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বশক্ষািষভ : ২০১৬ – ২০১৭ ইাং  

ইসলাবমক স্টাবিজ বিোগ 
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অবেসন্দেভবি আমার বেজস্ব গনিষণার িসল। আমার জাো মনত উক্ত বশনরাোনম রকাথ্াও 
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করা হেবে।  

আমার এ গনিষণার বিষেিস্তু পূণভ অথ্িা আাংবশক রকাথ্াও প্রকাশ কবরবে। উক্ত 
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উপস্থাপে করবি।  
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আরবি োষার গুরুত্ব   ২৪  
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খনে ‘ঊসমােীনত কুরআ’ে বলখার কারণ  ২৭  

কুরআ’রে গদ্য-পনদ্যর সমন্বে  ২৮  
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ভমূিকা 

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন আল্লাহর পক্ষ থেকক নামিলকৃত সর্বকেষ্ঠ আসিানীগ্রন্থ। 

পমর্ত্র করুআ’থনর ভাষা, শব্দ চয়ন, র্র্বনাভমি, র্াকযমর্নযাস, র্ালাগাত-ফাসাহাকতর িকতা 

অনয থকান সামহতয এত উচ্চ অেব র নয়। আল কুরআ’থন আকে উপকেশ, আকেশ-মনকষধ, 

উপিা, ইমতহাস, পরূ্বর্তী নর্ী-রাসূলগকর্র কািবমর্র্রর্ী, িানুকষর র্যামিগত, সািামকক, 

অেবননমতক মনকেবশনা, কাগমতক ও পরকালীন শামি ও িুমির পকের মেশা। কুরআ’থনর 

তুলনা কুরআ’ন মনককই। একত আকে মচিাশীল, জ্ঞানর্ান ও গকর্ষককের কনয অগমর্ত 

মনেশবন ও জ্ঞানভাণ্ডার।  

থকান ভাষায় মভন থেশী ভাষার র্যর্হার থসই ভাষার িান নষ্ট ককর না র্রং থসই 

ভাষার থসৌন্দিব ও িাধুিবকক আরও র্ৃমি ককর। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীকনর ভাষযিকতেঃ  إِنَّا

’মনশ্চয়ই আমি কুরআ“ أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِي ًا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  নকক আরমর্ ভাষায় নামিল ককরমে 

িাকত থতািরা র্ুঝকত পাকরা”।
 আরমর্ ভাষায় এই“ قُْرآنًا َعَربِي ًا َغْيرَ  ِذي ِعَوج   لََّعلَّهُمْ  يَتَّقُونَ  1

কুরআ’ন র্ক্রতািুি। িাকত িানুষ সার্ধানতা অর্লম্বন ককর”।
 َوإِنَّهُ  لَتَنِزيلُ  َرب   اْلَعالَِمينَ . 2

وحُ  بِهِ  نََزلَ  بِين   َعَربِي   بِلَِسان   .اْلُمنِذِرينَ  ِمنَ  لِتَُكونَ  قَْلبِكَ  َعلَى   .اْْلَِمينُ  الرُّ .مُّ  “আর অর্শযই এই 

কুরআ’ন কগতসিূকহর প্রমতপালককর পক্ষ থেককই অর্তীর্ব। মর্শ্বস্ত আত্না তো (মকব্রাাইল  

এটা মনকয় অর্তরর্ ককরকেন। থতািার হৃেকয়, িাকত তুমি সতকবকারী হকত পাকরা। অর্তীর্ব 

করা হকয়কে সুস্পষ্ট আরমর্ ভাষায়”।
3
 এখন প্রশ্ন হকত পাকর, করুআ’ন থিকহতু আরমর্ ভাষায় 

নামিল হকয়কে তকর্ একত অনারমর্ শকব্দর র্যর্হার থকন? এর কর্াকর্ র্লা িায় থি, আসকল 

‘ভাষা’ ও ‘শব্দ’ এক নয়। একমট ভাষায় অনয ভাষার মকেু শকব্দর র্যর্হার োককত পাকর। 

তাকত ভাষার পমরর্তবন হয় না র্রং একত ভাষার িাধুিব ও থসৌন্দিব র্ৃমি পায়। থকান ভাষায় 

মর্কেশী শব্দ র্যর্হৃত হকয় তা ঐ ভাষায় আত্নীকৃত হকয় সংমিষ্ট ভাষায় অিভূবি হকয় িায়। 

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন কুরআ’থনর মর্মভন্ন আয়াকত র্কলকেন, করুআ’ন ‘আরমর্ ভাষায়’ 

নামিল ককরকেন, মকন্তু র্কলনমন ‘আরমর্ শকব্দ’ নামিল ককরকেন। আরর্গর্ থি ভাষায় কো 

র্কলন, তাই হকলা আরমর্ ভাষা। আল করুআ’ন আরর্কের ভাষায় তো আরমর্ ভাষায় 

নামিল হকয়কে। তাোড়া অনারমর্ শব্দগুকলা আরর্কের িাকঝ প্রচমলত মেল। তাই একমেকক 

আল্লাহ কুরআ’নকক সহকতার কনয এগুকলা র্যর্হার ককরকেন। অনযমেকক থোট্ট একমট সূরার 

                                                             
1 আল করুআ’ন, ১২: ০২  

2 আল করুআ’ন, ৩৯: ২৮  

3 আল করুআ’ন, ২৬: ১৯২-১৯৫  
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িকতা সূরা রচনা করার প্রমত চযাকলঞ্জ েকুড় মেকয়কেন এর্ং একত িানুকষর অক্ষিতার মেককও 

ইমিত ককরকেন।  

পমর্ত্র কুরআ’থন অনারমর্ শকব্দর র্যর্হার মনকয় রহসয উেঘাটকনর িাত্রা থেকি থনই। 

এ মনকয় িুফাসমসরীকন থকরাি ও অনযানয ‘আকলিগর্ গকর্ষর্ার দ্বার উকমাচন ককরকেন। 

থসই সাকে মর্ষয়মট অমত গুরুত্বপূর্ব মর্ধায় আমিও কুরআ’থন উকল্লমখত অনারমর্ শব্দগুকলা 

মনকয় আরও এক ধাপ মর্কিষর্ ককরমে।   

কুরআ’থনর আরমর্-অনারমর্ শকব্দর মিল ও সােৃশয, শকব্দর উচ্চারর্ সােৃশয, শকব্দর 

সুর ও তাল, র্াককযর থশষ শকব্দর িকধয অপরূ্ব মিল ইতযামে এতই তাৎপিবপূর্ব থি, এগুকলার 

র্যাখযা-মর্কিষর্, তাফসীর, গকর্ষর্া চলকত োককর্। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  َْولَو 

هُ  َواْلبَْحرُ  أَْقََلم   َشَجَرة   ِمن اْْلَْرضِ  فِي أَنََّما ا أَْبُحر   َسْبَعةُ  بَْعِدهِ  ِمن يَُمدُّ ِ  َكلَِماتُ  نَفَِدتْ  مَّ َ  إِنَّ ۗ   ّللاَّ  ّللاَّ

َحِكيم   َعِزيز    “আর পৃমের্ীর সিস্ত র্ৃক্ষ িমে কলি হয় ও সিস্ত সিুদ্র হয় কামল এর্ং এর 

সাকে আরও সাত সিুদ্র িুি হয় তর্ওু আল্লাহ’র র্ার্ীর র্যাখযা মলখা থশষ হকর্ না। মনশ্চয়ই 

আল্লাহ পরাক্রিশালী, প্রজ্ঞািয়”।
4   

কুরআ’থন মর্েযিান অনারমর্ শব্দগুকলা এতই তাৎপকিব থঘরা থি, িুকগ িকুগ আকলি 

সিাক এগুকলার অিমনবমহত রহসয-িিবােব উেঘাটকন তাাঁকের থচষ্টা অর্যাহত থরকখকেন। 

‘আকলিকের এই গকর্ষর্ার থপ্ররর্ায় উদু্বি হকয় আমি আরও মকে ুমর্ষয় থিিনেঃ কুরআ’থন 

র্যর্হৃত অনারমর্ শব্দগুকলা থকান ভাষায় মর্েযিান, কীভাকর্ আরমর্ ভাষায় আসকলা, আরমর্ 

ভাষার সাকে ঐ ভাষার সমৃ্পিতা কী, থকন কুরআ’থন উকল্লখ করা হকলা ইতযামে অকনক 

মর্ষয় আিার গকর্ষর্ায় উকল্লখ ককর আল কুরআ’নকক র্ুঝার থক্ষকত্র আরও সহক ও 

আকষবর্ীয় ককর থতালার উকেকশয আিার এই প্রকচষ্টা।  

কুরআ’নুল কারীকি শুধু িুসমলিকের কনয থহোয়াত গ্রন্থ নয় র্রং থগাটা িানর্কামতর 

কনযই থহোয়াত গ্রন্থ। এমট পড়া, অধযয়ন করা, কানা সকল িানুকষরই অমধকার আকে। িা 

আল্লাহ তা‘য়ালা কুরআ’থন উকল্লখ ককরকেন এভাকর্ থি,  ُاْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشهْر 

ل لنَّاسِ  هًُدى  “রািাোন হকলা থসই িাস থি িাকস কুরআ’নকক নামিল করা হকয়কে িানর্ 

কামতর থহোয়াতস্বরূপ”।
5 

কুরআ’থন থর্শ মকেু অনারমর্ শব্দ মর্েযিান। এগুকলা সাধারর্ত মসমরয়াক, মহব্রু, 

ফারমস, ইমেওমপক, মগ্রক, তুমকব, মকর্মত, নর্তাঈ ও অনযানয ভাষা থেকক একসকে। উোহরর্ 

স্বরূপ র্লা িায়, কুরআ’থন উমল্লমখত طور শব্দমট মসমরয়াক, إبراِهيم মহব্রু, زنجبيَل ফারমস, 

                                                             
4 আল করুআ’ন, ৩১: ২৭ 

5 আল করুআ’ন, ০২:১৮৫  
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اب  মকর্মত থেকক مزجاة তুমকব ভাষা এর্ং غس اق ,মগ্রক قسط ,নর্তাঈ عبدت   ,ইমেওমপক أو 

আগত।    

পমর্ত্র কুরআ’থন র্যর্হৃত অনারমর্ শব্দ ভাণ্ডাকরর জ্ঞান শুধু এক থেমর্র ‘আকলি ও 

োত্র সিাককর িাকঝই সীিার্ি। মর্কশষ ককর গুমট ককয়ক িাদ্রাসা ও মর্শ্বমর্েযালকয় এগুকলার 

চচবা করা হয়। করুআ’থন র্যর্হৃত অনারমর্ শব্দ ভাণ্ডাকরর চচবা শুধু উপকরামল্লমখত সািানয 

পমরমধকত মর্েযিান োকা থিাকটই কািয নয়। িানুকষর জ্ঞাকনর চামহো ও প্রকয়াকনীয়তার 

আকলাকক ‘আকলি সিাক কুরআ’থন িতই গকর্ষর্ায় িগ্ন হয় ততই নতুনত্ব ও অকানা 

অকনক তেয থর্মরকয় আকস। মর্কশষ ককর র্তবিান আধুমনক িুকগ করুআ’ থনর মর্মভন্ন মর্ষকয় 

গকর্ষর্ার পাশাপামশ আরমর্-অনারমর্ শকব্দর গকর্ষর্া জ্ঞাকনর পমরমধকক আরও ত্বরামিত ও 

আকষবর্ীয় ককরকে। কুরআ’থন র্যর্হৃত অনারমর্ শব্দ ভাণ্ডাকরর মর্ষকয় আিার এই গকর্ষর্া 

িাদ্রাসা, মর্শ্বমর্েযালকয়র পমরমধসহ অনযানয থক্ষকত্র থিিনেঃ িারা কুরআ’ন মনকয় গকর্ষর্া, 

মচিা করকত চায় তাকের মনকট সহকভাকর্ উপস্থাপকনর অক্লাি প্রকচষ্টা ককরমে।   

গকর্ষর্ার অমভসন্দকভবর প্রেি অধযাকয় আল কুরআ’থনর সংমক্ষপ্ত পমরচয়, করুআ’ন 

সংকলকনর ইমতহাস, কুরআ’থনর ভাষাগত ও সামহমতযক িান, কুরআ’থনর ভাষা ও মর্জ্ঞাকনর 

গকর্ষর্ার িাকঝ আশ্চিব সািঞ্জসয এর্ং মকে ু উোহরর্, কুরআ’থনর গুরুত্ব ও িিবাো, 

কুরআ’থন শব্দ ও র্াকযমর্নযাকসর অকলৌমককতা ইতযামে মর্ষয়গুকলা স্থান থপকয়কে।  

দ্বিতীয় অধযাকয় আরদ্বি ভাষার উৎপদ্বি ও ক্রমদ্বিকাশ এিং গুরুত্ব, আরদ্বি ভাষায় 

কুরআ’ন নাদ্বিললর কারণ, কুরআ’নন িদ্বণিত আরদ্বি-অনারদ্বি শব্দ দ্বিনযাস, আরদ্বি ভাষায় 

অনারদ্বি শলব্দর প্রলিলশর সংদ্বিপ্ত ইদ্বতহাস, কুরআ’ন নাদ্বিললর পলূিি আরদ্বি ভাষায় িযিহার, 

খলি ‘ঊসমানীলত কুরআ’ন দ্বলখার কারণ, কুরআ’নন গদ্য-পলদ্যর সমন্বয়, অনারদ্বি ভাষার 

উপর কুরআ’ননর প্রভাি, আল কুরআ’নন অনারদ্বি নিসি ভাষা দ্বিদ্যমান, আরদ্বি ভাষার 

সালে এগুললার সমৃ্পক্ততার কারণ এিং আরদ্বি  ভাষায় এগুললার িযিহার ইতযাদ্বদ্ 

দ্বিষয়গুললা আললাচনা করা হলয়লে।  

ততৃীয় অধযাকয় আল কুরআ’থন মর্েযিান অনারমর্ শব্দগুকলার র্র্বনা ও শামব্দক 

মর্কিষর্, শব্দমট থি ভাষা থেকক একসকে থস ভাষাসিূকহর সংমক্ষপ্ত পমরমচমত, প্রকতযক 

অনারমর্ শকব্দর সংমক্ষপ্ত আকলাচনা, িানমচত্রমভমিক উি ভাষাভাষী অঞ্চল র্া থেকশর 

অর্স্থান।  

চতুেি অধযাকয় অনারদ্বি শব্দ, শলব্দর অেি, নি ভাষা নেলক এলসলে, নি সূরায় 

দ্বিদ্যমান ও আয়াত নাম্বার, শব্দদ্বি করুআ’নন িতিার এলসলে ইতযাদ্বদ্ েক আকালর উলেখ 

করা হলয়লে।  
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গকর্ষর্ার থক্ষকত্র র্র্বনািূলক ও মর্কিষর্িূলক পিমত প্রকয়াকগর িাধযকি নর্য 

অকানা মর্ষয়গুকলা কানকত থচষ্টা করা হকয়কে। ঊলািাকয় থকরাকির থরকখ িাওয়া 

গকর্ষর্ালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার অধযয়ন ককর এর্ং গকর্ষর্ার থক্ষকত্র প্রচমলত রীমত-নীমত অনুসরর্ 

ককর এ গকর্ষর্ামট সর্ব িহকল গ্রহর্কিাগযতা লাকভ মর্মভন্ন তাফসীর গ্রন্থ, হােীস শাস্ত্র, আরমর্ 

প্রাচীন কমর্তা, আরমর্ গেয ও পেয সামহতয, আল কুরআ’থন র্যর্হৃত অনারমর্  শব্দ সংক্রাি 

মলমখত আরর্য-অনারর্য ‘আকলিকের থলখা মর্মভন্ন মকতার্, কানবাল ইতযামে থেকক তেয 

সংগ্রহ করা হকয়কে। একত উপস্থামপত র্ির্য পরর্তবী গকর্ষককের মচিার পেকক আরও 

উম্মুি করকর্, ইন শা আল্লাহ। (আল্লাহ’ই অমধক জ্ঞাত ।  
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প্রথম অধ্যায়  
 

মর্ষয়র্স্তু পৃষ্ঠা নং 

আল কুরআ’থনর সংমক্ষপ্ত পমরচয়  ৬  

কুরআ’ন সংকলকনর ইমতহাস  ৯   

রাসূলুল্লাহ  -এর িুকগ কুরআ’ন সংকলন ৯  

হিরত আরু্ র্কর  -এর িুকগ কুরআ’ন সংকলন ১১  

হিরত ‘ঊসিান  -এর িুকগ কুরআ’ন সংকলন ১২  

কুরআ’থনর ভাষাগত ও সামহমতযক িান  ১৩  

কুরআ’থনর ভাষা ও মর্জ্ঞাকনর গকর্ষর্ার িাকঝ আশ্চিব সািঞ্জসয  ১৫  

কুরআ’থনর গুরুত্ব ও িিবাো  ১৭  

কুরআ’থন শব্দ ও র্াকযমর্নযাকসর অকলৌমককতা    ১৯  
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আল কুরআ’থনর সংমক্ষপ্ত পমরচয়েঃ  

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন েয়ািয় আল্লাহ তা‘য়ালা’র পক্ষ থেকক নামিলকৃত একমট কীর্ন 

মর্ধান। অন্ধকার থেকক আকলার মেকক পে প্রেশবন করকত েীঘব ২৩ র্েকর এই করুআ’ন 

রহিত স্বরূপ অর্তীর্ব করা হয়। কুরআ’থনর প্রকতযকমট অক্ষর, শব্দ, র্াকয, অেব ও র্যাখযার 

শশমিক থসৌন্দিবতা এর্ং র্াস্তর্ সিযতা সমতযই সর্াইকক অমভভূত ককর। ‘আকলিগর্ 

কুরআ’থনর পমরচয় র্যি ককরন এভাকর্ থি,  

المنقول بالتواتر، المتعبد بتَلوته،  "هو كَلم ّللا تعالى المنزل على النبي محمد 

 ".المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس

“কুরআ’ন িহান আল্লাহ’র কো, িা নর্ী িুহাম্মাে  -এর উপর নামিল হকয়কে। িা 

ধারার্ামহকভাকর্ আিাকের কাকে একসকে। িার  থতলাওয়াকতর িাধযকি ‘ইর্ােত করা হয়। 

এমট প্রেি সূরা ‘আল ফামতহা’ থেকক শুরু ককর থশষ সূরা ‘আন নাস’ পিবি পমর্ত্র 

গ্রন্থগুকলাকত মলমপর্ি”।6  

কুরআ’থনর থর্শ মকেু নাি আকে। িা থখাে কুরআ’থনই আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন উকল্লখ 

ককরকেন। থিিনেঃ  فرقان  (ফুরক্বানেঃ সতয-মিেযা পােবকযকারী , ذكر (মিকরেঃ স্মরর্ , هدى 

(হুোেঃ থহোয়াত, পেমনকেবশ , نور (নরূেঃ আকলা , شفاء (মশফােঃ আকরাগয , حكيم (হাকীিেঃ 

প্রজ্ঞাপূর্ব , موعظة (িাউ‘ইিাহেঃ উপকেশ , كتاب (মকতার্েঃ র্ই  ইতযামে।  

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থনর পমরচয় মর্মভন্নভাকর্ আল্লাহ মনককই কুরআ’থন উকল্লখ ককরকেন। 

মনকে মকে ুপমরচয় সংকক্ষকপ উকল্লখ করা হকলােঃ  

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন মনককই কুরআ’থন কারীি নামিল ককরকেন। আল্লাহ র্কলনেঃ  

َل الِْكتَاَب بِاْلَحق    َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِي اْلِكتَاِب لَفِي ِشقَاق  بَِعيد  } َ نَزَّ لَِك بِأَنَّ ّللاَّ   {َذ 

“এসর্ মকেইু ঘটার কারর্ হকে এই থি, আল্লাহ থতা িোেব সতয অনুিায়ী মকতার্ নামিল 

ককরমেকলন মকন্তু িারা মকতাকর্ িতমর্করাধ উদ্ভার্ন ককরকে তারা মনকককের মর্করাকধর থক্ষকত্র 

সতয থেকক অকনক েূকর চকল মগকয়কে”।7  

                                                             
6 আস সাইকয়যে ইসিাঈল ‘আলী সুলাইিান, আল রু্রহান ‘আলা ই‘কামিল করুআ’ন, (কায়করা, আল 

িাকতারু্ল িাসরী আল হােীস, ২০১৪ খ্রী. , পৃ. ০৯  

7 আল করুআ’ন, ০২:১৭৬  
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َماَواِت اْلُعلَىَما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن لِتَْشقَى  إَِّلَّ } ْن َخلََق اْْلَْرَض َوالسَّ مَّ  {تَْذِكَرةً ل َمن يَْخَشى  تَنِزيًَل م 

“আপমন কষ্ট-কক্লকশ পমতত হন- এ কনয আিরা আপনার প্রমত করুআ’ন নামিল কমরমন। এ 

থতা একমট উপকেশ এিন প্রকতযক র্যমির কনয থি ভয় ককর। থি সিা পমৃের্ী ও সুউচ্চ 

আকাশিন্ডলী সৃমষ্ট ককরকেন তাাঁর পক্ষ থেকক এমট নামিলকৃত”।8  

কুরআ’ন পমৃের্ীকত নামিকলর আকগ লাওকহ িাহফুকি সংরমক্ষত মেল। আল্লাহ সংর্াে 

মেকেনেঃ  

ْحفُوظ  } ِجيد  . فِي لَْوح  مَّ   {بَْل هَُو قُْرآن  مَّ

“(থতািার মিেযা আকরাপ করায় এ কুরআ’থনর মকে ুআকস িায় না  র্রং এ করুআ’ন উন্নত 

িিবাো সম্পন্ন, সংরমক্ষত ফলকক মলমপর্ি”।9  

পমর্ত্র করুআ’ন নামিল হকয়কে রাসূলুল্লাহ িুহাম্মাে  -এর উপর। আল্লাহ ইরশাে করকেনেঃ  

لَ  بَِما َوآَمنُوا{ د   َعلَى   نُز  ب ِهمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوهُوَ  ُمَحمَّ  }رَّ

“এর্ং িুহাম্মাে  -এর প্রমত িা (কুরআ’ন  নামিল করা হকয়কে তার উপর ঈিান একনকে 

র্স্তুত তা থতা তাকের রকর্র পক্ষ থেকক নামিলকৃত অকাটয সতয কো”।10  

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى  َعْبِدِه لِيَُكوَن لِلَْعالَِميَن نَِذيًرا{  } تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

“র্ড়ই র্রকত সম্পন্ন মতমন মিমন এ ফরুকান (কুরআ’ন  তাাঁর র্ান্দার ওপর নামিল 

ককরকেন।  িাকত থস সারা মর্শ্বর্াসীর কনয সতকবকারী হয়”।11 

কুরআ’থন কারীি পমর্ত্র রিকান িাকস অর্তীর্ব হয়। আল্লাহ র্কলনেঃ  

  }لَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا{

“রিিাকনর িাস,  এ িাকসই কুরআ’ন নামিল করা হকয়কে”।12 

                                                             
8 আল করুআ’ন, ২০:০২-০৪  
9 আল করুআ’ন, ৮৫:২১-২২  
10 আল করুআ’ন, ৪৭:০২  
11 আল করুআ’ন, ২৫:০১  
12 আল করুআ’ন, ০২:১৮৫   
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পমর্ত্র কুরআ’ন নামিল হকয়কে ক্বেকরর রামত্রকত (িিবাোপূর্ব রাত  নামিল ককরকেন। আল্লাহ 

কানাকেন থি,  

  }لْنَاهُ فِي لَيْلَِة اْلقَْدرِ إِنَّا أَنزَ {

“আমি এ (কুরআ’ন  নামিল ককরমে িিবাোপূর্ব রাকত”।13 

িানর্ কামতকক অন্ধকারােন্ন কীর্ন থেকক থর্র ককর আকলাকিয় কীর্কন আনার কনযই 

েয়ািয় আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন কুরআ’ন িানুকষর কীর্ন মর্ধান মহকসকর্ অর্তীর্ব 

ককরকেন। আল্লাহ র্লকেনেঃ   

الۚر ِكتَاب  أَنَزلْنَاهُ إِلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َرب ِهْم إِلَى  ِصَراِط {

 }اْلَعِزيِز الَْحِميدِ 

“আমলফ লাি রা, থহ িুহাম্মাে ! এই মকতার্ আিরা থতািার প্রমত নামিল ককরমে,  িাকত 

ককর তুমি থলাককেরকক অন্ধকার থেকক থর্র ককর আকলার িকধয মনকয় আকসা তাকের রকর্র 

প্রেি সুকিাগ ও সািকেবর মভমিকত। এিন এক আল্লাহর পকে মিমন িহাপরাক্রিশালী ও 

আপন প্রশংমসত”।14 

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন িানার ফায়ো ও উপকামরতা সম্পককব আল্লাহ তা‘য়ালা র্কলনেঃ  

 }لَيِْهْم َوََّل هُْم يَْحَزنُونَ فََمن تَبَِع هَُداَي فَََل َخْوف  عَ {

“তখন িারা আিার থসই থহোয়াকতর (কুরআ’থনর  অনুসরর্ করকর্ তাকের কনয োককর্ 

না থকান ভয়, দেঃখ-থর্েনা”।15 

এক কোয় িানুকষর কীর্কনর শুরু থেকক মনকয় থশষ পিবি প্রকতযকমট কাককর কনয িহাগ্রন্থ 

আল কুরআ’ন একমট সার্বকনীন সংমর্ধান। একত িহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

প্রকয়াকনীয় প্রকতযকটা মর্ষয় সুমনপুর্ভাকর্ র্র্বনা ককরকেন। আল্লাহ র্লকেনেঃ  

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا ل ُكل  َشْيء  َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى  لِْلُمْسلِِمينَ {  }َونَزَّ

                                                             
13 আল করুআ’ন, ৯৭:০১    
14 আল করুআ’ন, ১৪:০১    
15 আল করুআ’ন, ০২:৩৮ 
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“এর্ং আিরা আপনার প্রমত এ মকতার্ নামিল ককরমে,  িা প্রমতমট মর্ষকয়র স্পষ্ট র্র্বনা 

সম্বমলত এর্ং িা সমিক পেমনকেবশনা,  রহিত ও একমট সুসংর্াে িুসমলিকের কনয”।16  

ِكن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكل  َشْيء  َوهًُدى َوَرْحَمةً { َما َكاَن َحِديثًا يُْفتََرى  َولَ 

 }ل قَْوم  يُْؤِمنُونَ 

“কুরআ’থন এ িা মকেু র্র্বনা করা হকে এগুকলা র্াকনায়াট কো নয় র্রং এগুকলা ইকতাপকূর্ব 

একস িাওয়া মকতার্গুকলাকত র্মর্বত সকতযর সিেবন এর্ং সর্মকেরু মর্শে মর্র্রর্। আর 

ঈিানোরকের কনয থহোয়াত ও রহিত”।17 

 

কুরআ’ন সংকলকনর ইমতহাসেঃ  

সর্বকশষ আসিানী গ্রন্থ কুরআ’থন কারীি দমনয়াকত সর্টা একসাকে নামিল করা হয়মন। 

িানর্কামতর প্রকয়াকনানুসাকর েীঘব ২৩ র্েকর একটু একটু ককর নামিল করা হয়। নামিল 

করার পর আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন মনককই তার সংরক্ষকর্র োময়ত্ব থনন। িার ফকল আক 

পিবি কুরআ’থনর একটা অক্ষর থতা েূকরর কো একটা নুকতাও পমরর্তবন-পমরর্ধবন হয়মন, 

হকে না, হকর্ও না। আল্লাহ র্কলনেঃ  

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ } ْلنَا الذ   {إِنَّا نَْحُن نَزَّ

“মনশ্চয়ই আিরাই করুআ’ন অর্তীর্ব ককরমে এর্ং আিরা অর্শযই তার সংরক্ষক”।18  

রাসূলুল্লাহ  -এর িুগ থেকক শুরু ককর ‘ঊসিান  -এর িুগ পিবি িহাগ্রন্থ আল 

কুরআ’ন মর্মভন্নভাকর্ সংকমলত হয়। মনকে তা ধারার্ামহকভাকর্ র্র্বনা করা হকলােঃ  

 

  রাসূলুল্লাহ  -এর িুকগ কুরআ’ন সংকলনেঃ  

আয়াত নামিল হর্ার পর রাসূল  সাহার্াকয় থকরািকের থহফিসহ তোনুিায়ী আিল 

করকতও উৎসাহ মেকতন। এিনমক সাহার্াকয় থকরািগর্ও আগ্রহভকর তা করকতন। শুধু তাই 

                                                             
16 আল করুআ’ন, ১৬:৮৯ 
17 আল করুআ’ন, ১২:১১১  
18 আল করুআ’ন, ১৫:০৯  
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নয়, কুরআ’থন কারীিকক মনকককের কীর্কনর সর্কচকয় িহািূলযর্ান থহোয়াকতর র্ামতঘর 

িকন করকতন। ধীকর ধীকর কুরআ’থনর সাহার্ী হাকফিকের সংখযা উিকরাির র্ৃমি থপকত 

লাগল। তখনকার সিকয় থলখার পিমত এর্ং উপকরর্ও মেল মভন্ন। হােীস থেকক এর প্রিার্ 

পাওয়া িায়। থিিনেঃ  

এক. হিরত িাকয়ে মর্ন সামর্ত  ওহী মলখার মর্মভন্ন উপকরর্ সম্বকন্ধ র্কলনেঃ  

قَاعِ  ِمنَ  أَْجَمُعهُ  اْلقُْرآنَ  فَتَتَبَّْعتُ   .َوالُْعُسبِ  َواْلَْكتَافِ  الر 

“র্তবিান সিকয়র িকতা কাগককর প্রচলন না োকায় থস সিয় কুরআ’থনর আয়াতগুকলা 

পােকরর উপর, চািড়ায়, থখকুকরর ডালায়, র্াাঁকশর চমটকত, গাকের পাতায়, পশুর হাকড় 

ইতযামেকত মলখা হকতা”।19  

ওহী থলখার পিমত, উপকরর্, অর্স্থা ইতযামে সম্বকন্ধ হিরত িাকয়ে মর্ন সামর্ত  আরও 

র্কলনেঃ  

 خذتهأ الوحي عليه نزل إذا وكان وسلم، عليه ّللا صلى ّللا لرسول الوحي أكتب كنت

َي عنه، عرقاً  وعرق شديدة، برحاء  طعةبق عليه أدخل فكنت شديداً مثل الجمان، ثم ُسر 

علي، فما أفرغ حتى تكاد ِرجلي تنكسر من ثقل  يملي وهو فأكتب كسرة، أو الكتف،

 انك فإن فأقرؤه، "اقرأ"،: قال فرغت فإذا القرآن حتى أقول: َّل أمشي على ِرجلي أبدا،

  .الناس إلى به أخرج ثم أقامه، سقط فيه

“আমি রাসূল  -এর কনয ওহী মলমপর্ি করতাি। িখন তাাঁর উপর ওহী নামিল হকতা 

তখন তাাঁর থেহ থিার্ারক ঘিবাি হকয় থিত। পমর্ত্র থেকহ ঘাকির থফাাঁটা িুিার োনার িকতা 

টলিল করকতা। িখন এ অর্স্থা থশষ হকয় থিত তখন আমি দম্বার চওড়া, হাড় অের্া মলখা 

িায় এিন র্স্তু মনকয় হামকর হতাি। আমি মলখকত োকতাি আর মতমন মলখাকত োককতন। 

এিনমক িখন আমি থলখা থশষ করতাি তখন কুরআ’ন মলখার কারকর্ আিার কাকে এিন 

িকন হকতা থিন আিার পা থভকি িাকর্ এর্ং আমি কখনও আিার পাকয়র উপর চলকত 

পারকর্া না। থলখা সিাপ্ত হকল মতমন র্লকতনেঃ ‘পড়’। আমি তখন পকড় শুনাতাি। আমি 

থকাকনা ভুল করকল মতমন তা শুধকর মেকতন। তারপর থসটাকক িানুকষর সািকন মনকয় 

আসতাি”।20  

                                                             
19 আিু ‘আবু্দোহ মুহাম্মাদ্ দ্বিন ইসমাঈল দ্বিন ইিরাহীম আল িুখারী, সহীহ আল িুখারী, (কায়লরা, মাকতািাহ 

