ل
َ َت ِف
َ ْ كُ ُم
َ فَأُو لََٰ ِئ
ُ ْ ِ ْ َ وبُعَل
هْي
َ
ُ كُأ ُت
َ وس
ُّ ب
ُور
َ ار ُِبأ ْهلِهُِآ َن َسُ ِم
ِ ُالط
ِ ِنُجا ن
َ َ َ
ُارا
ً َن

َ
ُ ُُاّللُقُل ُوبَ ُه ْم
ُ َّ َفَل َّمَاُ َزاغُواُأ َزاغ
ُ ُُواُو َبا َلُأ َ ْم ِر ِه ْم
َ فَذَ اق
ُ ُاب َر
ِ تُ ُز ْر ُت ُمُال َْم َق
َٰ َّ َح
ُ ُُج َن ًفا
ٍ افُ ِمنُ ُّم
َ ف ََم ْنُ َخ
َ وص
ُ ُْتُعَل َْيهُِفَأَلْ ِقيه ُِِفُال َْي ِّم
ِ ف َِإذَاُ ِخف
ُ ُۚ ق
ُ ِّ ت ُِبا لْ َح
ْ قَا ل
َ ُواُاْل َنُ ِج ْئ
َ
ُ ُاُو ُك َّناُ ُت َرا بًا
َ أإِذَاُ ِم ْؾ َن
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মযণত ল মাফ,
অয মঔন তালদয ভলধে চথলও এও
ম্প্রদা ফরর
ফরুন, অমভ অে গ্রণ ওযমি প্রবালতয
ারনওতথায,
চম অনায ওালি চদৌলড় অলরা
তাযা তথা মা াআলফ, তাআ ালফ
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ُ
ُهَن
ْ ُ ْ َوإِ ْذُقَا ل َْتُأ َّم ٌةُ ِّم
ُلُأ َ ُعوذُ ُِب َر ِّبُالْ َفل َ ِق
ُ ْ ُق
ُع
َ َم
َٰ َ نُجا َء َكُ َي ْس
ُيها
َ ل َُهمُ َّم
َ اُي َشا ُء
َ ونُ ِف
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মঔন তালদযলও থ ভ্রষ্ট লত চদঔলর
মনশ্চ অল্লা জামরভলদয থ চদঔান না
অমভ অভায ম্প্রদালও মদফাযামি
দাাত মদলমি
তাযয অমভ চতাভালদযলও ক্ষভা ওলযমি,
মঔন তাযা ভুরভানলদয ালথ মভমরত ,
তাযা ফরর, অভযা শুলনমি অয ভানে
ওলযমি
তাযা তালত থ লর
এফং প্রফৃ মত্ত চথলও মনলজলও মনফৃ ত্ত চযলঔলি,
মনশ্চআ চ ীভারঙ্ঘন ওলযলি
তাযা ফরর, অভযা ামন ান ওযালত াময
না
অয মঔন মতমন চওান ওামথ ম্পাদন
ওলযন
তাাঁযা দুজন তালদয ভালিয ওথা বুলর চকর
মায তরলদল মনঝথমযণী প্রফামত
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َ
ُضلُّوا
َ هَت
ْ ُ َ إِ ْذ َُرأ ْي

َّ ُاّلل ََُل َُي ْه ِديُالْق َْو َم
ُي
َ َّ إِ َّن
َ ُالظا لِ ِم
ّ
ارا
ً إِ ِِنُ َد َع ْو ُتُق َْو ِميُل َْي ًّل َُو َن َه
ُُث َّمُ َعف َْو َناُ َعن ُكم

َُوإِذَاُلَقُواُال َّ ِذي َنُآ َم ُنوا

ُ ُاُو َع َص ْؼ َنا
َ قَا ل
َ ُواُس ِم ْع َن
ُ َُّم َش ْواُ ِفي ِ ۚ ُه

ُ ُى
َٰ َو َن ََهُال َّن ْف َسُ َع ِنُال َْه َو
ُ َغ
َُٰ َ إِنَّ ُهُ َط

ُ ُاَُلُ َن ْس ِقي
َ قَا لَ َت
ُ َُضُأ َ ْم ًرا
َٰ َ ََوإِذَاُق

ُ ُُحو َت ُه َما
ُ َن ِس َيا
َ ْ َت ْج ِريُ ِمنُ َت ْح ِت َه
ُار
ُ اُاْل ْن َه
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অল্লা তালদয প্রমত ন্তুষ্ট এফং তাযা
অল্লায প্রমত ন্তুষ্ট
টা তায জলনে চম তায যফলও ব ওলয।
ত্বযআ চ প্রলফ ওযলফ মঔামু ক্ত মিলত
মতমন অফৃ মত্ত ওলযন মফি ীপা
এফং জাান্নাভ প্রওা ওযা লফ চম চদঔলফ
তায জনে
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ُۚ هَن َو َر ُضواُ َع ْن ُه
ُ ْ ُ ْ ُاّللُ َع
ُ َّ َّر ِض َي
ُ ُكُلِ َم ْنُ َخ ِش َي َُربَّه
َ َِٰذَ ل
ُ ٍ اتُل ََه
ب
َ َاراُذ
َٰ َ َس َي ْص
ً َلُ َن
ًَي ْتلُوُ ُص ُح ًفاُ ُّم َط َّه َر ُة

ُى
َ يمُلِ َم
َٰ نُي َر
ُ َوبُ ِّر َز ِتُالْ َج ِح
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এফং ৃমথফী  ফথতভারা ঈলত্তামরত লফ
চআমদন াও ঈলম্মাম ত লফ
তঃয মঔন তাযা নু তপ্ত র
অয তালদয ন্তলয মর ভাযা ললি
ভানু ল মও ভলন ওলযলি ‚অভযা ইভান
এলনমি ‛এ ওথা ফরলরআ তালদয চিলড়
চদা লফ
থ তালদয যীক্ষা ওযা লফ না?
মনশ্চআ মঔন রু ওফম ওযা  দৃ মষ্ট
তায নু যণ ওলয
অয মঔন তালদযলও ফরা  চম,
দুমনায ফুলও দাঙ্গা-াঙ্গাভা ৃ মষ্ট ওলযা না,
এফং ওাজ চল ল চকর, অয জুদী
ফথলত চনৌওা মবড়র
যলমকাযলদযলও চম জান্নালতয াদা
চদা ললি, তায ঈদাযণ
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ُ ُض َُوالْ ِج َبال
ْ َو ُح ِمل َِت
ُ ُاْل َ ْر
ْ َي ْو َمُ ُي
ُ اق
ُ ٍ نُس
َ ك َش ُفُ َع
َ
ُ م
ُ ْ يه
ِ َو ل ََّما ُُس ِق َط ُِفُأ ْي ِد
ُ ُُوب ِه ْم
ِ ََلُقُل
َٰ َ َو ُط ِب َعُع
َ أَح ِسبُال َّن
َُتكُوا
ُ
ُ اسُأ
َ ْ نُي
َ َ
َ
ُ ُون
َ أ
َ اُو ُه ْم ََُل ُُي ْف َؾ ُن
َ نُيقُولُواُآ َم َّن
ضُ َت ِب َع ُهُال َْب َص ُُر
َُّ
َ الروحَُُإذ ُا َُق ُِب
ُّ ُإن

َُوإِذَاُ ِقي َلُل َُه ْم ََُلُ ُتف ِْس ُدوا ُِف
ُْاْل َ ْر ِض
َ ْ وق ُِضي
ُاس َت َو ْتُع َََل
َ َ
ْ ُاْل ْم ُر َُو

ُي
ِّ الْ ُجو ِد
ُ َ َّمثَ ُلُالْ َج َّن ِةُالَّ ِت ُُوعِ َدُال ُْم َّتق
ُون
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অয অভরনাভা াভলন যাঔা লফ
অভালও মনললধ ওযা ললি তালদয
এফাদত ওযলত
এফং ওালপযলদযলও াাঁমওল চনা লফ
চম ফেমক্ত প্রমতলাধ চন ততটুওু মতটা
চ মনমড়ীত ললি
অয চতাভযা মমদ অল্লায লথ মনত

এ ওাযলণ চম, মঔন এও অল্লালও ডাওা
ত
অয মঔন তালদয াভলন তায অাত
া ওযা 
মঔন প্রফরবালফ প্রওমম্পত লফ ৃমথফী
এফং ফথতভারা চবলঙ্গ ু যভায ল মালফ
চতাভালদয প্রমতশ্রুত জান্নালতয ু ংফাদ
চান
তায লক্ষ চওান ু াময ওফুর লফ
না
ওায ওাি চথলও ক্ষমতূ যণ চনা লফ
না
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ُاب
ُ َو ُو ِض َعُالْ ِك َت
ُيتُأ َ ْنُأ َ ْع ُب َد
ُ إِ ِ ِّنُ ُن ِه

َُو ِسي َقُالَّ ِذي َنُ َكف َُروا

ُِب ُِبه
َ َبُ ِب ِمثْ ِلُ َماُ ُعو ِق
َ َو َم ْنُعَاق

َّ َو لَ ِئنُقُ ِتل ْ ُت ْم ُِفُ َس ِؽي ِل
ُُِاّلل

َ
ُُاّلل َُو ْح َده
ُ َّ ِبأ َّن ُهُإِ َذاُ ُد ِع َي

ُهْيُآ َيا ُت ُه
ْ ِ ْ َ َوإِذَاُ ُتلِ َي ْتُعَل

ض َُر ّجًا
ْ َت
ُ ُاْل َ ْر
ِ إِذَا ُُر ّج

تُالْ ِج َبا ُلُ َب ًّسا
ِ َو ُب َّس
َُوأ َ ْب ِش ُروا ُِبا لْ َج َّن ِةُالَّ ِتُكُن ُت ْم
ُ َ ُتوعَ ُد
ون
َُو ََلُ ُيق َْب ُلُ ِم ْن َهاُ َشفَا َع ٌة

ُ َُو ََلُ ُي ْؤ َخذُ ُ ِم ْن َهاُعَ ْد ٌل
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এফং তাযা চওান যওভ াামে ালফ না
ঐ মদনলও ব ওয, চম মদন চতাভযা
অল্লায ওালি প্রতোফমতথত লফ
তালদয জলনে অগুলনয চাাও বতযী
ওযা ললি
তালদয ভাথায ঈয পুটন্ত ামন চেলর
চদা লফ
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ُ ُون
َ نص ُر
َ َو ََلُ ُه ْمُ ُي
ُِ َّ ونُ ِفيهُِإِ َل
ُاّلل
َ َوا َّتقُواُ َي ْو ًماُ ُت ْر َج ُع

ُار
ٍ ابُ ِّمنُ َّن
ٌ قُ ّ ِط َع ْتُل َُه ْمُ ِث َي

ُ ُيم
ُّ ُي َص
ِ بُ ِمنُفَ ْو ِقُ ُر ُء
ُ وس ِه ُمُالْ َح ِم
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তক্ষা তদপয়পছন ভানু লপক মা ত জানত
না।
ততাভাপদয জপনয অয়াতগুপরা স্পষ্টবাপফ
ফণবনা কপযতছ
অল্লায তফত্রতা তঘালণা কপয
নপবাভন্ডর  বূভন্ডপর মা তকছু অপছ
এফং তকাযঅন অফৃ তত্ত করুন ু তফনযি
বাপফ
ততদন তায াতিয ভত াতি তকঈ
তদপফ না
অতভ অনায প্রতত মবায়ক্রপভ
তকাযঅন নাতমর কপযতছ
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َ
ُانُ َماُل َْم َُي ْعل َْم
َ نس
َ ُاْل
ِ ْ عَل ّ َم
ُ َق َْدُ َب َّؼ َّناُل
ُات
ْ ك ُم
ِ ُاْل َي
ُات َُو ْاْل َ ْر ِض
َّ اُف
ِ او
َ ُالس َم
ِ َس َّبحَ ِ َُّّللُِ َم
ُيّل
ً آنُ َت ْر ِت
َ َو َرتِ ِّلُالْق ُْر

