
 সূরা আর রাহমান িপিডএফ 

ْحمـَِن  ّ�ِ  بِْسِم ِحیِم  الرَّ   الرَّ

 িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

 �� করিছ আ�াহর নােম িযিন পরম ক�ণাময়, অিত দয়ালু। 

ْحَمُن   الرَّ

 ১) আররাহমা-নু। 
 ১) ক�ণায় আ�াহ। 

 ﴾   اْلقُْرآَن  َعلََّم ﴿ 

 ২) ‘আ�ামাল কুরআ-ন। 

 ২) এ কুরআেনর িশ�া িদেয়েছন৷ 

نَساَن  َخلََق ﴿   ﴾   اْإلِ

 ৩) খালাকাল ইনছা-ন। 

 ৩) িতিনই মানুষেক স�ৃ� কেরেছন। 

 ﴾   اْلبَیَاَن  َعلََّمھُ ﴿ 

 ৪) ‘আ�ামা�ল বায়া-ন। 

 ৪) এবং তােক কথা িশিখেয়েছন৷ 

 ﴾   بُِحْسبَاٍن  َواْلقََمُر  الشَّْمُس ﴿ 

 ৫) আশশামছ� ওয়ালকামা� িব�ছবা-ন। 

 ৫) সূয � ও চ� এক�ট িহেসেবর অনুসরণ করেছ 



 ﴾   یَْسُجَداِن  َوالشََّجُر  َوالنَّْجُم ﴿ 

 ৬) ওয়া�াজমুওয়াশশাজা� ইয়াছজদূা-ন। 

 ৬) এবং তারকারা�জ  ও গাছপালা সব িসজদাবনত ৷ 

 ﴾   اْلِمیَزاَن  َوَوَضَع  َرفَعََھا  َوالسََّماَء ﴿ 

 ৭) ওয়াছ ছামাআ রাফা‘আহা-ওয়া ওয়াদা‘আল মীঝা-ন। 

 ৭) আসমানেক িতিনই সুউ� কেরেছন এবং দািড়পা�া কােয়ম কেরেছন৷ 

 ﴾   اْلِمیَزاِن  فِي  تَْطغَْوا  أَالَّ ﴿ 

 ৮) আ�া-তাতাগাও িফল মীঝা-ন। 

 ৮) এর দাবী হেলা �তামরা দািড়পা�ায় িবশংৃখলা স�ৃ� কেরা না৷ 

 ﴾   اْلِمیَزاَن  تُْخِسُروا  َوَال  بِاْلِقْسِط  اْلَوْزَن  َوأَقِیُموا ﴿ 

 ৯) ওয়া আকীমুল ওয়াঝনা িবলিকছিতওয়ালা-ত�খিছ�ল মীঝা-ন। 

 ৯) ইনসােফর সােথ স�ঠকভােব ওজন কেরা এবং ওজেন কম িদও না৷ 

 ﴾   ِلْألَنَاِم  َوَضعََھا  َواْألَْرَض ﴿ 

 ১০) ওয়াল আরদা ওয়া দা‘আহা-িললআনা-ম। 

 ১০) পিৃথবীেক  িতিন সম� স�ৃ�র জন� বািনেয়েছন৷ 

 ﴾   اْألَْكَماِم  ذَاُت  َوالنَّْخُل  فَاِكَھةٌ  فِیَھا ﴿ 

 ১১) ফীহা-ফা-িকহাত� ওঁ ওয়া�াখলুযা-ত�ল আকমা-ম। 



 ১১) এখােন সব ধরেনর সু�াদু ফল �চ�র পিরমােণ আেছ৷ �খজরু গাছ আেছ যার ফল 
 পাতলা আবরেণ ঢাকা৷ 

ْیَحاُن  اْلعَْصِف  ذُو  َواْلَحبُّ ﴿   ﴾   َوالرَّ

 ১২) ওয়াল হা�যুুল‘আসিফ ওয়াররাইহা-ন। 

 ১২) নানা রকেমর শস� আেছ যার মেধ� আেছ দানা ও ভূিষ উভয়ই৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ১৩) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা-ত�কাযিযবা-ন। 

 ১৩) অতএব, �হ �জন ও মানব জািত, �তামরা �তামােদর রেবর �কান �কান িনয়ামতেক 
 অ�ীকার করেব? 