ইিনু তাইদ্বময়যাহ, ২০০৯ খ্রী.), হাদ্ীস নং. ৪৬৭৯, পৃ. ৫৫৭    
20 হালেজ আিুল কালসম সুলায়মান দ্বিন আহমাদ্ আত তািারানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ১৪২  
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দই. হিরত ‘ঊসিান  র্কলনেঃ  

 فكان العدد، ذوات السور من عليه ينزل وهو الزمان، عليه يأتي مما  ّللا رسول كان

 لسورةا في اآليات هؤَّلء "ضعوا فيقول: يكتب، كان من بعض دعا الشيء عليه نزل إذا

 سورةال في اآلية هذه "ضعوا فيقول: اآلية، عليه نزلت وإذا وكذا" كذا فيها يذكر التي

 . وكذا كذا فيها يذكر التي

“িখন রাসূল  -এর উপর করুআ’নুল কারীকির থকাকনা অংশ অর্তীর্ব হকতা তখন মতমন 

ওহী থলখককের কাউকক থডকক র্লকতন, অিুক আয়াত র্া সূরামট অিুক আয়াত র্া সূরার 

আকগ-পকর শামিল ককরা িাকত এই মর্ষকয়র র্র্বনা আকে”।21  

 

  হিরত আরু্ র্কর  -এর িুকগ কুরআ’ন সংকলনেঃ  

দেঃখকনক হকলও সতয থি, নর্ী কারীি  িাকঝ িকধয মর্মভন্ন অঞ্চকল ৭০ (সির  কন ককর 

কুরআ’ন প্রমশক্ষক সাহার্ী করুআ’ন মশক্ষা থেয়ার কনয থপ্ররর্ করকতন। এিনমক উনারা 

শাহাোতও রর্র্ ককরকেন। থিিনেঃ “গািওয়াকয় মর্’থর িা‘ঊনা”র সিয় ৭০ (সির  কন 

ক্বারী সাহার্ী শহীে হকয়মেকলন।22 রাসূল  -এর ওফাকতর পর ‘ইয়ািাহা’র িকুি প্রায় ৭০ 

(সির  কন সাহার্ী শাহাোৎ র্রর্ ককরমেকলন।23    

‘ইয়ািাহা’র িুকির পর এিন িিবামিক অর্স্থা থেকখ হিরত ‘উির  থক কুরআ’ন 

সংকলকনর পরািশব থেন। এর আকরা মকেু কারর্ এও মেল থি, সাহািীলদ্র এলককজলনর 

কালে কুরআ’ননর এলককিা অংশ দ্বিদ্বভন্ন িস্তুর উপর অসমূ্পণিভালি দ্বলখা দ্বেল এিং হালেজ 

সাহািীলদ্র মৃতুযর পর করুআ’ননর একিা দ্বিশাল অংশ দ্বিলীন হিার আশঙ্কা দ্বেল। অতঃপর 

হিরত িালয়দ্ দ্বিন সাদ্বিত  -এর থনতৃকত্ব একমট কমিমট গিন ককর কুরআ’ন সংকলকনর 

কনয মনকেবশ প্রোন ককরন এর্ং সাহার্ীকের কাকে োকা আয়াতাংশগুকলা একমত্রত করকত 

োককন। থলখা সম্পন্ন হকল তা সাহার্ীকের সািকন থপশ ককর সতযতা িাচাই করকতন। 

                                                             
21 মুহাম্মাদ্ দ্বিন ঈসা দ্বিন সূরাহ আিু ঈসা আত দ্বতরদ্বমিী, আল জালম‘ঊস সহীহ সুনানুত দ্বতরদ্বমিী, (কায়লরা, 

িার ইিনুল জাওিী, ২০১১ খ্রী.), হাদ্ীস নং. ৩০৮৬, পৃ. ৪৭০; সুলায়মান দ্বিন আল আশ‘আস আিু দ্াউদ্ 

আল দ্বসদ্বজস্তানী, সুনানু আদ্বি দ্াউদ্, (কায়লরা, িার ইিনুল জাওিী, ২০১১ খ্রী.), হাদ্ীস নং. ৭৮৬, পৃ. ৯৯  
22 ঈমাদুদ্দীন আিুল দ্বেদ্া ইসমাঈল দ্বিন কােীর আল করুাশী আদ্ দ্ালমশকী, আল নিদ্ায়াহ ওয়ান ননহায়াহ, 

(কায়লরা, িার ইিদ্বনল জাওিী, ২০০৯ খ্রী.), খ. ৪েি, পৃ. ৬৯-৭০ 

23 িদ্রুদ্দীন আিু মুহাম্মাদ্ মাহমুদ্ দ্বিন আহমাদ্ আল ‘আইনী, ‘ঊমদ্াতুল ক্বারী শারলহ সহীহ আল িুখারী, 

(বিরুত, দ্ারুল কুতুি আল ‘ঈলদ্বময়যাহ, ২০০১ খ্রী.), খ. ১৭ তম, পৃ. ২১৯  
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সর্কশকষ নিীরমর্হীন সতকবতার সাকে পমর্ত্র কুরআ’ন একমট মলমপর্ি কমপ মহকসকর্ শতমর 

করা হয়।24  

কুরআ’ন সংরক্ষকর্র র্যপাকর ইর্কন হাকার আল ‘ আসক্বালানী (রমহিাহুল্লাহ  র্কলনেঃ  

بعد عمر في خَلفة عثمان، إلى أن شرع عثمان في كتابة المصحف وإنما كان ذلك "

عند حفصة ْلنها كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له 

 لك".طلب ذ

“সংকদ্বলত ঐ কদ্বপগুললা মৃতযু পিিন্ত হিরত আর্ু র্কর  -এর মনকটই মেল। তাাঁর 

ইকিকাকলর পর হিরত ‘উির  তা সংরক্ষর্ ককরন। হিরত ‘উির  শাহাোৎ র্রর্ 

করকল তাাঁর ওসীয়ত অনুিায়ী থসগুকলাকক উম্মুল িু’মিনীন হিরত হাফসা  -এর মনকট 

রাখা হয়”।25   

 

  হিরত ‘ঊসিান  -এর িুকগ কুরআ’ন সংকলনেঃ  

ইসলাকির প্রচার ও প্রসারতা আরর্য ভু-খকন্ডর র্ামহকরও র্ৃমি থপকত লাগল। মভন্ন অঞ্চল, 

মভন্ন ভাষাভাষী, মভন্ন সাংস্কৃমতক িনা িানুষকন েকল েকল ইসলাকির োয়াতকল অর্স্থান 

করকত লাগল। থেখা থগল থি, িমেও নও-িুসমলিগর্ সাহার্াকয় থকরািকের কাে থেককই 

কুরআ’ন মশখকে তর্ওু উপকরাি মভন্নতার কারকর্ অকনক অপূর্বতা থেকক িায়, ভুল 

উচ্চারকর্ ভুল অেব পমরলমক্ষত হয়। িার অনযতি আকরকমট কারর্ এও মেল থি, কুরআ’ন 

থি ০৭ (সাত  থকরাত পিমতকত নামিল হকয়মেল থসগুকলা তখনও পুকরাপুমর প্রমসমি লাভ 

ককরমন।  

হিরত ‘ঊসিান  এই মর্পকের আশঙ্কা করকত থপকর উম্মুল িু’মিনীন হিরত হাফসা  

থেকক সর্গুকলা কমপ একন মনভবরকিাগয একমট িুসহাফ (কমপ  শতমর ককরন। প্রমসি আকে 

থি, হিরত ‘ঊসিান  ০৫ (পাাঁচ মট কমপ শতমর ককরন। তকর্ আর্ু হাকতি সামকস্তানী 

(রমহিাহুল্লাহ -এর িকত থিাট কমপ শতমর করা হকয়মেল ০৭ (সাত মট। থিগুকলার িকধয ০১ 

(এক মট িক্কাকত, ০১ (এক মট িেীনায়, ০১ (এক মট মসমরয়ায়, ০১ (এক মট ইকয়কিকন, 

০১ (এক মট র্াহরাইকন, ০১ (এক মট র্সরায় সংরক্ষর্ ককর রাখা হকয়মেল এর্ং র্াে র্াকী 

                                                             
24 আল ইিাি র্েরুেীন িুহাম্মাে মর্ন ‘আবু্দল্লাহ আল িারকাশী, আল রু্রহান ফী ‘ঊলূমিল করুআ’ন, 

(কায়করা, োরুল হােীস, ২০০৬ খ্রী. , পৃ. ১৬৪-১৬৯ 

25 আল ইিাি আল হাকফক আহিাে মর্ন ‘আলী মর্ন হাকার আল ‘আসক্বালানী, ফাতহুল র্ারী মর্ শারকহ 

সহীহ আল রু্খারী, (কায়করা, োরুল হােীস, ২০০৪ খ্রী. , খ. ৯ি, পৃ. ১৯  

User
Typewriter
Dhaka University Institutional Repository 





13 
 

কমপগুকলা পুমরকয় থফকলন।26 আকব্দী থগাটা মর্কশ্ব হিরত ‘ঊসিান  -এর সংকমলত 

িুসহাফ েমড়কয় আকে।   

 

কুরআ’থনর ভাষাগত ও সামহমতযক িানেঃ  

“কুরআ’থনর ভাষাগত ও সামহমতযক িান অতযি উচ্চাকির। এর ভাষা থিিন স্বে,  থতিমন 

এর র্াকয মর্নযাসও অতযি মনখুাঁত ও অমভনর্। নর্ী করীি  িখন করুআ’ন থতলাওয়াত 

করকতন,  তখন এর ঝংকার ও সুরিাধুরী তাাঁর সিভাষীকের িন িগককক থিামহত ককর 

তুলত। তারা র্াস্তর্ভাকর্ উপলমব্ধ করত থি,  এ কালাি মকেুকতই িানুকষর পকক্ষ রচনা 

করা সম্ভন নয় তা থস আরমর্  সামহকতযর িত র্ড় পমন্ডতই থহাক না থকন। িমেও পূর্ব 

পুরুকষর অন্ধ অনুকরর্,  থগাত্রীয় অহমিকা ও সংকীর্ব স্বােবকর্াধ করুআ’নকক হক র্কল গ্রহর্ 

করার পকে তাকের কনয প্রমতর্ন্ধকতার সৃমষ্ট ককর থরকখমেল,  মকন্তু তারা এ কো 

ভাকলাভাকর্ উপলমব্ধ করত থি,  থি র্যামি থকানমেন পািশালার র্ারান্দাও িায়মন এিন 

এককন উম্মী থলাককর পকক্ষ এ ধরকনর উচ্চ অেবকনাধক কালাি রচনা ককর থপশ করা 

মকেুকতই সম্ভর্ নয়। স্বয়ং করুআ’নই একামধকর্ার আরর্কেরকক থখালাখুমল চযাকলঞ্জ 

ককরকে”।27  

িহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থনর র্যপাকর থিসর্ চযাকলঞ্জ 

ককরকেন থসগুকলা মনেরূপেঃ    

 

এক.  

ْثلِهِ  بُِسوَرة   فَأْتُوا قُلْ ۗ   اْفتََراهُ  يَقُولُونَ  أَمْ } ن اْستَطَْعتُم َمنِ  َواْدُعوا م  ِ  ُدونِ  م   {َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن ّللاَّ

“তারা মক োর্ী ককর থি,  করুআ’ন (আপনার  র্ানাকনা। আপমন র্লুন,  থতািরা িমে 

থতািাকের োর্ীকত সতযর্ােী হও,  তাহকল অিত একমট সরূা রচনা ককর মনকয় একসা। 

আর এ র্যাপাকর আল্লাহ র্যতীত িাকের সাহািয প্রকয়াকন থর্াধ কর, সাধযিত তাকেরককও 

থডকক নাও”।28   

                                                             
26 আল ইিাি আল হাকফক আহিাে মর্ন ‘আলী মর্ন হাকার আল ‘আসক্বালানী, প্রাগুি, খ. ৯ি,পৃ. ২৪-২৫ 

27 আরু্ল কালাি িুহাম্মে ইউসূফ, িহাগ্রন্থ আল থকারআন মক ও থকন?, (ঢাকা, োরুল ‘আরামর্য়যাহ 

র্াংলাকেশ, ২০১০ খ্রী. , পৃ. ২৩ 

28 আল কুরআ’ন, ১০:৩৮    
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দই.  

ْثلِهِ  ُسَور   بَِعْشرِ  فَأْتُوا قُلْ ۗ   اْفتََراهُ  يَقُولُونَ  أَمْ }  ُدونِ  نم   اْستَطَْعتُم َمنِ  َواْدُعوا ُمْفتََريَات   م 

 ِ  {َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن ّللاَّ

“তারা নামক র্কল থি,  করুআ’ন রসূল  -এর শতরী করা। আপমন র্লুন,  থতািরা িমে 

সতযর্ােী হও,  তাহকল এ ধরকনর রমচত েশমট সুরা মনকয় একসা। আর এ র্যাপাকর আল্লাহ 

র্যতীত িাকের সাহািয প্রকয়াকন থর্াধ কর সাধযিত তাকেরককও থডকক নাও”।29  

মতন.  

نسُ  اْجتََمَعتِ  لَّئِنِ  قُل} َذا بِِمثْلِ  يَأْتُوا أَن َعلَى   َواْلِجنُّ  اْْلِ  َكانَ  لَوْ وَ  بِِمْثلِهِ  يَأْتُونَ  ََّل  اْلقُْرآنِ  هَ 

 {ظَِهيًرا لِبَْعض   بَْعُضهُمْ 

“আপমন থঘাষর্া ককর মেন,  কগকতর সিগ্র িানর্ ও জ্বীন কামত মিকলও িমে এ ধরকর্র 

একখানা করুআ’ন শতরী করার থচষ্টা ককর তাহকলও তারা তা পারকর্ না। িমেও তারা এ 

র্যাপাকর পরস্পরকক সাহািয ককর”।30 

চার.  

ا َرْيب   فِي ُكنتُمْ  َوإِن} مَّ ْلنَا م  ْثلِهِ  م ن بُِسوَرة   فَأْتُوا َعْبِدنَا َعلَى   نَزَّ  نم   ُشهََداَءُكم َواْدُعوا م 

ِ  ُدونِ   {َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن ّللاَّ

“আর থি মকতার্ আমি আিার র্ান্দার (িুহাম্মাকের  উপর নামিল ককরমে,  তা আিার পক্ষ 

হকত মকনা?  এ র্যাপাকর িমে থতািাকের থকান সকন্দহ োকক তাহকল অনরুূপ একমট সরূা 

শতরী ককর মনকয় একসা। আর এ কাকক আল্লাহ োড়া থতািাকের অনযানয সাহিযকারীকেরকক 

থডকক নাও িমে থতািরা সতযর্ােী হও”।31 

                                                             
29 আল কুরআ’ন, ১১:১৩     
30 আল কুরআ’ন, ১৭:৮৮     
31 আল কুরআ’ন, ০২:২৩      
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সুতরাং িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন থি আল্লাহ’র পক্ষ থেকক নামিলকতৃ মকতার্,  তার উচ্চাকির 

সামহমতযক িান,  সুমনপুন শব্দ গিন প্রর্ালী,  অমভনর্ র্াকযমর্নযাস আর িিবস্পশবী 

সুরঝঙ্কার প্রভৃমতই তার অকাটয প্রিার্।   

 

কুরআ’থনর ভাষা ও মর্জ্ঞাকনর গকর্ষর্ার িাকঝ আশ্চিব সািঞ্জসযেঃ  

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َر أُولُو اْْلَلْبَابِ } بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكَّ  {ِكتَاب  أَنَزلْنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرك  ل يَدَّ

“এমট একমট অতযি র্রকতপূর্ব মকতার্, িা (থহ িুহাম্মাে  আমি থতািার প্রমত নামিল 

ককরমে,  িাকত এরা তার আয়াত সম্পককব মচিা-ভার্না ককর এর্ং জ্ঞানী ও মচিাশীলরা 

তা থেকক মশক্ষা থনয়”।32  

কুরআ’থনর সামহমতযক ও ভাষাগত িান অতযি উচ্চাকির ও সুমনপুন। এর প্রকতযকমট অক্ষর, 

শব্দ এর্ং র্াকয একমট আকরকমটর সাকে এত মনখুাঁতভাকর্ সাকাকনা থি, মর্জ্ঞাকনর থকান 

গকর্ষর্ায় ভুল হকল কুরআ’ন তা সুধকর মেকত সক্ষি। িানুকষর কম, িাতৃগকভব অর্স্থানকাল, 

ভুমিষ্ঠ হর্ার পর িাকয়র র্ুককর দধ পাকনর সিয়সীিা, িৃতুয; উমদ্ভে কগত, প্রার্ী কগত; 

চন্দ্র গ্রহর্-সূিব গ্রহর্, থকায়ার-ভাটা, িহাকাশ কগত; মেন-তামরখ মনধবারর্; পৃমের্ী ও রাত-

মেকনর পমরর্তবন-পমরর্ধবনসহ িার্তীয় গামর্মতক সিীকরর্; আসিান-কিীন, গ্রহ-নক্ষত্র ও 

এগুকলার সৃমষ্টর আমে-অি; আমর্ষ্কতৃ-অনামর্ষ্কতৃ প্রকতযকমট শাখা-প্রশাখার তেয, তত্ব ও ও 

ঘটনা কুরআ’থনর সাকে সািঞ্জসযপূর্ব। মনকে মকেু উোহরর্ থপশ করা হকলােঃ   

উোহরর্ নং ০১:  িানর্ সৃমষ্ট প্রমক্রয়ার ০৭মট স্তর মনকয় কুরআ’ন প্রায় ১৪৫০ র্ের পূকর্বই 

আকলাচনা ককরকে থি,  

ن ِطين  } نَساَن ِمن ُسََللَة  م  ِكين  . َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ نَا النُّْطفَةَ ثُمَّ َخلَقْ . ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََرار  مَّ

ِعظَاًما فََكَسْونَا اْلِعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا  فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً 

ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِينَ   {آَخَر ۚ فَتَبَاَرَك ّللاَّ

“আিরা িানুষকক শতরী ককরমে িামটর উপাোন থেকক, তারপর তাকক একমট সংরমক্ষত 

স্থাকন ‘থনাতফা’ (শুক্রমর্নু্দ  মহকসকর্ স্থাপন ককরমে, এরপর থসই থনাতফাকক ‘আলাকা’থত 

                                                             
32 আল কুরআ’ন, ৩৮:২৯  
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(ককাক, সংিুি মকমনস, কিাট রিমপকন্ড  পমরর্ত ককরমে, তারপর থসই ‘আলাকাকক 

‘িুেগাহ’থত (চমর্বত দ্রর্য র্া িাংসমপকন্ড  পমরর্ত ককরমে, এরপর িাংসমপকন্ড অমস্থ-পঞ্জর 

স্থাপন ককরমে। তারপর অমস্থ-পঞ্জরকক থঢকক মেকয়মে থগাশত মেকয়। তারপর তাকক োাঁড় 

ককরমে স্বতন্ত্র একমট সৃমষ্ট রূকপ। অতএর্ (কককন মনন  সকর্বািি স্রষ্টা আল্লাহ কত 

র্রকতিয়”।33
 

উোহরর্ নং ০২:  স্মমৃষ্টর প্রেিার্স্থায় পৃমের্ী, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূিব, নীহামরকা, থসৌরকগত, 

আসিান-কিীন অেবাৎ সর্মকেু মেল একসাকে কিাটর্ি। কুরআন র্হু র্ের পকূর্বই এ 

সংর্াে আিাকেরকক মেকয়কে। আল্লাহ র্কলনেঃ  

َماَواتِ َواْْلَْرَض َكانَتَا َرْتقًا فَفَتَْقنَاهَُما} َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء   ۗ    أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ

 {أَفَََل يُْؤِمنُونَ  ۗ    ُكلَّ َشْيء  َحي  

“িারা (নর্ীর কো থিকন মনকত  অস্বীকার ককরকে তারা মক মচিা ককর না থি,  এসর্ 

আকাশ ও পৃমের্ী এক সাকে মিকশ মেল,  তারপর আমি এগুকলাকক আলাো করলাি এর্ং 

পামন থেকক সৃমষ্ট করলাি প্রকতযকমট প্রার্ীকক। তারা মক (আিার এ সৃমষ্ট ক্ষিতাকক  মর্শ্বাস 

করকর্  না?”34  

মর্জ্ঞানীকের র্ির্য থি, “সূিব ধীকর ধীকর মকন্তু মনমশ্চতভাকর্ মনকভ িাকে। তারকাকের 

অকনককই এখন থপাড়া কয়লা িাত্র। মর্কশ্বর সর্বত্রই তাকপর িাত্রা ককি আসকে। পোেব 

মর্কীর্ব হকয় ধ্বংস প্রাপ্ত হকে এর্ং কিবশমি িহাশূকনয মর্লীন হকয় িাকে। ক্রকি ক্রকি মর্শ্ব 

এভাকর্ তাপ-িৃতুযর (HEAT DEATH  মেকক অগ্রসর হকে। অকনক থকামট র্ের পকর মর্শ্ব 

িখন এরূপ অর্স্থায় থপৌাঁেকর্, তখন প্রকৃমতর সিস্ত প্রমক্রয়া র্ন্ধ হকয় িাকর্”।35  

ঐগুকলার র্যপাকর আল্লাহ তা‘য়ালা থি ভমর্ষযতর্ার্ী মেকলনেঃ  

ْمُس َواْلقََمرُ . َوَخَسَف اْلقََمرُ . فَإَِذا بَِرَق اْلبََصرُ . يَْسأَُل أَيَّاَن يَْوُم اْلقِيَاَمةِ }   {َوُجِمَع الشَّ

                                                             
33 আল কুরআ’ন, ২৩:১২-১৪  
34 আল কুরআ’ন, ২১:৩০  
35 আরু্ল কালাি িুহাম্মে ইউসূফ, প্রাগুি, পৃ. ৪৮  
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“থস মককজ্ঞস ককর থি, ককর্ আসকর্ মকয়ািকতর থসমেন? অতেঃপর চকু্ষ িখন মস্থর হকয় 

িাকর্। চাাঁে আকলাহীন হকয় পড়কর্ এর্ং চাাঁে ও সূিবকক একত্র ককর একাকার ককর থেয়া 

হকর্”।36    

َرتْ }  {اْلِجبَاُل ُسي َرتْ َوإَِذا . َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ . إَِذا الشَّْمُس ُكو 

“িখন সূিব গুমটকয় থনয়া হকর্। িখন তারকাগুকলা চারমেকক মর্মক্ষপ্ত হকয় িাকর্। িখন 

পাহাড়গুকলাকক চলিান করা হকর্”।37
  

ْكَرامِ . ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَان  }  {َويَْبقَى  َوْجهُ َرب َك ُذو اْلَجََلِل َواْْلِ

“এ ভূপৃকষ্ঠর প্রমতমট মকমনসই ধ্বংস হকয় িাকর্ এর্ং থতািার িহীয়ান ও েয়ার্ান রকর্র 

সিাই অর্মশষ্ট োককর্”।38
   

 

কুরআ’থনর গুরুত্ব ও িিবাোেঃ  

কুরআ’থন কারীি হকলা সিস্ত উম্মকতর কনয মচরিন সতয একমট মকতার্, একমট সংমর্ধান, 

একমট সুপে প্রেশবক। িানুকষর র্যামিগত কীর্ন থেকক শুরু ককর রাষ্ট্রীয় কীর্ন পিবি 

প্রকতযকমট থক্ষকত্র একিাত্র মেক মনেশবন মহকসকর্ আল কুরআ’থনর গুরুত্ব ও িিবাো 

অপমরসীি। এর দ্বারা িানুষ মনকককক পমরপক্ক ককর তকুল। থসই সাকে িানুষ তার মনককর 

র্যামিত্ব, মচিা ও মর্কর্ক-মর্কর্চনাশমি পমরপূর্বভাকর্ গকড় তুলকত পাকর। এই করুআ’থনর 

িাধযকিই িানুষ পাপ-পমঙ্কলতা ও অশামির সর্মকে ুর্যমতকরকক কলুষিুি শামিিয় ও 

সম্মানকনক সিাক ও রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠা করকত সক্ষি। কুরআ’থনর গুরুত্ব ও িিবাো সম্পককব 

মনকে মকে ুকারর্ উকল্লখ করা হকলােঃ  

কারর্ নং-০১. িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন হালাল ও হারাকির (নর্ধ ও অনর্ধ -এর িকতা অমত 

গুরুত্বপূর্ব আরও অকনক মর্ষকয়র র্র্বনা অিভূবি ককরকে িা কীর্কনর প্রমতমট পরকত পরকত 

প্রকয়াকন। থিিনেঃ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم   أََّلَّ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا   َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا   وَ }  تَقْتُلُوا ََّل قُْل تََعالَْوا أَْتُل َما َحرَّ

ْن إِْمََلق    نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاهُْم   َوََّل تَقَْربُوا اْلفََواِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا  َوَما بَطََن   أَْوََّلَدُكم م 

                                                             
36 আল করুআ’ন, ৭৫:০৬-০৯    
37 আল কুরআ’ন, ৮১:০১-০৩  
38 আল করুআ’ন, ৫৫:২৬-২৭    
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اُكم بِِه لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  لُِكْم َوصَّ
ُ إَِّلَّ بِالَْحق  ۚ َذ  َم ّللاَّ ََّل تَْقَربُوا َماَل وَ . َوََّل تَْقتُلُوا النَّفَْس الَّتِي َحرَّ

هُ   َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َوالْ  ل ُف نَفًْسا ِميَزاَن بِاْلقِْسِط   ََّل نُكَ اْليَتِيِم إَِّلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى  يَبْلَُغ أَُشدَّ

اُكم لُِكْم َوصَّ
ِ أَْوفُوا ۚ َذ  َعلَُّكْم بِِه لَ  إَِّلَّ ُوْسَعهَا   َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى    َوبَِعْهِد ّللاَّ

َذا ِصَراِطي ُمْستَقِيًما فَاتَّبُِعوهُ   وَ . تََذكَُّرونَ  َق بُِكْم َعن َسبِيلِ َوأَنَّ هَ  بَُل فَتَفَرَّ َّبُِعوا السُّ ِه ۚ ََّل تَت

اُكم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  لُِكْم َوصَّ
 {َذ 

“(১৫১  থহ িুহাম্মাে ! তাকেরকক র্কলা, একসা আমি থতািাকের শুনাই থতািাকের রর্ 

থতািাকের ওপর মক মর্মধ-মনকষধ আকরাপ ককরকেন। তাাঁর সাকে কাউকক শরীক কর না। 

মপতা-িাতার সাকে সদ্বযর্হার ককরা। োমরকদ্রর ভকয় মনককর সিানকেরকক হতযা ককরা না, 

আমি থতািাকেরকক কীমর্কা মেমে এর্ং তাকেরককও থেকর্া। প্রকাকশয র্া থগাপকন অিীল 

মর্ষকয়র ধাকর কাকেও িাকর্ না। আল্লাহ থি প্রার্কক িিবাো োন ককরকেন নযায় সংগতভাকর্ 

োড়া তাকক ধ্বংস ককরা না। মতমন থতািাকের এ মর্ষয়গুকলার মনকেবশ মেকয়কেন,  সম্ভর্ত 

থতািরা থভকর্-মচকি কাক করকর্। (১৫২  আর থতািরা প্রাপ্তর্য়স্ক না হওয়া পিবি 

এতীকির সম্পকের ধাকর কাকেও থিকয়া না, তকর্ উিি পিমতকত থিকত পাকরা। ওকন ও 

পমরিাকপ পুকরাপুমর ইনসাফ ককরা, প্রকতযক র্যমির ওপর আমি ততটকুু োময়কত্বর থর্াঝা 

িতটুকু তার সািকেবর িকধয রকয়কেন। িখন কো র্কলা, নযািয কো র্কলা, চাই তা থতািার 

আত্মীয়-স্বককনর র্যাপারই থহাক না থকন। আল্লাহ অংগীকার পূর্ব ককরা। এ মর্ষয়গুকলার 

মনকেবশ আল্লাহ থতািাকের মেকয়কেন,  সম্ভর্ত থতািরা নসীহত গ্রহর্ করকর্। (১৫৩  এ 

োড়াও তাাঁর মনকেবশ হকে এই, এমটই আিার থসাকা পে। থতািরা এ পকেই চকলা এর্ং 

অনয পকে চকলা না। কারর্ তা থতািাকের তাাঁর পে থেকক সমরকয় মেন্নমভন্ন ককর থেকর্। এ 

থহোয়াত থতািাকের রর্ থতািাকেরকক মেকয়কেন,  সম্ভর্ত থতািরা র্াাঁকা পে অর্লম্বন 

করা থেকক র্াাঁচকত পারকর্”।39    

কারর্ নং-০২. িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থন আল্লাহ তা‘য়ালা জ্ঞানাকবকনর িকতা অমধক 

িিবাোপূর্ব র্যপাকর আকেশ ককরকেন। আল্লাহ র্কলন থি,  

نَساَن ِمْن َعلَق . اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم. الَِّذي َعلََّم بِاْلقَ } لَِم. اْقَرأْ بِاْسِم َرب َك الَِّذي َخلََق. َخلََق اْْلِ

نَساَن َما لَْم يَْعلَمْ   {َعلََّم اْْلِ

                                                             
39 আল করুআ’ন, ০৬:১৫১-১৫৩    
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“পড় (থহ নর্ী , থতািার রকর্র নাকি, মিমন সৃমষ্ট ককরকেন। মতমন কিাট র্াাঁধা রকির েলা 

থেকক িানুষকক সৃমষ্ট ককরকেন। পকড়া এর্ং থতািার রর্ অমধক সম্মামনত। মিমন কলকির 

সাহাকিয জ্ঞান মশমখকয়কেন। িানুষকক এিন জ্ঞান মশক্ষা মেকয়কেন,  িা থস কানকতা না”।40  

হিরত ‘আকয়শা  থেকক র্মর্বত এক হােীকস রাসূলুল্লাহ  র্কলনেঃ  

فَرِة الِكَراِم البََرَرِة، َوالَِّذي يقَرأُ القُْرآَن ويَتَتَْعتَُع   القُْرآَن َوهُو ماِهر  بِِه مَع السَّ
الَِّذي يَقَْرأُ

 .فِيِه َوهُو عليِه َشاقٌّ لَهُ أَْجران

“কুরআ’থন গভীর জ্ঞাকনর অমধকারী র্যামি োককন, মতমন (কক্বয়ািকত  নর্ীকের সিী হকর্ন। 

আর মিমন কষ্ট ককর করুআ’ন পাি ককরন মতমন মদ্বগুর্ প্রমতোন পাকর্ন”।41  

হিরত ‘উির  থেকক র্মর্বত এক হামেকস নর্ী করীি  র্কলনেঃ   

َ يَْرفَُع بِهََذا الِْكتَاِب أَْقَواًما ، َويََضُع بِِه آَخِرينَ   .إِنَّ ّللاَّ

“মনশ্চয়ই আল্লাহ এই কুরআ’থনর িাধযকি র্হু কামতকক শীকষব উিাকর্ন, আর্ার এই 

কুরআ’নই (কুরআ’নকক থেকড় থেয়ার কারকর্  অর্র্মতর মনে পিবাকয় থপৌাঁোকর্ন”।42 

 