ُبُعَذَ ا بَ ُهُأ َ َح ٌد
ُ ُ ف ََي ْو َم ِئ ٍذ ََُّلُ ُي َع ِّذ
ُيّل
ً زن
َ إِنَّاُ َن ْح ُنُ َن َّزلْ َناُعَل َْي
ِ آنُ َت
َ كُالْق ُْر
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মঔন চ তায চফাঝা চফয ওলয চদলফ
এফং মওল অনালও জানালফ চটা মও?
মতমনআ চপ্রযণ ওলযলিন মনজ যূ রলও
চদালত 
চ ফররঃ অমভ মফশ্বারলওয নু কত
রাভ
চম মনলজলও শুদ্ধ ওলয, চআ পরওাভ

এযাআ তাযা মালদযলও অল্লা তা’অরা
চনাভত দান ওলযলিন
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ضُأ َ ْثقَا ل ََها
ُ ِ َوأ َ ْخ َر َج
ُ تُ ْاْل َ ْر
اكُ َماُ ِه َي ُْه
َ َو َماُأ َ ْد َر
َ
ُى
َٰ ُه َوُالَّ ِذيُأ ْر َس َل َُر ُسولَ ُه ُِبا ل ُْه َد

َ
ُي
ُ قَا َلُأ ْسل َْم
َ تُل َِر ِّبُال َْعا لَ ِم
ق َْدُأَفْلَحَُُ َمنُ َزكَّا َها

ُ
ُهْي
ُ َ كُال َّ ِذي َنُأ َ ْن َع
َ أو لََٰ ِئ
ُ َ ّ ُم
ْ ِ ْ َ اّللُعَل
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চম ওষ্ট স্বীওায ওলয, চ চতা মনলজয
জলনেআ ওষ্ট স্বীওায ওলয।
এফং তালদয ালথ এয াালমে ওল ায
ংগ্রাভ ওরুন
অয চতাভালদয মও র চম, চতভাযা
অল্লায যাল রড়াআ ওযি না
এফং ওালজ ওলভথ তালদয যাভথ ওরুন
অল্লা তালদযলও বারফালন, মাযা তাাঁয
লথ ামযফদ্ধবালফ রড়াআ ওলয
মাযা অল্লায অাত ম্পলওথ মফতওথ
ওলয

www.alquranervasha.com

َُو َم ْنُ َجا َه َدُف َِإ ّنَ َماُ ُي َجا ِه ُدُلِ َنف ِْس ُِه
ريا
ً َو َجا ِه ْد ُهم ُِبهُِ ِج َها ًداُك َِب
ُ ََو َماُل
ُُاّلل
ِ َّ ُون ُِفُ َس ِؽي ِل
َ ك ْم ََُلُ ُتقَاتِل
ُُاْل َ ْم ُِر
ْ او ْر ُه ْم ُِف
ِ َو َش

ُُون ُِف
ُّ ُاّللُ ُي ِح
َ َّ إِ َّن
َ بُال َّ ِذي َن ُُيقَاتِل
ُِص ًّفا
َ َس ِؽيلِه

َّ ات
ُُِاّلل
ِ ُآي
َ ُونُ ِف
َ ال َّ ِذي َنُ ُي َجا ِد ل
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মনশ্চ এলত ম ন্তাীর চরাওলদয জলনে
মনদথনাফরী যললি
চ অভালদয যফ !অভালদয চথলও ওফুর
ওয
তালদয ঈয চপলযতাযা ফতীণথ 
জাান্নাভ মও ংওাযীলদয অফাস্থর
ন ?
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َّ اتُلِّقَو ٍمُي َت َف
ُون
َ ِإِ َّن ُِفُ َٰذَ ل
َ ك ُر
َ ْ ٍ ك َُْل َي
َُۚربَّ َناُ َتق ََّب ْلُ ِم َّنا
َّ َ َت َت
هْيُال َْم َّلئِ َك ُة
ُ ِ ْ َ زن ُلُعَل
َ
َ ُج َه َّن َمُ َمثْ ًوىُلِّل ُْم َت
َُ بي
ن
ِ ِّ ك
َ أل َْؼ َس ُِف
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এওজন যজনলও ম নলফ
ৎওভথ  চঔাদাবীমতলত এলও লনেয
াামে ওয
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ُهَن
ُ َ ارف
ْ ُ َ ُونُ َب ْؼ
َ َي َت َع

ُى
َُٰ ْب َُوال َّتق َْو
ِّ ِ او ُنواُع َََلُال
َ َو َت َع
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এফং চ তায মযফালযয ওালি ন্তুটষ্ট
ল মপযলফ
মঔন অওা মফদীণথ লফ
মঔন নক্ষিভূ  ঝলয ড়লফ
এফং অভায ভন ংওীণথ ল লড়
এফং অভায মজফা  র ল মা
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َ َ بُإ
ورا
َٰ ِ ُ ُ َِو َين َقل
ً لُأ ْهلِهُِ َم ْس ُر
ُاُالس َما ُءُانف ََط َر ْت
َّ إِ َذ

َ َْوإِ َذاُال
ُ ُِبُان َؾث ََر ْت
ُ ك َوا ك
ُ ِ نطل ُِقُلِ َس
اِن
َ يُو ََلُ َي
َ َو َي ِضي ُق
َ ُص ْد ِر
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ভুমভনকন চমন চওান ওালপযলও ফন্ধুরূল
গ্রণ না ওলয
এফং চঔার-ঔুীয নু যণ ওলযা না
মফভ্রান্ত চরালওযাআ ওমফলদয নু যণ ওলয
মাযা ওালপযলদযলও মনলজলদয ফন্ধু ফামনল
চন
চ মনলজয ওরোণালথথআ ৎলথ লর
চম চরাও আরাভ িাড়া নে চওান ধভথ
তারা ওলয
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ُونُالْكَا ِف ِر ي َن
َ ََّلُ َي َّت ِخ ِذُال ُْم ْؤ ِم ُن
ُأ َ ْو لِ َيا َء
َُٰ َو ََلُ َت َّؾ ِب ِعُال َْه َو
ى

ُّ َو
ُون
ُ ُ الش َع َرا ُءُ َي َّؾ ِب ُع ُه
َ او
ُ مُالْ َغ
ُونُالْكَا ِف ِر ي َنُأ َ ْو لِ َيا َء
ُ َ ُال َّ ِذي َنُ َي َّت ِخذ
ُف َِإنَّ َماُ َي ْه َت ِديُلِ َنف ِْس ِه

ُُاْل ْس َّل ِمُ ِدي ًنا
َ ْ َو َمنُ َي ْؽ َت ِغُغ
ِ ْ َري
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চমদন চওান চওান ভুঔ ঈজ্জ্বর লফ, অয
চওান চওান ভুঔ লফ ওালরা
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ُّ َي ْو َمُ َت ْؽ َي
ُض ُُو ُجو ٌهُ َو َت ْس َو ُّد ُُو ُجو ٌُه
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ু তযাং অমন অনায ারনওতথায
মফিতা ফণথনা ওরুন এফং তাাঁয ওালি

ُُۚاس َت ْغ ِف ْر ُه
َ ّف ََس ِّبحْ ُ ِب َح ْم ِد َُر ِب
ْ ك َُو

ক্ষভা প্রাথথনা ওরুন
বধমথেয ালথ াামে প্রাথথনা ওয নাভালময
ভাধেলভ
এও ভুহুতথ মফরমম্বত মওংফা তযামম্বত
ওযলত াযলফ না
অনায ারনওতথা মও এরূ ওযলত
ালযন চম, অভালদয জলনে অওা চথলও
ঔাদেবমতথ ঔাঞ্চা ফতযণ ওলয চদলফন
তঃয ৃষ্ঠপ্রদন ওলযলি  ংওায
ওলযলি
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ُالص َّل ِة
َّ ب َُو
َّ واُب
ِ ْ الص
ِ اس َت ِعؼ ُن
ْ َو
ْ
ُون َُسا َع ًُةُُۚ َو ََل
َ ََل َُي ْس َتأ ِخ ُر

ُون
َ َي ْس َت ْق ِد ُم
َ َُه ْلُ َيس َت ِطي ُعُرب
ُزن َلُعَل َْؼ َنا
َ َّ
ْ
ِّ َ نُي
ُ كُأ
ُُالس َما ُِء
َّ َمائِ َدةًُ ِّم َن
ْ ُث َّمُأ َ ْد َب َر َُوا ْس َت
ُب
ََك
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চম ওুভন্ত্রণা চদ ভানু ললয ন্তলয
চজলন যাঔ, অল্লায মমমওয দ্বাযাআ
ন্তয ভূ  ামন্ত া।
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ُاس
ِ ورُال َّن
ُ ال َّ ِذ
ِ يُي َو ْس ِو ُس ُِفُ ُص ُد
ُ ُوب
ُ ُ ِنُالْ ُقل
ُ ُّ اّللُ َت ْط َمئ
ُِ َّ َُلُ ِب ِذك ِْر
ُ َ َأ
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তারাক্ব দুআফায
ভুমভনযা বাআ বাআ
অভালদয ফাফা লনও ফৃ দ্ধ
তায জনে ওলরআ মফনীত
চ এওজন ওমফ
টা এওটা প্রমদ্ধ মদফ
এটা জাান্নাভ
এটা এওতা ঈটনী
এটা এওটা ঈলদ
এটা অল্লায ঈট
এগুলরা কৃামরত শু  ু যমক্ষত চক্ষত
এআনদীগুলরা অভায াদলদল প্রফামত
টা যািভারী ভাজ্ঞানীয মনধথামযত
মফল
চটা এওটা মফযাট ংফাদ
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ُ ُان
َّ
ِ الط َّل ُقُ َم َّر َت
ُ ٌونُإِ ْخ َو ُة
َ ال ُْم ْؤ ِم ُن
ُ ري
ٌُ أَبُو َناُ َش ْي ٌخُك َِب
ٌّ ُ ك
ُ ون
ُ َ لُلَّ ُهُقَا نِ ُت

ُ ُُه َوُ َشا ِع ٌر
ُ ك َُي ْو ٌمُ َّم ْش ُهو ٌُد
َ َِٰذَ ل
ُ ُُج َه َّن ُم
َ ََٰه ِذ ِه
ُ ََٰه ِذ ِهُ َناقَ ٌُة

ُ ٌَه َِٰذ ِهُ َتذْ ك َِر ُة
ُ ُاّلل
ُِ َّ َه َِٰذ ِهُ َناقَ ُة
َ
ُ ام َُو َح ْر ٌثُ ِح ْج ٌُر
ٌ َه َِٰذ ِهُأ ْن َع
َ ْ َه َِٰذ ِه
ُ ت
ُ ِ ارُ َت ْج ِريُ ِمنُ َت ْح
ُ ُاْل ْن َه