نَساَن  َخلََق ﴿  اِر  َصْلَصاٍل  ِمن  اْإلِ  ﴾   َكاْلفَخَّ

 ১৪) খালাকাল ইনছা-না িমন সালসা-িলন কাল ফাখখা-র। 

 ১৪) মা�টর �কেনা িঢেলর মত পচা কাদা �থেক িতিন মানুষেক স�ৃ� কেরেছন৷ 

اِرجٍ  ِمن  اْلَجانَّ  َوَخلََق ﴿  ن  مَّ  ﴾   نَّاٍر  ّمِ

 ১৫) ওয়া খালাকাল জা�া িম�া-ির�জমিম�া-র। 

 ১৫) আর �জনেদর স�ৃ� কেরেছন আ�েণর িশখা �থেক ৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ১৬) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ১৬) �হ �জন ও মানব জািত, �তামরা �তামােদর রেবর অসীম �মতার �কান �কান 
 িব�য়কর িদক অ�ীকার করেব? 



 ﴾   اْلَمْغِربَْیِن  َوَربُّ  اْلَمْشِرقَْیِن  َربُّ ﴿ 

 ১৭) রা�লু মাশিরকাইিন ওয়া রা�লু মাগিরবাইন। 

 ১৭) দুই উদয়াচল ও দুই অ�াচল-সব িকছ� র মািলক ও পালনকত�া িতিনই৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ১৮) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ১৮) �হ �জন ও মানবজািত, �তামরা �তামােদর রেবর �কান �কান্ �কান্ কুদরতেক 
 অ�ীকার করেব? 

 ﴾   یَْلتَِقیَاِن  اْلبَْحَرْیِن  َمَرَج ﴿ 

 ১৯) মারাজাল বাহরাইিন ইয়ালতািকয়া-ন। 

 ১৯) দু’�ট সমু�েক িতিন পর�র িমিলত হেত িদেয়েছন৷ 

 ﴾   یَْبِغیَاِن  الَّ  بَْرَزٌخ  بَْینَُھَما ﴿ 

 ২০) বাইনা�মা-বারঝাখুল লা-ইয়াবিগয়া-ন। 

 ২০) তা সে�ও উভেয়র মেধ� এক�ট পদ�া আড়াল হেয় আেছ যা তারা অিত�ম কের না। 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ২১) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ২১) �হ �জন ও মানব জািত, �তামরা �তামােদর রেবর অসীম শ��র �কান্ �কান্ িব�য়কর 
 িদক অ�ীকার করেব ? 

 ﴾   َواْلَمْرَجاُن  اللُّْؤلُُؤ  ِمْنُھَما  یَْخُرُج ﴿ 



 ২২) ইয়াখ�জিূমন�মাল লু’লূউ ওয়াল মার জা-ন। 

 ২২) এই উভয় সমু� �থেকই মু�া ও �বাল পাওয়া যায়৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ২৩) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ২৩) �হ �জন ও মানব জািত, �তামরা �তামােদর রেবর কুদরেতর �কান্ �কান্ পিরপূণ �তা 
 অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َكاْألَْعَالِم  اْلبَْحِر  فِي  اْلُمنَشآُت  اْلَجَواِر  َولَھُ ﴿ 

 ২৪) ওয়ালা�ল জাওয়া-িরল মুনশাআ-ত� িফল বাহির কালআ‘লা-ম। 

 ২৪) সমুে�র বুেক পাহােড়র মত উঁচ�  ভাসমান জাহজসমূহ তারঁই ৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ২৫) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ২৫) অতএব, �হ �জন ও মানব জািত, �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ অনু�হ 
 অ�ীকার করেব? 

 ﴾   فَاٍن  َعلَْیَھا  َمْن  ُكلُّ ﴿ 

 ২৬) কু�ুমান ‘আলাইহা-ফা-িনওঁ। 

 ২৬) এ ভূপেৃ�র �িত�ট �জিনসই  �ংস হেয় যােব। 

ْكَراِم  اْلَجَالِل  ذُو  َربَِّك  َوْجھُ  َویَْبقَٰى ﴿   ﴾   َواْإلِ

 ২৭) ওয়া ইয়াবকা-ওয়াজ� রা��কা যুল জালা-িল ওয়াল ইকরা-ম। 

 ২৭) এবং �তামার মহীয়ান ও দয়াবান রেবর স�াই অবিশ� থাকেব৷ 



 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ২৮) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ২৮) অতএব, �হ �জন ও মানুষ �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ পূণ �তােক অ�ীকার 
 করেব? 

 ﴾   َشأٍْن  فِي  ُھَو  یَْوٍم  ُكلَّ  ۚ  َواْألَْرِض  السََّماَواِت  فِي  َمن  یَْسأَلُھُ ﴿ 

 ২৯) ইয়াছআলুহমূান িফছ ছামা-ওয়া-িত ওয়াল আরিদ কু�া ইয়াওিমন �ওয়া ফী শা’ন। 

 ২৯) পিৃথবী ও আকাশ ম�েল যা-ই আেছ সবাই তারঁ কােছ িনেজর �েয়াজন �াথ �না 
 করেছ৷ �িত মুহেূত � িতিন নত�ন নত�ন কম �কাে� ব��৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৩০) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৩০) �হ �জন ও মানুষ, �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ মহত �ণাবলী অ�ীকার 
 করেব? 