কুরআ’থন শব্দ ও র্াকয মর্নযাকসর অকলৌমককতােঃ 

“উইমলয়াি িূর” কুরআ’থনর শব্দ ও র্াকয মর্নযাকসর অকলৌমককতা সম্বকন্ধ র্কলনেঃ 

“কুরআ’থনর সংগ্রহকারীরা কুরআ’থনর থকান অংশ, র্াকয মকংর্া শব্দ র্াে মেকয়কে এিন 

কখনও শুনা িায়মন। আর্ার কুরআ’থন এিন থকান র্াককযর সন্ধান পাওয়া িায়মন িা র্ামহর 

হকত করুআ’থন প্রকর্শ ককরকে। িমে এিন হকতা, তাহকল অর্শযই হােীকসর মকতাকর্ উহার 

উকল্লখ োককতা, িা থেকক সািানয মর্ষয়ও র্াে পকড়মন”।43  

“ককব থসল” র্কলনেঃ “মনেঃসকন্দকহ কুরআ’ন আরমর্ ভাষার সকর্বািি এর্ং দমনয়ার সর্কচকয় 

মনভবরকিাগয গ্রন্থ। থকান িানুকষর পকক্ষই এ ধরকর্র একখানা অকলৌমকক গ্রন্থ রচনা করা 

মকেুকতই সম্ভর্ নয়। কুরআ’ন িৃতকক কীমর্ত করার থচকয়ও থেষ্ঠ িু‘থকিা। এককন 

                                                             
40 আল কুরআ’ন, ৯৬:০১-০৫    
41 আরু্ল হুসাইন িুসমলি মর্ন আল হাজ্জাক, সহীহ িুসমলি, (কায়করা, িাকতার্াহ োর ইর্নুল কাউিী, 

২০১০ খ্রী. , হােীস নং. ৭৯৮, পৃ. ১৭৯  

42 আরু্ল হুসাইন িুসমলি মর্ন আল হাজ্জাক, প্রাগুি, হােীস নং. ৮১৭, পৃ. ১৮২    
43 আরু্ল কালাি িুহাম্মে ইউসূফ, প্রাগুি, পৃ. ৭৫  
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অক্ষরজ্ঞানহীন থলাক মক ককর এ ধরকর্র ত্রুমটিুি ও নমকরমর্হীন র্াকযার্লী রচনা করকত 

পাকর তা ভার্কতও আশ্চিব লাকগ”।44
  

িানর্ কীর্কনর প্রকয়াকনানুসাকর েীঘব ২৩ (কতইশ  র্েকর করুআ’থনর একককটা অংশ 

এককক সিকয় নামিল হকয়কে মিক। মকন্তু এতেসকতযও করুআ’থনর প্রকতযকটা অক্ষর, শব্দ, 

র্াকয মর্নযাকসর অকলৌমককতা, ভাষা, সামহমতযক িান, অেব, ভার্ এর্ং পূর্বাপর থিাগসাকশ 

এতই সািঞ্জসযপূর্ব থি, িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন িানর্ রমচত থকান গ্রন্থ নয়।   

 

 

  

                                                             
44 আরু্ল কালাি িুহাম্মে ইউসূফ, প্রাগুি, পৃ. ৭৫   
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আরমর্ ভাষার উৎপমি ও ক্রিমর্কাশেঃ 

পৃমের্ীর প্রাচীনতি ভাষাগুকলার অনযতি ভাষা আরমর্। আরমর্ ভাষাকক সকল ভাষার িূল 

র্কল গর্য ককরকেন অমধকাংশ ‘আকলি সিাক। তাাঁকের ভাষয িকত, “আরমর্ ভাষা 

আসিানর্াসীকের ভাষা। এই ভাষাকতই থরসালাকতর োময়ত্বপালনকারী ওহী নামিল হত 

এর্ং পরর্তবীকত তাাঁরা তা স্বীয় কামতর ভাষায় অনুর্াে করকতন”।45 তাাঁকের েলীল হকলা,  

ُسول  إَِّلَّ بِلِسَ }  {اِن قَْوِمِه لِيُبَي َن لَهُمْ َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

“আমি মনককর র্ার্ী থপৌোর্ার কনয িখনই থকান রাসূল পামিকয়মে,  থস তার মনককর 

সম্প্রোকয়রই ভাষায় র্ার্ী থপৌমেকয়কে”।46  

আরমর্ ভাষার অমস্তত্ব “‘আলকি আরওয়াহ তো রুকহর কগত”থতও পাওয়া িায়। থসখাকন 

র্নী আেকির ককোপকেন হকয়মেল আরমর্ ভাষায়। তাাঁকের স্ব পকক্ষ েলীল হকলা,  

يَّتَهُْم } َوأَْشهََدهُْم َعلَى  أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ُكْم   َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ظُهُوِرِهْم ُذر 

َذا َغافِلِينَ قَالُوا بَلَى  ۛ َشِهْدنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنَّ   {ا ُكنَّا َعْن هَ 

“আর (থহ নর্ী !  থলাককের স্মরর্ কমরকয় োও থসই সিকয়র কো িখন থতািাকের রর্ 

র্নী আেকির পৃষ্ঠকেশ থেকক তাকের র্ংশধরকের থর্র কমরকয়মেকলন এর্ং তাকেরকক তাকের 

মনকককের ওপর সাক্ষী র্ামনকয় মককজ্ঞস ককরমেকলনেঃ আমি মক থতািাকের রর্ নই?  তারা 

র্কলমেলেঃ ‘হযাাঁ অর্শযই, আিরা সাক্ষী োকলাি’। এটা আমি এ কনয ককরমেলাি িাকত 

থক্বয়ািকতর মেন থতািরা না র্কল র্কসা,  আিরা থতা এ মর্ষকয় গাকফল মেলাি”।47  

পমর্ত্র কুরআ’থন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন ২৫ (পাঁমচশ  কন নর্ীর নাি উকল্লখ ককরন। 

তমকধয ০৪ (চার  কন নর্ী আরকর্ থপ্রমরত হন। হিরত আর্ু ির  রাসূলুল্লাহ  থেকক 

র্র্বনা ককরন থি,  

 . محمد  وصالح، ونبيك ،وشعيبأربعة من العرب: هود، و

                                                             
45 িুহাম্মাে ‘আবু্দস শাকফঈ আল কুসী, আর্ক্বামরয়যাতলু লুগাতলু ‘আরামর্য়যাহ, (রার্াত, িরকক্কা, ২০১৬ খ্রী. , প.ৃ ২৪ 

46 আল কুরআ’ন, ১৪:০৪    
47 আল কুরআ’ন, ০৭:১৭২    
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“আর ০৪ (চার  কন আরকর্ থপ্রমরত হন। হুে , শু‘আইর্ , সাকলহ  এর্ং থতািার 

নর্ী িুহাম্মাে ”।48 

উি হামেস থেকক আরমর্ ভাষা থি প্রাচীনতি ভাষার অিভুবি তা র্ুঝা িায়। তাোড়া আরমর্ 

ভাষার গভীরতা ও প্রসারতা র্যাপক। আরমর্ ভাষার উৎপমি মহকাি ও নকে এলাকায় 

হকলও এর সূচনা কাল মনকয় িতকভে আকে। থিিনেঃ  

০১. পৃমের্ী সৃমষ্টর পর িানর্ অিকন সর্বপ্রেি মিমন আরমর্ ভাষায় কো র্কলকেন মতমন হকলন 

হিরত আেি  এ প্রসকি সাহার্ী ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস  র্কলনেঃ  

 تكلمف العربية ّللا سلبه عصى فلما العربية الجنة فى لغته كان السَلم عليه دمآ نإ

 .العربية عليه رد تاب فلما بالسريانية

“মনশ্চয়ই কান্নাকত আেি  -এর ভাষা মেল আরমর্। িখন মতমন অিানয করকলন তখন 

আরমর্ ভাষাটাকক মেমনকয় থনয়া হকলা। অতেঃপর মতমন মসমরয়াক ভাষায় কো র্লকত োককন। 

তাওর্াহ করার পর তাকক আরমর্ ভাষা পূর্রায় মফমরকয় থেয়া হয়”।49  

০২. নর্ী কারীি  -এর হােীস থেকক কানা িায়,  

  .سنة عشرة ابن ووه  إسماعيل المتينة بالعربية لسانه العربية فتق من أول

“েশ র্ের র্য়কস ইসিা‘ঈল  আরমর্কত কো র্লা শুরু ককরন”।50  

উপকরাি আকলাচনায় সুস্পষ্ট হকলা থি, আরমর্ ভাষায় সর্বপ্রেি কো র্কলমেকলন  হিরত 

আেি  মতমন আল্লাহর আকেশ অিানয করার কারকর্ আল্লাহ তাাঁর মনকট হকত আরমর্ 

ভাষা মেমনকয় থনন এর্ং তওর্া করার ফকল পূর্রায় তাকক আরমর্ ভাষা োন করা হয়। 

েীঘবমেন এ ভাষা প্রচমলত মেল। কালক্রকি আরমর্ ভাষা সুরইয়ানী ভাষায় রূপািমরত হয়। 

সুরইয়ানী ভাষা আরমর্ ভাষারই একমট পমরর্মতবত রূপ। আর হিরত নূহ  -এর থনৌকার 

সকল িাত্রীই এ ভাষায় কো র্লকতন। তকর্ কুরহুি নািক এক র্যামি িার ভাষা মেল 

আরমর্, তার উিি পুরুষকের িকধয এ ভাষা প্রচমলত মেল।  

                                                             
48 আল আিীর ‘আলাউেীন ‘আলী মর্ন র্ালর্ান আল ফাকরসী, আল ইহসান মফ তাক্বরীমর্ সহীহ ইর্কন 

মহব্বান, (বিরুত, মুআসসাতুর দ্বরসালাহ, ১৯৮৮ খ্রী.), খ. ২য়, পৃ. ৭৭  
49 আল্লািা কালালুেীন আস সুয়ূতী, আল িাকহার ফী ঊলূমিল লুগামত ওয়া আনওয়াইহা, (নর্রুত, আল 

িািার্াতুল ‘আশমরয়যাহ, ১৯৮৬ খ্রী. , খ. ১ি, পৃ. ৩০    
50 আল্লািা কালালুেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  ১ি খন্ড,  পৃ. ৩১  
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হিরত ইসিাঈল  -এর র্ংশধররাই এক পিবাকয় কুরহুকির অধেঃস্তন র্ংশধর র্ুন 

কাহতান সাকে মিমলত হয় এর্ং এককত্র র্সর্াস করকত হয়। র্মন ইসরাঈল থেকক তারা 

আরমর্ ভাষা মশক্ষা ককর। এিমনভাকর্ কুরআ’ন নামিকলর পূর্ব পিবি আরমর্ ভাষার র্যর্হার 

অর্যাহত োকক। ক্রিািকয় আক পিবি আরমর্ ভাষার প্রচলন হকয় আসকে।  

 

আরমর্ ভাষার গুরুত্বেঃ  

আরমর্ এিন একমট ভাষা িার িাধযকি কি কোয় অমধক ভার্ প্রকাশ করা িায়। এককন 

িুসমলকির মনকট ধিবীয় প্রকয়াককনও এই ভাষার গুরুত্ব ও িিবাো অপমরসীি। আল্লাহ রাব্বুল 

‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  َعَربِي ًاة َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا إِنَّا}

“আমি একক ককরমে কুরআ’ন,  আরমর্ ভাষায়,  িাকত থতািরা র্ুঝ”।51  

لَِك أَْوَحيْنَا}  {أُمَّ اْلقَُرى  َوَمْن َحْولَهَا ل تُنِذرَ  َعَربِي ًا إِلَْيَك قُْرآنًا َكَذ 

“এিমনভাকর্ আমি আপনার প্রমত আরমর্ ভাষায় করুআ’ন নামিল ককরমে,  িাকত আপমন 

িক্কা ও তার আশপাকশর থলাককের সতকব ককরন”।52   

এই আরমর্ ভাষাকতই নামিল হয় জ্ঞাকনর িূল উৎস িহান আল্লাহ’র কালাি “আল 

কুরআ’ন”। িাকত আকে ভয়-ভীমত, উপকেশ, মশক্ষানীমত, আকেশ-মনকষধ, আশা-প্রতযাশা ও 

শামি প্রমতষ্ঠাসহ মর্মভন্ন মেকমনকেবশনা। সর্ ধকিবর থসরা ধিব ইসলাকির িূল ভাষা হকলা 

‘আরমর্’। অকলৌমকক মকেু আমর্ষ্কার করকত এর্ং পৃমের্ীর আমে-অি মর্মভন্ন রহসয উেঘাটন 

করকত আরমর্ ভাষার জ্ঞানাকবন অতযার্শযক। এই ভাষা রাসূলুল্লাহ  -এর ভাষা, এই ভাষা 

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থনর ভাষা িা নািাকক থতলাওয়াত করা অতযার্শযক, এই ভাষা হকর্ 

মচরস্থায়ী কান্নাতর্াসীকের ভাষা। ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস  থেকক র্মর্বত এক হামেকস 

প্রার্মপ্রয় নর্ীকী  র্কলনেঃ 

 .أحبوا العرب لثَلث ْلني عربي، والقرآن عربي، وكَلم أهل الجنة عربي 

                                                             
51 আল কুরআ’ন, ৩৪:০৩    
52 আল কুরআ’ন, ৪২:০৭     
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“থতািরা মতন কারকর্ আরমর্কক ভালর্াস। কারর্ আিার ভাষা আরমর্, কুরআ’থনর ভাষা 

আরমর্ এর্ং কান্নাতর্াসীকের ভাষা হকর্ আরমর্”।53  

সুতরাং উপকরাি সর্ েৃমষ্টককার্ থেকক র্লা িায় থি, আরমর্ ভাষা অতযি প্রাচীনতি ভাষা 

এর্ং আরমর্ ভাষার গুরুত্ব ও িিবাো অপমরসীি ও অতুলনীয়।   

 

আরমর্ ভাষায় কুরআ’ন নামিকলর কারর্েঃ  

পৃমের্ীকত িত ভাষা মর্েযিান সর্গুকলাই িহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীকনর সৃমষ্ট। মতমন 

র্কলনেঃ  

لَِك آَليَات  ل  { َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ فِي َذ    }ْلَعالِِمينَ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

“আর তাাঁর মনেশবনার্লীর িকধয রকয়কে আকাশ ও পৃমের্ীর সৃমষ্ট এর্ং থতািাকের ভাষা ও 

র্কর্বর পােবকয। অর্শযই এর িকধয র্হু মনেশবন রকয়কে জ্ঞানর্ানকের কনয”।54  

পমর্ত্র িক্কা নগরী পৃমের্ীর একেি িধযর্তবী স্থাকন অর্মস্থত। আর থসখানকার ভাষা আরমর্, 

িা অতযি িনকাড়া ও প্রাঞ্জল ভাষা। তাই পৃমের্ীর িধযস্থকলর ভাষা আরমর্কত কুরআ’ন 

অর্তীর্ব করা হকয়কে,  িাকত আরমর্ ভাষাভামষরা সর্ার আকগ তা র্ুঝকত পাকর। আর অনয 

ভাষাভামষকেরকক কুরআ’ন র্ুঝাকত পাকর। আল্লাহ তা‘আলা র্কলনেঃ  

َذا{ َصد قُ  ُمبَاَرك   أَنَزْلنَاهُ  ِكتَاب   َوهَ  ۗۚ  َحْولَهَا َوَمنْ  اْلقَُرى   أُمَّ  َولِتُنِذرَ  يََدْيهِ  بَيْنَ  الَِّذي مُّ

 } يَُحافِظُونَ  َصََلتِِهمْ  َعلَى   َوهُمْ ۗ   بِهِ  يُْؤِمنُونَ  بِاآْلِخَرةِ  يُْؤِمنُونَ  َوالَِّذينَ 

“(কস মকতাকর্র িকতা  এমট একটা মকতার্,  িা আমি নামিল ককরমে,  র্ড়ই কলযার্ ও 

র্রকতপূর্ব,  এর পূকর্ব িা একসমেল তার সতযতা প্রিার্কারী এর্ং এর সাহাকিয তমুি 

কনপেসিূকহর এ থকন্দ্র (িক্কা  ও তার চারপাকশর অমধর্াসীকেরকক সতকব করর্। িারা 

আকখরাত মর্শ্বাস ককর তারা এ মকতাকর্র ওপর ঈিান আকন এর্ং মনকককের নািািগুকলা 

মনয়মিত িোিেভাকর্ থহফাকত ককর”।55 

                                                             
53 আরু্ ‘আবু্দল্লাহ িুহাম্মাে মর্ন ‘আবু্দল্লাহ আল হামকি আল মনসারু্রী, আল িুসতােরাক ‘আলাস সাহীহাইন, 

(নর্রুত, োরুল কুতুর্ আল ‘ঈলমিয়যাহ, ২০০২ খ্রী. , ৪েব খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮  
54 আল কুরআ’ন, ৩০:২২    
55 আল করুআ’ন, ০৬:৯২     

User
Typewriter
Dhaka University Institutional Repository 





26 
 

কুরআ’থন র্মর্বত আরমর্-অনারমর্ শব্দমর্নযাসেঃ  

থকাকনা ভাষায় মর্কেমশ শকব্দর র্যর্হার ভাষাতকত্ব ওর মেক থেকক একমট সাধারর্ মর্ষয়। এক 

ভাষায় অনয শকব্দর র্যর্হাকরর র্যাপারমট মর্শ্বর্যাপী থেখা িায় এর্ং সর্ ভাষাকতই এিনটা 

হকয় আসকে। একত ককর থি থকান ভাষার থসৌন্দিবতা ও িাধুমরতা র্ৃমি পায়। এিনমক 

আকষবর্ীয়ও ককর তকুল। মর্মভন্ন কামতর,  মর্মভন্ন সংস্কৃমতর িানুকষরা চাকমর, র্যর্সা-

র্ামর্কয ইতযামের র্কেৌলকত একক অপকরর সংস্পশব আসার ফকলই িূলত থকাকনা ভাষায় 

‘মর্কেশী’ শকব্দর সংিুমি ঘকট।  

 

আরমর্ ভাষায় অনারমর্ শকব্দর প্রকর্কশর সংমক্ষপ্ত কোেঃ   

রাসূলুল্লাহ  -এর নর্য়ুত লাকভর পূর্ব থেককই আরর্র্াসীরা র্ামর্মকযক কারকর্ মর্মভন্ন 

সংস্কৃমতিনা িানুকষর সংস্পকশব আকস এর্ং ঐ সিকয় থর্শ মকেু মর্কেমশ শব্দ আরমর্ ভাষায় 

প্রমর্ষ্ট হয়। কুরআ’ন নামিকলর পূকর্বই ঐ শব্দগুকলার সাকে আরমর্ ভাষার সংিুমি ঘকট। 

শব্দগুকলা ঐ সিকয়ই আরমর্ ভাষায় র্যর্হৃত হয় এর্ং তা আরমর্ ভাষার অংশ মহকসকর্ 

পমরগমর্ত হয়।  

 

কুরআ’ন নামিকলর পূকর্ব আরমর্ ভাষায় র্যর্হারেঃ  

কুরআ’ন নামিকলর পূকর্বর সিয়টাকক “কাকহলী িুগ (অন্ধকার র্া িূখবতার িুগ ” র্কল আখযা 

থেয়া হয়। তর্ওু ইমতহাকসর পাতা থেকক কানা িায় থি,  থস সিকয়ও আরমর্ সামহতয,  

গেয ও পকেযর চচবা হকতা র্যপক হাকর। কীমর্কা উপাকবন,  িুকি মর্ককয়র অনুকপ্ররর্া,  েৃঢ় 

িকনার্ল,  সাহস,  র্ীর-মর্ক্রিতা,  িশ,  থগৌরর্ র্র্বনা,  মর্দ্রুপাত্নক কুৎসা রচনা,  

অনযকক থহয় প্রমতপন্নতা,  পুরুষকের থপৌরুষ,  আত্নসম্মানকর্াধ,  র্ন্ধুপ্রীমত,  

আমতকেয়তা,  প্রমতকশাধ-প্রমতকরাধ,  থপ্রমিকার প্রমত ভালর্াসার উিাপ,  মর্রহ র্যো,  

থকািলতা,  সুকুিার র্ৃমি,  থপ্রি-প্রীমত,  স-ুকিব,  ক-ুকিব ইতযামের মর্র্রর্ কাকহলী িুকগ 

আরর্য সামহকতয স্থান থপকয়কে।  

হিরত ‘আর্দল্লাহ ইর্ন ু‘আব্বাস  র্লকতন,   

إذا قرأتم شيئًا من كتاب ّللا فلم تعرفوه، فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان 

 .العرب، وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا
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“পমর্ত্র করুআ’ন পাি ককর িমে থকাোও র্ুঝকত না পাকরা তাহকল তার অেব আরর্কের 

কমর্তার িাকঝ সন্ধান ককরা, কারর্ কমর্তা তাকের কীর্নাকলখয”।56
 

কুরআ’ন নামিকলর পূকর্ব আরমর্ সামহতয চচবার আকরা মকেু নকীর পাওয়া িায় এিন থি, 

তখন সামহতয চচবার প্রমতকিামগতার আসর মর্মভন্ন স্থাকন র্া র্াকাকর র্সত। উকল্লখকিাগয 

র্াকারগুকলা হকলােঃ   

* ‘ঊকাক (িক্কা ও তাকয়কফর িধযর্তবী উপতযকা’য় , 

* আল মিরর্াে (র্সরাহ’থত ,  

* আল মকনাসাহ (কুফা’থত , ইতযামে।57  

 

খকি ‘ঊসিানীকত কুরআ’ন মলখার কারর্েঃ  

ওহী নামিকলর পর তা পিবায়ক্রকি রাসূল  -এর কীর্েশায়,  হিরত আর্ু র্কর  -এর 

থখলাফতকাকল এর্ং সর্বকশষ হিরত ‘ঊসিান  -এর থখলাফতকাকল িেীনাকত 

কুরআ’থনর সংকলন করা হয় এর্ং মর্মভন্ন অঞ্চকল একই কমপ পািাকনা হয় িার থতলাওয়াত 

সককলই অনুসরর্-অনকুরর্ ককর। এ থক্ষকত্র হিরত ‘ঊসিান  -রই অর্োন মেল থর্মশ, 

থসকহতু তোনীিন কুরআ’থনর মলমপকক “খকি ‘ঊসিানী র্া রসকি উসিানী” নািকরর্ করা 

হয়।  

‘খকি ‘ঊসিানী’ কুরআ’নুল কারীকির পমরর্তবন-পমরর্ধবন থেকক রক্ষর্াকর্ক্ষকর্র েৃঢ় 

গযারামি। কারর্ তা মলমপর্িকরকর্র োময়কত্ব মেকলন রাসূলুল্লাহ  -এর একেল সাহার্ী 

 এর্ং এই িহান ককিবর উপর ইকিাহ তো ঐকযিত মেকলন – অনযানয সাহার্াকয় থকরাি, 

তাকর্ঈন, তাকর্ তাকর্ঈন এর্ং অনযানয সুনািধনয ইিািগর্।  

‘খকি ‘ঊসিানী’ এিন একমট মলখন পিমত িাকত ১০ (েশ  থকরাকতর সর্টাই ধারর্ করা 

হয়, দ্রুত পড়কত অভযস্থ হওয়া িায়, শকব্দর উপর মর্মভন্ন মচকের িাধযকি থলখার পােবকয 

                                                             
56 আরু্ ‘আলী আল হাসান মর্ন রামসক আল মকরোনী, আল ঊিোতু ফী সানা‘আমতশ শা‘রী ওয়া নাক্বমেহী, 

(িারকািু তাহক্বীক্বামত কমম্পউটার ‘ঊলূমি ইসলািী , পৃ. ২৭  
57 ড. হুসাইন নাসসার, ফীশ থশ‘মরল ‘আরামর্, (রূ্র সাঈে, মিশর, িাকতার্াহ আস সাকাফাহ আে দ্বীমনয়যাহ, 

২০০১ খ্রী. , পৃ. ৮-৯  
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র্ুঝা িায় িমেও তখন থির, ির্র, থপশ, নকুতা, তাশেীে ইতযামে োড়া কুরআ’ন মলমপর্ি 

হকয়মেল।  

‘খকি ‘ঊসিানী’থত ০৬ মট মনয়ি মর্েযিানেঃ 58  

১. الحذف  (উহয রাখা ,  

২. الزيادة (অমতমরি অক্ষর িুি করা ,  

৩.   , এক হরফ দ্বারা অনয হরকফর পমরর্তবন করা)  البدل

৪.   , শকব্দর পৃেক-মিলন)  والوصل الفصل

৫. الهمزة رسم  (সুকুন ও হরকতিুি উভয় অর্স্থাকতই হািিা মলখন পিমত ,   

৬.  কিখাকন দ’মট থকরাত মর্েযিান থসখাকন একমট)  إحداهما على ورسم قراءتان فيه كان ما

থকরাত উকল্লখ করা ।  

 

কুরআ’থন গেয-পকেযর সিিয়েঃ  

কুরআ’থন র্মর্বত আরমর্ ভাষার িান মনেঃসকন্দকহ অমত র্যাপক, সুেূর প্রসারী, সু উচ্চ অেব র 

এর্ং সর্বকাকলর কমর্-সামহমতযককক অক্ষি করকত সক্ষি, হকয়কেও তা। কুরআ’ন নামিকলর 

পর থেকক আরর্য কমর্-সামহমতযককের কামর্যক ও সামহমতযক কীমতব ম্লান হকত শুরু ককর। তা 

থেকখ িহা পমণ্ডত র্যামিরাও হতর্াগ র্কন িায়। অর্কশকষ কুরআ’থনর র্যপাকর ‘খাকলে মর্ন 

‘ঊকর্াহ’ র্কলনেঃ  

ِ إِنَّ لَهُ لََحَلَوةً ، َوإِنَّ َعلَْيِه   ، َوإِنَّ أَْسفَلُهُ لَُمْغِدق  َوَما يَقُوُل هََذا بََشر  ، َوإِنَّ أَْعَلهُ لَُمْثِمر   لَطََلَوةً َوّللاَّ

“আল্লাহ’র কসি, এ কুরআ’থন আকে িাধুিব ও সঞ্জীর্নী শমি, মনশ্চয়ই এর অভযির 

সন্তুমষ্টোয়ক এর্ং র্মহভবাগ ফলোয়ক এর্ং এমট থকান িানুকষর রমচত নয়”।59  

                                                             
58 ড. ইয়াসীর আল সাইকয়যে নাউইর, কাউয়াঈদর রসি আল ঊসিানী ওয়া মহকামিহী, (‘আম্মান, কডবান, 

িাকাল্লাতুল িীিান মলমেরাসামতল ইসলামিয়যাহ ওয়াল ক্বানুমনয়যাহ , ১ি সংখযা, ৪েব খণ্ড, পৃ. ৫৮ 

59 আল রুম্মানী, আল খািার্ী ও ‘আবু্দল ক্বাকহর আল কুরকানী, সালাসাতু রাসাইল ফী ই‘কািীল করুআ’ন, 

(কায়করা, মিশর, োরুল িা‘আমরফ , পৃ. ১২৫  
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এক পিবাকয় তারা রাসূলুল্লাহ  -থক কমর্, গর্ক, িাদকর, পাগল ইতযামে র্কল আখযাময়ত 

করার থচষ্টা ককরকে। কুরআ’ন এর প্রমতর্াে ককর এই র্কল থি,   

ْعرَ  َعلَّْمنَاهُ  َوَما} بِين   َوقُْرآن   ِذْكر   إَِّلَّ  هُوَ  إِنْ ۗۚ  لَهُ  يَنبَِغي َوَما الش   {مُّ

“আমি এ (নর্ী -কক কমর্তা মশখাইমন এর্ং কার্য চচবা তার কনয থশাভনীয়ও নয়। এ থতা 

একমট উপকেশ এর্ং স্পষ্ট পিনকিাগয মকতার্”।60  

ا قَلِيًَل ۗۚ  َشاِعر   بِقَْولِ  هُوَ  َوَما} ا قَلِيًَل ۗۚ  َكاِهن   بِقَْولِ  َوََّل . تُْؤِمنُونَ  مَّ ن تَنِزيل  . تََذكَُّرونَ  مَّ ب   م   رَّ

 {اْلَعالَِمينَ 

“থকান কমর্র কার্য নয়। থতািরা খুর্ কিই ঈিান থপাষর্ ককর োককা। আর এটা থকান 

গর্ককর গর্নাও নয়। থতািরা খরু্ কিই মচিা-ভার্না ককর োককা। এ র্ার্ী মর্শ্ব-কাহাকনর 

রকর্র পক্ষ থেকক নামিলকৃত”।61  

সকর্বাপরী িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন থকান সামহমতযক-কমর্র রমচত গেয-পকেযর গ্রন্থ নয়। র্রং 

এমট িহান আল্লাহ’র পক্ষ থেকক সাক েকন্দ রমচত এক িহাগ্রন্থ।  

 

অনারমর্ ভাষার উপর কুরআ’থনর প্রভার্েঃ  

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন স্বীয় আরমর্ ভাষাকক আরও সিৃি,  সুসািঞ্জসয ও সিুন্নত ককরকে। 

থসই সাকে অনারমর্  ভাষার উপরও এতটা প্রভার্ থফকল থি, অনারর্রা ইসলাি গ্রহর্ ককর 

আরমর্ ভাষা মশক্ষার মেকক ঝুাঁক প্রর্র্তা থর্কড় িায়। করুআ’থনর উচ্চাকির ভাষাকক অনুসরর্ 

ককর িুগ িুগ ধকর অসংখয িুসমলি-অিুসমলি ও আরমর্-অনারমর্  িনীষীগর্ আরমর্ 

ভাষাকক মর্শ্ব েরর্াকরর স ুউচ্চ আসকন সিাসীন ককরকেন। এর্ং থসই লকক্ষয আকও কাক 

ককর িাকেন।  

 

কুরআ’ননর বিদ্বচত্র্য ও িযাপকতা সম্পলকি মন্তিয করলত দ্বগলয় ‘ড. মদ্বরস িুকাইদ্বল’ িললনঃ   

                                                             
60 আল করুআন, ৩৬:৬৯  
61 আল কুরআন, ৬৯:৪১-৪৩  
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“It was in totally objective spirit, and without any preconceived ideas that 

I first examined the Qur’anic Revelation. I was looking for the degree of 

compatibility between the Qur’anic text and the data of modern science. I 

knew from translations that the Qur’an often made allusion to all sorts of 

natural phenomena, but I had only a summary knowledge of it. It was only 

when I examined the text very closely in Arabic that I kept a list of them at 

the end of which I had to acknowledge the evidence in from of me: the 

Qur’an did not contain a single statement that was assailable from a modern 

scientific point of view.”62 

 

কুরআ’থন থিসর্ অনারমর্ ভাষা মর্েযিানেঃ   

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থন আরমর্ ভাষার পাশাপামশ থিসর্ ভাষা মর্েযিান থসসর্ ভাষা হকলােঃ 

সুমরয়ানী, িাঞ্জী, মহব্রু, নর্তাঈ, ইয়াহুেী, ইমেওমপয়ান, ফারমস, থরািান, র্ারর্ারী , মকর্তী, 

তুকবী।  

 

  

                                                             
62 Dr. Maurice Bucaille, The Bible, The Qur’an and Science, P. no. 08-09   
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তৃতীয় অধ্যায় 
 

মর্ষয়র্স্তু পৃষ্ঠা নং 

 সুমরয়ানী ভাষােঃ প্রাচীন মসরীয় ভাষা  ৩৩  

 মহব্রু ভাষা  ৪৬   

 নর্তাঈ / নার্তী ভাষা  ৬০  

 হার্শী / ইমেওমপয়ান ভাষা  ৭১  

 ফারমস ভাষা  ৮৭  

 থরািান ভাষা  ৯৯  

 িাগমরর্ী আরমর্ ভাষা (োমরক   ১০৪  

 র্ারর্ারী  ভাষা    ১০৭  

 মকর্তী ভাষা  ১১০  

 িাঞ্জী ভাষা  ১১৪  

 তুকবী ভাষা  ১১৮  

 অনারমর্ শব্দ  ১২১  

 ইয়াহুেীকের র্যর্হৃত শব্দ  ১৫৭  
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ততৃীয় অধযাকয় আল কুরআ’থন মর্েযিান ১৫৫ (একশত পঞ্চান্ন  মট শকব্দর অমধক অনারমর্ 