ُ ُيم
َ َِٰذَ ل
ِ ِيزُال َْعل
ِ يرُال َْع ِز
ُ كُ َت ْق ِد
ٌ هوُ َنبأ
ُ ُيم
ظ
ع
ُ
ِ
َ
َ َُ
ٌ
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চটা এওটা জামত মা কত ললি
এটা অভায থ
টা অল্লায নু গ্র মালও আো দান
ওলযন
গুলরা অল্লায ীভালযঔা
টা ূ নথ দ
চটা এওটা প্রওাে জকয
চটা এওটা মফওট অাজ
চটা স্থাী খয
অয চটা চধাা
চটা এওটা যীক্ষা
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ُ ُْكُأ ُ َّم ٌةُق َْدُ َخل َْت
َ تِل
ُ َه َِٰذ ِهُ َس ِؽيلِي

َّ كُف َْض ُل
ُ ُُاّلل ُُِي ْؤتِيهُِ َمنُ َي َشاء
َ َِٰذَ ل
ُ ُُاّلل
ِ َّ ُح ُدو ُد
َ تِل
ُ ْك

ُ ْكُ َع َش َرةٌُك َا ِمل َ ٌُة
َ تِل
ُ ُي
ٌ ِه َيُ ُث ْع َب
ٌ انُ ُّم ِب
ُ ٌِه َيُ َز ْج َرةٌ َُوا ِح َد ُة

ُ ُار
ِ ارُالْق ََر
ُ ِه َيُ َد
ُ ان
ُ ٌ يُ ُد َخ
ُ َ َو ِه
ُ ِه َيُ ِف ْؾ َن ٌُة
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চ তায মযফালযয ওালি চকলরা
চ তায মতাভাতালও মংালন ঈ ালরা
তায যলফয নাভ স্মযণ ওলযলি তঃয
ারাত লড়লি
দাঈদ জারুতলও তো ওলযলি
তায ালথ দুআ মু ফও চজলর প্রলফ
ওলযলি
চ ম্পদ জভা ওলযলি এফং ফায ফায
কননা ওলযলি
প্রলতেও ভানূ ল তায ান ওযায জাকা
চজলন মনলরা
চতাভায মওতাফ ড়
অয চতাভালও চললিন থাযা
তালও চঔললি এওটা চনওলড়
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ُلُأ َ ْهلِ ِه
َٰ َ ِبُإ
َ َذ َه
ُ ِ َرفَ َعُأ َ َب َو ْيهُِع َََلُال َْع ْر
ش
َُٰ َّ ُاس َم َُر ِبّهُِف ََص
َل
ْ ذَ َك َر
ُُوت
َ قَت
َ ُجا ل
َ اوو ُد
ُ َلُ َد

ُان
َ َدخ
ِّ َلُ َم َع ُهُا
ِ لس ْج َنُفَ َؾ َي
ُ ُاَلُ َوعَ َّد َده
ً َج َم َعُ َم
ُ
ُ ُاسُ َّم ْش َربَ ُه ْم
ٍ عَلِ َمُك ُ ُّلُأ َن
ْ
ُ ُك
َ اق َْرأُ ِك َتا َب
ُ اَل
ُ ًّ ُض
َ َو َو َج َد َك
ُ ْب
ُ ُ أَكَل َ ُهُال ِّذئ
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তাযা ফরর, তলফ মও তুমভআ আঈু প!
চতাভযা মও াক্ষে দা চম, অল্লায ালথ
নোনে ঈাে যললি ?
অমন মজলজ্ঞ ওরুনঃ ফথফৃৎ
াক্ষেদাতা চও ?
চতাভালদয মও এআ ধাযণা চম, চতাভযা
জান্নালত লর মালফ,
চ ভূ া, চতাভায ডানালত টা মও?
চতাভায ওালি মজলজ্ঞ ওলয, মও তাযা
ফে ওযলফ?
মজলজ্ঞ ওযলতন" ভাযআাভ !চওাথা
চথলও এফ চতাভায ওালি এলরা?
মতমন ফরলরন, যাযলদকায !চওভন
ওলয অভায ন্তান লফ
ফরলরন, ওত ওার এবালফ মিলর?
অজ যাজত্ব ওায?
মালদযলও চতাভযা ংীদায ফলর ধাযণা
ওযলত, তাযা চওাথা?
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َ
ُوس ُف
َ َّقَا لُواُأإِن
َ َ ك َُْل
ُ نت ُُي
َّ ونُأ َ َّنُ َم َع
ُ أَئ َّن
ُُاّللُِآ لِ َه ًة
َ ك ْمُلَ َت ْش َه ُد
ُى
َُٰ أ ُ ْخ َر
َ
ًْبُ َش َها َد ُة
ُّ َ قُ ْلُأ
ُ َ يُ َش ْي ٍءُأك
َ
ُُح ِس ْؽ ُت ْمُأَنُ َت ْد ُخل ُواُالْ َج َّن َة
َ أ ْم
ُوَس
َ ْك ُِب َي ِمؼ ِن
َ َو َماُتِل
َٰ َ ك َُياُ ُم
ُ َ اُين ِفق
ُون
َ َي ْسأَلُو َن
ُ َكُ َماذ
ََ
نُل َِكُ َهَٰذَ ا
َٰ ّ قَا َل َُياُ َم ْر َي ُمُأ
ََ
ُ نُ َي
ُون ُِل َُو ل ٌَد
ُ ك
َٰ ّ قَا ل َْت َُر ِّبُأ
ُت
ُ َ ْقَا َلُ َُك ْمُل َِؽث

ُم
ُ َ ْكُال َْي ْو
ُ لِ َّم ِنُال ُْمل
ُأ َ ْي َنُ ُش َرك َا ُؤك ُُمُالَّ ِذي َنُكُن ُت ْم
ُ َ َت ْز ُع ُم
ون
Page 102

তাযা মজজ্ঞাা ওলয, চওাভত ওলফ লফ?
তএফ, চতাভযা ঈবল চতাভালদয
ারনওতথায চওান চওান নু গ্রলও
স্বীওায ওযলফ?
তুমভ মও মফশ্বা ওয না?
চওভন ওলয তুমভ ভৃতলও জীমফত ওযলফ?
তাযা যস্পলয মও মফলল মজজ্ঞাাফাদ
ওযলি?
ওঔন অলফ অল্লায াালমে?
তাযা মজজ্ঞাা ওলয, চওাভত ওলফ লফ?
চও নলবাভন্ডর  বূ-ভন্ডর ৃ মষ্ট ওলযলি
অল্লা ফরলফনঃ চতাভযা ৃমথফীলত
ওতমদন ফস্থান ওযলর ফিলযয কণনা?
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َ يسأَل
ُ َُان َُي ْو ُمُال ّ ِدي ِن
َ ُونُأ ّي
َ ْ َ
َ
َ ُآَل ِء َُر ِبّك َُماُ ُت
ُ ِ َك ِّذب
ان
َ ي
ِّ ف َِبأ
قَا َلُأ َ َو ل َْمُ ُت ْؤ ِمن

ُت
َٰ َ ك َْي َفُ ُت ْح ِييُال َْم ْو
ُ َ َع َّمُ َي َؾ َسا َءل
ُون
ُُاّلل
ُِ َّ تُ َن ْص ُر
َٰ َ َم
َ يسأَل
ُ ِ َان َُي ْو ُمُال ّ ِدي
ن
َ ُونُأ ّي
َ ْ َ
ُ َ ات َُو ْاْل َ ْر
ض
َّ َّم ْنُ َخل َ َق
ِ او
َ ُالس َم
ُ َ ُاْل َ ْر ِضُعَ َد َد ُِس ِن
ي
ْ قَا َلُك َْمُل َِب ْؿ ُت ْم ُِف
َ
ُ ُيم
َ ِمُب ََٰذل
ِ َسل ُْه ْمُأ ُّي ُه
ٌ كُ َز ِع
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অয চপতনা ৃ মষ্ট ওযা নযতো
লক্ষা ভাা
অয অমভ তায গ্রীফা ধভনী চথলও
মধও মনওটফতথী
অয অল্লায যং এয াআলত ঈত্তভ যং
ওায?
অয অমনআ ফথালক্ষা মফজ্ঞ
পারাওাযী
মতমনআ ফথামধও দারু
অল্লা মও মফ াযওলদয ভলধে চেষ্ঠতভ
মফ াযও নন?
মতমন ফথামধও দ্রুত মাফ গ্রনওাযী
অভায ধন-ম্পদ চতাভায াআলত চফী
চতাভযা মও এভন ফস্তু মনলত া মা
মনওৃষ্ট চ ফস্তুয মযফলতথ মা ঈত্তভ?
তাযা মা ঞ্চয় কপয, অনায
ারনকতবায যভত তদপক্ষা ঈত্তভ।
মাপত অল্লা তাপদয ভন্দ কভবভূ 
ভাজবনা কপযন
www.alquranervasha.com

ُل
ُ ِ ْبُ ِم َنُالْ َق ْت
ُُ َ َوالْ ِف ْؾ َن ُةُأَك
َُو َن ْح ُنُأَق َْر ُبُإِل َْيهُِ ِم ْنُ َح ْب ِلُال َْو ِري ِد
َّ نُ ِم َن
ُُِص ْب َغ ًة
ُ ُ َو َم ْنُأ َ ْح َس
ِ ُاّلل
َ
ُي
ُ ُ نتُأ َ ْحك
َ َوأ
َ َمُالْ َحا ِك ِم
ُي
ُ ُ َو ُه َوُأ َ ْر َح
َ ّ ُم
َ الرا ِح ِم
َ
ُ َ َمُالْ َحا ِك ِم
ي
ُ ِ ُاّللُبِأ َ ْحك
ُ َّ أل َْؼ َس
ُي
ِ َو ُه َوُأ َ ْس َر ُعُالْ َح
َ اس ِب
َ َ
ُ ُاَل
ً نكُ َم
َ أ َناُأ ْكث َُُرُ ِم
َ
ُنُ ِبا لَّ ِذيُ ُه َو
َُٰ َ ُونُالَّ ِذيُ ُه َوُأ َ ْد
َ أ َت ْس َؾ ْب ِدل

ُري
ٌ ْ َخ

ُون
ٌُ ْ كُ َخ
َ ّت َُر ِب
ُ َو َر ْح َم
َ ريُ ِّم َّماُ َي ْج َم ُع

َ لِ ُي
هَنُأ َ ْس َوأ َُال َّ ِذيُ َع ِمل ُوا
ُ َّ ك ِف َّر
ْ ُ ْ ُاّللُ َع
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এফং তাপদয ঈত্তভ কপভবয ুযস্কায
তাপদযপক দান কপযন।
অলঔযালত এযাআ লফ ফথামধও
ক্ষমতগ্রস্থ চওান লন্দ চনআ।
তনশ্চয় মাযা অল্লা  তাাঁয যূ পরয
তফরুদ্ধাচাযণ কপয, তাযাআ রাতঞ্ছতপদয
দরবূি।
তনঃপন্দপ গাধায স্বযআ ফবাপক্ষা
প্রীততকয।
তম ফযতি আকাপর ে তছর ত
যকাপর ে এফং তধকতয
থভ্রান্ত।
এ অভায ওনোযা যললি, এযা
চতাভালদয জনে মধও মফিতভা।
এআ চওাযঅন এভন থ প্রদথন ওলয,
মা ফথামধও যর
দুআ দলরয ভলধে চওান দর তালদয
ফস্থানওার ম্পলওথ মধও মনণথ
ওযলত ালয।
মতমন তালদয লক্ষা মধও মক্তধয

www.alquranervasha.com

ُنُال َّ ِذي
ُ ِ َو َي ْج ِز َي ُه ْمُأ َ ْج َر ُهمُبِأ َ ْح َس

ُُون
َ ك َا ُنوا َُي ْع َمل
ُُاْل ِخ َر ِةُ ُه ُم
َُ
ْ َلُ َج َر َمُأَنَّ ُه ْم ُِف
ُ ون
ُ َ ْاْل َ ْخ َس ُر
ُ
ُك
َ ُاّلل َُو َر ُسولَ ُهُأو َٰلَ ِئ
َ َّ ون
َ إِ َّنُالَّ ِذي َنُ ُي َحا ُّد
ُ َ ِِفُ ْاْلَذَ ل
ّي