 ﴾   الثَّقََالِن  أَیُّھَ  لَُكْم  َسنَْفُرُغ ﴿ 

 ৩১) ছানাফ�� লাকুম আইয়ুহাছছাকালা-ন। 

 ৩১) ওেহ পিৃথবীর দুই �বাঝা �তামােদর �জ�াসাবােদর জন� আিম অিত শী�ই �তামােদর 
 �িত একা�ভােব মেনািনেবশ করেবা৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৩২) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৩২) ( তারপর �দখেবা) �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ অনু�হেক অ�ীকার কেরা? 



نِس  اْلِجّنِ  َمْعَشَر  یَا ﴿   ﴾   بُِسْلَطاٍن  إِالَّ  تَنفُذُوَن  َال  ۚ  فَانفُذُوا  َواْألَْرِض  السََّماَواِت  أَْقَطاِر  ِمْن  تَنفُذُوا  أَن  اْستََطْعتُْم  إِِن  َواْإلِ

 ৩৩) ইয়া-মা‘শারাল �জি� ওয়াল ইনিছ ইিনছতাতা‘ত�ম আন তানফুযূিমন আকতা-িরছ 
 ছামাওয়া-িত ওয়াল আরিদফানফুয ূলা-তানফুযূনা ই�া-িবছ� লতা-ন। 

 ৩৩) �হ �জন ও মানব �গা��, �তামরা যিদ পিৃথবী ও আকাশ ম�েলর সীমা �পিরেয় 
 �কাথাও পািলেয় �যেত পার তাহেল িগেয় �দখ৷ পালােত পারেব না, এ জন� বড় শ�� 
 �েয়াজন৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৩৪) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৩৪) �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ অসীম �মতােক অ�ীকার করেব? 

ن  ُشَواٌظ  َعلَْیُكَما  یُْرَسُل ﴿   ﴾   تَنتَِصَراِن  فََال  َونَُحاٌس  نَّاٍر  ّمِ

 ৩৫) ইউরছালু‘আলাইকুমা-�ওয়া-জ ুম িম�া-িরওঁ ওয়া নুহা-ছ� ন ফালা-তানতািসরা-ন। 

 ৩৫) (যিদ পালােনরা �চ�া কেরা তাহেল) �তামােদর �িত আ�েণর িশখা এবং �ধায়ঁা �ছেড় 
 �দয়া হেব �তামরা যার �মাকািবলা করেত পারেব না৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৩৬) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৩৬) �হ �জন ও মানুষ, �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ �মতােক অ�ীকার করেব? 

َھاِن  َوْرَدةً  فََكانَْت  السََّماُء  انَشقَِّت  فَِإذَا ﴿   ﴾   َكالّدِ

 ৩৭) ফাইযান শাককািতছ ছামাউ ফাকা-নাত ওয়ারদাতান কা��হা-ন। 

 ৩৭) অতপর (িক হেব �সই সময়) যখন আসমান �ফেট �চৗিচর হেয় যােব এবং লাল 
 চামড়ার মত �লািহত বণ � ধারণ করেব? 



 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৩৮) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৩৮) �হ �জন ও মানুষ, �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ �মতা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َجانٌّ  َوَال  إِنٌس  ذَنبِِھ  َعن  یُْسأَُل  الَّ  فَیَْوَمئٍِذ ﴿ 

 ৩৯) ফাইয়াওমা ইিয�া-ইউছআলু‘আন যামিবহী ইনছ� ওঁ ওয়ালা-জান। 

 ৩৯) �স িদন �কান মানুষ ও �কান �জনেক তার �গানাহ স�েক� �জে�স করার �েয়াজন 
 হেব না৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৪০) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৪০) তখন ( �দখা যােব) �তামরা দুই �গা�� �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ অনু�হ অ�ীকার 
 কেরা৷ 

 ﴾   َواْألَْقَداِم  بِالنََّواِصي  فَیُْؤَخذُ  بِِسیَماُھْم  اْلُمْجِرُموَن  یُْعَرُف ﴿ 

 ৪১) ইউ‘রাফুল মুজিরমূনা িবছীমা-�ম ফাইউ’খাযুিব�াওয়া-ছী ওয়াল আকদা-ম। 

 ৪১) �সখােন �চহারা �দেখই অপরাধীেক �চনা যােব এবং তােদরেক মাথার স�খুভােগর 
 চ�ল ও পা ধের িহঁচেড় �টেন �নয়া হেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৪২) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৪২) �সই সময় �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ �মতােক অ�ীকার করেব? 