শকব্দর র্র্বনা ও শামব্দক মর্কিষর্ কুরআ’থন উকল্লমখত আয়াতসহ করা হকয়কে। থসই সাকে 

কুরআ’থন উকল্লমখত অনারমর্ ভাষাসিূহ থিিনেঃ সুমরয়ানী, িাঞ্জী, মহব্রু, নর্তাঈ, ইয়াহুেী, 

ইমেওমপয়ান ইতযামে থি ভাষা থেকক শব্দমট একসকে থস ভাষাসিূকহর সংমক্ষপ্ত পমরমচমত, 

প্রকতযক অনারমর্ শকব্দর সংমক্ষপ্ত আকলাচনা এর্ং িানমচত্রমভমিক উি ভাষাভাষী অঞ্চল র্া 

থেকশর অর্স্থান এই মর্ষয়র্স্তুগুকলার আকলাচনা মনেরূপেঃ   
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SYRIAC (LANGUAGE OF SYRIA) / السريانية 

সুমরয়ানী ভাষােঃ প্রাচীন মসরীয় ভাষা 

 

সুদ্বরয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন দ্বসরীয় ভাষা (ইংলরজী :  SYRIAC, সুমরয়ানী :  ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ 

আরদ্বি : السريانية اللغة  )। দ্বসদ্বরয়ার রাষ্ট্রীয় ভাষা ‘আরদ্বি’ হললও নসখালন দ্বিদ্বভন্ন আ্চলদ্বলক 

ভাষা প্রচদ্বলত আলে। আ্চলদ্বলক ভাষাগুললা হললাঃ الدومرية، الكردية، اْلديغية، اآلرامية ،

الطورية، القبردية  ইতযাদ্বদ্। “আরামাইক ভাষা” দ্বেল দ্বসদ্বরয়ার মূল ভাষা। দ্বসদ্বরয়ানরা আরদ্বি 

ভাষালক দ্বিলশষ কলর আরামাইক (ARAMAIC) ভাষালক তালদ্র আ্চলদ্বলক ভদ্বিলত িলল 

োকললও নদ্শদ্বি আরি লীলগর অন্তভূিক্ত হওয়ায় তারা দ্বশিা, দ্বমদ্বডয়া, সরকারী, সরকারী 

নলনলদ্ন ইতযাদ্বদ্ নিলত্র্ শুদ্ধ আরদ্বি ভাষা িযিহার কলর োলকন। দ্বসদ্বরয়ালত আরদ্বি ভাষা 

আদ্বিভূিত হিার আলগ আরামাইক (ARAMAIC) ভাষার প্রচলন দ্বেল নিদ্বশ। এখনও 

আদ্বসদ্বরয়ানলদ্র (ASSYRIANS) মলযয তা কদ্বেত আলে। শাম ও আরি উপিীলপর মালে 

দ্বহজরত, িযিসাদ্বয়ক নলনলদ্ন এিং সাংস্কৃদ্বতর পালা িদ্ললর েলল তৎকালীন দ্বসদ্বরয়া ও 

আরিলদ্র মলযয ভাষা ও শলব্দরও পালা িদ্ল হয়।63   

সুদ্বরয়ানীলদ্র অদ্বযক িযিহৃত (আরামাইক ভাষা  আরদ্বি ভাষার মলতা একদ্বি নসদ্বমদ্বিক64 

ভাষা। আহমাদ্ ‘ঈসা ‘ আলী আল জামাল িললনঃ  

ولغة السريانية هي اللغة السريانية، وهي تعتبر واحدة من اللغات المعروفة باللغة 

العصر المسيحي، حيث كانت في بادئ السامية، كما أنها تعد امتدادا للغة اآلرامية في 

أمرها تسمى اآلرامية، ويعرف المتكلمون بها باآلراميين. واآلراميون هم بنو آرام بن 

سام بن نوح عليه السَلم. وكانوا يعيشون في البَلد التي تسمى في التوراة: "آرام" 

ين، اآلراميوبعد انتشار المسيحية في بَلد  ..... بَلد الشام والعراقوهي المعروفة ب

جعل هؤَّلء الذين اعتنقواها ينفرون من تلك التسمية القديمة، ويعدونها مرادفة للوثنية 

                                                             
63  তেযসূত্র : WIKIPEDIA & ENCYCLOPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language ; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language  
64  (কসমিমটক ভাষােঃ ভাষা ও নৃতকত্ব ও থসমিমটক ইংকরমক : SEMITIC , র্াইকর্কল : SHEM , মহব্রু : שם, আরমর্ 

 শব্দমট র্যর্হৃত হয় িা সর্বপ্রেি িধয প্রাকচযর ভাষা থের্ীকক রু্ঝাকত র্যর্হার করা হকয়মেল। এই (سامّي :

থের্ীর ভাষাগুকলার িকধয আকেেঃ আরর্ী, মহব্রু, আক্কামডয়ান, এরািাইক, মগ'ক, িামিমস, কানানাইট / 

থফাকনমসয়ান, একিারাইট, এর্লাইট, উগামরমটক, সুমতয়ান, থচলমডয়ান, িান্ডাইক, আহলািু, আিহামরক, 

মটগমর এর্ং মটগমরনয়া প্রভৃমত ও তাকের সাকে সংমিষ্ট প্রাচীন ও আধুমনক ভাষাগুকলা। ভাষা মর্ষয়ক মশক্ষা 

সাংস্কৃমতক মশক্ষার সাকে ওকতাকপ্রাতভাকর্ কমড়ত মর্ধায় এই শব্দমট সংস্কৃমত ও কামতগত শর্মশষ্টয রু্ঝাকতও 

র্যর্হৃত হকয় োকক; মর্কশষতেঃ িাকের িূল কামতগত র্া সাংস্কৃমতক মশকড় একই তাাঁকের মনকেবশ করার থক্ষকত্র। 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language
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واْللحاد، لذلك سارعوا إلى اْلخذ بكلمة سريان، تلك التسمية التي أطلقها عليهم 

 ( وقد سموا لغتهم السريانية.213اليونانيون الذين كانوا يحتلون بَلدهم )ق.م.

“দ্বসদ্বরয়ার ভাষা সুদ্বরয়ানী ভাষা দ্বহলসলি পদ্বরদ্বচত। এদ্বিলক নসদ্বমদ্বিক ভাষার অন্তভূিক্ত িলল 

দ্বিলিচনা করা হয়। নিমদ্বন দ্বখ্রষ্টীয় িুলগ আরামাইক ভাষা প্রসারতা লাভ কলর। পরিতিীলত 

‘আরামাইক  ভাষা’য় কো িলল তালদ্রলক আরামাইক ভাষাভাদ্বষ িলা হয়। আরামাইকরা 

“আরাম দ্বিন শাম দ্বিন নূহ ”-এর িংশযর। তারা তাওরালত িদ্বণিত ‘আরাম’ নামক নদ্লশ 

িসিাস করত। িা িতিমালন ‘শাম ও ইরাক’ নালম পদ্বরদ্বচত” ..... আরামাইকলদ্র নদ্লশ 

খ্রীষ্টানলদ্র প্রসারতার পর তারা পূিিিতিী নামলক অনুসরণ করলত োলক এিং নপৌিদ্বলকতা 

ও নাদ্বস্তকতার িযপালর সমেিক শব্দ দ্বহলসলি গণয করলত োলক। নসজনয তারা সুদ্বরয়ান 

শব্দদ্বিলক গ্রহলণর নিলত্র্ প্রাযানয নদ্য়। গ্রীক জাদ্বত (িারা তালদ্র নদ্শ - ৩১২ খ্রীষ্ট পূিি - 

দ্খল কলরদ্বেল) তালদ্র ভাষালক ‘সুদ্বরয়ানী ভাষা’য় নামকরণ কলর”।65   

আরি উপিীলপ ইসলালমর আদ্বিভিালির সহস্রাদ্বযক িের পূলিি সুদ্বরয়ানী ভাষা প্রসার লাভ 

কলর। িখন িযাদ্বিলনীয়রা রাজা ‘নািুয়ীদ্’-এর ননতলৃত্ব খ্রীষ্ট পূিি ৬ষ্ঠ শতাব্দীলত আরি 

উপিীপ আক্রমণ কলর। িার িলদ্ৌললত ‘আরামাইক ভাষা’ আরি উপিীলপ প্রলিশ কলর।66  

  

                                                             
65 আহিাে ‘ঈসা ‘আলী আল কািাল, আল করুআ’ন ও লুগাতুস সুমরয়ান, (কাকি‘য়াতুল আিহার, ২০০৭ 

খ্রী.  , পৃ. ০১-০২    
66  তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language ; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language  

https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language
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কুরআ’নন উলেদ্বখত সুদ্বরয়ানী ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

ْحـمـــــن، ،القـيُّـــــْوم الرَّ  أْســـــفَاًرا، هَـــــْون، َرْهـــــًوا، طُـــــْور، ِرب يُّـــــْون، ، قِْنـــــطار ، اْلـيَـــــمُّ

ـــــل هَـــــْيتَ  َعـــــْدن،، َســـــِري   ــانِيُّـــــْون، َشْهــر، لك، قُمَّ بَـّ   الرَّ

 

  .০১ نـــــمـح َّالر َّ

 কুরআ’থন আল্লাহ তা‘য়ালা’র একমট গুর্র্াচক নাি। শব্দমট িূলত মসমরয়ানকের الرحمن

র্যর্হৃত একমট শব্দ, িা رحمانو শকব্দ উচ্চারর্ করা হয় এর্ং থলখা হয় (ܪܚܘܡܐ)  িার অেব, 

মপ্রয়,  পেন্দকারী, থেহিয় ইতযােী। মকন্তু আরমর্ ভাষামর্েকের িকত, الرحمن শব্দমট 

আরমর্। িার অেব, 67الكثير الرحمة “অমত েয়ালু,68 পরি েয়ালু, পরি করুর্ািয়, অতযি 

থিকহরর্ান”69। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ْحَمنِ } ِحيمِ  الرَّ  {الرَّ

“(মিমন  পরি করুর্ািয় ও পরি েয়ার্ান”।70  

ইিাি রািী (রামহিাহুল্লাহ  তাাঁর “তাফসীরুল কার্ীর” নািক তাফসীর গ্রকন্থ র্কলনেঃ الرحمن 

শব্দমট আরমর্ শব্দ নয়। র্রং এমট মহব্রু ভাষা র্া সুমরয়ানী ভাষােঃ প্রাচীন মসমরয় ভাষার শব্দ।71 

শব্দমট আরমর্ হর্ার র্যপাকরই ইিাি রািী (রামহিাহুল্লাহ  প্রাধানয মেকয়কেন। মকন্তু মতমন তাাঁর 

তাফসীর গ্রকন্থ শব্দমট সুমরয়ানী ভাষা তো প্রাচীন মসমরয় ভাষার শব্দ র্কল উকল্লখ করার 

কারর্ হকলা, উি িতমট তাাঁর সিকয় র্যপকভাকর্ প্রচমলত মেল। ইিাি আল িুর্ারমরে ও 

সা‘লার্’র িকত, শব্দমট মহব্রু ভাষার।72   

শব্দমট কুরআ’থন ৫৭ (সাতান্ন  র্ার উকল্লখ আকে।73 

                                                             
67 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, (মিশর, ওয়ািারাতুত তারমর্য়াহ ওয়াত তা‘লীি, ২০০৫ খ্রী. , পৃ. ২৫৯  
68 আহলুল করুআ’ন, ২০১৮ খ্রী. “আর রাহিান ইসিু সুরইয়ানী ওয়া লাইসা ‘আরামর্”, সর্বকশষ তেয সংগ্রহ 

কুলাই ৩০; http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15067 
69 আল করুআ’থনর অমভধান, (ঢাকা, র্াংলাকেশ ইসলামিক থসিার, ১৯৯৬ খ্রী. , পৃ. ২৫৩  
70 আল কুরআ’ন ০১:০২ 
71 ফখরুেীন আর রািী, তাফসীরল ফখরুর রািী (আত তাফসীরুল কার্ীর, িাফাতীহুল গায়ীর্ ,  

(কলর্ানন, োরুল মফকর, ১৯৮১ খ্রী.  , খ. ১ি, প.ৃ  ১৬৯    

72 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, আল ইতক্বান ফী ‘ঊলূমিল করুআ’ন, (নর্রুত, িুআসসাসাতুর মরসালাহ 

নামসরুন, ২০০৮ খ্রী.  , পৃ. ২৯৩    

73 আল কুরআ’ন, ০১: ০১,০৩; ০২: ১৬৩; ১৩: ৩০; ১৭: ১১০; ১৯: ১৮,২৬,৪৪,৪৫,৫৮,৬১,৬৯,৭৫,৭৮,  

৮৫,৮৭,৮৮,৯১,৯২,৯৩,৯৬; ২০: ০৫,৯০,১০৮,১০৯; ২১: ২৬, ৩৬, ৪২,১১২; ২৫: ২৬,৫৯,৬০,৬০,৬৩; ২৬: ০৫; 

২৭: ৩০; ৩৬: ১১,১৫,২৩,৫২; ৪১: ০২; ৪৩: ১৭,১৯,২০,৩৩,৩৬,৪৫,৮১; ৫০: ৩৩; ৫৫: ০১; ৫৯: ২২; 

৬৭: ০৩,১৯,২০,২৯; ৭৮: ৩৭,৩৮    

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15067
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  .০২ مو َّـــــي َّـالق

 মহান আোহ’র একদ্বি নাম। শব্দমট মসরীয়ান ভাষায় র্যর্হৃত শব্দ; থি না ঘুিায় القـيُّـــــْوم

তার থক্ষকত্র র্যর্হার করা হয়।74 আরমর্কত القـيُّـــــْوم শকব্দর অেব, 75من يقوم باْلمر ويسوسه  

 মর্েযিান, সর্মকেুর সংরক্ষর্কারী, মচরঞ্জীর্, মনতয মর্রাকিান”77।“ القائم الحافظ لكل  شيء76

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

هَ إَِّلَّ هَُو اْلَحيُّ }
ُ ََّل إِلَ   {الْقَيُّومُ ّللاَّ

“আল্লাহ এিন এক মচরঞ্জীর্ ও মচরিন সিা”।78  

কমর্ উমম্ময়যাহ তাাঁর কমর্তায় শব্দমট উকল্লখ ককর র্কলনেঃ  

 والشمُس معها قمر  يَعومُ     وُم ـلْم تُخلْق السماُء والنج

ـوُم قَـــدَّره المهيمــُن   والَجسُر والجنةُ والجحيمُ     القيُـّ

  مُ ــأنه عظيــر  شَ ــإَّل ْلم

“আসিান, তারকা, সূিব, থসই সাকে ভাসিান চাাঁে, পুলমসরাত, কান্নাত, কাহান্নাি এগুকলা  

সর্বমনয়িা এর্ং মচরঞ্জীর্ আল্লাহ’র িহানত্ব োড়া সৃমষ্ট করা হয়মন”।79 

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।80  

 

  .০৩ طار َّـــــن َّق َّ

ইিাি আল খালীল’র িকত, قنطار মসরীয়ান ভাষার শব্দ। ষাাঁকড়র পূর্ব চািড়া পমরিার্ স্বর্ব 

ও থরৌপয র্ুঝায়। আর্ার অকনককর িকত, قنطار শব্দমট দ্বারা র্ারর্ারী  কামতর র্যর্হার করা 

                                                             
74 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ. ২৯২   

75 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫২১  
76 ড. শাউক্বী োইফ, আল িু‘কািলু ওয়াসীত, (কায়রু, িাকতার্াতুশ শুরুক্ব আে োউমলয়যাহ, ২০০৩ খ্রী. , প.ৃ ৭৬৮   
77 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩৬৭  
78 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫৫    
79 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, তাফসীরুত তার্ারী কাকি‘ঊল র্ায়ান ‘আন তাউইমলল 

করুআ’ন, (নর্রুত, োরুল কুতুরু্ল ‘ঈলিীয়যাহ, ২০০৯ খ্রী. , খ. ০৩, পৃ. ০৭, আল কুরআ’ন, ০২: ২৫৫  
80 আল করুআ’ন, ০২: ২৫৫; ০৩: ০২; ২০: ১১১   
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১০০০ পমরিার্ ওকন র্ুঝায়। ইিাি কুতাইর্াহ’র িকত, قنطار শব্দমট আমিকানকের র্যর্হার 

করা একমট শব্দ। এর দ্বারা ৮,০০০ পমরিার্ ওকন র্ুঝায়।81 ইিাি সা‘লার্ী’র িকত, قنطار 

শব্দমট থরািান ভাষার শব্দ। ১২,০০০ আউন্স পমরিার্ অকঢল সম্পে র্ুঝায়।82 আরমর্কত 

 ,শকব্দর অেব قنطار
 অকঢল ধন সম্পে, িূলযর্ান ধাতুর স্তুপ, রত্নাগার”84।“ المال الكثير83

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ِه  قِنطَار  أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِن تَأَْمْنهُ بِ َوِمْن } ْن إِن تَأَْمْنهُ بِِدينَار  َّلَّ يَُؤد  ِه إِلَْيَك َوِمنْهُم مَّ يَُؤد 

 ُ ي يَن َسبِيل  َويَق لَِك بِأَنَّهُْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اْْلُم  لُوَن َعلَى وإِلَيَْك إَِّلَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَائًِما   َذ 

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ    {ّللاَّ

“আর আহকল মকতার্কের িকধয এিন থলাক আকে,  থি মর্পুল সম্পে আিানত রাখকলও 

থফরত মেকর্; আর্ার এিন থলাকও আকে িার কাকে একমট মেনার আিানত রাখকলও তার 

উপর সকর্বাচ্চ তাগাো না মেকল থস তা থফরত মেকর্ না। এটা এ কারকর্ থি, তারা র্কল, 

‘উম্মীকের র্যাপাকর আিাকের উপর থকান র্াধযর্াধকতা থনই’ আর তারা থককন-র্কুঝ 

আল্লাহ’র উপর মিেযা র্কল”।85  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।86 

 

  .০৪ م َّـــــي َّـل َّا
 

মসমরয়ান ভাষার ليّما  শব্দমটর অেব, সাগর। ইর্নলু কাওিী র্কলনেঃ শব্দমট মহব্রু ভাষার। 

শায়কালা র্কলনেঃ শব্দমট মকর্তীকের র্যর্হৃত ভাষার শব্দ।87 আরমর্কত اليّم শকব্দর অেব, 

 নেী, সিুদ্র, েমরয়া”89। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ البحر88

                                                             
81 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ. ২৯৬  

82 আরু্ িানসূর আবু্দল িাকলক মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইসিা‘ঈল আস সা‘আলার্ী, মফকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল 

‘আরামর্য়যাহ, (নর্রুত,  আল িাকতার্াতুল ‘আসমরয়যাহ মলতযার্া‘আমত ওয়ান নাশমর, ২০০০ খ্রী.   

83 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫১৭  
84 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩৬৪  
85 আল কুরআ’ন, ০৩: ৭৫     
86 আল কুরআ’ন, ০৩: ৭৫   

87 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ. ২৯৮  

88 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ১০৬৬; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৮৭  

89 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৫৬৬  
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ُدوٌّ لَّهُ ۚ بِالسَّاِحِل يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ ل ي َوعَ  الْيَمُّ فَْليُْلقِِه  اْليَم  أَِن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي }

ن ي َولِتُْصنََع َعلَى  َعْينِي  {َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً م 

“‘থি, তুমি তাকক মসনু্দককর িকধয রাখ, তারপর তা েমরয়ায় ভামসকয় োও িাকত েমরয়া 

তাকক তীকর থিকল থেয়, ফকল তাকক আিার শত্রু ও তার শত্রু মনকয় িাকর্। আর আমি 

আিার পক্ষ থেকক আপনার উপর ভালর্াসা থঢকল মেকয়মেলাি, আর িাকত আপমন আিার 

থচাকখর সািকন প্রমতপামলত থহান”।90  

শব্দমট কুরআ’থন ০৮ (আট  র্ার উকল্লখ আকে।91   

 

  .০৫ نو َّـــــه َّ
 

প্রাচীন মসরীয় ভাষার هون শব্দমট। অেব, জ্ঞানী র্যমি, মর্জ্ঞ র্যমি।92 আর্ু ‘ইিরান আল 

কুনাই র্কলনেঃ শব্দমট মহব্রু ভাষার।93 আরমর্কত هون শকব্দর অেব,  الوقار  الرفق والتؤدة94؛
 আকস্ত আকস্ত, সহকক; গাম্ভীিব, মর্নয়”।96 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ والتواضع95

ِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرضِ } ْحَم   {َوإَِذا َخاطَبَهُمُ اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسََلًما هَْونًاَوِعبَادُ الرَّ

“আর ‘রহিান’-এর র্ান্দা তারাই, িারা িিীকন অতযি মর্নম্রভাকর্ চলাকফরা ককর এর্ং 

িখন িূখবরা তাকেরকক সাকে (অশালীন ভাষায়  কো র্লকত োকক, তারা র্কল, ‘সালাি’।97  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।98  

 

                                                             
90 আল কুরআ’ন, ২০: ৩৯    
91 আল করুআ’ন, ০৭: ১৩৬; ২০: ৩৯,৩৯,৭৮,৯৭; ২৭: ০৭; ২৮: ৪০; ৫১: ৪০ 

92 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আররাকী আমর্ হামতি, তাফসীরুল করুআমনল ‘আিীি, (মরয়াে, 

িাকতার্াতু নািিার িুসতাফাহ আল র্াি, ১৯৯৭ খ্রী.  , আল করুআ’ন, ২৫: ৬৩    

93 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯৮ 

94 আল িু‘কািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৫৫  
95 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ১০০১   
96 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৪৮৭   
97 আল করুআ’ন, ২৫: ৬৩    
98 আল কুরআ’ন, ২৫: ৬৩    
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  .০৬ او َّـــــه َّر َّ
 

ওয়াকসতী’ র িকত, رهوا শব্দমট মসমরয়ান ভাষার। িার অেব, ساكنا র্সর্াসকারী।99 আর্ুল 

কাকশি’ র িকত, رهوا শব্দমট নর্তাঈ ভাষার। িার অেব, سهال دمثا সহক, থকািল। আরমর্কত 

 ,শকব্দর অেব رهوا
 মস্থর োকা, শুষ্ক, থেকি িাওয়া”101। আল্লাহ“ ساكنا أو منفرجا مفتوحا100

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

ْغَرقُونَ   َرْهًواَواْتُرِك اْلبَْحَر }  { إِنَّهُْم ُجند  مُّ

“সিুদ্রকক মস্থর োককত মেন। মনশ্চয়ই তারা হকর্ এক ডরু্ি র্ামহনী”।102  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।103  

 

  .০৭ رو َّـــــط َّ

আল ফারার্ী িুকাহীে থেকক র্র্বনা ককর র্কলন থি, মসমরয়ান ভাষার طور শকব্দর অেব,  

পাহাড়।104 ইর্নু আমর্ হাকতি োহহাক থেকক র্র্বনা ককর র্কলন থি, শব্দমট নর্তাঈ 

ভাষার।105 আরমর্কতও طور শকব্দর অেব,  উচ্চ পাহাড়”107। আল্লাহ রাব্বুল“ الجبل106 

‘আলািীন র্কলনেঃ   

ْهِن َوِصْبغ  ل ْْلِكلِينَ  طُورِ َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمن }  {َسْينَاَء تَنبُُت بِالدُّ

“আর মসনাই পাহাকড় থি গাে কমায় তাও আমি সৃমষ্ট ককরমে তা থতল উৎপােন ককর এর্ং 

আহারকারীকের কনয তরকারীও”।108  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ১০ (দ্শ) িার উলেখ আলে।109  

                                                             
99 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ. ২৯৩ 

100 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৩৭৯; হুসাইন িুহাম্মাে িাখলূফ, কামলিাতুল কুরআ’ন, (কায়করা, আল 

হাইআতুল ‘আম্মাহ মল শুঊমনল িুতামর্‘ময়ল আমিমরয়যাহ, ১৯৯৬ খ্রী. , পৃ. ৩৭২  
101 আল করুআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২৬০  
102 আল কুরআ’ন, ৪৪:২৪    
103 আল কুরআ’ন, ৪৪:২৪    

104 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িহুাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১১০   

105 আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ২৩: ২০   

106 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৯৭  
107 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩০৬  
108 আল কুরআ’ন, ২৩: ২০    
109 আল কুরআ’ন, ০২: ৬৩,৯৩; ০৪: ১৫৪; ১৯: ৫২; ২০: ৮০; ২৩: ২০; ২৮: ২৯,৪৬; ৫২: ০১; ৯৫: ০২  
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  .০৮نو َّـــــي َّب َّر َّ
 

 

العالم التقّي الصابر  ,অেি ربيون শব্দমট মসমরয়ানকের ভাষা থেকক আগত।110 আরদ্বিলত ربيون
 আোহ’র পাগল, দ্রলিশ, আোহ’র দ্বপ্রয়পাত্র্”112। িসরার কলয়কজন“ من الناس111

নাহুিীদ্লদ্র মলত, ربيون িললত িুোয় ّالذين يعبدون الرب “িারা রর্ (আল্লাহ -এর ‘ইর্ােত 

ককর”।113 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ 

ِ َوَما َضُعفُوا  ِرب يُّونَ َوَكأَي ن م ن نَّبِي  قَاتََل َمَعهُ } َكثِير  فََما َوهَنُوا لَِما أََصابَهُْم فِي َسبِيِل ّللاَّ

ابِِرينَ  ُ يُِحبُّ الصَّ  {َوَما اْستََكانُوا   َوّللاَّ

“আর র্হু নর্ী মেকলন, িাাঁকের সিী-সােীরা তাাঁকের অনুর্তবী হকয় মকহাে ককরকেন; 

আল্লাহ’র পকে তাকের থি মর্পিবয় ঘকটমেল তাকত তারা হীনর্ল হয়মন, দর্বল হয়মন এর্ং 

নত হয়মন। আর আল্লাহ শধিবশীলকেরকক ভালর্াকসন”।114  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (েশ  র্ার উকল্লখ আকে।115  

 

 .০৯ اار َّف َّـــــأس َّ
 

ওয়াকসতী র্কলনেঃ সুমরয়ানী ভাষায় أسفارا অেব, র্ই সিূহ। ইর্কন আর্ী হাকতি োহহাক 

থেকক র্র্বনা ককরন থি, أسفارا শব্দমট নর্তাঈ ভাষা থেকক মনগবত। িার অেব, র্ই সিূহ।116 

আরদ্বিলত أسفارا অেি, 117الكتاب، أو الكتاب الكبير، جزء من أجزاء التوراة “মকতাকর্র থর্াঝা, 

মকতার্সিূহ”।118 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوهَا َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل } بُوا ۚأَْسفَاًراَمثَُل الَِّذيَن ُحم    بِْئَس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّ

ُ ََّل يَهِْدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ  ِ ۚ َوّللاَّ  {بِآيَاِت ّللاَّ

                                                             
110 কালাল উেীন আসসুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ. ২৯৩  

111 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৫১   
112 আল করুআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২৫১  
113 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, প্রাগুি, খ. ০৩, পৃ. ৪৬১, আল কুরআ’ন, ০৩: ১৪৬  
114 আল কুরআ’ন, ০৩:১৪৬       
115 আল কুরআ’ন, ০৩:১৪৬   

116 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১      

117 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩১২  

118 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৪৭  
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“িাকেরকক তাওরাকতর র্াহক র্ানাকনা হকয়মেল,  মকন্তু তারা তা র্হন ককরমন তাকের উপিা 

থসই সর্ গাধার িকতা ! থি র্হু র্ই-পুস্তক র্হন ককর। এর থচকয়ও মনকৃষ্ট উপিা থসই সর্ 

থলাককরা িারা আল্লাহর আয়াতসিূহকক মিেযা র্কলকে। আল্লাহ এ রকি কাকলি সম্প্রোয়কক 

থহোয়াত োন ককরন না”।119  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।120  

 

  .১০ي َّر َّـــــس َّ

 শব্দমট মসমরয়ান শব্দ। এ ভাষায় অেব, নেী।121 সাঈে মর্ন িুর্াকয়র’র িকত, এমট سرّي

নর্তাঈ ভাষার শব্দ এর্ং সাইিালা’র িকত, এমট ইউনানী র্া গ্রীক ভাষার শব্দ।122 আরদ্বিলত 

    নোি েণিা”124। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ النهر الصغيرশলব্দর অেি, 123 سرّي

 {َسِري ًافَنَاَداهَا ِمن تَْحتِهَا أََّلَّ تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك }

“তখন থফকরশতা তার মনচ থেকক তাকক থডকক র্লকলা,  ‘তুমি থপকরশান হকয়া না,  থতািার 

রর্ থতািার নীকচ একমট নহর সৃমষ্ট ককরকেন”।125  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (েশ  র্ার উকল্লখ আকে।126  

 

  .১১ند َّـــــع َّ

ইর্নু কারীর  ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস  থেকক র্র্বনা ককরন থি, মতমন কা‘র্  -কক 

আল্লাহ তা‘য়ালা’র র্ির্য “  َجنَّاِت َعْدن”  সম্বকন্ধ মককজ্ঞস করকল মতমন র্কলনেঃ عدن শব্দমট 

মসমরয়ান ভাষা থেকক আগত। িার অেব, আিুর র্াগান। অনয এক তাফসীর গ্রকন্থ পাওয়া 

                                                             
119 আল করুআ’ন, ৬২: ০৫    
120 আল কুরআ’ন, ৬২: ০৫    

121 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১৯: ২৪   

122 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪   

123 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৪২৯; আল ি‘ুকািলু ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩১০  
124 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২৭৪  
125 আল কুরআ’ন, ১৯:২৪    
126 আল করুআ’ন, ১৯:২৪     
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িায় থি, শব্দমট থরািান র্া গ্রীক ভাষার শব্দ।127 আরদ্বিলত عدن শলব্দর অেি, جنة الخلد

 সিিদ্া োকার জায়গা, জান্নালতর একদ্বি স্তলরর নাম”129। আল্লাহ রাব্বুল“ واإلقامة128

‘আলািীন র্কলনেঃ   

ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّات  تَْجِري ِمن تَْحتِهَا اْْلَنْهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َوَمَساِكَن } َوَعَد ّللاَّ

لَِك هَُو اْلفَْوُز الَْعِظيمُ  َۚعْدن  طَي بَةً فِي َجنَّاِت  ِ أَْكبَُر ۚ َذ  َن ّللاَّ  { َوِرْضَوان  م 

“এ িুমিন পুরুষ ও নারীকক আল্লাহ প্রমতশ্রুমত মেকয়কেন,  তাকেরকক মতমন এিন কান্নাত 

(র্াগান  োন করকর্ন িার তলকেকশ ঝরর্াধারা প্রর্াহিান হকর্ এর্ং তারা তার িকধয 

মচরকাল র্াস করকর্। এসর্ মচর সর্ুক র্াগাকন তাকের কনয োককর্ উিি র্াসস্থান এর্ং 

আল্লাহ’র সন্তুমষ্টই সর্বকেষ্ঠ। এমটই সর্কচকয় র্ড় সাফলয”।130   

শব্দমট কুরআ’থন ১১ (এগার  র্ার উকল্লখ আকে।131  

 

  .১২لكَّت َّي َّـــــه َّ

ইিাি হাসান’র িকত, هيت لك শব্দমট মসরীয়ান ভাষার। ইর্নু আমর্ হামতি ‘আব্দুল্লাহ মর্ন 

‘আব্বাস  থেকক র্র্বনা ককরন থি,  মকর্তী ভাষার শব্দ  هيت لك অেব, এখাকন একসা ! 