ُري
ِ إِ َّنُأَن َك َُرُ ْاْل َ ْص َو
ِ اتُل ََص ْو ُتُالْ َح ِم

َ
ُُاْل ِخ َر ِة
ْ مُف َُه َو ُِف
َ َو َمنُك
َٰ َ َان ُِفُ َه َِٰذ ِهُأ ْع
َ
ُ ً لُ َس ِؽ
يّل
ُُّ م َُُوأ َ َض
َٰ َ أ ْع
ُ َ اِتُ ُه َّنُأ َ ْط َه ُُرُل
ُْ ك
م
ِ ََٰه ُؤ ََل ِءُ َب َن
ُ ُآن َُي ْه ِديُلِل َّ ِتُ ِه َيُأَق َْو ُم
َ إِ َّنُ َهَٰذَ اُالْق ُْر
َ يُالْ ِحزب
ُّ َ لِ َن ْعل ََمُأ
َُصُلِ َماُل َِؽثُوا
َٰ َ يُأ ْح
ِ َْْ
أ َ َم ًدا
ًِهَنُق َُّو ُة
ُ ُّ ُه َوُأ َ َش
ْ ُ ْ دُم
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মতমন ওত ভৎওায চদলঔন  চালনন!
চমদন তাযা মও ভৎওায শুনলফ এফং
চদঔলফ, চমমদন তাযা অভায ওালি অকভন
ওযলফ
ভানু ল ধ্বং চাও, চ ওত ওৃতজ্ঞ !
তএফ, তাযা চদামলঔয ঈয ওত বধমথে
ধাযণওাযী!
ু তযাং চ তায রাম মট িু ড়লরা অয মও
অশ্চমথ তা এওমট দৃ েভান া!
তখনআ তাযা ভয়দাপন অতফবূবত পফ।
অয তততন তায াত তফয কযপরন,
তৎক্ষণাৎ তা দবকপদয কাপছ ু শুভ্র
প্রততবাত পরা।
অল্লায হুকুপভ কত ক্ষুদ্র দর তফজয়ী
পয়পছ কত ফৃ ৎ দপরয তভাকাপফরায়
পনক জনদপক অতভ ধ্বং কপয
তদপয়তছ।
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ُع
ُْ أ َ ْب ِص ْر ُِبه َُِوأ َ ْس ِم
أ َ ْس ِم ْع ُِب ِه ْم َُوأ َ ْب ِص ْر َُي ْو َم َُيأ ْ ُتو َن َنا
انُ َماُأ َ ْكف ََر ُه
َ قُت
ُ نس
َ ُاْل
ِ ْ ِل
َ
ُِ ب ُه ْمُع َََلُال َّن
ار
َ َ ف ََماُأ ْص
ُي
ٌ فَا َلْ ََقُ َع َصاهُُف َِإذَاُ ِه َيُثُ ْع َب
ٌ ْ انُ ُم ِب
ُالسا ِه َر ِة
َّ مُب
ِ ف َِإذَاُ ُه

ُضا ُءُلِل َّناظ ُِِر ي َن
َ َو َن َزعَ َُي َدهُُف َِإذَاُ ِه َيُبَ ْي

ًُرية
َ كَمُ ِّم ْنُ ِف َئةٍُقَلِيلَةٍُغَل ََب ْتُ ِف َئ ًةُ َك ِث
ُُاّلل
ُِ َّ ِب ِإ ْذ ِن

ْ َ َوكَمُ ِّمنُق َْر َيةٍُأ َ ْهل
ك َنا َها
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তথা তাযা ম যওার থাওলফ
তলফ ওঔনআ তাযা ৎলথ অলফ না
অমভ ভলন ওময না, এ ফাকান ওঔন
ধ্বং লফ
ওমস্মনওালর তাযা ভৃতুে ওাভনা ওযলফ
না ঐফ ওাযলণ মা অলক াম ললি
ওফলযয দৃ লেয চ ল বঙ্কয দৃ ে অমভ
ওঔন চদমঔমন
মনশ্চআ চতাভালদয আরা এওজনআ
যওালরয কৃআ প্রওৃত জীফন
এফং মনশ্চআ অল্লা চনওওাযলদয ালথ
অলিন
মনশ্চ চতাভযা তালদয ন্তলয অল্লা
তা’অরা লক্ষা মধওতয বাফ।
এফং ধলভথয ফোালয চতাভালদয ঈয
চওানআ ংওীণথতা যালঔনমন
তকান পাটর তদখপত া তক?
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يهاُأ َ َب ًدا
َ َخا لِ ِدي َنُ ِف
فَ ََل َُي ْه َت ُدواُإِذًاُأ َ َب ًدا
َ َ
ُ يدُ َه َِٰذ ِهُأَبَ ًدا
َ َماُأ ُظ ُّنُأنُ َت ِؽ
َ
َ
ُيه ْم
َ ََو ل
ِ نُي َت َم َّن ْوهُأ َب ًداُ ِب َماُق ََّد َم ْتُأ ْي ِد
َ م
َ
َُبُأَف َْظ ُع
ُ اُرأ ْي
ُ ْ تُ َم ْن َظ ًراُق َُّطُإَِل ّ َُوالْق
َ َ
ُ ُِم ْنه

ُُإِ َّنُاِل َٰ َُهك ُْمُل ََوا ِح ٌد

َّ َوإِ َّن
ُ ُان
ْ ار
ُ ُاْل ِخ َرةَُل َِه َيُالْ َح َي َو
َ ُالد
ُ َ ُاّللُل ََم َعُال ُْم ْح ِس ِن
ي
َ َّ َوإِ َّن
َ
َ
ُور ُِهمُ ِّم َن
ُ َْلن ُت ْمُأ َش ُّد َُر ْه َب ًة ُِف
ِ ُص ُد

ُاّلل
ِ َّ

ُ َو َماُ َج َع َلُعَل َْي
ُ ُُح َر ٍج
ُْ ك
َ مُ ِفُال ّ ِدي ِنُ ِم ْن
ُور
ٍ ىُ ِمنُف ُُط
َٰ َه ْلُ َت َر
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মতমন মা ান তাআ ওলযন
অমভ থ ওযমি এআ লযয
তায ভলতা চওঈআ নাআ
মাযা অভায লথ াধনা অত্মমনলাক
ওলয, অমভ ফেআ তালদযলও অভায
লথ ময ামরত ওযফ
ু তযাং অনায ারনওতথায ওভ,
অমভ ফেআ তালদযলও এফং
তানলদযলও এওলি ভলফত ওযফ,
তঃয ফেআ তালদযলও নতজানু

ُيد
ُ فَ ّعَا ٌلُلِ َّماُ ُي ِر
ُِ َ مُ ِب ََٰهذَ اُال َْبل
د
ُ ُ ََلُأُق ِْس
ُل َْؼ َسُ َك ِمثْلِهُِ َش ْي ٌء

ُهَن
َ َوالَّ ِذي َن
ْ ُ َّ ُجا َه ُدواُ ِفؼ َناُلَ َن ْه ِد َي

ُس ُبل َ َنا

َّ كُلَ َن ْح ُش َرنَّ ُه ْم َُو
ُيُثُ َّم
َ ّف ََو َر ِب
َ الش َيا ِط
ُج َه َّن َمُ ِج ِؿ ًّيا
َ ُح ْو َل
َ لَ ُن ْح ِض َرنَّ ُه ْم

ফস্থা জাান্নালভয াযাল ঈমস্থত
ওযফ।
নকযীলত ওালপযলদয ার- রন চমন
চতাভামদকলও চধাাঁওা না চদ।
তাযা ফরলিঃ চতাভযা চতাভালদয
ঈােলদযলও তোক ওলযা না এফং তোক
ওলযা না াদ, ূ া,
ততাভযা অভাপদযপক তম ীডন কপযছ,
তজ্জপনয অভযা ফয কযফ।
ফেআ অমভ তালদয ঈয চথলও
ওরোণলও ামযত ওযফ।
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َ ُّ كُ َت َقل
ُواُف
َ َََلُ َيغ َُّر ّن
ُ
ِ بُال ّ ِذي َنُ َكف َُر

ُال ِْب َّل ِد

ُ ُواَُلُ َتذَ ُر َّنُآ لِ َه َت
ُك ْم َُو ََلُ َتذَ ُر َّن
َ َوقَا ل

اُو ََل ُُس َواعًا
َ َو ًّد

ََلُ َماُآذَ ْي ُت ُمو َنا
َٰ َ ب َّنُع
َ ِ َو لَ َن ْص
ُ
ُهَن َُس ِ ّؼ َئاتِ ِه ْم
ْ ُ ْ َْل َك ِف َّر َّنُ َع
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তাযা অভায ওর মনদথলনয প্রমত
মভথোলযা ওলযমির।
তঔন চপলযতাযা ফাআ মভলর চজদা
ওযর।
ফযং ভানু ল মনলজআ তায মনলজয ম্পলওথ
ক্ষুভান।
এটা কখন ঈতচত নয়। ততাভযা ত্ত্বযআ
তজপন তনপফ। তঃয এটা কখন

آياتِ َناُكُلِ َّها
َ واُب
ِ كَذَّ ُب
َ
ُون
َ ف ََس َج َدُال َْم َّلئِ َك ُةُكُل ُّ ُه ْمُأ ْج َم ُع
ٌري ُة
ُ نس
َ ُاْل
َٰ َ انُع
َ ََلُ َنف ِْسهُِ َب ِص
ِ ْ بَ ِل
ُف
ُ َ فُ َت ْعل َُم
َ  ُث َّمُك ََّّل َُس ْو,ون
َ ك ََّّل َُس ْو

ঈতচত নয়। ততাভযা ত্ত্বযআ তজপন তনপফ।

ُون
َ َت ْعل َُم
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তঃয ফাআ মজদা ওযলরা আফরী
ফেতীত
তঃয ফাআ ান ওযর চ ামন,
াভানে ওলওজন িাড়া
অয ভুাম্মদ এওজন যূ র বফ চতা ন!
তালদয ঔফয ল্প চরাওআ জালন।
এটা চতা াযা মফলশ্বয জলনে ঈলদ বফ
ন।
অগুন ওলওমদন ফেতীত অভামদকলও
ওঔন স্পথ ওযলফ না
তাযা মভথো অওাঙ্খা িাড়া অল্লায
গ্রলেয মওিু আ জালন না।
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ُف ََس َج ُدواُإِ ََّلُإِ ْبلِؼ َس
ۚ هَن
ُ ْ ُ ْ يّلُ ِّم
ً ِف ََش ِر ُبواُ ِم ْن ُهُإِ ََّلُقَل
َُو َماُ ُم َح ّم ٌَدُإِ ََّل َُر ُسو ٌل