ِذِه ﴿  ُب  الَّتِي  َجَھنَُّم  َھٰ  ﴾   اْلُمْجِرُموَن  بَِھا  یَُكذِّ



 ৪৩) হা-িযহী জাহা�ামু�াতী ইউকাযিয বুিবহাল মুজিরমূন। 

 ৪৩) �সই (সময় বলা হেব) এেতা �সই জাহা�াম অপরাধীরা যা িমথ�া বেল আখ�ািয়ত 
 করেতা৷ 

 ﴾   آٍن  َحِمیٍم  َوبَْیَن  بَْینََھا  یَُطوفُوَن ﴿ 

 ৪৪) ইয়াতূ ফূনা বাইনাহা-ওয়া বাইনা হামীিমন আ-ন। 

 ৪৪) তারা ঐ জাহা�াম ও ফুট� টগবেগ পািনর উৎেসর মেধ� যাতায়াত করেত থাকেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৪৫) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৪৫) তারপেরও �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ �মতােক অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َجنَّتَاِن  َربِِّھ  َمقَاَم  َخاَف  َوِلَمْن ﴿ 

 ৪৬) ওয়া িলমান খা-ফা মাকা-মা রা��হী জা�াতা-ন। 

 ৪৬) আর যারা তােদর �ভ�র সামেন হা�জর হওয়ার ব�াপাের ভয় পায় তােদর �েত�েকর 
 জন� আেছ দু’�ট কের বাগান৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৪৭) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৪৭) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দানেক �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   أَْفنَاٍن  ذََواتَا ﴿ 

 ৪৮) যাওয়া-তা আফনা-ন। 

 ৪৮) ত�তাজা লতাপাতা ও ডালপালায় ভরা ৷ 



 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৪৯) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৪৯) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দানেক �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   تَْجِریَاِن  َعْینَاِن  فِیِھَما ﴿ 

 ৫০) ফীিহমা-‘আইনা-িন তাজিরয়া-ন। 

 ৫০) উভয় বাগােন দু’�ট ঝণ �া �বািহত থাকেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৫১) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৫১) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দানেক �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َزْوَجاِن  فَاِكَھٍة  ُكّلِ  ِمن  فِیِھَما ﴿ 

 ৫২) ফীিহমা-িমন কুি� ফা-িকহািতন ঝাওজা-ন। 

 ৫২) উভয় বাগােনর �িত�ট ফলই হেব দু’রকেমর ৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৫৩) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৫৩) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দানেক �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َداٍن  اْلَجنَّتَْیِن  َوَجنَى  ۚ  إِْستَْبَرٍق  ِمْن  بََطائِنَُھا  فُُرٍش  َعلَٰى  ُمتَِّكئِیَن ﴿ 

 ৫৪) মু�ািকঈনা ‘আলা-ফু�িশম বাতাইনুহা-িমন ইছতাবরািকও ওয়া জানাল জা�াতাইিন 
 দা-ন 



 ৫৪) জা�ােতর বািস�ারা এমন সব ফরােশর ওপর �হলান িদেয় বসেব যার আবরেণ হেব 
 পু� �রশেমর এবং বাগােনর �ছাট �ছাট শাখা-�শাখা ফলভাের নূেয় পড়েত থাকেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৫৫) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৫৫) �তামরা �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َجانٌّ  َوَال  قَْبلَُھْم  إِنٌس  یَْطِمثُْھنَّ  لَْم  الطَّْرِف  قَاِصَراُت  فِیِھنَّ ﴿ 

 ৫৬) ফীিহ�া কা-িসরা-ত��ারিফ লাম ইয়াতিমছ��া ইনছ� ন কাবলা�ম ওয়ালা-জান। 

 ৫৬) এসব িনয়ামেতর মেধ� থাকেব ল�াবনত চ�ু িবিশ� ললনারা  যােদরেক এসব 
 জা�াতবাসীেদর আেগ �কান মানুষ বা �জন �শ � কেরিন৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৫৭) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৫৭) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দানেক �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َواْلَمْرَجاُن  اْلیَاقُوُت  َكأَنَُّھنَّ ﴿ 

 ৫৮) কাআ�া��াল ইয়া‘কূত�ওয়াল মারজান-ন। 

 ৫৮) এমন সুদশ �না, �যমন হীরা এবং মু�া৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৫৯) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 



 ৫৯) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব? 