আর্ু িাকয়ে আল আনসারী’র িকত,  هيت لك  শব্দমট মহব্রু ভাষার। িূলত শব্দমট হল  هيتلج 

িার অেব, একসা !132 আরদ্বিলত هيت لك শলব্দর অেি, 133هلّم أقبل “তুদ্বম এলসা, দ্রুত এলসা, 

নতামালক দ্রুত আসার দ্বনলদ্িশ দ্বদ্দ্বি”।134 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             
127 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪   

128 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪১০  

129 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩১৭  
130 আল কুরআ’ন, ০৯: ৭২  

131 আল কুরআ’ন, ০৯: ৭২; ১৩: ২৩; ১৬: ৩১; ১৮: ৩১; ১৯: ৬১; ২০: ৭৬; ৩৫: ৩৩; ৩৮: ৫০; ৪০: ০৮; ৬১: ১২; 

৯৮: ০৮    

132 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১২: ২৩;  

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৮    

133 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ১০০২; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৫৬  
134 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৪৮৭  
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ِ   إِنَّهُ َرب ي  ۚهَْيَت لَكَ َوَراَوَدْتهُ الَِّتي هَُو فِي بَْيتِهَا َعن نَّْفِسِه َوَغلَّقَِت اْْلَْبَواَب َوقَالَْت }  قَاَل َمَعاَذ ّللاَّ

 {أَْحَسَن َمْثَواَي   إِنَّهُ ََّل يُْفلُِح الظَّالُِمونَ 

“থি িমহলামটর ঘকর থস মেল থস তাকক মনককর মেকক আকষবর্ করকত োককলা এর্ং একমেন 

থস েরকা র্ন্ধ ককর মেকয় র্লকলা,  “চকল একসা”। মতমন (ইউসুফ  র্লকলন,  ‘আমি 

আল্লাহ’র আেয় প্রােবনা করমে’,  মনশ্চয়ই মতমন আিার িমনর্; মতমন আিার োকার সুন্দর 

র্যর্স্থা ককরকেন। মনশ্চয়ই কাকলিরা সফলকাি হকত পাকর না”।135  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।136  

 

  .১৩لـــــم َّق َّ

الدبى  ,শব্দমটর আরমর্ অেব قمل শব্দমট মহব্রু ও মসরীয়ান ভাষার শব্দ।137  অেব, উকুন। قمل

  উকুন, োড়কপাকা”।139 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ أو القراد أو القمل المعروف138

ََلت  فَاْستَْكبَُروا  اْلقُمَّلَ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد وَ } فَصَّ َم آيَات  مُّ فَاِدَع َوالدَّ َوالضَّ

ْجِرِمينَ   {َوَكانُوا قَْوًما مُّ

“অিলশলষ আদ্বম তালদ্র উপর তুোন,  পংগপাল,  উকুন,  িযাঙ এিং রক্ত দ্বিস্তাদ্বরত 

দ্বনদ্শিন দ্বহলসলি নপ্ররণ করলাম। এসি দ্বনদ্শিন আলাদ্া আলাদ্া কলর নদ্খালাম। দ্বকন্তু তারা 

অহংকালর নমলত রইললা এিং তারা দ্বেল িড়ই অপরাযপ্রিণ সম্প্রদ্ায়”।140   

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক) িার উলেখ আলে।141   

 

 

 

                                                             
135 আল কুরআ’ন, ১২: ২৩    

136 আল কুরআ’ন, ১২: ২৩    

137 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬   

138 হুসাইন িুহাম্মাে িাখলূফ, প্রাগুি, পৃ. ১১৩  
139 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩৬৪  
140 আল কুরআ’ন, ০৭: ১৩৩    

141 আল কুরআ’ন, ০৭: ১৩৩   
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ــر ه    .১৪ش 
 

ভাষাদ্বিদ্লদ্র মলত, شهر শব্দদ্বি সুদ্বরয়ানী ভাষা নেলক দ্বনগিত। সুদ্বরয়ানী ভাষায় شهر শব্দদ্বিলক 

 নলখা হয়। অতঃপর এদ্বিলক আরদ্বিলত িযিহার করা হয়। অেি, মাস।142 আরমর্কতও سهر

  র্লকত ‘িাস’ র্ুঝায়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ شهر

َن اْلهَُدى  َواْلفُْرقَاِن ۚ فََمنَشْهُر }   َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى ل لنَّاِس َوبَي نَات  م 

ْهَر َشِهَد ِمنُكُم  ْن أَيَّام  أَُخَر   الشَّ ة  م   يُِريُد ّللاُ  فَلْيَُصْمهُ   َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى  َسفَر  فَِعدَّ

ةَ َولِتَُكب ُروا ّللاَ َعلَى  َما هََداُكْم َولََعلَّ  ُكْم بُِكُم اْليُْسَر َوََّل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّ

 {تَْشُكُرونَ 

“রমিালনর মাস,  এ মালসই কুরআন নাদ্বিল করা হলয়লে,  িা মানি জাদ্বতর জনয 

পুলরাপুদ্বর দ্বহদ্ায়াত এিং নহদ্ায়ালতর স্পষ্ট দ্বনদ্শিন ও হক-িাদ্বতললর পােিকযকারী। কালজই 

নতামালদ্র মলযয নি িযদ্বক্ত এ মাস পালি নস নিন এ মাসদ্বিলত দ্বসয়াম (নরািা) পালন কলর 

এিং নি িযদ্বক্ত নরাগগ্রস্ত হয় িা সেলর োলক,  নস নিন অনয দ্বদ্নগুললায় নরািার সংখযা 

পূণি কলর। আোহ নতামালদ্র জনয সহজ নীদ্বত চান,  কল ার নীদ্বত চান না। িালত নতামরা 

(নরািার) সংখযা পূণি করলত পালরা এিং আোহ নতামালদ্র নি দ্বহদ্ায়াত দ্ান কলরলেন নস 

জনয নিন নতামরা আোহর মদ্বহমা ন াষণা কর এিং িালত নতামরা তাাঁর প্রদ্বত কতৃজ্ঞতা 

প্রকাশ করলত পালরা”।143  

শব্দমট কুরআ’থন ১০ (েশ  র্ার উকল্লখ আকে।144  

 

ن ــان ي ـــــو  بـ    .১৫الر 

 সম্বলে الربانيون শব্দদ্বি দ্বসদ্বরয়ান ভাষার শব্দ। আি ু‘ঊিায়দ্াহ িললনঃ আরিরা الربانيون

জানত না। শুযুমাত্র্ েকীহগণ ও জ্ঞানিানগণ জানলতন। তলি তাাঁলদ্র মলত, উক্ত শব্দদ্বি দ্বহব্রু 

                                                             
142 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১০২; 

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪  
143 আল করুআ’ন, ০২: ১৮৫   

144 আল করুআ’ন, ০২: ১৮৫,১৮৫,১৯৪,১৯৪,২১৭; ০৫: ০২,৯৭; ৩৪: ১২,১২; ৯৭: ০৩    
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ভাষার শব্দ।145  الربانيون শব্দমটর আরমর্ অেব,  الذي يعبد الرّب والكامل العلم والعمل146 ؛

 েরকর্শ, আল্লাহ ওয়ালা, পে প্রেশবক”148। আল্লাহ রাব্বুল“ الكامل في العلم والعبادة147

‘আলািীন র্কলনেঃ   

 يَْحُكُم بِهَا النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن هَاُدواإِنَّا أَنَزلْنَا التَّْوَراةَ فِيهَا هًُدى َونُور  ۚ }

بَّانِيُّونَ وَ  ِ َوَكانُوا َعلَْيِه ُشهََداَء ۚ فَََل تَْخَشُوا الرَّ النَّاَس  َواْْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا ِمن ِكتَاِب ّللاَّ

ئَِك هُُم اْلَكافُِرونَ  َواْخَشْوِن َوََّل تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَلِيًَل ۚ ُ فَأُولَ   {َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل ّللاَّ

“দ্বনশ্চয়ই আদ্বম তাওরাত নাদ্বিল কলরদ্বেলাম; তালত দ্বেল পে দ্বনলদ্িশনা ও আললা; নিীগণ,  

িারা মুসদ্বলম (অনুগত) দ্বেললন,  তারা ইয়াহুদ্ীলদ্রলক তদ্নুসালর হুকুম দ্বদ্লতন। আর 

এভালি রব্বানী এিং দ্বিিানগণও (তদ্নুসালর হুকুম দ্বদ্লতন), কারণ তালদ্রলক আোহর 

দ্বকতাি সংরিলণর দ্াদ্বয়ত্ব নদ্য়া হলয়দ্বেল এিং তারা দ্বেল এর ওপর সািী। কালজই (নহ 

ইহুদ্ী নগাষ্ঠী!) নতামরা মানুষলক ভয় কলরা না িরং আমালক ভয় কলরা এিং সামানয তিু 

মূললযর দ্বিদ্বনমলয় আমার আয়াতগুললা দ্বিদ্বক্র করা পদ্বরহার কলরা। আোহর নাদ্বিল করা 

আইন অনুিায়ী িারা োয়সালা কলর না তারাই কালের”।149  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।150  

                                                             
145 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িহুাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী , প্রাগুি, পৃ.  ৮৩  

146 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৩২১  
147 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৫০  
148 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২৫০  
149 আল কুরআ’ন, ০৫:৪৪      

150 আল করুআ’ন, ০৫:৪৪; ০৫: ৬৩   



46 
 

HEBREW LANGUAGE / العبرية 

মহব্রু ভাষা  

 

ঐদ্বতহাদ্বসক ভাষাগুদ্বলর মলযয “দ্বহব্রু ভাষা” (עברית / HEBREW / العبرية) অনযতম। িা 

ইসরাঈল (ָרֵאל  নামক নদ্লশর অদ্বেদ্বসয়াল ভাষা। মহব্রু ভাষার (إسرائيل / ISRAEL / ִישְׂ

ইমতহাস শর্মচত্রযিয়। ২০০ মখ্রস্টাকব্দর মেকক িুকখর ভাষা মহকসকর্ এমট মর্লুপ্ত হকয় িায়। 

মকন্তু মলমখত ভাষা মহকসকর্ এমট আরও র্হু শতক মটকক োকক। এমট ধিব,  আইন,  র্যর্সা,  

েশবন ও মচমকৎসা মর্ষয়ক র্হু র্ই মলখকত র্যর্হৃত হত। ১৯শ শতককর থশকষ ও মর্ংশ 

শতাব্দীর শুরুকত কেয ভাষা মহকসকর্ এমটর পুনকবম হয়। িতিমান দ্বিলে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ 

এ ভাষায় কো িলল োলকন। িার ৫০ লাখ ভাষাভাষীই ইসরাইলল িসিাস কলরন।  

দ্বহব্রু ভাষার গুরুত্ব এই জনয নিদ্বশ নি, আোহ প্রদ্ি আসমাদ্বন গ্রন্থ “তাওরাত িা নতারাহ” 

এই ভাষায় নাদ্বিল হলয়দ্বেল। তাোড়া দ্বহব্রু িাইলিল িললত ইয়াহুদ্ী ও খ্রীষ্টানলদ্র যমিীয় 

পুস্তকািলীর সাযারণ অংশলক িুোয়। পদ্বিতরা ইয়াহুদ্ীলদ্র ‘তানাখ’ (TANAKH) ও 

খ্রীষ্টানলদ্র ‘পুরাতন িাইলিল’ (OLD TESTAMENT) মগকয় এই পদ্বরভাষালক দ্বনরলপি মলন 

কলরন।151  

এক সিয়কার মর্লুপ্ত প্রায় মহব্রু ভাষা সম্পককব ‘আহিাে শাহলান’ র্কলনেঃ  

كانت اللغة العبرية زمن الفتح اْلسَلمي لألندلس لغة مهملة، ليس بين يهود اْلندلس 

فحسب، ولكن بين اليهود في جميع بلدان العالم، إذ كان اليهود في معظم اْلحيان َّل 

كثير منهم َّل يفهمون الترانيم يستعملون هذه اللغة إَّل في بيعهم وصلواتهم، وكان 

 . والطقوس التي يؤدونها بها، ولذلك كانوا يستمعون إلى التوراة اآلرامية

“আন্দালুমসয়ায় (কস্পন  ইসলাকির মর্ককয়র সিকয় থস্পনসহ থগাটা মর্কশ্ব ইয়াহুেীকের 

কাকে মহব্রু ভাষামট মেল অর্কহমলত ও পমরতযি। ইয়াহুেীরা এই ভাষামট শুধু তাকের ক্রয়-

মর্ক্রয় এর্ং নািাককর থক্ষকত্র র্যর্হার করত। তাকের অমধকাংশই পালনকতৃ ধিবীয় 

                                                             
151 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language ; 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A7%81_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE  

https://en.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanakh
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
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প্রোগুকলা র্ুঝকতা না। তাই তারা আরািাইক ভাষার তাওরাত গ্রন্থ খুর্ িকনাকিাগ সহকাকর 

শুনকতা”।152  

মহব্রু ভাষাভাষীরা আরমর্ ভাষার মেকক আকৃষ্ট হর্ার র্যপাকর “ইব্রাাহীি িূসা হান্দাউই” 

র্কলনেঃ  

في جميع البلدان التي تفرق فيها اليهود على حالها من الترك وظلت اللغة العبرية 

واْلهمال إلى أن أختلط اليهود بالمسلمين، وتعلموا اللغة العربية وقواعدها وآدابها 

موا بها ألسنتهم وأذواقهم، ورأوا كيف يخدم المسلمون لغتهم من منطلق ديني  وقو 

ع رروا خدمة لغة كتبهم المقدسة بوضباعتبارها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، فق

 . قواعد لها على طريقة المسلمين في خدمة لغتهم العربية

“ইয়াহুেীরা সর্ থেকশ মর্ভি হওয়া থেকক শুরু ককর িুসমলিকের সাকে মিশা পিবি মহব্রু 

ভাষা মেল অর্কহমলত ও পমরতযি। এক পিবাকয় তারা আরমর্ ভাষা ও এর মনয়ি - কানুন, 

মশষ্টাচার মশখকত োকক এর্ং এই পিমতটাকক ইয়াহুেীরা তাকের ভাষায় প্রমতষ্ঠা করকত 

োকক। তারা থেখল িুসমলিরা তাকের দ্বীকনর কুরআন-হােীস অনুিায়ী (আরমর্  ভাষা 

মকভাকর্ র্যর্হার ককর। সুতরাং িুসমলিকের আরমর্ ভাষা র্যর্হাকরর িকতা তারাও তাকের 

পমর্ত্র গ্রন্থগুকলার ভাষাকক (মহব্রু  র্যর্হার করার মসিাি থনয়”।153
 

  

                                                             
152 আহিাে শাহলান, মিনাল আোমর্ল ‘আরামর্ ‘ঈর্রী, আরু্ হারুন িূসা মর্ন ইয়া‘করু্ মর্ন ‘আিরা ওয়া 

মকতামর্মহল িুহাোরাহ ওয়াল িুিাকারাহ, (িাকাল্লাতু কমুল্লয়ামতল আোর্ ওয়াল ‘ঊলূমিল ইনসামনয়যাহ, 

কাকি‘য়াতু িুহাম্মাে আল খামিস, ১৯৮৫ খ্রী.  , সংখযা ১০, পৃ. ৬৫-৯৮  
153 ইব্রাাহীি িূসা হান্দার্ী, আল আোরুল ‘আরার্ী ফীল মফকমরল ইয়াহুেী, (কায়করা, িাকতার্াতুল আঞ্জালু 

আল িাসমরয়যাহ, ১৯৬৩ খ্রী.  , পৃ. ২৬-২৭    
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কুরআ’নন উলেদ্বখত মহব্রু ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

اه، فـــــْوم، اليَهُـــــْود،  بَِعـْيـــــر، َصلَـــــَوات، إْدِرْيـــــس، أيُّـــــْوب، َمْرقـــــْوم، إْبَراِهـــــْيم، أوَّ

ــ إْسَماِعـْيـــــل، طُـــــَوى، ،إْسَحـــــاقـلَـــــد، هُـــــْدنَا، أخْ    ، َجهَـــــنَّم، ألِـْيـــــم، َرْمـــــًزاــرَكفـ 

 

   .০১مو َّـــــف

ওয়ালসতী’র মলত,  فوم  শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষার। অেি, গম।154 আরদ্বিলত فوم শব্দদ্বির অেি,  ثوم

 ,এমন শসযদ্ানা িা নেলক রুদ্বি বতদ্বর করা হয়; রসুন“ ، حنطة155؛ السنبلة والحّبة مما يخبز156

গম, চানা”।157 ‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  নেলক িদ্বণিত এক হাদ্ীলস উলেখ নি, فوم িললত 

িুোয় الِحنَطة والُخبز “গম এিং রুদ্বি”।158 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ا تُنبُِت َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى  لَن نَّْصبَِر َعلَى  طََعام  َواِحد  فَاْدُع } لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

 {هَا َوَعَدِسهَا َوبََصلِهَافُومِ اْْلَْرُض ِمن بَْقلِهَا َوقِثَّائِهَا وَ 

“আর িখন থতািরা র্কলমেকল,  ‘থহ িূসা! আিরা একই ধরকনর খার্াকর কখনও শধিব 

ধারর্ করকর্া না। সুতরাং তুমি থতািার রকর্র কাকে আিাকের কনয প্রােবনা ককরা মতমন 

থিন আিাকের কনয দ্রর্য শাক-সমি,  গি,  রসুন,  ডাল, থপাঁয়াক কৃমষকাত দ্রর্যামে 

উৎপন্ন ককরন”।159  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।160  

 

   .০২دو َّـــــه َّالي َّ

 শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষা নেলক িযিহৃত। اليهود ,শব্দদ্বি দ্বনলয় মতপােিকয আলে। কালরা মলত اليهود

অেি, স্বীকৃদ্বত নদ্য়া। আিার কালরা মলত, اليهود শব্দদ্বি আরদ্বি। িা الهود শব্দ নেলক দ্বনগিত। 

                                                             
154 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬  

155 হুসাইন িুহাম্মাে িাখলূফ, প্রাগুি, পৃ. ১২  
156 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৭০৭   
157 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩৪৯  
158 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, প্রাগুি, খ. ০১, পৃ. ৩৫১, আল কুরআ’ন, ০২: ৬১   
159 আল কুরআ’ন, ০২:৬১  

160 আল কুরআ’ন, ০২:৬১    
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অেি, সৎ পলে দ্বেলর আসা।161 তলি তালদ্র িযাপালর ইিনু আিু জা‘ের তাাঁর দ্বপতা নেলক 

এিং আর রািী‘ঈ নেলক িদ্বণিত আলে নি,  هؤالء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي 

তারা হললা এমন আহলল দ্বকতাি িারা রাসূলুোহ  -এর িুলগ দ্বেল।162 আল্লাহ রাব্বুল 

‘আলািীন র্কলনেঃ  

ْيء  َعلَى  شَ  الْيَهُودُ لَْيَسِت النََّصاَرى  َعلَى  َشْيء  َوقَالَِت النََّصاَرى  لَْيَسِت  اْليَهُودُ َوقَالَِت }

ُ يَْحُكُم بَْينَهُْم يَوْ  لَِك قَاَل الَِّذيَن ََّل يَْعلَُموَن ِمْثَل قَْولِِهْم ۚ فَاَّللَّ َم اْلقِيَاَمِة َوهُْم يَْتلُوَن الِْكتَاَب   َكَذ 

 {فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُونَ 

“ইহুদ্বদ্রা িলল,  খৃস্টানলদ্র কালে দ্বকেুই ননই। খৃস্টানরা িলল ইহুদ্বদ্লদ্র কালে দ্বকেুই ননই। 

অেচ তারা উভয়ই দ্বকতাি পলড়। আর িালদ্র কালে দ্বকতালির জ্ঞান ননই তারাও এ যরলনর 

কো িলল োলক। এরা নি মত দ্বিলরালয দ্বলপ্ত হলয়লে দ্বকয়ামলতর দ্বদ্ন আোহ এর চূড়ান্ত 

মীমাংসা কলর নদ্লিন”।163  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৮ (আি) িার উলেখ আলে।164 

 

   .০৩مي َّـــــاه َّر َّإب َّ

 একজন নিীর নাম। দ্বতদ্বন মুসদ্বলম জাদ্বতর দ্বপতা এিং পদ্বিত্র্ কা‘িা (ইিরাহীম) إبراهيم

 লরর দ্বনমিাতা।  إبراهيم শব্দদ্বি তাওরালত أبراهام দ্বলখা। শব্দদ্বির পূিি রূপ দ্বেল أبرام িা দু’দ্বি 

শলব্দর (أب + رام) সমন্বলয় গদ্ব ত। অেি, العالء أبو  । দ্বহব্রু ভাষায় (راب + هام) أبراهام  

শলব্দর অেি, মানুলষর ইমাম।165 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

يَّتِي    إِْبَراِهيمَ َوإِِذ اْبتَلَى  } هُنَّ   قَاَل إِن ي َجاِعلَُك لِلنَّاسِ إَِماًما   قَاَل َوِمن ُذر  َربُّهُ بَِكلَِمات  فَأَتَمَّ

 {قَاَل ََّل يَنَاُل َعْهِدي الظَّالِِمينَ 

“আর স্মরণ করুন, িখন ইিরাহীমলক তাাঁর রি কলয়কদ্বি কো িারা পরীিা কলরদ্বেললন, 

অতঃপর দ্বতদ্বন নসগুললা পূণি কলরদ্বেললন। দ্বতদ্বন (আোহ) িলললনঃ ‘দ্বনশ্চয়ই আদ্বম আপনালক 

                                                             
161 আরু্ সা‘ো রাউফ, আল ‘আলািুল ‘আকামিয়যাহ মফল করুআমনল কারীি, পৃ.  ১৯  

162 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, প্রাগুি, খ. ০১, পৃ. ৫৪২, আল কুরআ’ন, ০২: ১১৩  
163  আল করুআ’ন, ০২:১১৩  

164 আল কুরআ’ন, ০২:১১৩,১১৩,১২০; ০৫: ১৮,৫১,৬৪,৮২; ০৯: ৩০   

165 আরু্ সা‘ো রাউফ, প্রাগুি, পৃ.  ১৩   
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মানুলষর ইমাম িানালিা’। দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘আমার িংশযরলদ্র মযয নেলকও?’ (আোহ) 

িলললনঃ আমার প্রদ্বতশ্রুদ্বত িাদ্বলমলদ্রলক পালি না”।166  

‘আব্দুল মুিাদ্বললির167 কদ্বিতা নেলক  ُإبراهِ م শলব্দর অদ্বস্তত্ব পাওয়া িায়। নিমনঃ  

 مستقبل القبلة وهو قائمُ      إبراِهُم به  بما عاذَ  ذتُ عُ 

“থক্বর্লার মেকক োাঁড়াকনা অর্স্থায় িার কাকে ইর্রাহীি আেয় থচকয়মেকলন আমিও তাাঁর 

কাকে আেয় প্রােবনা করমে”।168 

শব্দমট কুরআ’থন ৬৯ (উনসিুর  র্ার উকল্লখ আকে।169  

 

  .০৪اهأو َّ
ওয়াদ্বসতী িললন, দ্বহব্রু ভাষায় أواه শলব্দর অেি, নদ্া‘য়া িা েদ্বরয়াদ্।170 আিু নশখ দ্বিন 

হাব্বান ইকদ্বরমা’র মাযযলম ‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  নেলক িণিনা কলরন নি, ইদ্বেওদ্বপয়ান 

ভাষায় أواه শলব্দর অেি, দৃ্ঢ় দ্বিোসী এিং ইকদ্বরমা ও মুজাদ্বহদ্ নেলক ইিলন আদ্বি হালতম 

তাাঁর তােসীলর অনুরূপিাই উলেখ কলরন। ‘আমর দ্বিন শুরাহদ্বিল নেলক িদ্বণিত, أواه শলব্দর 

অেি, দ্য়ালু। আরদ্বিলত أواه শলব্দর অেি, 171الكثير التأوه، الكثير الدعاء، الرحيم الرقيق القلب 

“নরি থিকাককর থলাক”।172 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

ا تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ َعدُ } ْوِعَدة  َوَعَدهَا إِيَّاهُ فَلَمَّ َِّ َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه إَِّلَّ َعن مَّ  وٌّ َّلل 

أَ ِمْنهُ ۚ إِنَّ إِبَْراِهيَم  اه  تَبَرَّ  {َحلِيم   َْلَوَّ

                                                             
166 আল কুরআ’ন, ০২:১২৪   

167 রাসূলুল্লাহ  –এর োোর নাি।  
168 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, আল িু‘আররার্ মিনাল কালামিল 

‘আকািী ‘আলা হুরুফীল িু‘কাি, (নর্রুত, োরুল কুতুরু্ল ‘ঈলমিয়যাহ, ১৯৯৮ খ্রী. , প.ৃ ১২  
169 আল করুআ’ন, ০২:১২৪,১২৫,১২৫,১২৬,১২৭,১৩০,১৩২,১৩৩,১৩৫,১৩৬,১৪০,২৫৮,২৫৮,২৫৮, 

২৬০; ০৩: ৩৩,৬৫,৬৭,৬৮,৮৪,৯৫,৯৭; ০৪: ৫৪,১২৫,১২৫,১৬৩; ০৬: ৭৪,৭৫,৮৩,১৬১; 

০৯: ৭০,১১৪, ১১৪; ১১: ৬৯,৭৪,৭৫,৭৬; ১২: ০৬,৩৮; ১৪: ৩৫; ১৫: ৫১; ১৬: ১২০,১২৩; 

১৯: ৪১,৪৬,৫৮; ২১: ৫১,৬০, ৬২,৬৯; ২২: ২৬,৪৩,৭৮; ২৬: ৬৯; ২৯: ১৬,৩১; ৩৩: ০৭; 

৩৭: ৮৩,১০৪,১০৯; ৩৮: ৪৫; ৪২: ১৩; ৪৩: ২৬; ৫১: ২৪; ৫৩: ৩৭; ৫৭: ২৬; ৬০: ০৪,০৪; ৮৭: ১৯  

170 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১     

171 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৩৩  
172 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ১০১  
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“আর ইিরাহীম তাাঁর দ্বপতার জনয নি িমা প্রােিনা কলরদ্বেল, তালক এর প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদ্লয়দ্বেল 

িলল; তারপর িখন এিা তার কালে সুস্পষ্ট হললা নি, নস আোহ’র শত্রু তখন ইিরাহীম 

তার সম্পকি দ্বেন্ন করললন। ইিরাহীম নতা নকামল হৃদ্য় ও সহনশীল”।173  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।174  

 

   .০৫رـــــي َّـع َّب َّ

দ্বহব্রু ভাষা নেলক দ্বনগিত بعير শব্দদ্বির অেি, উলির উপর নিসি দ্বজদ্বনস িহন করা হয়।175 

আরদ্বিলত بعير অেি, 176ما صلح للركوب والحمل من اإلبل “উি, ভারিাহী জন্তু”177। আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ِذِه بَِضاَعتُ } ا فَتَُحوا َمتَاَعهُْم َوَجُدوا بَِضاَعتَهُْم ُردَّْت إِلَْيِهْم   قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي   هَ  نَا َولَمَّ

لَِك َكيْل  يَِسير    بَِعير  ُردَّْت إِلَيْنَا   َونَِميُر أَهْلَنَا َونَْحفَظُ أََخانَا َونَْزَداُد َكْيَل   { َذ 

“তারপর িখন তারা মনকককের মকমনসপত্র খুলকলা,  তখন তারা থেখকলা তাকের পর্যিূলয 

তাকেরকক থফরত থেয়া হকয়কে। (এ েৃশয থেকখ  তারা র্লল,  ‘থহ আিাকের মপতা ! 