ُاُي ْعل َُم ُه ْمُإِ ََّلُقَلِي ٌل
َ َّم
ُ َ إِ ْنُ ُه َوُإِ ََّلُ ِذ ك ٌْرُلِّل َْعا لَ ِم
ي
ًارُإِ ََّلُأ َ ّيَا ًماُ َّم ْع ُدو َد ُة
ُ لَنُ َت َم َّس َناُال َّن
َ َ ََلُيعل َمونُالْك َت
َُّاِن
َ ِ َ ُ َْ
ِ ابُإِ َّلُأ َم
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ভানু ললও মঔন দুঃঔ-ওষ্ট স্পথ ওলয,
তাযা তালদয ারনওতথালও অফান
মবভুঔী ল।
অমভ মঔন ভানু ললয প্রমত নু গ্র ওময
তঔন চ ভুঔ মপমযল চন
তায ওালি অভায অাতভূ  া ওযা
লর চ ফলর, ুযাওালরয ঈওথা।
মমদ চতাভযা অল্লালও াামে ওয,
অল্লা চতাভালদযলও াামে ওযলফন
চতাভযা মমদ ভীভাংা ওাভনা ওয,
তালর চতাভালদয মনওট ভীভাংা চৌলি
চকলি
মমদ তুমভ মফযত না , অমভ ফেআ
প্রস্তযাখালত চতাভায প্রাণনা ওযফ
অয অমভ মা অলদ চদআ, চ মমদ তা
না ওলয, তলফ ফেআ চ ওাযাকালয
চপ্রমযত লফ
মতদ অতভ চাআতাভ তাপক তরানা কপয
তদতাভ
ফস্তুতঃ অল্লা মতদ তাপদয ভপধয
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ُاُربَّ ُهم
ُ اس
َ َوإِذَاُ َم َّسُال َّن
َ ُض ٌّرُ َد َع ْو

ُي
ِ ُّم ِن
َ يب
َ
ُ َ انُأ َ ْع َر
ض
ِ نس
َ ُاْل
ِ ْ َوإِذَاُأ ْن َع ْم َناُع َََل

َ
ُري
َ َلُعَل َْيه
َٰ َ إِذَاُ ُت ْت
ُ ُِآيا ُت َناُقَا َلُأ َسا ِط
ُ َ ِْاْل َ َّو ل
ي
ُنص ْرك ُْم
َ َّ نص ُروا
ُ ُاّلل َُي
ُ إِنُ َت
ُۚ ُُُجا َءك ُُمُالْ َف ْتح
َ إِنُ َت ْس َت ْف ِت ُحواُفَق َْد
ُۚ ك
ُ َ لَئِنُل َّ ْمُ َتن َته َُِْل َ ْر ُج َم َّن
َّ َو لَئِنُل َّ ْمُ َُيف َْع ْلُ َماُآ ُم ُرهُلَ ُؼ ْس َجن
َُن
ُ
اجا
ً ُج َعل ْ َنا ُهُأ َج
َ ل َْوُ َن َشا ُء
َّ ِهْيُ َخ ْري
ُاُْل َ ْس َم َع ُه ْم
ُ َّ َو ل َْوُعَلِ َم
ْ ِ ُاّللُف
ً
Page 111

তকছু ভাত্র শুব তচন্তা জানপতন তপফ
তাপদযপক শুতনপয় তদপতন।
অয চতাভায ারনওতথা মমদ আো
ওযলতন, তলফ ফেআ ফ ভানু ললও
এওআ জামত ওযলতন
চতাভযা চমঔালনআ থাও না চওন; ভৃতুে
মওন্তু চতাভালদযলও াওড়া ওযলফআ।
মমদ চতাভযা ু দৃঢ় দূ লকথয চবতলয
ফস্থান ওয, তফু।
ফস্তুতঃ তালদয চওান ওরোণ ামধত লর
তাযা ফলর চম, এটা ামধত ললি
অল্লায ক্ষ চথলও।
অয মমদ তালদয চওান ওরোণ ,
তলফ ফলর, এটা ললি চতাভায ক্ষ
চথলও,
অয চতাভযা মামওিু ৎওাজ ওয,
অল্লা চতা জালনন।
তঃয চওঈ ণু মযভাণ ৎওভথ
ওযলর তা চদঔলত ালফ
অয মাযা তা মফশ্বা ওলয, তাযাআ
লফ ক্ষমতগ্রস্ত।
চম ভন্দ ওাজ ওযলফ, তালও তায ামস্ত
চদা লফ।
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ُاسُأ ُ َّم ًة
َ َُّو ل َْوُ َشا َء َُرب
َ كُلَ َج َع َلُال َّن

ًَُُۚوا ِح َدة

ُ أ َ ْي َُن َماُ َت
ُواُي ْد ِرك ُّك ُمُال َْم ْو ُت َُو ل َْو
ُ ُكون

ُۚ وجُ ُّم َش َّي َد ٍُة
ٍ كُن ُت ْم ُِفُ ُب ُر

ُُح َس َن ٌة َُيقُولُواُ َه َِٰذ ِهُ ِم ْن
َ هَب
ْ ُ ْ َوإِنُ ُت ِص

ُُاّلل
ِ َّ ِعن ِد

ُهَب َُس ِ ّؼ َئ ٌة َُيقُولُواُ َه َِٰذ ِهُ ِم ْن
ْ ُ ْ َوإِنُ ُت ِص
ُ ُِعن ِد َك

َّ ري َُي ْعل َْم ُه
ُ ُُاّلل
ٍ ْ َو َماُ َتف َْعل ُواُ ِم ْنُ َخ
رياُ َي َر ُه
ً ْ ف ََمنُ َي ْع َم ْلُ ِمثْقَا َلُذَ َّر ٍةُ َخ
ُ
ْ َو َمنُ َي
ُكُ ُه ُم
َ كف ُْر ُِبهُِفَأو َٰلَ ِئ

ُون
ِ الْ َخ
َ اس ُر
ُِاُي ْج َز ُِبه
ُ َمنُ َي ْع َم ْل ُُسو ًء
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মাযা এওাজ ওলয, তাযা ামস্তয ম্মু ঔীন
লফ
অয তাযা ফরলরা অভালদয ঈয জাদু
ওযায জনে তুমভ চম মনদথনআ মনল অ
না চওন
তাযা অয ফরলত রাকর, অভালদয
ঈয জাদু ওযায জনে তুমভ চম
মনদথনআ মনল অ না চওন অভযা
মওন্তু চতাভায ঈয ইভান অনমি না।
চমঔালনআ চতাভযা থাওলফ, অল্লা
ফেআ চতাভালদযলও ভলফত ওযলফন।
চমমদলও তালও া া, চওান ম ও ওাজ
ওলয অল না।
মঔন অমভ চযাকািান্ত আ, তঔন মতমনআ
অলযাকে দান ওলযন।
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كُ َيل ْ َقُأَثَا ًما
َ َِو َمنُ َيف َْع ْلُ َٰذَ ل
ْ
ٍُُآية
َ اُبهُِ ِم ْن
ِ َوقَا لُواُ َم ْه َماُ َتأتِ َن
ُلِّ َؾ ْس َح َر َناُبِ َها

ْ
ٍُُآية
َ اُبهُِ ِم ْن
ِ َوقَا لُواُ َم ْه َماُ َتأتِ َن

ُي
َ لِّ َؾ ْس َح َر َناُبِ َهاُف ََماُ َن ْح ُنُل
َ َك ُِب ُم ْؤ ِم ِن

ْ
ُ أ َ ْي َنُ َماُ َت
يعا
ُ َّ كو ُنوا َُيأ ِت ُِبك ُُم
ً ُج ِم
َ ُاّلل
ْ
َ
ُري
ٍ ْ أ ْي َن َما ُُي َو ِّجه ُّه ََُل َُيأ ِتُبِ َخ
ُ ُي
ُ َوإِذَاُ َم ِر ْض
ِ تُف َُه َو َُي ْش ِف
ُ ُيُلَه
ْ َمنُ ُي
ُ َّ ضل ِِل
َ ُاّللُف ََّلُ َها ِد
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ফলরা ,চ অভায যফ, অভায জ্ঞান ফৃ মদ্ধ
ওরুন।
অভায ধন-ম্পদ চতাভায াআলত চফী
এফং জনফলর অমভ মধও মক্তারী।
অমভ ৎওভথীরলদয ুযস্কায নষ্ট ওময
না।
অমভ স্বলে চদলঔমি একাযমট নক্ষিলও।
অয অমভ ভূ ালও প্রমতশ্রুমত মদলমি
মি যামিয
অয মাযা আভান অলন তাযা অল্লায
প্রমত চফম বালরাফাা যালঔ
অল্লায যং এয াআলত ঈত্তভ যং অয
ওায?
চও চতাভালদয ভলধে ওলভথ চেষ্ঠ?
তালদযলও ফজথন ওরুন মাযা তালদয
ধভথলও মিা চওৌতুও মললফ মনললি
আরাভলও চতাভালদয জলনে দ্বীন মললফ
িন্দ ওযরাভ
মনশ্চ এফাদলতয জলনে যামিলত ঈ া
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لُر ِّب ُِز ْد ِِنُعِل ًْما
َّ َُوق
َ َ
اَل َُوأ َ َع ُّزُ َنف ًَرا
ً نكُ َم
َ أ َناُأ ْكث َُرُ ِم
ُإِنَّا ََُلُنُ ِضي ُعُأ َ ْج َرُ َم ْنُأ َ ْح َس َنُ َع َم ًّل
َ
تُأ َ َح َدُ َع َش َرُك َْوك ًَبا
ُ إِ ِ ِّن َُرأ ْي

ُيُل َْيل َ ًة
َ ِوَسُ َث َّلث
َٰ َ َو َواعَ ْد َناُ ُم
َ
ُاُّلل
ِ َّ ِّ ُح ًّب
ُ َوال َّ ِذي َنُآ َم ُنواُأ َش ُّد
َّ َو َم ْنُأ َ ْح َس ُنُ ِم َن
ُُِص ْب َغ ًة
ِ ُاّلل
ُ أ َ ُّي
ُك ْمُ ُأ َ ْح َس ُنُ َع َم ًّل
ُهَنُلَ ِع ًبا
ْ ُ َ َوذَ ِرُال َّ ِذي َنُا َّت َخذُ واُ ِدي
َو ل َْه ًوا
ُ َيتُل
ُاْل ْس َّل َمُ ِدي ًنا
ُ َو َر ِض
ِ ْ ك ُم

ُاش َئ َةُالل َّ ْي ِلُ ِه َيُأ َ َش ُّد َُو ْط ًئا
ِ إِ َّنُ َن
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প্রফৃ মত্ত দরলন াও
মাযা মক্তলত মির তায াআলত প্রফর
এফং ধন-ম্পলদ মধও প্রা ু মথীর?
চ অভায চ ল বালা মধও স্পষ্ট
টা লফথাত্তভ  মযনমতলত বালরা
চটা প্রফৃ মত্ত দরলন ওল ায  স্পষ্ট
ওথলন মধও ঈলমাকী

www.alquranervasha.com

َ
َ
ُج ْم ًعا
َ َم ْنُ ُه َوُأ َش ُّدُ ِم ْن ُهُق َُّوةً َُوأ ْكث َُر
ُ ُه َوُأَف َْصحُ ُم ِ ِّنُلِ َسا ًنا
ُ يّل
ُ ً ري َُوأ َ ْح َس ُنُ َتأ ْ ِو
َ ََِٰذ ل
ٌ ْ كُ َخ
ُ يّل
ُ ً ِه َيُأ َ َش ُّد َُو ْط ًئا َُوأَق َْو ُمُ ِق