ْحَساِن  َجَزاُء  َھْل ﴿  ْحَساُن  إِالَّ  اْإلِ  ﴾   اْإلِ

 ৬০) হাল জাঝাউল ইহছা-িন ই�াল ইহছা-ন। 

 ৬০) সদাচােরর �িতদান সদাচার ছাড়া আর িক হেত পাের? 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৬১) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৬১) �হ �জন ও মানুষ, এরপরও �তামরা �তামােদর রেবর মহত �ণাবলীর �কান্ �কান�ট 
 অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َجنَّتَاِن  ُدونِِھَما  َوِمن ﴿ 

 ৬২) ওয়া িমন দিূনিহমা-জা�াতা-ন। 

 ৬২) ঐ দু’�ট বাগান ছাড়া আেরা দু’�ট বাগান থাকেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৬৩) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৬৩) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব? 

تَانِ ﴿   ﴾   ُمْدَھامَّ

 ৬৪) মুদ হমূমাতা-ন। 

 ৬৪) িনিবড়, শ�ামল-সবুজ ও ত�তাজা বাগান৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ



 ৬৫) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৬৫) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব৷ 

اَختَاِن  َعْینَاِن  فِیِھَما ﴿   ﴾   نَضَّ

 ৬৬) ফীিহমা-‘আইনা-িন না�াখাতা-ন। 

 ৬৬) উভয় বাগােনর মেধ� দু’�ট ঝণ �াধারা �ফায়ারার মত উৎি�� হেত থাকেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৬৭) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৬৭) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব৷ 

اٌن  َونَْخٌل  فَاِكَھةٌ  فِیِھَما ﴿   ﴾   َوُرمَّ

 ৬৮) ফীিহমা-ফা-িকহাত� ওঁ ওয়া নাখলুওঁ ওয়া��া-ন। 

 ৬৮) �সখােন থাকেব �চ�র পিরমােণ ফল, �খজরু ও আনার৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৬৯) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৬৯) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   ِحَساٌن  َخْیَراٌت  فِیِھنَّ ﴿ 

 ৭০) ফীিহ�া খাইরা-ত�ন িহছা-ন। 

 ৭০) এসব িনয়ামেতর মেধ� থাকেব স�িরে�র অিধকারীনী সু�রী �ীগণ৷ 



 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৭১) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৭১) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব? 

ْقُصوَراٌت  ُحوٌر ﴿   ﴾   اْلِخیَاِم  فِي  مَّ

 ৭২) হ�ূমমাকসূরা-ত�ন িফল িখয়া-ম। 

 ৭২) তাবুঁেত অব�ানরত �রগণ৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৭৩) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৭৩) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব? 

 ﴾   َجانٌّ  َوَال  قَْبلَُھْم  إِنٌس  یَْطِمثُْھنَّ  لَْم ﴿ 

 ৭৪) লাম ইয়াতিমছ��া ইনছ� ন কাবলা�ম ওয়ালা-জান। 

 ৭৪) এসব জা�াতবাসীেদর পূেব � কখেনা �কান মানুষ বা �জন তােদর �শ �ও কেরিন৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৭৫) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৭৫) �তামােদর রেবর �কান �কান দান �তামরা অ�ীকার করেব৷ 

ٍ  ُخْضٍر  َرْفَرٍف  َعلَٰى  ُمتَِّكئِیَن ﴿   ﴾   ِحَساٍن  َوَعْبقَِرّي

 ৭৬) মু�ািকঈনা ‘আলা-রাফরািফন খুদিরওঁ ওয়া ‘আবকািরইিয়ন িহছা-ন। 



 ৭৬) ঐ সব জা�াতবাসী সবুজ গািলচা ও সু� পিরমা�জ�ত অনুপম ফরােশর ওপর �হলান 
 িদেয় বসেব৷ 

 ﴿ ِ بَاِن  َربُِّكَما  آَالِء  فَبِأَّي  ﴾   تَُكذِّ

 ৭৭) ফািবআইিয় আ-লাই রা��কুমা- ত�কাযিযবা-ন। 

 ৭৭) �তামােদর রেবর �কান্ �কান্ দান �তামরা অ�ীকার করেব? 

ْكَراِم  اْلَجَالِل  ِذي  َربَِّك  اْسُم  تَبَاَرَك ﴿   ﴾   َواْإلِ

 ৭৮) তাবা-রাকাছমুরা��কা িযল জালা-িল ওয়াল ইকরা-ম। 

 ৭৮) �তামার মিহমাি�ত ও দাতা রেবর নাম অত�� কল�াণময়৷ 