আিরা আর মক প্রতযাশা করকত পামর? এটা আিাকের থেয়া পর্যিূলয, আিাকেরকক থফরত 

থেয়া হকয়কে। আর আিরা আিাকের পমরর্ারর্গবকক খােয-সািগ্রী একন থের্ এর্ং আিরা 

আিাকের ভাইকয়র রক্ষর্াকর্ক্ষর্ করর্ এর্ং আিরা অমতমরি আরও এক উট থর্াঝাই পর্য 

আনর্; ঐ পমরিার্ শসয অমত সহক”।178  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।179  

 

                                                             
173 আল কুরআ’ন, ০৯:১১৪  

174 আল কুরআ’ন, ০৯:১১৪; ১১: ৭৫  

175 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২  

176 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৬  
177 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ১১৮  
178 আল করুআ’ন, ১২:৬৫     

179 আল করুআ’ন, ১২:৬৫,৭২ 
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  .০৬اتو َّـــــل َّص َّ

দ্বহব্রু ভাষার শব্দ صلوات িার অেি, ইয়াহুদ্ীলদ্র উপাসনালয়। মূল শব্দ হল, 180صلوتا 

আরদ্বিলত صلوات অেি, الدعاء ، الرحمة ، العبادة المخصوصة المبينة حدود أوقاتها وشعائرها

 দ‘য়াসিূহ, নািািসিূহ, রহিতসিূহ”182। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন“ في الشريعة181 

র্কলনেঃ  

{   ُ ِ النَّاَس بَْعَضهُم بِبَْعض  الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهم بَِغيِْر َحق  إَِّلَّ أَن يَقُولُوا َربُّنَا ّللاَّ َولَْوََّل َدْفُع ّللاَّ

َمْت َصَواِمُع َوبِيَع  وَ  َ  َصلََوات  لَّهُد  ُ َمن يَنُصُرهُ   إِنَّ ّللاَّ ِ َكثِيًرا   َولَيَنُصَرنَّ ّللاَّ َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيهَا اْسُم ّللاَّ

 {لَقَِويٌّ َعِزيز  

“তালদ্রলক দ্বনলজলদ্র  রিাদ্বড় নেলক অনযায়ভালি নির কলর নদ্য়া হলয়লে শুযুমাত্র্ এ 

অপরালয নি,  তারা িললদ্বেলঃ “আোহ আমালদ্র রি”। আোহ িদ্বদ্ মানুষলদ্র এক 

দ্ললক অনয দ্ল িারা প্রদ্বতহত না করলতন,  তাহলল দ্বিধ্বস্ত হলয় নিত নাসারা 

সংসারদ্বিরাগীলদ্র উপাসনাস্থল, দ্বগজিা, ইয়াহুদ্ীলদ্র উপাসনালয় এিং মাসদ্বজদ্সমূহ িালত 

খুি নিশী স্মরণ করা হয় আোহ’র নাম। আর দ্বনশ্চয়ই আোহ তালকই সাহািয কলরন নি 

আোহ’নক সাহািয কলর। দ্বনশ্চয়ই আোহ শদ্বক্তমান ও পরাক্রমশালী”।183  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৪ (চার) িার উলেখ আলে।184  

 

  .০৭ســـــي َّر َّإد َّ

 একজন নিীর নাম। দ্বিদ্বন হিরত আদ্ম ও হিরত নূহ  -এর মযযিতিী (ইদ্রীস) إدريس

সমলয় নপ্রদ্বরত হলয়দ্বেললন। إدريس শব্দদ্বি শাদ্বব্দক দৃ্দ্বষ্টলকাণ নেলক আরদ্বি  এিং শব্দদ্বির 

মূল শলব্দর দৃ্দ্বষ্টলকাণ নেলক শব্দদ্বি অনারদ্বি। আমরা িদ্বদ্ أخنوخ শলব্দর দ্বদ্লক লিয কদ্বর 

তাহলল নদ্খলত পাই নি, আদ্বভযাদ্বনক দৃ্দ্বষ্টলত أخنوخ শব্দদ্বি إدريس -লক িুোয়। িার অেি, 

দ্বশিক, দ্বিলশষজ্ঞ, দ্ি। আর أخنوخ শব্দদ্বির মূল হললা দ্বহব্রু শব্দ حنوك িার كاف অিরদ্বি 

উচ্চাদ্বরত হয় خاء িারা।185 আোহ রাব্বুল ‘আলামীন িললনঃ  

                                                             
180 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১০৫  
181 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৫২২; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৬৯  
182 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২৯৭  
183 আল কুরআ’ন, ২২: ৪০    

184 আল কুরআ’ন, ০২: ১৫৭,২৩৮; ০৯: ৯৯; ২২: ৪০   

185 আরু্ সা‘ো রাউফ, প্রাগুি, পৃ.  ০৮    
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 { إِنَّهُ َكاَن ِصد يقًا نَّبِي ًا ۚإِْدِريسَ َواْذُكْر فِي الِْكتَاِب }

“আর এ মকতাকর্ ইেরীস’থক স্মরর্ করুন, মতমন মেকলন সতযমনষ্ঠ নর্ী”।186  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।187  

 

  .০৮بو َّـــــأي َّ

 أيوب একজন প্রদ্বসদ্ধ নিীর নাম। দ্বতদ্বন চরম বযিিশীল িলল দ্বিখযাত। (আইয়ুযি) أيوب

শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষা নেলক দ্বনগিত। িার অেি, িদ্বতগ্রস্থ, দৃ্দ্বষ্টহীন।188 আরমর্কত শব্দমট এককন 

নর্ীর নাি মহকসকর্ র্যর্হৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

اِحِمينَ  أَيُّوبَ وَ } رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ نَِي الضُّ  {إِْذ نَاَدى  َربَّهُ أَن ي َمسَّ

“আর স্মরণ করুন আইয়িূ’নক, িখন দ্বতদ্বন তার রি’নক ”।189  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৪ (চার) িার উলেখ আলে।190  

 

  .০৯مو َّـــــقر َّم َّ

 الكتاب والثوبশলব্দর অেি, 192 مرقوم শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষার। অেি, দ্বলদ্বখত।191 আরদ্বিলত مرقوم

“দ্বলদ্বখত, আমলনামা”।193 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ْرقُوم   ِكتَاب  }  {مَّ

“একদ্বি দ্বলদ্বখত দ্বকতাি”।194  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।195  

                                                             
186 আল করুআ’ন, ১৯:৫৬ 

187 আল কুরআ’ন, ১৯:৫৬; ২১: ৮৫   

188 আরু্ সা‘ো রাউফ, প্রাগুি, পৃ.  ২১  

189 আল কুরআ’ন, ২১: ৮৩ 

190 আল করুআ’ন, ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ২১: ৮৩; ৩৮: ৪১   

191 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭ 

192 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৩৬৬; আল ি‘ুকািলু ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৭৪  
193 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৪০৬  
194 আল কুরআ’ন, ৮৩: ০৯   

195 আল করুআ’ন, ৮৩: ০৯,২০    
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   .১০ان َّد َّـــــه َّ

দ্বহব্রু ভাষার هدنا শব্দদ্বির অেি, দ্বেলর আসা, তাওিাহ করা।196 আরদ্বিলত هدنا অেি,  تبنا
 আমরা দ্বেলর আসলাম, তওিা করলাম”198। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন“ ورجعنا إليك197

র্কলনেঃ  

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اآْلِخَرِة إِنَّا } ِذِه الدُّ     قَاَل َعَذابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاءُ   ۗۚ  إِلَْيَك هُْدنَا َواْكتُْب لَنَا فِي هَ 

َكاةَ َوالَِّذيَن هُم بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُونَ  ۗۚ  َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء    {فََسأَْكتُبُهَا لِلَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

“আর আমালদ্র জনয এ দুদ্বনয়ার এিং আলখরালতর কলযাণ দ্বললখ দ্বদ্ন। দ্বনশ্চয়ই আমরা 

আপনার কালে দ্বেলর এলসদ্বে’। আোহ িলললনঃ ‘আমার শাদ্বস্ত িালক ইলি দ্বদ্লয় োদ্বক আর 

আমার দ্য়া- তা নতা প্রলতযক িস্তুলক দ্ব লর আলে। কালজই আদ্বম তা দ্বললখ নদ্ি তালদ্র জনয 

িারা তাকওয়া অিলম্বন কলর, িাকাত নদ্য় ও আমালদ্র আয়াতসমূলহ ঈমান আলন”।199  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক) িার উলেখ আলে।200 

 

  .১১دـــــل َّـأخ َّ
 শব্দদ্বির আরদ্বি أخلد শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষার শব্দ। অেি, স্তম্ভ, পৃদ্বেিীলত দ্বচরস্থায়ী হওয়া।201 أخلد

অেি, 
  সিিদ্া দ্বিরাজমান”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ أسن ولم يشب، دام وبقى202

ِكنَّهُ } فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْيِه  ۗۚ  إِلَى اْْلَْرِض َواتَّبََع هََواهُ أَْخلََد َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِهَا َولَ 

لَِك َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗۚ   يَْلهَْث أَْو تَْتُرْكهُ يَْلهَث
  {نَ فَاْقُصصِ اْلقََصَص لََعلَّهُْم يَتَفَكَُّرو ۗۚ   ذَّ 

“আর আমরা ইিা করলল এর িারা তালক উচ্চ মিিাদ্া দ্ান করতাম, দ্বকন্তু নস িমীলনর প্রদ্বত 

েুাঁলক পলড় এিং তার প্রিৃদ্বির অনুসরণ কলর। সুতরাং তার দৃ্ষ্টান্ত হলি কুকুলরর মলতা; তার 

উপর নিাো চাপালল নস দ্বজহিা নির কলর হাাঁপালত োলক এিং নিাো না চাপাললও হাাঁপালত 

                                                             
196  কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৮  

197 হুসাইন িুহাম্মাে িাখলূফ, প্রাগুি, পৃ. ১১৫  
198 আল করুআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২৩  
199 আল করুআ’ন, ০৭: ১৫৬   

200 আল করুআ’ন, ০৭: ১৫৬    

201 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯০   

202 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২০৬  
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োলক। নি সম্প্রদ্ালয়র আমালদ্র দ্বনদ্শিনসমূলহ দ্বমেযালরাপ কলর তালদ্র অিস্থাও এরূপ। 

সুতরাং আপদ্বন কাদ্বহনীদ্বি িণিনা করুন িালত তারা দ্বচন্তাভািনা কলর”।203  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক) িার উলেখ আলে।204 

 

 .১২ اقـــــح َّإس َّ
 একজন নিীর নাম। দ্বতদ্বন হিরত ইিরাহীম  -এর দ্বিতীয় সন্তান এিং (ইসহাক) إسحاق

ইয়াকিু  -এর দ্বপতা। তাওরালত উলেদ্বখত দ্বহব্রু ভাষার يصحاق শব্দ নেলকই মহাগ্রন্থ 

আল কুরআলন উলেদ্বখত إسحاق শব্দদ্বি আরদ্বি করা হলয়লে। দ্বহব্রু ভাষায় শব্দদ্বির অেি, হাসা। 

িা ঐ ভাষায় কমি দ্বহলসলি নয়, কতিা দ্বহলসলি িযিহৃত হয়।205 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ  

ْرنَاهَا بِإِْسَحاَق َوِمن َوَراِء }  {يَْعقُوبَ إِْسَحاَق َواْمَرأَتُهُ قَائَِمة  فََضِحَكْت فَبَشَّ

“আর তাাঁর (ইিরাহীলমর) স্ত্রীও দ্াাঁদ্বড়লয় দ্বেললন। অতঃপর দ্বতদ্বন নহলস নেলললন। তারপর 

আমরা তালক ইসহাক’র এিং ইসহাক’র পলর ইয়াকিু’র সুখির দ্বদ্লাম”।206  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ১৭ (সলতর) িার উলেখ আলে।207  

 

  .১৩لـــــي َّـاع َّم َّإس َّ

 একজন দ্বিখযাত নিীর নাম। দ্বিদ্বন ইিরাহীম  -এর পুত্র্। আমালদ্র (ইসমা‘ঈল) إسماعيل

দ্বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ্  তাাঁরই িংশযর। তাওরালত উলেদ্বখত দ্বহব্রু ভাষার يشمع + ) يشمعيل

(إيل  শব্দ নেলকই মহাগ্রন্থ আল করুআ’নন উলেদ্বখত إسماعيل শব্দদ্বি আরদ্বি করা হলয়লে। 

অেি, আোহ’র শ্রিণ করা, আোহ শ্রিণকারী।208  আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             
203 আল করুআ’ন, ০৭: ১৭৬    

204 আল করুআ’ন, ০৭: ১৭৬    

205 আরু্ সা‘ো রাউফ, প্রাগুি, পৃ.  ১৪    

206 আল করুআ’ন, ১১:৭১   

207 আল করুআ’ন, ০২: ১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ১১: ৭১,৭১; ১২: ০৬,৩৮; 

১৪: ৩৯; ১৯: ৪৯; ২১: ৭২; ২৯: ২৭; ৩৭: ১১২,১১৩; ৩৮: ৪৫   

208 আরু্ সা‘ো রাউফ, প্রাগুি, পৃ.  ১৪     
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ِ الَِّذي َوهََب لِي َعلَى اْلِكبَِر } َعاءِ إِْسَماِعيَل اْلَحْمُد َّلِلَّ  {َوإِْسَحاَق ۚ إِنَّ َرب ي لََسِميُع الدُّ

“সমস্ত প্রশংসা নসই আোহ’র,  দ্বিদ্বন আমার িাযিলকয আমালক ইসমা‘ঈল ও ইসহাক’নক 

দ্ান কলরলেন। দ্বনশ্চয়ই আমার রি নদ্া‘আ শ্রিণকারী”।209  

 কদ্বি রাদ্বজলির কদ্বিতা إسماعين ও (২) إسماعيل শব্দদ্বি দু’ভালি পড়া িায়। (১) إسماعيل

নেলক এর প্রমাণ পাওয়া িায়। নিমনঃ  

  اإسماعينَ قال جواِري الحي  لما جينا     هذا ورب  البيت و

“িখন আিরা আসলাি তখন আিার প্রমতকর্শী র্ললেঃ মতমন হকলন এই ঘকরর এর্ং 

ইসিা‘ঈল’র রর্”।210 

শব্দদ্বি কুরআ’নন ১২ (িার) িার উলেখ আলে।211 

 

  .১৪ىو َّـــــط َّ

 এক পদ্বিত্র্ প্রান্তলরর নাম। নিখালন মূসা  নিওুয়াত লাভ কলরদ্বেললন।212 দ্বহব্রু طوى

ভাষায় طوى শলব্দর অেি, িযদ্বক্ত।213 আর আরদ্বিলত طوى িললত িুোয় নি,  الشيء َمثني  أو

تين، أو هو جبل بالشام، أو واد في أسفل الطور214 ، الذي قُد س مر   ,থকান মদ্বগুর্ মকমনস“  مطوي 

িা দই দই র্ার পমর্ত্র করা হকয়কে র্া শাকির একমট পাহাড় অের্া তরূ পাহাকড়র পােকেকশ 

অর্মস্থত একমট উপতযকা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

 {طًُوىإِن ي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك   إِنََّك بِاْلَواِد الُْمقَدَِّس }

“তুদ্বম পদ্বিত্র্ ‘ তুওয়া’  উপতযকায় আলো”।215  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।216  

                                                             
209 আল করুআ’ন, ১৪: ৩৯ 

210 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১২   
211 আল কুরআ’ন, ০২: ১২৫,১২৭,১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৬; ১৪: ৩৯; ১৯: ৫৪; ২১: ৮৫; 

৩৮: ৪৮   

212 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩০৬  
213 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ. ২৯৫      

214 ড. শাউক্বী োইফ, প্রাগুি, পৃ. ৫৭২  
215 আল কুরআ’ন, ২০: ১২   

216 আল করুআ’ন, ২০: ১২; ৬৯: ১৬     
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ــــر فـ    .১৫ك 

ইিনু আদ্বি হালতম, আিু ‘ইমরান আল জুনাই নেলক িণিনা কলরন নি, সরূা মুহাম্মালদ্ 

উলেদ্বখত كّفر শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষার অন্তগিত। অেি, দ্বনদ্বশ্চহ্ন করা, মুলে নেলা।217 আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ب ِهْم ۙ } د  َوهَُو اْلَحقُّ ِمن رَّ َل َعلَى  ُمَحمَّ الَِحاِت َوآَمنُوا بَِما نُز  َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 {َعْنهُْم َسي ئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَهُمْ  َكفَّرَ 

“আর িারা ঈমান এলনলে, ননক কাজ কলরলে এিং মুহাম্মাদ্’র প্রদ্বত িা নাদ্বিল করা হলয়লে, 

তালত ঈমান এলনলে, আর তা-ই তালদ্র রলির পি নেলক নাদ্বিলকৃত অকািয সতয, দ্বতদ্বন 

তালদ্র খারাপ কাজগুললা তালদ্র নেলক দূ্র করলিন এিং তালদ্র অিস্থা শুযলর দ্বদ্লিন”।218  

ইিনুল িাওজী’র মলত, উলেদ্বখত كّفر শব্দদ্বি নিতাঈ ভাষা নেলক দ্বনগিত। অেি, দ্বনদ্বশ্চহ্ন 

করা, মুলে নেলা।219 আরদ্বিলত كفر শব্দদ্বির অেি,  نقيض اْليمان، عصى وامتناع، جحود

 অস্বীকার করা, অদ্বিোস করা, অকতৃজ্ঞ হওয়া, কালের“ النعمة، الستر، تغطية، إنكار220

হওয়া, লুদ্বকলয় রাখা, নেলক রাখা, আিাদ্বদ্ত করা”221। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

يَماِن أَْن آِمنُوا بَِرب ُكْم فَآَمنَّا ۚ َربَّنَا فَاْغفِْر لَنَا ذُ } بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي لِْْلِ  َكف رْ نُوبَنَا وَ رَّ

 {َعنَّا َسي ئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع اْْلَْبَرارِ 

“নহ আমালদ্র রি ! আমরা একজন আহিানকারীলক ঈমালনর দ্বদ্লক আহিান করলত 

শুলনদ্বে, ‘নতামরা নতামালদ্র রলির উপর ঈমান আন’। কালজই আমরা ঈমান এলনদ্বে। নহ 

আমালদ্র রি ! আপদ্বন আমালদ্র পাপরাদ্বশ িমা করুন, আমালদ্র মন্দ কাজগুললা দূ্রীভূত 

করুন এিং আমালদ্রলক সৎকমিপরায়ণলদ্র সহগামী কলর মৃতুয দ্বদ্ন”।222  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক) িার উলেখ আলে।223  

                                                             
217 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬  

218 আল করুআ’ন, ৪৭: ০২ 

219 আরু্ল ফারাি ‘আবু্দর রাহিান ইর্নুল কাওিী , ফুনূনুল আফনান ফী ‘ঊয়ূমন ‘উলূমিল কুরআ’ন, (নর্রুত, 

োরুল র্াশাইমরল ইসলামিয়যাহ, ১৯৮৭ খ্রী. , পৃ.  ৩৫১ 

220 ইর্কন িাঞ্জুর আল আফমরকী, প্রাগুি, ১৩ি খণ্ড, পৃ. ৮৪  
221 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, আধুমনক আরর্ী-র্াংলা অমভধান, (ঢাকা, মরয়াে প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী.  , প.ৃ ৬৬৮  
222 আল কুরআ’ন, ০৩: ১৯৩  

223 আল করুআ’ন, ০৩: ১৯৩    
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ا ـــــز  م    .১৬ر 

ওয়ালসতী’র মলত, رمزا শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষার। অেি, দুই ন াাঁলির নড়াচড়া।224 নিতাঈ ভাষায় 

শব্দদ্বির অেি, ইশারা, ইদ্বিত।225 আরদ্বিলতও رمزا শলব্দর অেি,  إشارة بالشفتين أو العينين أو
 ইশারা, ইদ্বিত”227। আোহ রাব্বুল ‘আলামীন িললনঃ“ الحاجبين أو أّي شيء226

بََّك َكثِيًرا َوَسب ْح  َرْمًزا   قَاَل َرب  اْجَعل ل ي آيَةً   قَاَل آيَتَُك أََّلَّ تَُكل َم النَّاَس ثَََلثَةَ أَيَّام  إَِّلَّ } َواْذُكر رَّ

ْبَكارِ بِاْلَعِشي    {َواْْلِ

“দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘নহ আমার রি ! আমালক একদ্বি দ্বনদ্শিন দ্বদ্ন’। দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘আপনার 

দ্বনদ্শিন এই নি, দ্বতন দ্বদ্ন আপদ্বন ইদ্বিত োড়া কো িললিন না আর আপনার রি’নক অদ্বযক 

স্মরণ করুন এিং সেযায় ও প্রভালত তাাঁর পদ্বিত্র্তা-মদ্বহমা ন াষণা করুন”।228  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক) িার উলেখ আলে।229  

 

ه ـــــن م   .১৭ج 

 শব্দদ্বি দ্বনলয় ৩দ্বি মত। ১. শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষা নেলক দ্বনগিত। ২. শব্দদ্বি (জাহান্নাম) جهنم

অনারদ্বি । ৩. এদ্বি োসিী শব্দ। মূল হল, 230كهنام আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ْثِم ۚ فََحْسبُهُ } ةُ بِاْْلِ َ أََخَذْتهُ الِْعزَّ  {َولَبِْئَس اْلِمهَادُ َجهَنَُّم َوإَِذا قِيَل لَهُ اتَِّق ّللاَّ

“আর িখন তালক িলা হয়, আোহলক ভয় কলরা তখন তার আত্মাদ্বভমান তালক পালপর 

পলে প্রদ্বতদ্বষ্ঠত কলর নদ্য়, এই যরলনর নলালকর জনয জাহান্নামই িলেষ্ট এিং নসদ্বি দ্বনকৃষ্টতম 

আিাস”।231  

শব্দমট কুরআ’থন ৭৭ (সাতািুর  র্ার উকল্লখ আকে।232  

                                                             
224 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩  

225 আরু্ল ফারাি আবু্দর রাহিান ইর্নুল কাওিী, প্রাগুি, পৃ. ৩৫০  

226 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৭৭  
227 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২৫৮  
228 আল কুরআ’ন, ০৩:৪১    

229 আল কুরআ’ন, ০৩:৪১    

230 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯২  
231 আল কুরআ’ন, ০২:২০৬  
232 আল কুরআ’ন, ০২:২০৬; ০৩: ১২, ১৬২, ১৯৭;  ০৪: ৫৫, ৯৩, ৯৭, ১১৫, ১২১, ১৪০, ১৬৯;  ০৭: ১৮, ৪১,  

১৭৯;  ০৮: ১৬, ৩৬, ৩৭;  ০৯: ৩৫, ৪৯, ৬৩, ৬৮, ৭৩, ৮১, ৯৫, ১০৯;  ১১: ১১৯;  ১৩: ১৮;  ১৪: ১৬, ২৯;  
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ي ـــــم   .১৮ألـ 

ইমাম শায়জালা’র মলত, أليم শব্দদ্বি দ্বহব্রু ভাষা নেলক দ্বনগিত। ইমাম ইিনুি িাউজী’র মলত, 

 শব্দদ্বি িাঞ্জী শব্দ নেলক দ্বনগিত। অেি, নিদ্নাদ্ায়ক, কষ্টদ্ায়ক, দুঃখজনক।233 আরদ্বিলত أليم

 ,অেি أليم
  িন্ত্রণাদ্ায়ক শাদ্বস্ত”235। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ الوجع234

ُ َمَرًضا}  {بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ  أَلِيم  َولَهُْم َعَذاب   ۗ    فِي قُلُوبِِهم مََّرض  فََزاَدهُُم ّللاَّ

“তালদ্র হৃদ্য়সমূলহ আলে নরাগ অতঃপর আোহ তালদ্র নরাগ আরও িাদ্বড়লয় দ্বদ্লয়লেন,  

আর তালদ্র জনয রলয়লে িন্ত্রণাদ্ায়ক শাদ্বস্ত, কারণ তারা দ্বমেযািাদ্ী”।236  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ৫৮ (আিান্ন) িার উলেখ আলে।237  

                                                             
১৫: ৪৩;  ১৬: ২৯;  ১৭: ০৮, ১৮, ৩৯, ৬৩, ৯৮;  ১৮: ১০০, ১০২, ১০৬;  ১৯: ৬৮, ৮৬;  ২০: ৭৪;  

২১: ২৯, ৯৮;  ২৩: ১০৩;  ২৫: ৩৪, ৬৫;  ২৯: ৫৪, ৬৮;  ৩২: ১৩;  ৩৫: ৩৬;  ৩৬: ৬৩;  ৩৮: ৫৬, ৮৫;  

৩৯: ৩২, ৬০, ৭১, ৭২;  ৪০: ৯৪, ৬০,  ৭৬;  ৪৩: ৭৪;  ৪৫: ১০;  ৪৮: ০৬;  ৫০: ২৪, ৩০;  ৫২: ১৩;  

৫৫: ৪৩;  ৫৮: ০৮;  ৬৬: ০৯;  ৬৭: ০৬;  ৭২: ১৫, ২৩;  ৭৮: ২১;  ৮৫: ১০;  ৮৯: ২৩;  ৯৮: ০৬  

233 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১  

234 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৩  
235 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৮৫  
236 আল কুরআ’ন, ০২: ১০    

237 আল করুআ’ন, ০২: ১০,১০৪,১৭৪,১৭৮; ০৩: ২১,৭৭,৯১,১৭৭,১৮৮; ০৫: ৩৬,৭৩,৯৪; ০৬: ৭০; 

০৭:  ৭৩; ০৮: ৩২; ০৯: ০৩,৩৪,৬১,৭৯,৯০; ১০: ০৪,৮৮,৯৭; ১১: ২৬,৪৮,১০২; ১২: ২৫; ১৪: ২২; 

১৫: ৫০; ১৬: ৬৩,১০৪,১১৭; ২২: ২৫; ২৪: ১৯,৬৩; ২৬: ২০১; ২৯: ২৩; ৩১: ০৭; ৩৪: ০৫; ৩৬: ১৮; 

৩৭: ৩৮; ৪১: ৪৩; ৪২: ২১,৪২; ৪৩: ৬৫; ৪৪: ১১; ৪৫: ০৮,১১; ৪৬: ২৪,৩১; ৫১: ৩৭; ৫৮: ০৪; 

৫৯: ১৫; ৬১: ১০; ৬৪: ০৫; ৬৭: ২৮; ৭১: ০১; ৮৪: ২৪  



60 
 

NABATAEAN LANGUAGE / النبطية 

নর্তাঈ / নার্তী ভাষা  

 

নিতাঈ (আরদ্বি : اْلنباط, ইংলরজী : NABATAEAN) নালম পদ্বরদ্বচত। প্রাচীন নসদ্বমদ্বিয় 

জনগণ িারা উির আরি এিং দ্দ্বিণ নলভালন্ত িসিাস করলতন। ইউলেদ্বতস এিং নলাদ্বহত 

সাগলরর মালে আরি ও দ্বসদ্বরয়ার মযযিতিী অ্চললল ৩৭ (সাইদ্বত্র্শ) নেলক ১০০ (একশ) 

খ্রীষ্টালব্দ তারা িসিাস করলতন। দ্বিস্তীণি মরূভূদ্বমর মালে অল্প দ্বকে ুজায়গায় চালষর সুদ্বিযা 

দ্বেল। নসজনয িযিসাই দ্বেললা নিতাঈলদ্র প্রযান নপশা। নিতাঈলদ্র মালে সাদ্বহতয চচিা 

নিদ্বশ দ্বেল। দ্বকন্তু আজ তার অদ্বস্তত্ব খুাঁলজ পাওয়া িায় না।  

আরি মরুভূদ্বমলত  ুলর নিড়ালনা দ্বিদ্বভন্ন িািাির জাদ্বতর মলযয নিতাঈ সম্প্রদ্ায় অনযতম। 

প্রেমদ্বদ্লক নিতাঈলদ্রলক আরাদ্বমক সংস্কৃদ্বতর সালে িুক্ত করা হললও আযুদ্বনক 

দ্বশিাদ্বিদ্গণ নিতাঈলদ্র আরাদ্বমক উৎস অস্বীকার কলরন। ঐদ্বতহাদ্বসক যমিীয় এিং 

ভাষাগত বিদ্বশষ্টয প্রমাণ কলর নি, নিতাঈগণ উির আরলির উপজাদ্বত।  

দ্বিদ্বভন্ন উদ্াহরণ নিমন গ্রাদ্বেদ্বত এিং পুাঁদ্বেলত (নাম এিং সম্ভাষলণ) নিতাঈ সংস্কৃদ্বতর অ্চলল 

সম্পলকি যারণা পাওয়া িায় িা উিলর মৃত সাগর পিিন্ত দ্বিসৃ্তত দ্বেল। দ্বকন্তু অল্প দ্বকে ুঅির 

নিতাঈ সাদ্বহলতয দ্বিলক ননই অেিা নসগুললার খুি প্রাচীনতা ননই। মদ্বন্দরগুললালত নকান পুাঁদ্বে 

পাওয়া িায় না।  

জডিালন নিতাঈলদ্র ভাষাই হললা (আরামাইক উচ্চারলণ) নিতাঈ ভাষা। দ্বকন্তু পিিায়ক্রলম 

দ্বতন শতলক আদ্বদ্ম আরদ্বি ভাষায় পদ্বরণত হয়।238  

  

                                                             
238 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%88 ; 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%B4%D

8%B9%D8%A8) ; https://en.wikipedia.org/wiki/Nabataeans  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nabataeans
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কুরআ’নন উলেদ্বখত নর্তাঈ ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

، تَْتبِْيـــــًرا، تَْحـــــت، طه، أْكـــــَواب، َسفَـــــَرة، َوَزر،  الَحَواِريُّـــــْون، َملَُكـــــْوت، إل 

ــــْدتَّ  إْصـــــِري، َسـْيـنَـــــاء، َمنَـــــاص،  ُصـــــْرهُـنَّ ـــــْرَدْوس، َوَراء، الفِ ، قِط ـنـــــا، َعـبَـّ

 

   .০১نو َّـــــي َّار َّو َّالح َّ

 নিতাঈ ভাষায় هواري শব্দদ্বি মূলত নিতাঈ ভাষা নেলক আগত। মূল শব্দ হললা الحواريون

এর অেি, নযাপা।239 দ্বকন্তু আরদ্বিলত الحواريون শব্দ িারা িুোয়  ،الخالص المنّقى من كّل عيب
 হাওয়ারী, সাহািযকারী, নযাপা, হিরত“ الناصر، أنصار عيسى240 ؛ الصاحب والناصر241

ঈসা  -এর সােীলদ্র উপাদ্বয”242। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

{ ِ ا أََحسَّ ِعيَسى  ِمنْهُُم الُْكْفَر قَاَل َمْن أَنَصاِري إِلَى ّللاَّ نَْحُن اْلَحَواِريُّوَن قَاَل   ۗ    فَلَمَّ

ِ َواْشهَْد  ِ آَمنَّا بِاَّللَّ  {بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ أَنَصاُر ّللاَّ

“িখন ‘ঈসা তালদ্র নেলক কুেরী অনুভি করললন তখন দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘নক হলি আোহর 

পলে আমার সাহািযকারী? ’ হাওয়ারীগণ িলললাঃ ‘আমরাই আোহ’র সাহািযকারী’। 

আমরা আোহর প্রদ্বত ঈমান এলনদ্বে। আর আপদ্বন সািী োকুন নি,  দ্বনশ্চয়ই আমরা 

মুসদ্বলম”।243  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৩ (দ্বতন) িার উলেখ আলে।244  

 

   .০২تو َّـــــك َّل َّم َّ

ইর্নু আমর্ হাকতি ‘ঈকরািাহ থেকক র্র্বনা ককরন থি, ملكوت শব্দমটর অেব, থফকরশতা। 

মকন্তু নর্তাঈ ভাষায় মলখা হয় ملكوتا িার অেব, কতৃবত্ব, রাকত্ব।245 আরমর্কত ملكوت শব্দদ্বির 

                                                             
239 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, তাফসীরুল করুআমনল আিীি, 

(মরয়াে, িাকতার্াতু নািিার িুসতাফাহ আল র্াি, ১৯৯৭ খ্রী. , আল কুরআ’ন, ০৩:৫২ 

240 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ২০৫;  আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৭৭  
241 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ২০৫   
242 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২২২  
243 আল কুরআ’ন, ০৩:৫২    

244 আল কুরআ’ন, ০৩:৫২; ০৫: ১১২; ৬১: ১৪   

245 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ০৬: ৪৪  
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অেি, 246عالم الغيب من أرواح ونفوس وعجائب، العز  والسلطان، مِ لك ّللا خاصة মাদ্বলকানা, 

রাজত্ব, িমতা247। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

لَِك نُِري إِْبَراِهيَم }
َماَواِت َواْْلَْرِض َولِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِينَ َملَُكوَت َوَكَذ   {السَّ

“আর এভালিই আমরা ইিরাহীম’নক আসমানসমূহ ও িমীলনর রাজত্ব নদ্খাই, িালত দ্বতদ্বন 

দ্বনদ্বশ্চত দ্বিোসীলদ্র অন্তভূিক্ত নহান”।248  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৪ (চার) িার উলেখ আলে।249 

 

   .০৩إل َّ

ইিলন জুনাই িললনঃ নিতাঈ ভাষায়   إل শলব্দর অেি, আোহ তা‘য়ালা’র নাম।250 মকন্তু 

আরমর্কত   إل শকব্দর অেব, 251العهد ؛ القرابة “চুমি, প্রমতশ্রুমত, প্রমতজ্ঞা, শত্রুতা, আত্নীয়তা, 

রি সম্পকব”।252 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ةً ۚ يُْرُضونَُكم بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَى  قُلُوبُهُ إَِّل ً َكْيَف َوإِن يَْظهَُروا َعلَيُْكْم ََّل يَْرقُبُوا فِيُكْم } ْم َوََّل ِذمَّ

 {َوأَْكثَُرهُْم فَاِسقُونَ 

“নকমন কলর চুদ্বক্ত িলিৎ োকলি? অেচ তারা িদ্বদ্ নতামালদ্র উপর জয়ী হয়, তলি তারা 

নতামালদ্র আত্নীয়তার ও অিীকালরর নকান মিিাদ্া দ্বদ্লি না; তারা মুলখ নতামালদ্রলক সন্তুষ্ট 

রালখ; দ্বকন্তু তালদ্র হৃদ্য় তা অস্বীকার কলর; আর তালদ্র অদ্বযকাংশই োলসক”।253  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।254 

                                                             
246 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৯০  
247 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৪২৯  
248 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৫    

249 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৫; ০৭: ১৭৫; ২৩: ৮৮; ৩৬: ৮৩   

250 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১    

251 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৩; আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, প্রাগুি, খ. 