Page 115

তালদয ঈবলয প্রমত যভ ওয, চমভন
তাযা অভালও বফওালর রারন-ারন

ريا
ً اِنُ َص ِغ
ِ اُربَّ َي
َ ُار َح ْم ُه َماُك ََم
ْ َّر ِّب

ওলযলিন।
যা তালত মনমন্দত-মফতামড়ত ফস্থা
প্রলফ ওযলফ।
অভায কলবথ মা যললি অমভ তালও
চতাভায নালভ ঈৎকথ ওযরাভ ফায ওাি
চথলও ভুক্ত চযলঔ
চম অনায ওালি চদৌলড় অলরা
অনালও দাাঁড়ালনা ফস্থা চিলড় মা
এফং চ তায মযফায-মযজলনয ওালি
হৃষ্টম লত্ত মপলয মালফ
অমভ চওাভলতয মদন তালদয ভলফত
ওযফ তালদয ভুলঔ বয মদল রা
ফস্থা, ন্ধ ফস্থা, ভুও ফস্থা এফং
ফমধয ফস্থা।
তঃয মতমন চঔান চথলও বীত
ফস্থা চফয ল ড়লরন থ চদঔলত

ورا
ً َي ْص َّل َهاُ َمذْ ُمو ًماُ َّم ْد ُح
نُ ُم َح َّر ًرا
ُ ِ اُفُ َب ْط
َ إِ ِ ِّنُ َنذَ ْر ُتُل
ِ َكُ َم
َ
ُع
َ َوأ َّماُ َم
َٰ َ نُجا َء َكُ َي ْس

ُوكُقَائِ ًما
َ َو َت َرك
َ و ين َقلِبُإ َلُأ
س
م
ورا
ر
ُِ
ه
ل
ه
ِ
ْ
َ
ََ
ْ
َٰ ِ ُ
ً ُ
ََُل
َٰ َ َو َن ْح ُش ُر ُه ْم َُي ْو َمُالْ ِق َيا َمةُِع
ْ ُو ُجو ِه ِه ْمُ ُع ْم ًياُ َو ُب
ك ًما َُو ُص ًّما

َ َ َ فَ َخرجَ ُ ِم ْن َهاُ َخائِفًاُ َي
ُب
ُ َّتق
َ

চদঔলত।
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তালদয অফযণ লফ ম ওন ফুজ চযভ
অয ানাায ওয মতক্ষণ না ওার
চযঔা চথলও চবালযয শুভ্র চযঔা মযষ্কায
চদঔা মা
মতমন ফলরলিন চম, কাঢ় রুদ ফলণথয
কাবী
ফথতভূ লয ভলধে যললি মফমবন্ন ফলণথয
মকমযথ-াদা, রার  মনওল ওালরা
ওৃষ্ণ।
তাযা ফুজ ভনলদ এফং ঈৎওৃষ্ট
ভূ রেফান মফিানা চরান মদল ফলফ।
মমমন চতাভালদয জলনে ফুজ ফৃ ক্ষ চথলও
অগুন ঈৎন্ন ওলযন
চমদন অমভ যাধীলদযলও ভলফত
ওযফ নীর ক্ষু ফস্থা।
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ُض ٌر
ْ ند ٍسُ ُخ
ُ اب ُُس
ْ ُ َ عَا ل
ُ ِهْيُثِ َي
ُ َ ي ُل
ُك ُم
ْ ُواُو
َ َّ ت َُي َت َب
َٰ َّ اش َر ُبواُ َح
َ َوكُل
ُاْل َ ْس َو ُِد
ْ ضُ ِم َنُالْ َخ ْي ِط
ْ الْ َخ ْي ُط
ُ ُاْل َ ْب َي

ُُصف َْراء
َ ٌقَا َلُإِنَّ ُه َُيقُو ُلُإِنَّ َهاُ َبق ََرة
ُض َُو ُح ْم ٌر
ٌ ُج َد ٌدُ ِبي
ِ َو ِم َنُالْ ِج َب
ُ ال
َ
يب ُُسو ٌُد
ُ ِاُوغ ََراب
َ ُّم ْخ َتلِ ٌفُأل َْوا ُن َه

ُي
ْ ََل َُرفْ َر ٍفُ ُخ
ٍّ ض ٍر َُو َع ْبق َِر
َ ُم َّت ِك ِئ
َٰ َ يُع

ُان
ٍ ِح َس
َّ كمُ ِّم َن
ُ َالَّ ِذيُ َج َع َلُل
ُض ِر
ْ ُالش َج ِر
َ ُاْل َ ْخ
ُارا
ً َن

ي َُي ْو َم ِئ ٍذُ ُز ْرقًا
َ َو َن ْح ُش ُرُال ُْم ْج ِر ِم
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অমভ স্বলে চদলঔমি একাযমট নক্ষিলও।
মনশ্চ অল্লায মনওট কননা ভা ফাযমট

চতাভালদয ভলধে মমদ মফ জন দৃ ঢ়দ
ফেমক্ত থালও, তলফ জী লফ দু’য
চভাওালফরা।
অয মমদ চতাভালদয ভলধে থালও এও
চরাও, তলফ জী লফ াজায ওালপলযয
ঈয
ফললল চ মঔন মক্ত-াভলথথ ফল 
মল্ল ফিলয চৌলিলি,
তালও কলবথ ধাযণ ওযলত  তায স্তনে
িাড়লত চরলকলি মি ভা
অয অমভ ভূ ালও প্রমতশ্রুমত মদলমি মি
যামিয এফং চগুলরালও ূ নথ ওলযমি অলযা
দ দ্বাযা।
মতমন তালদয ভলধে ঞ্চা ওভ এও
াজায ফিয ফস্থান ওলযমিলরন।
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َ
تُأ َ َح َدُ َع َش َرُك َْوك ًَبا
ُ إِ ِ ِّن َُرأ ْي

ُّ َإِ َّنُعِ َّدة
َّ ند
ُُاّللُِا ْث َناُ َع َش َر
َ ورُ ِع
ِ ُالش ُه

َش ْه ًرا

ُ إِنُ َي
ُون
َ اب ُر
ِ ُص
َ كنُ ِّمنك ُْمُ ِع ْش ُر
َ ون
ُي
ُ ِ ْ َي ْغلِ ُبواُ ِما َئ َت

ُ َوإِنُ َي
ُكنُ ِّمنكُمُ ِّما َئ ٌةُ َي ْغلِ ُبواُأَلْفًا

ِّم َنُالَّ ِذي َنُ َكف َُروا

َ
َ
ُي
َ تُإِذَاُ َبل َ َغُأ ُش َّد ُه َُو َبل َ َغُأ ْر َب ِع
َٰ َّ َح
َُس َن ًة

ُونُ َش ُْه ًرا
َ َو َح ْمل ُ ُه َُو ِف َصا لُ ُهُ َث َّل ُث

ُيُل َْيل َ ًة
َ ِوَسُ َث َّلث
َٰ َ َو َواعَ ْد َناُ ُم
َوأ َ ْت َم ْم َنا َهاُبِ َع ْش ٍُر
ُي
ُ َّ ِِهْيُأَل َْف َُس َنةٍُإ
َ فَل َِب
َ َلُ َخ ْم ِس
ْ ِ ثُف

عَا ًما
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চম এলত ক্ষভ  চ লাট জন
মভওীনলও অায ওযালফ।
এফং তাাঁলও, রক্ষ ফা তলতামধও চরালওয
প্রমত চপ্রযণ ওযরাভ।
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ُي
َ ام ُِس ِّت
ُ ف ََمنُلَّ ْمُ َي ْس َت ِط ْعُف َِإ ْط َع

ِم ْس ِكؼ ًنا
َ َ
َ
ُ َ يد
ون
ُ لُ ِما َئةُِأل ٍْفُأ ْوُ َي ِز
َٰ َ َِوأ ْر َسل ْ َناهُُإ
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চমভন চতাভালদযলও প্রথভ ফায ৃ মষ্ট
ওলযমিরাভ।
তাযা মও রক্ষে ওলয না, প্রমত ফিয তাযা
দু’এওফায মফমথস্ত লে, থ , তাযা
এযয তফা ওলয না মওংফা ঈলদ
গ্রণ ওলয না।
চ ভুমভনকণ !চতাভালদয দাদাীযা এফং
চতাভালদয ভলধে মাযা প্রাপ্ত ফস্ক মন
তাযা চমন মতন ভল চতাভালদয ওালি
নু ভমত গ্রণ ওলয

www.alquranervasha.com

ُك ََماُ َخل َ ْق َنا ك ُْمُأ َ َّو َلُ َم َّر ٍُة
َ
َ
ُام
ٍ َون ُِفُك ُ ِ ّلُع
َ أ َو ََلُ َي َر ْو َنُأنَّ ُه ْم ُُي ْف َؾ ُن
َ
ُون َُو ََل
َ يُ ُث َّم ََُل َُي ُتو ُب
ِ ْ َّم َّرةًُأ ْوُ َم َّر َت
ُ َ ُه ْم َُيذَّ ّكَ ُر
ون
َُياُأ َ ُّي َهاُال َّ ِذي َنُآ َم ُنواُلِ َؼ ْس َتأ ْ ِذنك ُُم
ُ ك ْتُأ َ ْي َما ُن
َ َ ال َّ ِذي َنُ َمل
ُك ْم َُوال َّ ِذي َنُل َْم
ُ ٍ َي ْبل ُ ُغواُالْ ُحل َُمُ ِمنك ُْمُثَ َّل َثُ َم َّر
ات
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অল্লা চতাভালদযলও চতাভালদয ন্তানলদয
ম্পলওথ অলদ ওলযনঃ এওজন ুরুললয
ং দুজন নাযীয ংলয ভান।
তঃয মমদ শুধু নাযীআ  দু' এয
মধও, তলফ তালদয জলনে ঐ ভালরয মতন
বালকয দুআ বাক মা তোক ওলয ভলয এফং
মমদ এওজনআ , তলফ তায জলনে
লধথও। ভৃলতয মতা-ভাতায ভধে চথলও
প্রলতেলওয জলনে তোজে ম্পমত্তয ি
বালকয এও বাক, মমদ ভৃলতয ুি থালও।
মমদ ুি না থালও এফং মতা-ভাতাআ
াময , তলফ ভাতা ালফ মতন
বালকয এও বাক। তঃয মমদ ভৃলতয
ওলওজন বাআ থালও, তলফ তায ভাতা
ালফ ি বালকয এও বাক মিেলতয
য, মা ওলয ভলযলি মওংফা ঋণ
মযলালধয য। চতাভালদয মতা 
ুলিয ভলধে চও চতাভালদয জলনে মধও
ঈওাযী চতাভযা জান না। এটা অল্লা

ُُم ُۚلِلذَّ َك ِر
ُ ْ ُاّلل ُِفُأ َ ْو ََل ِد ك
ِ ُي
ُ َّ وصيك ُُم
ُي ُۚف َِإنُ ُك َّن
ُ ِ ْ ُاْلُنثَ َي
ْ ُح ِّظ
َ ِمثْ ُل
ُيُفَل َُه َّنُ ُثلُثَاُ َما
ِ ْ نِ َسا ًءُف َْو َقُا ْث َن َت
ُك ُۚ َوإِنُك َا َن ْت َُوا ِح َدةًُفَل ََها
َُ َت َر
ُف ُۚ َو ِْل َ َب َو ْيهُِلِك ُ ِ ّل َُوا ِح ٍد
ُ ُ ال ِّن ْص
َُانُلَ ُه
ُّ ِّم ْن ُه َم
َ اُالس ُد ُسُ ِم َّماُ َت َر َكُإِنُك