০৬, পৃ. ২২৫, আল করুআ’ন, ০৯: ০৮   
252 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ১১৮   
253 আল কুরআ’ন, ০৯:০৮  

254 আল করুআ’ন, ০৯:০৮,১০  
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  .০৪ار َّـــــي َّب َّت َّت َّ

ইিনু আদ্বি হালতম সা‘দ্ দ্বিন জুিালয়র  নেলক িণিনা কলরন নি, تتبيرا শব্দদ্বি নিতাঈ 

ভাষা নেলক আগত। অেি, ধ্বংস করা।255 আরদ্বিলতও تتبيرا শলব্দর অেি, 256هلك “ধ্বংস করা, 

দ্বিনাশ করা, িদ্বতগ্রস্ত করা”257। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ْم إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِْلَنفُِسُكْم   َوإِْن أََسأْتُْم فَلَهَا ۚ فَإَِذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة لِيَُسوُءوا ُوُجوهَكُ }

ة  َولِيُتَب ُروا َما َعلَْوا  َل َمرَّ  {تَتْبِيًراَولِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ

“নতামরা িদ্বদ্ ভাললা কাজ কলরা তাহলল তা নতামালদ্র দ্বনলজলদ্র জনযই ভাল হলি। আর 

িদ্বদ্ খারাপ কাজ কলরা তাহলল তা নতামালদ্র দ্বনলজলদ্রই জনযই হলি খারাপ। তারপর 

পরিতিী দ্বনযিারদ্বত সময় উপদ্বস্থত হলল (আদ্বম আমার িান্দালদ্র পা ালাম) নতামালদ্র নচহারা 

দ্বিকৃত করার জনয এিং প্রেমিার তারা নিভালি মসদ্বজলদ্ (িায়তুল মাক্বদ্বদ্লস) প্রলিশ 

কলরদ্বেল আিার নসভালিই তালত প্রলিশ করার জনয এিং তারা িা অদ্বযকার কলরদ্বেল তা 

সমূ্পণিভালি ধ্বংস করার জনয”।258  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।259  

 

   .০৫تـــــح َّت َّ

আিুল কালশম’র মলত, تحت শব্দদ্বি নিতাঈ ভাষার। নিতাঈ ভাষায় এর অেি, নপি।260 দ্বকন্তু 

আরদ্বিলত تحت অেি, 261مقابل فوق “দ্বনলচ, দ্বনলে, অযীলন, অযীন”262। আলকারমানী’ও 

মুয়ারদ্বরখ নেলক অনরুূপ িণিনা কলরন।263 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             
255 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১৭:০৭  

256 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৭১  
257 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ২০২  
258 আল কুরআ’ন, ১৭:০৭     

259 আল কুরআ’ন, ১৭:০৭; ২৫: ৩৯   

260 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২     

261 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৮২; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৭২  
262 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ২১০  
263 িাহিুে মর্ন হািকাহ আল কারিানী, প্রাগুি, পৃ. ৬৯২  
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 {ِك َسِري ًاتَْحتَ فَنَاَداهَا ِمن تَْحتِهَا أََّلَّ تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك }

“তখন থফকরশতা তার মনচ থেকক তাকক থডকক র্লকলা,  ‘তুমি থপকরশান হকয়া না,  থতািার 

রর্ থতািার নীকচ একমট নহর সৃমষ্ট ককরকেন”।264  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৭ (সাত) িার উলেখ আলে।265   

 

  .০৬طه

 এর অিভূবি। মকন্তু ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস- الحروف المقطعات) হুরুফুল িুক্বািা‘আত طه

 থেকক র্মর্বত  طه শব্দমট নর্তাঈ ভাষার অিগবত। িার অেব, থহ থলাক। ‘আব্দুল্লাহ মর্ন 

‘আব্বাস  -এর আকরক র্র্বনায় পাওয়া িায় থি, মতমন طه শকব্দর তাফসীকর র্কলন, শব্দমট 

ইমেওমপয়ান ভাষায় ‘থহ িুহাম্মাে’ র্ুঝাকনা হয়। ‘ঈকরািা’র অনয এক র্র্বনায় পাওয়া িায় 

থি, ইমেওমপয়ান ভাষায় এর অেব, থহ থলাক।266 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

  }طه {

“ত্বা-হা”।267  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।268   

 

  .০৭ابو َّـــــأك َّ

 أكواب শলব্দর িহুিচন। ইিনুল জাওিী’র িণিনা মলত, নিতাঈ ভাষায় ُكوب শব্দদ্বি أكواب

শলব্দর অেি হললাঃ নোি জগ, মগ। ইিলন জারীর দ্াহহাক নেলক িণিনা কলরন নি, নিতাঈ 

ভাষায় এই শব্দদ্বির অেি, 269ِجرار ليست لها ُعَرى আরমর্কত )أكواب )ُكوب র্লকত র্ুঝায় 

   পানপাত্র, গ্লাস, থপয়ালা”271। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ وهو من آنية الشراب270

                                                             
264 আল কুরআ’ন, ১৯:২৪     

265 আল কুরআ’ন, ০৫:৬৬; ০৬:৬৫; ২০:০৬; ২৯:৫৫; ৪১:২৯; ৪৮:১৮; ৬৬:১০  

266 কালাল উেীন আসসয়ূুতী, আল করুআ’ন, ১৭:০৭, প.ৃ  ২৯৫   

267 আল কুরআ’ন, ২০: ০১   

268 আল করুআ’ন, ২০: ০১    

269 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১      
270 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৪৪   

271 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ৬৭৪  
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 َوفِيهَا َما تَْشتَِهيِه اْْلَنفُُس َوتَلَذُّ اْْلَْعيُُن   َوأَنتُْم   أَْكَواب  طَاُف َعلَيِْهم بِِصَحاف  م ن َذهَب  وَ يُ {

 } فِيهَا َخالُِدونَ 

“স্বলণির োলা ও পানপাত্র্ দ্বনলয় তালদ্রলক প্রদ্দ্বিণ করা হলি; নসখালন মন িা চায় এিং 

িালত নয়ন তৃপ্ত হয় তাই োকলি। আর নসখালন নতামরা স্থায়ী হলি”।272  

শব্দমট কুরআ’থন ০৪ (চার  র্ার উকল্লখ আকে।273 

 

  .০৮ةر َّـــــف َّس َّ

‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  -এর িণিনা মলত, سفرة শব্দদ্বি নিতাঈ ভাষার শব্দ। এ ভাষায় 

শব্দদ্বির অেি, পা কিৃন্দ।274 আরদ্বিলত سفرة অেি, 275كتبة من المالئكة276 ؛ الكتاب، كتبه 

“নলখকিৃন্দ”।277 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

 } َسفََرة  أَْيِدي بِ {

“থলখক র্া েূতকের হাকত”।278  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।279  

 

  .০৯رز َّو َّ

আিুল ক্বালসলমর মলত, নিতাঈ ভাষার وزر শব্দদ্বির অেি, দ্দ্বড়, আশ্রয়স্থল।280 আরমর্কতও 

 আেয়স্থল, িুমি থেয়া”।283 আল্লাহ“ ملجأ ومعتصم282 ؛ الملجأ والمعتصمশকব্দর অেব, 281 وزر

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             
272 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৭১    

273 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৭১; ৫৬: ১৮; ৭৬: ১৫; ৮৮: ১৪     

274 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ৮০:১৫ 

275 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৪৩২    
276 হুসাইন িুহাম্মাে িাখলূফ, প্রাগুি, পৃ. ৪৮৪   

277 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২৭৫  

278 আল কুরআ’ন, ৮০:১৫    

279 আল কুরআ’ন, ৮০:১৫    

280 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯০    

281 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ১০২৮   
282 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৬৬  
283 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৪৭৮  
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 } َوَزرَ َلَّ ََّل كَ {

“কখনও না,  নসখালন নকান আশ্রয়স্থল োকলি না”।284  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।285  

 

  .১০ير َّـــــإص َّ

আিুল কালসলমর মলত, নিতাঈ ভাষায় إصري শলব্দর অেি, আমার িগু।286 আরদ্বিলতও 

 আমার ওয়াদ্া, আমার নিাো”।288 আল্লাহ রাব্বুল“ العهد المؤّكدশলব্দর অেি, 287 إصري

‘আলািীন র্কলনেঃ  

ق  ل مَ { َصد  ُ ِميثَاَق النَّبِي يَن لََما آتَيْتُُكم م ن ِكتَاب  َوِحْكَمة  ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسول  مُّ ا َوإِْذ أََخَذ ّللاَّ

لُِكمْ  َل  قَالُوا أَْقَرْرنَا ۚ قَا  إِْصِري َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ ۚ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى  َذ 

َن الشَّاِهِدينَ    }فَاْشهَُدوا َوأَنَا َمَعُكم م 

“আর স্মরণ করুন,  িখন আোহ নিীলদ্র নেলক এই মলমি অংগীকার দ্বনলয়দ্বেললন নি, 

আদ্বম নতামালদ্রলক দ্বকতাি ও দ্বহকমত িা দ্বকেু দ্বদ্লয়দ্বে; তারপর তারপর নতামালদ্র কালে 

িা আলে তার সতযায়নকারীরূলপ িখন একজন রাসূল আসলি তখন নতামরা অিশযই তার 

প্রদ্বত ঈমান আনলি এিং তালক সাহািয করলি। দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘নতামরা দ্বক স্বীকার করলল? 

এিং এর উপর আমার অিীকার দ্বক নতামরা গ্রহণ করলল?’ তারা িললঃ ‘আমরা স্বীকার 

করলাম’। দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘তলি নতামরা সািী োক এিং আদ্বমও নতামালদ্র সালে সািী 

োকলাম’”।289  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।290  

                                                             
284 আল কুরআ’ন, ৭৫: ১১    

285 আল কুরআ’ন, ৭৫: ১১   

286 আবু্দল্লাহ মর্ন হুসাইন মর্ন হাসনুন আল িকু্বরী, আল লুগাত ফীল কুরআ’ন, কায়করা, (মিসর, সালাহ 

উেীন আল িুনমকে,  ১৯৪৬ খ্রী. , পৃ.  ২৩; কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১      

287 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৯  
288 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৫৭  
289 আল কুরআ’ন, ০৩: ৮১    

290 আল করুআ’ন, ০৩: ৮১   
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  .১১اءـــــن َّـي َّـس َّ

নিতাঈ ভাষার سيناء শব্দদ্বির অেি, সুন্দর।291 তলি আরদ্বিলত سيناء শব্দ িারা “তরূ পাহাড় 

িা দ্বসনাই পাহাড়”292-লকই িুোয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

ْهِن َوِصْبغ  ل ْْلِكلِينَ َسْينَاَء َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمن طُوِر }  {تَنبُُت بِالدُّ

“আর দ্বসনাই পাহালড় নি গাে জন্মায় তাও আদ্বম সৃদ্বষ্ট কলরদ্বে, এলত নতল উৎপান্ন হয় এিং 

আহারকারীলদ্র জনয তরকারীও”।293  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।294 

 

  .১২اصـــــن َّم َّ

আিুল কালসলমর মলত, নিতাঈ ভাষায় িযিহৃত مناص শব্দদ্বির অেি, পলায়ন।295 দ্বকন্তু 

আরদ্বিলত مناص শলব্দর অেি, 296  ملجأ ومفر ‘পামলকয় িাওয়া, থভকগ িাওয়া’297। আোহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ن قَْبلِِهم ِمن أَْهلَْكنَا َكمْ } ََّلتَ  فَنَاَدوا قَْرن   م   {َمنَاص   ِحينَ  وَّ

“এলদ্র পূলিি আদ্বম এমদ্বন আরও কত জাদ্বতলক ধ্বংস কলরদ্বে ! তখন তারা আতিচীৎকার 

কলরদ্বেল। দ্বকন্তু তখন পদ্বরত্র্ালণর নকানই সময় দ্বেল না”।298  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।299  

 

                                                             
291 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ২৩: ২০   

292 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২৮২  
293 আল কুরআ’ন, ২৩: ২০    

294 আল কুরআন, ২৩: ২০     

295 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭     

296 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৩৯  

297 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৪৩১  

298 আল করুআ’ন, ৩৮: ০৩   

299 আল কুরআ’ন, ৩৮: ০৩    
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  .১৩اـــــنـق ط َّ

আিুল কালসলমর মলত, قطنا শব্দদ্বি নিতাঈ ভাষার। এই ভাষায় শব্দদ্বির অেি, আমালদ্র 

িই।300 দ্বকন্তু আরদ্বিলত قطنا শলব্দর অেি, 301نصيب ‘অংশ’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ل َربَّنَا َوقَالُوا}  {اْلِحَسابِ  يَْومِ  قَْبلَ  قِطَّنَا لَّنَا َعج 

“আর তারা িলল,  ‘নহ আমালদ্র রি ! দ্বহলসলির দ্বদ্লনর আলগই আমালদ্র প্রাপয দ্রুত 

আমালদ্র দ্বদ্লয় দ্াও”।302  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।303 

 

   .১৪ت َّد َّـــــب َّـع َّ

 শব্দদ্বি নিতাঈ ভাষা নেলক দ্বনগিত। এ ভাষায় শব্দদ্বির অেি, হতযা করা।304 মকন্তু َعبَّدتَّ 

আরমর্কত   ََّعبَّدت শকব্দর অেব,  305  انقاد َّلل  وخضع وذل ‘র্ান্দা র্ানাকনা, োস র্ানাকনা, 

অনুগত র্ানাকনা’306। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعبَّدتَّ  أَنْ  َعلَيَّ  تَُمنُّهَا نِْعَمة   َوتِْلكَ }

“আর আমার প্রদ্বত নতামার নি অনুগ্রলহর কো উলেখ কলর তুদ্বম দ্য়া নদ্খাি তা নতা এই 

নি, তুদ্বম িনী ইসরাঈললক দ্ালস পদ্বরণত কলরে”।307  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।308  

 

                                                             
300 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬     

301 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫০৭  

302 আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৬   

303 আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৬    

304 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫    

305 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪০৩  
306 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩১৪  
307 আল করুআ’ন, ২৬: ২২   

308 আল করুআ’ন, ২৬: ২২    
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اء ر     .১৫و 

জাওয়াদ্বলক্বী’র মলত, وراء শব্দদ্বি অনারদ্বি ।309 নিতাঈ ভাষায় وراء শব্দদ্বির অেি, 

সামলন।310 তলি আরদ্বিলত وراء িারা 311خلفا أم قد اما ‘সামলন, দ্বপেলন’ উভয়িাই িুোয়। 

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ا} فِينَةُ  أَمَّ لِك   مهُ َوَراءَ  َوَكانَ  أَِعيبَهَا أَنْ  فَأََردتُّ  اْلبَْحرِ  فِي يَْعَملُونَ  لَِمَساِكينَ  فََكانَتْ  السَّ  مَّ

 {َغْصبًا َسفِينَة   ُكلَّ  يَأُْخذُ 

“ননৌকাদ্বির িযাপার দ্বেল এই নি,  নসদ্বি দ্বেল কলয়কজন গরীি নলালকর,  তারা সাগলর 

কাজ করলতা। আদ্বম নসদ্বিলক ত্রুদ্বিিুক্ত করলত ইিা করলাম। কারণ তালদ্র সামলন দ্বেল 

এক রাজা, নি িলপ্রলয়াগ কলর প্রলতযকদ্বি ভাল ননৌকা দ্বেদ্বনলয় দ্বনত”।312  

শব্দমট কুরআ’থন ১২ (র্ার  র্ার উকল্লখ আকে।313  

 

د و س ــــر     .১৬الفـ 

আদ্বি হাদ্বতম, মুজাহীদ্ নেলক িণিনা কলরন নি, الفردوس শব্দদ্বি নরামান িা গ্রীক ভাষা নেলক 

আগত। অেি, িাগান।314 আসসুদ্দীই’র িণিনা মলত, নািতী ভাষার এই শলব্দর অেি, েললর 

িাগান। মূল শব্দ হল 315فرداسا তকর্ আরমর্ অমভধানকর্িাকের িকত الفردوس শকব্দর অেব,  

 শব্দমট الفردوس িূলত البستان الجامع، والمكان تُكثر فيه الكروم، واسم جنة من جنات اآلخرة316

ফারসী শব্দ থেকক গৃহীত। থফরোঊস র্লা হয় এিন র্াগানকক থিখাকন সর্বো ফুল ও ফকল 

সুকশামভত োকক। এমট কান্নাকতর সকর্বাচ্চ একমট থের্ীর নাি।317 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ  

                                                             
309 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯৮  

310 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯৮        

311 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ১০২৩; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৬৪  
312 আল করুআ’ন, ১৮: ৭৯    

313 আল কুরআ’ন, ০২:১০১; ০৩:১৮৭; ০৪:২৪; ০৬:৯৪; ১১:৭১; ২৩:০৭; ৩৩:৫৩; ৪২:৫১; 

৪৯:০৪; ৫৯:১৪; ৭০:৩১; ৮৪:১০       

314 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭  

315 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬    
316 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪৬৬  
317 আল করুআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩৪৩  
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الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ }  {نُُزًَّل  اْلفِْرَدْوسِ  َجنَّاتُ  لَهُمْ  َكانَتْ  الصَّ

“মনশ্চয়ই িারা ঈিান একনকে এর্ং সৎকাক ককরকে তাকের আমতকেয়তার কনয োককর্ 

কান্নাতুল থফরকেৌস”।318  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।319  

 

ه ـن َّ  ـــــر     .১৭ص 

ইিলন জারীর, ‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  এিং দ্াহহাক নেলক িণিনা কলরন নি, صرهن 

শব্দদ্বি নািতী িা নিতাঈ ভাষায় িযিহৃত হয়। িার অেি, োিালনা, দ্বিদ্ীণি করা।320  ইিলন 

মুনিীর, ওয়াহাি দ্বিন মুনাদ্বব্বহ নেলক িণিনা কলরন নি, صرهن শব্দদ্বি নরামান শব্দ। িার 

অেি, কািা।321 দ্বকন্তু আরদ্বিলত صرهن শব্দদ্বি মূল শব্দ َصيرورة ‘দ্বক্রয়াকাল’ দ্বহলসলি িযিহৃত 

হয়। িার অেি, পদ্বরণত হওয়া, দ্বেলর আসা, সং দ্বিত হওয়া322। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ  

ِكن بَلَى   قَالَ ۗ   تُْؤِمن أََولَمْ  قَالَ ۗ   اْلَمْوتَى   تُْحيِي َكْيفَ  أَِرنِي َرب   إِْبَراِهيمُ  قَالَ  َوإِذْ } ۗ   يقَْلبِ  ل يَْطَمئِنَّ  َولَ 

نَ  أَْربََعةً  فَُخذْ  قَالَ  ْنهُنَّ  َجبَل   ُكل   َعلَى   اْجَعلْ  ثُمَّ  إِلَْيكَ  ُصْرهُنَّ فَ  الطَّْيرِ  م  ۗۚ  ْعيًاسَ  يَأْتِينَكَ  اْدُعهُنَّ  ثُمَّ  ُجْزًءا م 

َ  أَنَّ  َواْعلَمْ   {َحِكيم   َعِزيز   ّللاَّ

“আর িখন ইিরাহীম িললঃ ‘নহ আমার রি ! দ্বকভালি আপদ্বন মৃতলক জীদ্বিত কলরন 

আমালক নদ্খান’, দ্বতদ্বন িলললনঃ ‘তলি দ্বক আপদ্বন ঈমান আলননদ্বন?’ দ্বতদ্বন িলললনঃ 

‘অিশযই হযাাঁ, দ্বকন্তু আমার মন িালত প্রশান্ত হয় !’ আোহ িলললনঃ ‘তলি চারদ্বি পাদ্বখ দ্বনন 

এিং তালদ্রলক আপনার িশীভূত করুন। তারপর নসগুললার িুকলরা অংশ এক এক পাহালড় 

স্থাপন করুন। তারপর নসগুললালক ডাকুন, নসগুললা আপনার দ্বনকি নদ্ৌাঁলড় আসলি। আর 

নজলন রাখুন, দ্বনশ্চয়ই আোহ প্রিল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”।323  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।324  

                                                             
318 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭    

319 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭; ২৩: ১১   

320 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, প্রাগুি, খ. ০৩, পৃ. ৫৫, আল করুআ’ন, ০২: ২৬০   

321 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫    

322 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ৫০৮    
323 আল কুরআ’ন, ০২: ২৬০    
324 আল কুরআ’ন, ০২: ২৬০ 
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HABSHI LANGUAGE / الحب شية 

হার্শী / ইমেওমপয়ান ভাষা 

 

আমিকার প্রাচীনতি স্বাধীন রাষ্ট্র ইমেওমপয়া (ETHIOPIA -এর পূর্ব নাি “আমর্মসমনয়া 

(ABYSSINIA), الحبشة (হার্শাহ , থসািামললযান্ড”, িা পুরাতন মকতার্ এর্ং িানমচকত্র 

পাওয়া িায়। মর্ংশ শতাব্দী পিবিও থেশমট ‘আমর্মসমনয়া’ নাকিই পমরমচত মেল। র্তবিান   

থেশমটর সরকারী নাি “ইমেওপীয় সরকারী গর্প্রকাতন্ত্র (FEDERAL DEMOCRATIC 

REPUBLIC OF ETHIOPIA / የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ”। উাঁচ ু

পর্বত আর ঊষর িরুভূমির এই রুক্ষ থেশমটকত ৭০ (সির -মটরও থর্মশ কামতগত ও 

ভাষাগত থগাষ্ঠীর িানুকষর র্সর্াস।  

িখন ইমেওমপয়াকক আরমর্ থত ‘হার্শাহ’ র্লা হকতা তখন তাকের ভাষাকক ‘হার্শীয়াহ ভাষা’ 

র্লা হকতা। তকর্ র্তবিান ইমেওমপয়ার সরকারী ভাষা “আিহারীক (AMHARIC / 

 । আিহারীয় ভাষায় মলখা হয় አማርኛ এমট ইমেওমপয়াকত প্রচমলত একমট থসমিমটক”(األمهرية

ভাষা। সারা মর্কশ্ব এই ভাষায় প্রায় ০২ (দই  থকামট থলাক এই ভাষায় কো র্কল, িাকের 

িকধয ০১ (এক  থকামট ৭০ (সিুর  লক্ষ ইমেওমপয়ার অমধর্াসী। ইমেওমপয়ার িধয ও েমক্ষর্ 

ভাকগর উচ্চভূমিকত এ ভাষা প্রচমলত।   

তখনকার আমর্মসমনয়রা মেল থসমিমটক কনকগাষ্ঠীর িূল। থসই থেকক তারা ইকয়কিকন 

অনুপ্রকর্শ ককর। অতেঃপর আরর্ উপদ্বীকপর উির ও থিকসাপকটমিয়া325 এর্ং থলভাকি’র326 

িকধযও অনুপ্রকর্শ ককর। ইসলাকির পকূর্ব আমর্মসমনয়রা প্রায় ৭৫ (পচািুর  র্ের িার্ৎ 

ইকয়কিকন র্সমত স্থাপন ককর। এিনমক হামতর র্েকর মহকাক অঞ্চল প্রায় েখল ককর থনয়। 

কুরআকন র্মর্বত “আসহার্ুল উখেূে” মহকসকর্ পমরমচত ইকয়কিকনর খ্রীষ্টানকের সিেবন করার 

কনয আমর্মসমনয়রা ইকয়কিকন প্রকর্শ ককর। সুতরাং একত থকান সকন্দহ নাই থি, ঐ সিকয় 

ইকয়কিনীকের কনয আমর্মসমনয়ার (হার্শাহ  শাসকনর ফকল অকনক ইমেওমপয়ান (হার্শী  

                                                             
325 আরমর্ بالدَّالرافدين  অেব,  দই নেীর িধযর্তবী ভূমি। িা র্তবিান ইরাককর টাইমগ্রস র্া েকলা ও ইউকেমটস 

র্া থফারাত নেী দমটর িধযর্তবী অঞ্চকল গকড় উকিমেল। িুসমলি মখলাফত শাসনািকল ঐ অঞ্চল পরর্তবীকত 

‘ ইরাক’  নাকি পমরমচমত লাভ ককর।  
326 িা পূর্ব ভূিধযাঞ্চল নাকি পমরমচত। র্তবিাকন সাইপ্রাস,  কেবান,  থলর্ানন,  মসমরয়া,  মফমলমস্তন,  

ইসরাইল এর্ং েমক্ষর্ তুরকস্কর অংশমর্কশষ মনকয় গমিত মেল।  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
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শব্দকক আরমর্ ভাষায় ফুমটকয় থতালা হকয়মেল। এিনমক কুরআ’থনও মকে ুমকেু হার্শী শব্দ 

উকল্লমখত হয়।327   

                                                             
327  তেযসূত্র : WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia ;  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%

BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
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কুরআ’নন উলেদ্বখত হার্শী ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

ــــَكأ، طُـْوبَــــى، َسـَكـــــًرا،  أْبـلِـِعـــــْي، َشْطــــر، طاُغــــْوت، ُحْوبـــــًا، ِجـْبـــِت، ِغـْيــــض، ُمـتَـّ

م،  اْلَراِئـــــك، وَن، َحـــــرَّ اب، يَِصـــدُّ ، ِمـْنـَســـــــأة، الَعـــــِرم، يـس، أوَّ ي  ِمـْشـــــَكاة، ُدر 

ــــا  ِكـْفـلَْيـــــن، نَاِشــئَـــــة، ُمـْنـفَـِطـــــر، قَـْســـــَوَرة، يَُحـــْور، ِسـْيـنِْيـــــن، أبـ 

 

ـــــي َّ ع    .০১أب ـلـ 

ইিলন আদ্বি হালতম (রাদ্বহমাহুোহ , ওয়াহাি দ্বিন মুনাদ্বব্বহ নেলক িণিনা কলরন নি, أبلعي 

শব্দদ্বি হািশী তো ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক দ্বনগিত। িার অেি, দ্বগলল নেলা, গ্রাস করা।328 

আিুল নশখ, জা‘ের দ্বিন মুহাম্মাদ্’র মাযযলম তাাঁর িািা নেলক িণিনা কলরন নি, দ্বহন্দী 

ভাষায় أبلعي শব্দদ্বির অেি, পান করা।329 আরদ্বিলতও শব্দদ্বি অনরুূপ অলেি িযিহৃত হয়। 

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقلِِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي اْْلَْمُر َواْستََوْت اْبلَِعي َوقِيَل يَا أَْرُض }

 {الظَّالِِمينَ َعلَى اْلُجوِدي    َوقِيَل بُْعًدا ل لْقَْوِم 

“আর িলা হললা, ‘নহ িমীন ! তুদ্বম নতামার পাদ্বন গ্রাস কলর নাও, নহ আকাশ ! িান্ত হও’। 

আর পাদ্বন গ্রাস করা হললা এিং দ্বসদ্ধান্ত িাস্তিাদ্বয়ত হললা। আর ননৌকা জুদ্ী পিিলতর উপর 

দ্বস্থর হললা এিং িলা হললা, িাদ্বলম সম্প্রদ্ালয়র জনয ধ্বংস”।330  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।331  

  

                                                             
328 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১১: ৪৪  

329 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, প.ৃ  ২৯১       

330 আল কুরআ’ন, ১১: ৪৪    
331 আল কুরআ’ন, ১১: ৪৪    
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  .০২رــــط َّش َّ

ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় িযিহৃত شطر শব্দদ্বির অেি, দ্বদ্লক, সম্মুলখ।332 আরমর্কতও شطر শকব্দর 

অেব, 333ناحِ يَ ة “মেক”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

َماءِ  فِي َوْجِهكَ  تَقَلُّبَ  نََرى   قَدْ }  َمْسِجدِ الْ  َشْطرَ  َوْجهَكَ  فََول  ۗۚ  تَْرَضاهَا قِْبلَةً  فَلَنَُول يَنَّكَ ۗ   السَّ

 أَنَّهُ  لَيَْعلَُمونَ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َوإِنَّ ۗ   هُ َشْطرَ  ُوُجوهَُكمْ  فََولُّوا ُكنتُمْ  َما َوَحْيثُ ۗۚ  اْلَحَرامِ 

ب ِهمْ  ِمن اْلَحقُّ  ُ  َوَماۗ   رَّ ا بَِغافِل   ّللاَّ  {يَْعَملُونَ  َعمَّ

“অিশযই আমরা আপনালক িার িার আকালশর দ্বদ্লক তাকালত নদ্খদ্বে। সুতরাং অিশযই 

আমরা আপনালক এমন দ্বকিলার দ্বদ্লক দ্বেদ্বরলয় নদ্ি িা আপদ্বন পেন্দ কলরন। অতএি 

আপদ্বন মাসদ্বজদুল হারালমর দ্বদ্লক নচহারা দ্বেরান। আর নতামরা নিখালনই োক না নকন 

নতামালদ্র নচহারাসমূহলক এর দ্বদ্লক দ্বেরাও এিং দ্বনশ্চয়ই িালদ্রলক দ্বকতাি নদ্য়া হলয়লে 

তারা অিশযই জালন নি, এিা তালদ্র রি’র পি নেলক হক্ব। আর তারা িা কলর নস সম্পলকি 

আোহ গালেল নন”।334  

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।335 

 

  .০৩تو َّــــطاغ َّ

 ,অেি طاغوت শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার। িার অেি, গণক।336 দ্বকন্তু আরদ্বিলত طاغوت

 দ্বিলদ্রাহী, শয়তান, িারা“ الشيطان، كل  ما عبد من دون ّللا من الجن  واْلنس واْلصنام337

দ্বনলজরা আোহ’র আইন মালন না এিং অনযলকও মানলত িাযা নদ্য়”,338 দ্বিপলে 

পদ্বরচালনাকারী, মূদ্বতি, আোহলদ্রাহী। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             
332 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ০২: ১৪৪  

333 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৪৮২; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৪৩; আরু্ কা‘ফর 

িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী, প্রাগুি, খ. ০২, পৃ. ২৪, আল করুআ’ন, ০২: ১৪৪    
334 আল করুআ’ন, ০২: ১৪৪    

335 আল করুআ’ন, ০২: ১৪৪, ১৪৯, ১৫০   

336 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫     

337 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৯১  

338 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩০২  
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ْشدُ  تَّبَيَّنَ  قَدۗ   الد ينِ  فِي إِْكَراهَ  ََّل }  فَقَدِ  بِاَّللِ  َويُْؤِمن طَّاُغوتِ بِال يَْكفُرْ  فََمنۗۚ  اْلَغي   ِمنَ  الرُّ

ُ ۗ   لَهَا انفَِصامَ  ََّل  اْلُوْثقَى   بِاْلُعْرَوةِ  اْستَْمَسكَ   {َعلِيم   َسِميع   َوّللاَّ

“িীলনর িযাপালর নকান নজার-জিরদ্দ্বস্ত ননই; সতয পে সুস্পষ্ট হলয়লে ভ্রান্ত পে নেলক। 

অতএি, নি তাগতূলক অস্বীকার করলি ও আোহ’র উপর ঈমান আনলি নস এমন এক 

দৃ্ঢ়তর রজ্জু যারণ করল নি কখনও ভািলি না। আর আোহ সিিলশ্রাতা, সিিজ্ঞানী”।339  

শব্দমট কুরআ’থন ০৮ (আট  র্ার উকল্লখ আকে।340  

 

  .০৪اــ َّـــبو َّح َّ

ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক حوبا শব্দদ্বি দ্বনগিত। অেি, পাপ।341 আরদ্বিলতও حوب অেি, 342اإلثم 

“পাপ”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

لُوا َوََّل ۗ   أَْمَوالَهُمْ  الْيَتَاَمى   َوآتُوا}  إِلَى   أَْمَوالَهُمْ  تَأُْكلُوا َوََّل ۗ   بِالطَّي بِ  اْلَخبِيثَ  تَتَبَدَّ

 {َكبِيًرا ُحوبًا َكانَ  إِنَّهُ  ۗۚ  أَْمَوالُِكمْ 

“আর এদ্বতমলদ্রলক তালদ্র যন-সম্পদ্ দ্বেদ্বরলয় দ্াও এিং ভাললা সম্পলদ্র সালে মন্দ 

সম্পদ্ িদ্ল কলরা না। আর তালদ্র সম্পদ্ নতামালদ্র সম্পলদ্র সালে দ্বমদ্বশলয় গ্রাস কলরা 

না। দ্বনশ্চয়ই এিা মহাপাপ”।343  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।344  

 

 

                                                             
339 আল করুআ’ন, ০২: ২৫৬   

340 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫৬,২৫৭; ০৪: ৫১,৬০,৭৬; ০৫: ৬০; ১৬: ৩৬; ৩৯: ১৭     

341 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২  

342 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ২৪১; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৭৬  

343 আল কুরআ’ন, ০৪:০২      

344 আল কুরআ’ন, ০৪:০২       
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  .০৫ت َّـــب َّـج َّ

‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  -এর িণিনা মলত, ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় ِجْبِت শব্দদ্বি শয়তালনর 

নাম।345 ‘আব্দুোহ দ্বিন হুমাইদ্, ‘ঈকদ্বরমাহ নেলক িণিনা কলরন নি, ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায়   

ِتْبِج  (দ্বজিত) অেি, শয়তান এিং ইিলন জাদ্বরর, সাঈদ্ দ্বিন জুিালয়র নেলক িণিনা কলরন 

নি, ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় جبت শব্দদ্বির অেি, িাদুকর।346 আরদ্বিলতও جبت শব্দ িারা িুোলনা 

হয় 
 ,িাদু, মূদ্বতি, োল গ্রহণ“ كّل ما عبد من دون اهلل، الصنم والسحر والساحر والكاهن347

নজযাদ্বতষী, দ্বভদ্বিহীন, দ্বনষ্ফল িস্তু”।348 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