ُ َد ُۚف َِإنُلَّ ْمُ َي
ُكنُل َّ ُه َُو ل ٌَد َُو َو ِر َث ُه
ُ ٌ َو ل
َُانُلَ ُه
ُ ُ أ َ َب َواهُف َِِل ُ ِّمهُِالثُّل
َ ُث ُۚف َِإنُك
ُس ُۚ ِمنُبَ ْع ِد
ُُ د
ُ ُ ُِالس
ُّ إِ ْخ َوةٌُف َِِل ُ ِّمه
ُن ُۚآ َبا ُؤك ُْم
ُ ٍ يُب َهاُأ َ ْوُ َد ْي
ِ َو ِص َّية ٍُُيو ِص
َ
ُونُأ َ ُّي ُه ْمُأَق َْر ُب
َ َوأ ْب َنا ُؤك ُْم ََُلُ َت ْد ُر
ُ َل
ُُاّلل ُۚإِ َّن
ُِ َّ يض ًةُ ِّم َن
َ ك ْمُنَف ًْعا ُۚفَ ِر

]١١ػ٤ ُيما
َ َّ
َ اّللُك
َ يم
ً اُح ِك
ً َِانُعَل

ওতৃও মনধথামযত ং মনশ্চ অল্লা
ফথজ্ঞ, যেমফদ।
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অয, চতাভালদয লফ লধথও ম্পমত্ত, মা
চিলড় মা চতাভালদয স্ত্রীযা মমদ তালদয
চওান ন্তান না থালও। মমদ তালদয ন্তান
থালও, তলফ চতাভালদয লফ এও- তুথথাং
ঐ ম্পমত্তয, মা তাযা চিলড় মা;
মিেলতয য, মা তাযা ওলয এফং ঋণ
মযলালধয য। স্ত্রীলদয জলনে এওতুথথাং লফ ঐ ম্পমত্তয, মা চতাভযা
চিলড় মা মমদ চতাভালদয চওান ন্তান না
থালও। অয মমদ চতাভালদয ন্তান থালও,
তলফ তালদয জলনে লফ ঐ ম্পমত্তয অট
বালকয এও বাক, মা চতাভযা চিলড় মা
মিেলতয য, মা চতাভযা ওয এফং ঋণ
মযলালধয য। চম ুরুললয, তোজে
ম্পমত্ত, তায মমদ মতা-ুি মওংফা স্ত্রী না
থালও এফং এআ ভৃলতয এও বাআ মওংফা
এও চফান থালও, তলফ ঈবলয প্রলতেলও
ি-বালকয এও ালফ। অয মমদ
তলতামধও থালও, তলফ তাযা এও
তৃতীাং ংীদায লফ মিেলতয য,
মা ওযা  থফা ঋলণয য এভতাফস্থা
চম, লযয ক্ষমত না ওলয। এ মফধান

َ
ُ ََو ل
ُاجك ُْمُإِن
ُ ك ْمُنِ ْص ُفُ َماُ َت َر َكُأ ْز َو
ُ ل َّ ْمُ َي
َُانُل َُه َّن
ُ ٌ كنُل َّ ُه َّن َُو ل
َ َد ُۚف َِإنُك
ُ َ َو ل ٌَدُفَل
ُن ُۚ ِمن
ُ َ ُالر ُب ُعُ ِم َّماُ َت َر ْك
ُّ ك ُم
ُۚ ن
ُ ٍ ي ُِب َهاُأ َ ْوُ َد ْي
ِ َب ْع ِد َُو ِص َّية ٍُُي
َ وص
ُُالربُ ُعُ ِم ّمَاُ َت َر ْك ُت ْمُإِنُل َّ ْم
ُّ َو ل َُه َّن

ُ َي
ُ ََانُل
ُ َّ كنُل
ُك ْم
ُ ٌ ك ْم َُو ل
َ َد ُۚف َِإنُك
َُو ل ٌَدُفَل َُه َّنُالثُّ ُم ُنُ ِم َّماُ َت َر ْك ُتم ُۚ ِّمن
ُۚ ن
ُ ٍ ون ُِب َهاُأ َ ْوُ َد ْي
َ وص
ُ بَ ْع ِد َُو ِص َّيةٍُ ُت
ٌُور ُثُك ََّللَ ًةُأ َ ِوُا ْم َرأَة
َ َوإِنُك
َ َان َُر ُج ٌل ُُي
ُ َ َ
ُتُفَلِك ُ ِ ّل َُوا ِح ٍدُ ِّم ْن ُه َما
ٌ َو لَ ُهُأ ٌخُأ ْوُأ ْخ
َ
ُك
ُ ُ الس ُد
ُّ
َ ِس ُۚف َِإنُك َا ُنواُأ ْكث ََُرُ ِمنُ َٰذَ ل
ُُث ُۚ ِمنُ َب ْع ِد
ُ ِ ف َُه ْمُ ُش َرك َا ُء ُِفُالثُّل
َ
َُري
َٰ َ َو ِص َّية ٍُُي
َ ْ وَص ُِب َهاُأ ْوُ َد ْي ٍنُغ
ُاّلل
ُِ َّ ار ُۚ َو ِص َّي ًةُ ِّم َن
ٍُّ ض
َ ُم
ُ َّ ُاّلل ُۚ َو
]١١ػ٤ ُيم
َ يم
ٌ ُِحل
ٌ ِعَل

অল্লায। অল্লা ফথজ্ঞ, নীর।
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চতাভালদয আরাআ এওভাি আরা।
ফস্তুতঃ চ ঈত্থান লফ এওমট মফওট ন
ভাি
মতমন ফরলরন চতাভায মনদথন এআ চম,
তুমভ ু স্থ ফস্থা মতন মদন ভানু ললয ালথ
ওথাফাতথা ফরলফ না।
তএফ, এয ওাপপযা এআ চম, দজন
দমযেলও ঔাদে প্রদান ওযলফ;
ফস্তুতঃ মাযা ালফ না, তাযা লজ্জ্বয
মদনগুলরায ভলধে চযাজা যাঔলফ মতনমট
অয াতমট চযামা যাঔলফ মপলয মাফায
য।
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ُأَنَّ َماُإِلََٰ ُهك ُْمُإِلََٰ ٌه َُوا ِح ٌد
ٌف َِإنَّ َماُ ِه َيُ َز ْج َرةٌ َُوا ِح َد ُة
َ قَا َلُآي ُت
ُاسُ َث َّل َث
َ َ
َ كُأ ََّلُ ُتكَلِ َّمُال َّن
الُ َس ِو ّيًا
ُ ٍ ل ََي

َ َ َف
ُِي
َ امُ َع َش َر ِةُ َم َسا ك
ُ ار ُت ُهُإِ ْط َع
َ ك ّف

َ
َُام ُِف
ٍ امُثَ َّل َث ُِةُأ ّي
ُ ف ََمنُل َّ ْمُ َي ِج ْدُف َِص َي
ح
ُاُر َج ْع ُت ْم
َ َالْ َ ِ ّج َُو َس ْب َعةٍُإِذ
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অল্লা ফল ল ভান
ভুাম্মাদ ()অল্লায যু র
মনশ্চআ অল্লা ক্ষভাীর
অয ভানু ল ফরলফ তায মও ললি?
অল্লা ফমওিু ৃ মষ্ট ওলযলিন
নামও ভানু ললয জনে যললি মা চ ওাভনা
ওলযলি
আব্রাীভ আহুদী মিলরা না
আব্রামলভয ঈয ারাভ
মনশ্চআ আব্রাীভ বধমথেীর
চআমদন ভানু ল তায যলফয াভলন দাাঁড়ালফ
ভানু ললয ভামরলওয
চিল মালফ ভানু ললও
ভুাম্মাদ () অল্লায যু র
অয আভান অলনা তালত মা ভুাম্মালদয
ঈয নামমর ললি
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َ ُ َٰ َ ا
ُْب
ّ
ُ َ ّلل أك

ُلل
ِ ُم َح ّم ٌَد َُر ُس ْو ُلُا

ُاّلل َغف ُْو ٌر
َُ َّٰ ن
َُّ ِا
انُ َماُل ََها
ُ ُ نس
َ اْل
ِ ْ َُوقَا َل

ُان
َ نس
َ اْل
ِ ْ َُخل َ َق
َ
َُٰ َّ انُ َماُ َت َم
ن
ُ ِ نس
َ ْل
ِ ْ ِأ ْمُل

يمُ َي ُهو ِد ّيًا
ُ ُ َانُإِ ْب َرا ِه
َ َماُك
ُيم
َ ََلُإِ ْب َرا ِه
َٰ َ َس َّل ٌمُع
ُيم
ُ َ إِ َّنُإِ ْب َرا ِه
ٌ ِيمُلَ َحل

ُي
ُ ُ ُومُال َّن
َ اسُل َِر ِّبُال َْعا لَ ِم
ُ َي ْو َم َُيق
ُ ِ كُال َّن
اس
ِ َِمل
ُاس
َ َيغ ََْشُال َّن

ُُاّلل
ِ َّ ّم َُح ّم ٌَدُ َّر ُسو ُل
ٍُ ََلُ ُم َح َّم
د
ِ َوآ َم ُن
َٰ َ واُب َماُ ُن ِّز َلُع
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অয থ ফাতুর ভাভুলযয
ফল ল দুফথর খয ভাওড়ায খয
মঔন মতমন খযমটলও ভানু ললয মভরন স্থান
িলরন

www.alquranervasha.com

ُور
ُ ِ َوال َْؽ ْي
ِ تُال َْم ْع ُم
ُ ِ تُال َْعنك َُب
وت
ُ ُ وتُل ََؽ ْي
ِ أ َ ْو َه َنُال ُْؽ ُي

ُاس
ُ َ ُج َعل ْ َناُال َْؽ ْي
ِ تُ َمثَابَ ًةُلِّل َّن
َ َوإِ ْذ
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তালদয মঔন ফরা ত, অল্লা ফেতীত
চওান ঈাে চনআ, তঔন তাযা দ্ধতে
প্রদথন ওযত।
এ চআ মওতাফ মালত চওানআ লন্দ
চনআ। থ প্রদথনওাযী যলমকাযলদয
জনে,
অয চতাভালদয ঈাে এওআভাি ঈাে।
মতমন িাড়া ভা ওরুণাভ দারু চওঈ
চনআ।
অল্লা িাড়া নে চওান ঈাে চনআ,
মতমন জীমফত, ফমওিু য ধাযও।
এফ ভাল চম চরাও লজ্জ্বয মযূ ণথ
মনত ওযলফ, তায লক্ষ স্ত্রী ালথ
মনযাবযণ া জালজ ন। না লাবন

ُإِنَّ ُه ْمُك َا ُنواُإِذَاُ ِقي َلُل َُه ْم ََُلُإِلََٰ َهُإِ ََّل

ْ اّللُ َي ْس َت
ُون
ُ َّ
َ ب
ُِك

ُب ُۚ ِفي ُِه ُۚ ُه ًدى
ُ َ اب ََُل َُر ْي
َ َِٰذَ ل
ُ كُالْ ِك َت
ُي
َ لِّل ُْم َّت ِق

ُد ُۚ ََّلُإِ َٰلَ َهُإِ ََّلُ ُه َو
ُ ٌ َوإِ َٰلَ ُهك ُْمُإِ َٰلَ ٌه َُوا ِح
ُيم
َّ َٰن
َّ
ُ الر ْح َم
ُ ُالر ِح
ُ ُ اّلل ََُلُإِلََٰ َهُإِ ََّلُ ُه َوُالْ َح ُّيُالْق َّي
ُوم
ُ َّ

َُث َُو ََل
َ ف ََمنُفَ َر
َ يه َّنُالْ َحجَّ ُف ََّل َُرف
ِ ضُ ِف

ۚج
ُّ ِ وق َُو ََلُ ِج َدا َل ُِفُالْ َح
َ ف ُُس

চওান ওাজ ওযা, না ঝাকড়া-মফফাদ ওযা
লজ্জ্বয চআ ভ জালজ ন।
তাযা ফরর, তুমভ মফি! অভযা চওান
মওিু আ জামন না, তলফ তুমভ মা অভামদকলও
মমঔলি
(মওতাফ) নাযফ বালা (অয যূ র) অয
অযফী বালী?
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ُك ََُلُعِل َْمُلَ َناُإِ ََّلُ َما
َ قَا لُواُ ُس ْب َحا َن

ۚ عَل َّ ْم َؾ َنا

ُ ِ أَأ َ ْع َجم ٌِّي َُو َع َر
ٌّ ِب
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এফং এ চওাযঅন মযষ্কায অযফী বালা
ওতআ না ঈত্তভ ফন্ধু এফং ওতআ না
ভৎওায াামেওাযী
মাযা ওাজ ওলয তালদয জনে ওতআনা
ভৎওায প্রমতদান
ওত মনওৃষ্ট ানী এফং ঔুফআ ভন্দ অে
ওত ভন্দ এআ ফন্ধু এফং ওত ভন্দ এআ
ঙ্গী
ফস্থানস্থর  ফাস্থান মললফ তা ওত
ঈত্তভ
অয ফন্ধু মললফ তাযা ওত না ঈত্তভ!
ফফা  ফস্থানস্থর মললফ তা ওত
মনওৃষ্ট জাকা
ওত দুফথর প্রাথথনাওাযী  মায ওালি
প্রাথথনা ওযা !
চতাভযা মা ওয না, তা ফরা অল্লায
ওালি ঔুফআ লন্তালজনও
ওত ওম ন ওথা তালদয ভুঔ চথলও চফয
!
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ُ ُي
ٌ َو َهَٰذَ اُلِ َس
ٌ انُ َع َر ِِبٌُّ ُّم ِب
ُُ ل َُونِ ْع َمُال َّن ِص
ري
َٰ َ نِ ْع َمُال َْم ْو
َ
ُي
َ َِونِ ْع َمُأ ْج ُرُال َْعا ِمل
َّ ِب ْػ َس
اب َُو َسا َء ْتُ ُم ْر َت َفقًا
ُ ُالش َر
ُري
َٰ َ ل َِب ْػ َسُال َْم ْو
ُ ل َُو ل َِب ْػ َسُال َْع ِش

ُ اُو ُمقَا ًما
َ َح ُس َن ْتُ ُم ْس َتق ًَّر
ُ
ُ ك َُر ِفيقًا
َ َو َح ُس َنُأو َٰلَ ِئ
اُو ُمقَا ًما
َ إِنَّ َها َُسا َء ْتُ ُم ْس َتق ًَّر
َّ َض ُع َف
ُُوب
ُ ب َُوال َْم ْطل
ُ ُِالطا ل
َّ ند
ُاَُل
َ ُاّللُِأَنُ َتقُولُواُ َم
َ َبُ َم ْق ًتاُ ِع
َُك
ُُون
َ َتف َْعل

َُب ْتُكَلِ َم ًةُ َت ْخ ُرجُ ُ ِم ْنُأَف َْوا ِه ِه ْم
َُك
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আব্রাীভ আহুদী মিলরন না এফং নাাযা
মিলরন না
তঃয তা ল মালফ ঈৎমক্ষপ্ত ধূ মরওণা।
মনশ্চ জাান্নাভ প্রতীক্ষা থাওলফ
তাযা ফলর, চতাভযা তেফাদী লর ফর
এআ াদা ওলফ ূ ণথ লফ?
পলর ওার মথন্ত ল চকর মিন্নমফমেন্ন
তৃণভ
তঃয মতমন প্রবালত ঈ লরন চ লয
বীত-ংমওত ফস্থা।
ওালর ভূ া জননীয ন্তয মস্থয ল
ড়র।
পলর চ ক্ষমতগ্রস্তলদয ন্তবুথক্ত ল
চকর।
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ًُاُو ََل
َ َماُك
ُ َانُإِ ْب َرا ِه
َ يم َُي ُهو ِد ّي
َن ْص َرا نِ ًّيا

نؽثًّا
َ فَكَا َن ْتُ َه َبا ًءُ ُّم

ُج َه َّن َمُك َا َن ْتُ ِم ْر َصا ًدا
َ إِ َّن

ُتُ َهَٰذَ اُال َْوعْ ُدُإِنُكُن ُت ْم
َ َو َيقُول
َٰ َ ُونُ َم

ُي
َ َصا ِد ِق
ُ ِ َالص ِر
يم
َّ فَأ َ ْص َب َح ْتُك

فَأ َ ْص َبحَ ُِفُال َْم ِدي َنةُِ َخائِفًا
ُ
َ
َارغًا
ِ وَسُف
َٰ َ َوأ ْص َبحَ ُفُ َؤا ُدُأ ِّمُ ُم
ُاس ِر ي َن
ِ فَأ َ ْص َبحَ ُ ِم َنُالْ َخ
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এলত অলি পরভূ র এফং ফমযাফযণমফমষ্ট
ঔজুথয ফৃ ক্ষ
দীখথ স্তম্ভ ম্পন্ন আযাভ চকাি
থ িীর অওালয
ত্বযআ চ প্রলফ ওযলফ চরমরান মিলত
তঃয তা দ্বাযা অমভ ভলনাযভ ফাকান ৃ মষ্ট
ওলযমি
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ُام
ْ ات
ُ يهاُفَا ك َِه ٌة َُوال َّنخ
ُ َْلُذ
ِ ُاْلَك َْم
َ ِف
ُاتُالْ ِع َما ِد
ِ َإِ َر َمُذ

ُُالر ْج ِع
َّ َو
ِ َالس َما ِءُذ
َّ ات
ُ ٍ اتُل ََه
ب
َ َاراُذ
َٰ َ َس َي ْص
ً َلُ َن
َ
اتُ َب ْه َج ٍُة
َ َُِح َدائِ َقُذ
َ اُبه
ِ نب ْؾ َن
َ فَأ
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ু তযাং চতাভালদয ভলধে চম ু স্থ থালও
থফা পলয থালও ...
তাযা দুমনালত ভাি এও ন্ধো থফা
এও ওার ফস্থান ওলযলি
মওন্তু তালদয স্ত্রী থফা ভামরওানাবূক্ত
দাীলদয চফরা
তাযা অয ফরলফঃ মমদ অভযা শুনতাভ
থফা ফুমদ্ধ ঔাটাতাভ
নামও তাযা নলবাভন্ডর  বূভন্ডর ৃ মষ্ট
ওলযলি?
তালদয ওালি মও অনায ারনওতথায
বান্ডায যললি, নামও তাযাআ ফমওিু য
তত্ত্বাফধাও?
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َ ً ُمُ َمر
ُ َانُ ِم ُْن
ََل َُسف ٍَُر
َ ف ََمنُك
ِ ّ ُْ ك
َٰ َ يضاُأ ْوُع
ل َْم َُيل َْؽثُواُإِ ََّلُ َع ِش َّي ًةُأ َ ْوُ ُض َحا َها
َ
َ َ ََلُأ َ ْز َوا ِج ِه ْمُأ َ ْوُ َماُ َمل
ُك ْت
َٰ َ إِ َّلُع
ُأ َ ْي َما ُن ُه ْم
ُِل
ُ َوقَا لُواُل َْوُ ُك َّناُ َن ْس َم ُعُأ َ ْوُنَ ْعق
َأ
ُض
م
ُواُالس
ق
ل
خ
ُ
م
َ
َ
َ اتُ َو ْاْل َ ْر
َ
ِ او
َ
ْ
ّ
َ

َ
ُكُأ َ ْمُ ُه ُم
َ ِّند ُه ْمُ َخ َزائِ ُن َُرب
َ أ ْمُ ِع
ُون
َ ال ُْم َص ْي ِط ُر
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অল্লায ালথ নে ভাফুদ াফেস্ত ওয
না
এফং চওান চফাঝা ফনওাযী নে ওায
চফাঝা ফন ওযলফ না
ুনরুত্থালনয দামত্ব তাাঁযআ
মনশ্চ চ তালও অলযওফায চদলঔমির,
অমভ চতাভায প্রমত অয এওফায
নু গ্র ওলযমিরাভ।
চগুলরাআ মওতালফয অর ং। অয
নেগুলরা রূও।
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ََّلُ َت ْج َع ْلُ َم َعُاللَّـهُِإِلَـ َٰ ًهاُآ َخ َُر

ُ
ُى
ِ َو ََلُ َت ِز ُُرُُ َو
َٰ ُاز َرُةٌ ُِو ْز َُرُُ أ ْخ َر

ُ ْ َوأ َ َّنُعَل َيهُِال َّن ْشأَة
ُى
َٰ ُاْل ْخ َر
ْ
َ
َُٰ َو لَق َْد َُرآهُنَ ْزلَ ًةُأ ُ ْخ َر
ى
َُٰ كُ َم َّرةًُأ ُ ْخ َر
ى
َ َو لَق َْدُ َم َن َّناُعَل َْي
ُ
ُ
ُات
ٌ اب َه
ِ ُه َّنُأ ُّمُالْ ِك َت
ِ اب َُوأ َخ ُرُ ُم َت َش
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তালদয ভলধে চওঈ থফা ঈবলআ মমদ
চতাভায জীফো ফাধথলওে ঈনীত ;
তলফ তালদযলও ‘ঈ’ নমট ফলরা না
ঈব ফাকানআ পরদান ওলয এফং তা
চথলও মওিু আ হ্রা ওযত না
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ُبُأ َ َح ُد ُه َماُأ َ ْو
َ إِ َّماُ َي ْبل ُ َغ َّنُ ِع
َ َ ند َكُالْ ِك
ُ ٍّ ُ ك ِ َّل ُه َماُف ََّلُ َت ُقلُل َّ ُه َماُأ
ف
ُيُآ َت ْتُأُكُل ََها َُو ل َْمُ َت ْظلِم
ِ ْ كِل ْ َتاُالْ َج َّن َت

ِّم ْن ُهُ َش ْؼ ًئا
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ফরুনঃ এ, অমভ চতাভালদযলও ঐফ
মফল া ওলয শুনাআ, চমগুলরা চতাভালদয
প্রমতারও াযাভ ওলযলিন
অয মঔন অমন তালদযলও ফরলফন,
অল্লায মনলদথলয মদলও এলা-মা মতমন
যূ লরয প্রমত নামমর ওলযলিন, তঔন
অমন ভুনালপওমদকলও চদঔলফন, যা
অনায ওাি চথলও ম্পূ ণথ বালফ দূ লয

ُ ُُّح َّر َمُ َرب
ُك ْم
ُ قُ ْلُ َت َعا ل َْواُأَت
َ ْلُ َما
َ َ وإذَاُ ِقي َلُلَهمُ َتعا لَواُإ
ُنز َل
َ لُ َماُأ
َِ
َٰ ِ ْ َ ْ ُ
َ ُ ِ اّللُوإ َلُالرس
ُي
َ ولُ َرأ ْي
َ تُال ُْم َنا ِف ِق
ُ َّ ِ َ ُ َّ
ُص ُدو ًدا
َ ونُ َع
َ َي ُص ُّد
ُ نك

লয মালে
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