نَ  نَِصيبًا أُوتُوا الَِّذينَ  ِإلَى تَرَ  أَلَمْ } ُؤََّلءِ  فَُرواكَ  لِلَِّذينَ  َويَقُولُونَ  َوالطَّاُغوتِ  ِجْبتِ بِالْ  يُْؤِمنُونَ  اْلِكتَابِ  م   هَ 

 {َسبِيًَل  آَمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  أَْهَدى  

“আপদ্বন দ্বক তালদ্রলক নদ্খনদ্বন,  িালদ্রলক দ্বকতালির জ্ঞান নেলক দ্বকে ুঅংশ নদ্য়া হলয়লে 

তারা দ্বজব ত ও তাগুতলক দ্বিোস কলর?  তারা কালেরলদ্র সম্বলে িললঃ ‘এলদ্র পেই 

মুদ্বমনলদ্র নচলয় প্রকৃষ্টতর’।”349  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।350  

 

  .০৬ضــــي َّـغ َّ

 قليلশলব্দর অেি, 352 غيض শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার। িার অেি, অল্প।351 আরদ্বিলতও غيض

“অল্প, অল্প পদ্বরমাণ, সামানয পদ্বরমাণ”।353 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 ۗ   اْلُجوِدي   َعلَى َواْستََوتْ  اْْلَْمرُ  َوقُِضيَ  اْلَماءُ  ِغيضَ وَ  أَْقلِِعي َسَماءُ  َويَا َماَءكِ  اْبلَِعي أَْرضُ  يَا َوقِيلَ }

 {الظَّالِِمينَ  ل ْلقَْومِ  بُْعًدا َوقِيلَ 

                                                             
345 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ০৪:৫১ 

346 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২      

347 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৯১  

348 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২০৪  

349 আল করুআ’ন, ০৪:৫১      

350 আল করুআ’ন, ০৪:৫১  

351 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬      

352 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪৫৯  

353 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ৫৯৯     
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“আর িলা হললা, ‘নহ িমীন ! তুদ্বম নতামার পাদ্বন গ্রাস কলর নাও, নহ আকাশ ! িান্ত হও’। 

আর পাদ্বন গ্রাস করা হললা এিং দ্বসদ্ধান্ত িাস্তিাদ্বয়ত হললা। আর ননৌকা জুদ্ী পিিলতর উপর 

দ্বস্থর হললা এিং িলা হললা, িাদ্বলম সম্প্রদ্ালয়র জনয ধ্বংস”354   

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।355  

 

  .০৭أك َّـــــت َّـم َّ

 শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার অন্তগিত। িার অেি, নলিু জাতীয় এক প্রকার েল, জাদ্বমর।356 متكأ

দ্বকন্তু আরদ্বিলত متكأ শলব্দর অেি, 357ما ُيجلس عليه لالتكاء، وكرسّي منجد له ذراعان وظهر 

“ন স লাদ্বগলয় িসা িা দ্াাঁড়ালনার জায়গা”।358 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ا} ْنهُنَّ  َواِحَدة   ُكلَّ  َوآتَتْ  ُمتََّكأً  لَهُنَّ  َوأَْعتََدتْ  إِلَيِْهنَّ  أَْرَسلَتْ  بَِمْكِرِهنَّ  َسِمَعتْ  فَلَمَّ ينً  م   اِسك 

اۗ   َعلَْيِهنَّ  اْخُرجْ  َوقَالَتِ  ِ  َحاشَ  َوقُْلنَ  أَْيِديَهُنَّ  َوقَطَّْعنَ  أَْكبَْرنَهُ  َرأَيْنَهُ  فَلَمَّ َذا َما َّلِلَّ  نْ إِ  بََشًرا هَ 

َذا  {َكِريم   َملَك   إَِّلَّ  هَ 

“অতঃপর স্ত্রীললাকদ্বি িখন তালদ্র ষড়িলন্ত্রর কো শুনল, তখন নস তালদ্রলক নডলক 

পা াললা এিং তালদ্র জনয আসন প্রস্তুত করল। আর তালদ্র সিাইলক একদ্বি েদু্বর দ্বদ্ল 

এিং ইউসূে’নক িললঃ ‘তালদ্র সামলন নির হও’। অতঃপর তারা িখন তালক নদ্খল তখন 

তারা তার নসৌন্দলিি অদ্বভভূত হললা ও দ্বনলজলদ্র হাত নকলি নেলল এিং তারা িললঃ ‘অদ্ভুত 

আোহ’র মাহাত্নয ! এ নতা মানুষ নয়, এ নতা এক মদ্বহমাদ্বন্বত নেলরশতা’।”359  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।360  

 

 

                                                             
354 আল কুরআ’ন, ১১: ৪৪     

355 আল করুআ’ন, ১১: ৪৪     

356 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭     

357 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬৭৯  

358 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩৯৪  

359 আল কুরআ’ন, ১২: ৩১   

360 আল কুরআ’ন, ১২: ৩১    
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   .০৮ىــــب َّو َّـط َّ

 শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান। িার অেি, নিলহশত। আিুল শালয়খ, সাঈদ্ দ্বিন জুিাইর  طوبى

নেলক িণিনা কলর িললন, এদ্বি দ্বহন্দী ভাষার শব্দ।361 দ্বকন্তু আরদ্বিলত طوبى অেি, الحسنى
 শাদ্বন্ত, সিলতা, জান্নালতর এক িৃলির নাম”363। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন‘ والخير362

র্কলনেঃ  

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ }  {َمآب   َوُحْسنُ  لَهُمْ  طُوبَى   الصَّ

“িারা ঈমান আলন ও সৎকাজ কলর তালদ্র জনয রলয়লে পরম আনন্দ, শাদ্বন্ত এং সুন্দর 

প্রতযািতিনস্থল”।364  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।365   

 

  .০৯ار َّـــــك َّـس َّ

‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  -এর এক িণিনা মলত, ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার এই سكرا শব্দদ্বির 

অেি, দ্বসরকা, দ্বসকিাঃ এক প্রকার অম্লস্বাদ্ পানীয়।366 আরদ্বিলত سكرا শব্দ িারা িুোয় 367خمرا 

“মদ্, মাদ্কদ্রিয, নি িস্তুলত ননশা হয়”368। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

لِكَ  فِي إِنَّ ۗ   َحَسنًا َوِرْزقًا َسَكًرا ِمْنهُ  تَتَِّخُذونَ  َواْْلَْعنَابِ  النَِّخيلِ  ثََمَراتِ  َوِمن}  {يَْعقِلُونَ  ل قَْوم   آَليَةً  َذ 

“আর নখজুর গালের েল ও আংগুর নেলক নতামরা মাদ্ক ও উিম খাদ্য গ্রহণ কলর োক; 

দ্বনশ্চয়ই এলত নিাযশদ্বক্ত সম্পন্ন সম্প্রদ্ালয়র জনয রলয়লে দ্বনদ্শিন”।369  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।370   

                                                             
361 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫   

362 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৫৭৩; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৯৬  

363 আল করুআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩০৬  

364 আল করুআ’ন, ১৩: ২৯   

365 আল করুআ’ন, ১৩: ২৯  

366 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪     

367 হুসাইন িুহাম্মাে িাখলূফ, প্রাগুি, পৃ. ১৮৭  

368 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২৭৬  

369 আল কুরআ’ন, ১৬: ৬৭     

370 আল কুরআ’ন, ১৬: ৬৭    
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   .১০كـــــائ َّاألر َّ

 ,শব্দদ্বির অেি األرائك শলব্দর িহুিচন। হািশী তো ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় أريكة শব্দদ্বি األرائك

 আসনসমূহ”।“ مقعد منجدঅেি, 372 أريكة নিজাতলকর নাড়ী’।371 দ্বকন্তু আরদ্বিলত‘ السرر

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ئَِك لَهُْم َجنَّاُت َعْدن  تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم اْْلَنْهَاُر يَُحلَّْوَن فِيهَا ِمْن أََساِوَر ِمن َذهَب  }
أُولَ 

تَِّكئِيَن فِيهَا َعلَى  ن ُسنُدس  َوإِْستَْبَرق  مُّ َواُب َوَحُسنَْت نِْعَم الثَّ اْْلََرائِِك َويَلْبَُسوَن ثِيَابًا ُخْضًرا م 

  {ُمْرتَفَقًا

“তারাই এরা, িালদ্র জনয আলে স্থায়ী জান্নাত িার পাদ্লদ্লশ নদ্ীসমূহ প্রিাদ্বহত, নসখালন 

তালদ্রলক স্বররণ কংকলন অলংকৃত করা হলি, তারা পরলি সূক্ষ্ম ও পুরু নরশলমর সিজু 

িস্ত্র, আর তারা নসখালন োকলি নহলান দ্বদ্লয় সুসদ্বজ্জত আসলন; কত সুন্দর পরুস্কার ও 

উিম দ্বিশ্রামস্থল !”373  

শব্দমট কুরআ’থন ০৫ (পাাঁচ  র্ার উকল্লখ আকে।374  

 

  .১১مر َّـــــح َّ

 حّرم আিশযক”।375 আরমর্কত“ وجب ,শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার শব্দ। িার অেি حّرم

শকব্দর অেব, 376منع، امتناع “মনকষধ করা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

مَ  إِنََّما} ِ  لَِغْيرِ  بِهِ  أُِهلَّ  َوَما اْلِخنِزيرِ  َولَْحمَ  َوالدَّمَ  اْلَمْيتَةَ  َعلَْيُكمُ  َحرَّ  يْرَ غَ  اْضطُرَّ  فََمنِ ۗ   ّللاَّ

َ  إِنَّ ۗۚ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  فَََل  َعاد   َوََّل  بَاغ   ِحيم   َغفُور   ّللاَّ  {رَّ

                                                             
371 আরু্ল ফারাি ‘আবু্দর রাহিান ইর্নুল কাওিী, প্রাগুি, পৃ.  ৩৫১   

372 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৩  

373 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১   

374 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১; ৩৬: ৫৬; ৭৬: ১৩; ৮৩: ২৩; ৮৩: ৩৫     

375 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ২১:৯৫  

376 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৪৭  
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“দ্বনশ্চয়ই আোহ নতা নকিল নতামালদ্র উপর হারাম কলরলেন মৃত জন্তু, রক্ত, শকূলরর 

নগাশত এিং িার উপর আোহ’র নাম োড়া অলনযর নাম উচ্চাদ্বরত হলয়লে, দ্বকন্তু নি দ্বনরূপায় 

অেচ নােরমান এিং সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার নকান পাপ হলি না”।377  

শব্দমট কুরআ’থন ১৮ (আিার  র্ার উকল্লখ আকে।378  

 

  .১২اةك َّـــــش َّـم َّ

 শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় িযিহৃত হয়। এ ভাষায় শব্দদ্বির অেি, দ্বেদ্র, নোি مشكاة

জানালা।379 মকন্তু আরমর্কত مشكاة অেি, 380ما ُيحمل عليه أو ُيوضع فيه القنديل أو المصباح 

“প্রদ্ীপ”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

{ ُ َماَواتِ  نُورُ  ّللاَّ  ۗ    ُزَجاَجة   فِي اْلِمْصبَاحُ  ۗ    ِمْصبَاح   فِيهَا َكِمْشَكاة   نُوِرهِ  َمثَلُ ۗۚ  َواْْلَْرضِ  السَّ

َجاَجةُ  يٌّ  َكْوَكب   َكأَنَّهَا الزُّ  {ُدر 

“আোহ আসমান ও িমীলনর নূর, তাাঁর নলূরর উপমা নিন একদ্বি দ্ীপাযার িার মলযয আলে 

এক প্রদ্ীপ, প্রদ্ীপদ্বি একদ্বি কাাঁলচর আিরলণর মলযয স্থাদ্বপত, কাাঁলচর আিরণদ্বি উজ্জ্বল 

নিলত্র্র মলতা”।381  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।382  

 

  .১৩ي َّر َّد َّ

 دّرّي শব্দদ্বি মূলত ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় িযিহৃত। অেি, আললাদ্বকত।383 আরদ্বিলতও دّرّي

শলব্দর অেি, 384الكوكب المتأللئ الضوء “উজ্জ্বল, চকচলক”385। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ  

                                                             
377 আল করুআ’ন, ০২:১৭৩ 

378 আল করুআ’ন, ০২: ১৮৩,২৭৫; ০৩: ৯৩; ০৫: ৭২; ০৬: ১১৯,১৪৩,১৪৪,১৫০,১৫১,১৫১; 

০৭: ৩২,৩৩; ০৯: ২৯,৩৭,৩৭;  ১৬: ১১৫; ১৭: ৩৩; ২৫: ৬৮   

379 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ২৪: ৩৫  

380 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৪৯  

381 আল কুরআ’ন, ২৪: ৩৫   

382 আল কুরআ’ন, ২৪: ৩৫    

383 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২      

384 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২২৫  

385  ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ৩৯০    
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{ ُ َماَواتِ  نُورُ  ّللاَّ  فِي اْلِمْصبَاحُ ۗ   ِمْصبَاح   فِيهَا َكِمْشَكاة   نُوِرهِ  َمثَلُ  ۗۚ  َواْْلَْرضِ  السَّ

َجاَجةُ  ۗ    ُزَجاَجة   يٌّ  َكْوَكب   َكأَنَّهَا الزُّ  {ُدر 

“আোহ আসমান ও িমীলনর নূর, তাাঁর নলূরর উপমা নিন একদ্বি দ্ীপাযার িার মলযয আলে 

এক প্রদ্ীপ, প্রদ্ীপদ্বি একদ্বি কাাঁলচর আিরলণর মলযয স্থাদ্বপত, কাাঁলচর আিরণদ্বি উজ্জ্বল 

নিলত্র্র মলতা”।386  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।387 

 

  .১৪أةـــــــس َّـن َّـم َّ

 শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক দ্বনগিত। এ ভাষায় শব্দদ্বির অেি, লাদ্ব ।388 আরদ্বিলতও منسأة

 লাদ্ব ”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন“ العصا الغليظة التي تكون مع الراعيশলব্দর অেি, 389 منسأة

র্কলনেঃ  

ا} ا ۗ    ِمنَسأَتَهُ  تَأُْكلُ  اْْلَْرضِ  َدابَّةُ  إَِّلَّ  َمْوتِهِ  َعلَى   َدلَّهُمْ  َما اْلَمْوتَ  َعلَْيهِ  قََضْينَا فَلَمَّ  َخرَّ  فَلَمَّ

 {الُْمِهينِ  اْلَعَذابِ  فِي لَبِثُوا َما اْلَغْيبَ  يَْعلَُمونَ  َكانُوا لَّوْ  أَن اْلِجنُّ  تَبَيَّنَتِ 

“অতঃপর িখন আমরা সুলাইমালনর মৃতুয  িালাম, তখন দ্বজনলদ্রলক তার মৃতুযর খির 

জানাল শুযু মাদ্বির নপাকা, িা তার লাদ্ব  খাদ্বিল। অতঃপর িখন দ্বতদ্বন পলড় নগললন তখন 

দ্বজনরা িুেলত পারল নি, িদ্বদ্ তারা গালয়ি জানত, তাহলল তারা লাঞ্ছনাদ্ায়ক শাদ্বস্তলত 

আিদ্ধ োকত না”।390  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।391  

                                                             
386 আল কুরআ’ন, ২৪:৩৫   

387 আল করুআ’ন, ২৪:৩৫     

388 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯০      

389 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৬১২  

390 আল কুরআ’ন, ৩৪: ১৪   

391 আল করুআ’ন, ৩৪: ১৪    
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  .১৫مر َّـــــالع َّ

 শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষায় িযিহার করা হয়। অেি, এক যরলণর িাাঁয নিখালন পাদ্বন العرم

জমা করা হয়। অতঃপর নসখান নেলক পাদ্বন প্রিাদ্বহত হয়।392 আরদ্বিলতও العرم শলব্দর অেি, 

  প্রিাহ, নস্রাত, িনযা”394। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ السيل الذي َّل يطاق393

ْلنَاهُم اْلَعِرمِ  َسيْلَ  َعلَْيِهمْ  فَأَْرَسْلنَا فَأَْعَرُضوا}  َوأَثْل   ْمط  خَ  أُُكل   َذَواتَيْ  َجنَّتَْينِ  بَِجنَّتَيِْهمْ  َوبَدَّ

ن َوَشْيء    {قَلِيل   ِسْدر   م 

“অতঃপর তারা অিাযয হললা। েলল আমরা তালদ্র উপর প্রিাদ্বহত করলাম ‘আলরম’ িাাঁলযর 

িনযা এিং তালদ্র উদ্যান দু’দ্বিলক পদ্বরিতিন কলর দ্বদ্লাম এমন দু’দ্বি উদ্যালন, িালত উৎপন্ন 

হয় দ্বিস্বাদ্ েলমূল, োউ গাে এিং সামানয দ্বকে ুকুল গাে”।395  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।396  

 

  .১৬سـي

ইিনু মারদূ্ইয়া, ‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  নেলক িণিনা কলরন নি, يس শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান 

ভাষায় িযিহৃত হয়। অেি, নহ মানুষ !397 সাঈদ্ দ্বিন িুিাইর  নেলক অনয এক িণিনায় 

পাওয়া িায় নি, শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার। অেি, নহ নলাক।398 আরদ্বিলত يس শব্দদ্বি দ্বিদ্বভন্ন 

অলেি িযিহৃত হয়। নিমনঃ কসম অলেি, আোহ’র নাম, কুরআলনর নাম ইতযাদ্বদ্।399 আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

  }يس{

                                                             
392 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫       

393 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৫৯৭; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪১৬  

394 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২৮১  

395 আল কুরআ’ন, ৩৪: ১৬   

396 আল কুরআ’ন, ৩৪: ১৬    

397 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী,  প্রাগুি, খ. ১০, পৃ. ৪২৪, আল কুরআ’ন, ৩৬: ০১; 

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৮     

398 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ৩৬: ০১ 

399 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী,  প্রাগুি, খ. ১০, পৃ. ৪২৪-৪২৫, আল কুরআ’ন, 

৩৬: ০১   
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“ইয়াসীন”।400  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।401  

 

  .১৭ابأو َّ

ইিনু আদ্বি হালতম, ‘আমর দ্বিন শুরাহদ্বিল  নেলক িণিনা কলরন নি, َّابأو  শব্দদ্বি হািশী 

তো ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক দ্বনগিত। ঐ ভাষায় শব্দদ্বির অেি, প্রশংসাকারী, তাসিীহ 

পা কারী।402 ইিলন জারীর, ‘আমর দ্বিন শুরাহদ্বিল  নেলক أوِِّبْي শলব্দর িযপালর িণিনা 

কলরন নি, শব্দদ্বি হািশী তো ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক দ্বনগিত। ঐ ভাষায় এর অেি, তুদ্বম 

তাসিীহ পা  কলরা।403 তকর্ আরমর্কত أوَّاب শকব্দর অেব, 
 رجع إلى ّللا، رجع عن ذنبه وتاب404

“আল্লাহ’র মেকক প্রতযার্তবনকারী, তাওর্াহকারী”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

اب   إِنَّهُ ۗ   اْْلَْيدِ  َذا َداُوودَ  َعْبَدنَا َواْذُكرْ  يَقُولُونَ  َما َعلَى   اْصبِرْ }  {أَوَّ

“( নহ নিী!)  তারা িা িলল তালত আপদ্বন বযিি যারণ করুন এিং স্মরণ করুন আমালদ্র 

শদ্বক্তশালী িান্দা দ্াউদ্’র কো; দ্বতদ্বন দ্বেললন খুি নিশী আোহ অদ্বভমুখী”।405   

শব্দমট কুরআ’থন ০৫ (পাাঁচ  র্ার উকল্লখ আকে।406  

 

ون َّ ـــد    .১৮ي ص 

ইিনুল জাওিী’র মলত, َيِصدُّوَن শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক দ্বনগিত। অেি, বহবচ করা।407 

আরদ্বিলতও َيِصدُّوَن শব্দদ্বি অনরুূপ অলেি িযিহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ 

                                                             
400 আল কুরআ’ন, ৩৬: ০১   

401 আল করুআ’ন, ৩৬: ০১   

402 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৭  

403 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১        

404 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৯  

405 আল কুরআ’ন, ৩৮:১৭    

406 আল করুআ’ন, ৩৮: ১৭,১৯,৩০,৪৪; ৫০: ৩২    

407 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৮      
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ا} ونَ  ِمنْهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثًََل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ  {يَِصدُّ

“আর িখনই ইিলন মারয়ালমর দৃ্ষ্টান্ত নপশ করা হয় তখন আপনার সম্প্রদ্ায় তালত বহবচ 

শুরু কলর নদ্য়”।408  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।409  

 

  .১৯نـــــي َّل َّـف َّـك َّ

ইিনু আদ্বি হালতম, আিু মূসা আশ‘আরী  নেলক িণিনা কলরন নি, كفلين শব্দদ্বি 

ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষা নেলক দ্বনগিত। অেি, দ্বিগুণ।410 আরদ্বিলতও كفلين শব্দদ্বি অনুরূপ অলেি 

িযিহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ    

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا} ْحَمتِهِ  ِمن ِكْفلَْينِ  يُْؤتُِكمْ  بَِرُسولِهِ  َوآِمنُوا ّللاَّ  نُوًرا ُكمْ لَّ  َويَْجَعل رَّ

ُ ۗۚ  لَُكمْ  َويَْغفِرْ  بِهِ  تَْمُشونَ  ِحيم   َغفُور   َوّللاَّ  {رَّ

“নহ ঈমানদ্ারগণ ! আোহলক ভয় কর এিং তাাঁর রাসূললর উপর ঈমান আন। তাহলল দ্বতদ্বন 

তাাঁর অনুগ্রলহ নতামালদ্রলক দ্বদ্লিন দ্বিগুণ পুরস্কার এিং দ্বতদ্বন নতামালদ্রলক দ্বদ্লিন নূর, 

িার সাহালিয নতামরা পে চললি এিং দ্বতদ্বন নতামালদ্রলক মাে করলিন। আর আোহ 

অতযন্ত িমাশীল ও পরম দ্য়ালু”।411  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।412  

 

  .২০ةـــــئ َّــاش َّن َّ

হাকীি,  ‘আব্দুল্লাহ মর্ন িাস‘ঊে  থেকক এর্ং র্ায়হাকী, ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস 

 থেকক র্র্বনা ককরন থি,  শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার। অেি, রালতর নামাজ ناشئة 

                                                             
408 আল করুআ’ন, ৪৩: ৫৭    

409 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৫৭ 

410 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ৫৭: ২৮  

411 আল কুরআ’ন, ৫৭: ২৮    

412 আল কুরআ’ন, ৫৭: ২৮   
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(তাহাজ্জুলদ্র নামাজ)।413 আরমর্কতও ناشئة িারা রাত নজলগ তাহাজ্জলুদ্র নামাজ আদ্ায় 

করালকই িুোয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ    

 {قِيًَل  َوأَْقَومُ  َوْطئًا أََشدُّ  ِهيَ  اللَّْيلِ  نَاِشئَةَ  إِنَّ }

“দ্বনশ্চয়ই রালতর নিলা নজলগ ও া প্রিৃদ্বিলক দ্বনয়ন্ত্রণ করলত অলনক নিশী কািিকর এিং 

িোিেভালি কুরআন পড়ার জনয উপিুক্ত সময়”।414  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।415  

 

  .২১رـــــط َّـف َّـن َّـم َّ

ইর্ন ু কারীর,  ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস  থেকক র্র্বনা ককরন থি,  শব্দদ্বি منفطر 

ইদ্বেওদ্বপয়ান ভাষার। এ ভাষায় শব্দদ্বির অেি, পদ্বরপূণি।416 মকন্তু আরমর্কত منفطر শকব্দর অেব, 

   থফকট িাওয়া, মর্েীর্ব হওয়া”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ منشّق417

َماءُ }  {َمْفُعوًَّل  َوْعُدهُ  َكانَ ۗۚ  بِهِ  ُمنفَِطر   السَّ

“নসদ্বদ্ন আসমান হলি দ্বিদ্ীণি। তাাঁর (আোহ’র) প্রদ্বতশ্রুদ্বত নতা িাস্তিাদ্বয়ত হলিই”।418  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।419 

 

  .২২ةر َّو َّـــــس َّـق َّ 

ইর্ন ু কারীর,  ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস  থেকক র্র্বনা ককরন থি,  ইদ্বেওদ্বপয়ান 

ভাষায় ‘দ্বসংহ’নক قسورة িলা হয়।420 উক্ত অেিদ্বি আরদ্বি قسورة শলব্দর অেি 421األسد-এর 

সালে দ্বমল আলে। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ    

                                                             
413 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭      

414 আল কুরআ’ন, ৭৩: ০৬     

415 আল কুরআ’ন, ৭৩: ০৬ 

416 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭      

417আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪৭৫  

418 আল কুরআ’ন, ৭৩: ১৮    

419 আল কুরআ’ন, ৭৩: ১৮ 

420 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী,  প্রাগুি, খ. ১২, পৃ. ৩২১, আল কুরআ’ন, ৭৪: ৫১  

421 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৭৩৩  
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تْ }  {قَْسَوَرة   ِمن فَرَّ

“িারা দ্বসংলহর ভলয় পলায়ন কলরলে”।422  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।423 

 

 

  .২৩رو َّـــح َّي َّ

ইর্ন ু আমর্ হাকতি,  োউে মর্ন মহন্দ থেকক র্র্বনা ককরন থি, يحور শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান 

ভাষার শব্দ। অেি, দ্বেলর আসা।424 আরমর্কতও يحور শব্দমটও উি অকেব র্যর্হৃত হয়। আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

 {يَُحورَ  لَّن أَن ظَنَّ  إِنَّهُ }

“অিশযই নস মলন কলরদ্বেল,  নস কখনই (আমার কালে) দ্বেলর আসলত হলি না”।425  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।426  

 

  .২৪نـــــي َّن َّـي َّـس َّ

ইিনু আদ্বি হালতম ও ইিনু জারীর উভলয় ‘ঈকরামা নেলক িণিনা কলরন নি, ইদ্বেওদ্বপয়ান 

ভাষায় سنين শব্দদ্বির অেি, সুন্দর।427 তলি আরদ্বিলত سنين একদ্বি উপতযকা িা অ্চলললর 

নাম। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

 {ِسينِينَ  َوطُورِ }

“শপে ‘তূলর সীনীন’-এর”।428  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।429  

                                                             
422 আল কুরআ’ন, ৭৪: ৫১    

423 আল কুরআ’ন, ৭৪: ৫১   

424 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ৮৪: ১৪  

425 আল কুরআ’ন, ৮৪: ১৪    

426 আল কুরআ’ন, ৮৪: ১৪  

427 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ৯৫: ০২;  

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪ 

428 আল কুরআ’ন, ৯৫: ০২   

429 আল কুরআ’ন, ৯৫: ০২   
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PERSIAN LANGUAGE / الفارسية 

ফারমস ভাষা  

 

োরদ্বস ভাষা িা পারদ্বসক ভাষা (ইংলরজী : PERSIAN / FARSI, োরদ্বস : فارسی) হললা 

মযয এদ্বশয়ার ইরান (IRAN)-এ প্রচদ্বলত একদ্বি ভাষা। পারলসযর প্রাচীন জনলগাষ্ঠীর ভাষা 

নেলক োরদ্বস  ভাষার উদ্ভি হলয়লে। িতিমালন ভাষাদ্বির দ্বতনদ্বি সরকারী রূপ প্রচদ্বলত। 

ইরালন এদ্বি োরদ্বস (فارسی) িা পসিী, আেগাদ্বনস্তালন দ্যারী (دری) এিং তাদ্বজদ্বকস্তালন 

তদ্বজকী (تاجيكی) নালম পদ্বরদ্বচত।   

মর্শ্বকুকড় প্রায় ১০ (েশ  মিমলয়ন থলাক ফারমস ভাষায় কো র্কল। ইরানী ভাষাগুমলর মর্কাশ 

০৩মট পকর্ব মর্ভি করা িায়। িোেঃ প্রাচীন, িধয ও আধুমনক।  

(০১  অকর্স্তান ভাষা এর্ং প্রাচীন ফারমস  ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ভাষার মনেশবন। 

(০২  িধয ফারমস  ভাষা এর্ং ঘমনষ্ঠভাকর্ সম্পমকবত ‘পােবীয় ভাষা’ োড়াও থর্শ মকেু িধয 

এশীয় ভাষা িধয ইরানীয় ভাষার িকধয পকড়। প্রােবীয় ভাষা মেল আসবামসে র্া পােবীয় 

সাম্রাককযর ভাষা, থি সাম্রাকযমট ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকক ২২৪ খ্রীষ্টাব্দ পিবি মর্েযিান মেল।  

(০৩  আধুমনক ফারমস  ভাষামট ৯ি শতককর িকধযই মর্কাশ লাভ ককর। ভাষামটকত পােবীয় 

ও িধয ফারমস  ভাষার র্হু উপাোন আকে এর্ং অনযানয ইরানীয় ভাষাগুমলও এক প্রভামর্ত 

ককরকে। ভাষামট পারমসক-আরমর্ মলমপকত মলখা হয়। ভাষামটর র্যাকরর্ িধয ফারমসর 

থচকয়ও সরল এর্ং এমট আরমর্ ভাষা থেকক মর্পুল পমরিার্ শব্দ আত্নীকতৃ ককরকে। শুরু 

থেককই আধুমনক ফারমস  ভাষামট পারকসযর সরকারী ও সাংস্কৃমতক ভাষা। 

ফারমস  র্র্বিালা র্া ফারমস - আরমর্ র্র্বিালা হকলা আরমর্ মলমপর উপর মভমি ককর থলখার 

একমট পিমত। িূল মলমপমট মর্কশষভাকর্ আরমর্ ভাষার কনয র্যর্হার করা এর্ং ফারমস  

ভাষায় আরমর্ র্র্বিালার সাকে আরও চারমট অক্ষর থিাগ করা হকয়কে। অক্ষরগুকলা হকলােঃ 

  ।430( گ – ژ – چ – پ )

                                                             
430 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,   

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%

BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE ; https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
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কুরআ’নন উলেদ্বখত ফারমস ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

 ،بِـيَـــــع ِمـْســـــك، أبَاِرْيـــــق، يَاقـــــْوت، َمقـالِـــــْيد، َكـْنـــــز، ِدْيـنَـــــار، أقـفَـــــالُها، ُسـنـــــُدس،

، ِجـــــل  َرت، َزنَجِبـــــْيَل، الس  ـْيـــــل، ُســـــَراِدق، َكافـــــْوًرا، ُكـو  ــــْور ِسج  نُـّ  التَـّ

 

ـنـــــد س   .০১س 

ইমাম জাওয়াদ্বলক্বী’র মলত, سندس োরসী ভাষার এই শব্দদ্বির অেি, পাতলা নরশমী 

কাপড়।431 শাইিালা’র মলত, এদ্বি দ্বহন্দী শব্দ।432 আরদ্বিলতও শব্দদ্বি  ضرب من رقيق

    পাতলা নরশমী কাপড়” অলেি িযিহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ الديباج433

ئِكَ }  اثِيَابً  َويَْلبَُسونَ  َذهَب   ِمن أََساِورَ  ِمنْ  فِيهَا يَُحلَّْونَ  اْْلَْنهَارُ  تَْحتِِهمُ  ِمن تَْجِري َعْدن   َجنَّاتُ  لَهُمْ  أُولَ 

ن ُخْضًرا تَِّكئِينَ  َوإِْستَْبَرق   ُسنُدس   م   {ُمْرتَفَقًا َوَحُسنَتْ  الثََّوابُ  نِْعمَ ۗۚ  اْْلََرائِكِ  َعلَى فِيهَا مُّ

“তারাই এরা, িালদ্র জনয আলে স্থায়ী জান্নাত িার পাদ্লদ্লশ নদ্ীসমূহ প্রিাদ্বহত, নসখালন 

তালদ্রলক স্বণি কংকলন অলংকতৃ করা হলি, তারা পরলি সুি ও পুরু নরশলমর সিুজ িস্ত্র, 

আর তারা নসখালন োকলি নহলান দ্বদ্লয় সুসদ্বজ্জত আসলন; কত সুন্দর পুরস্কার ও উিম 

দ্বিশ্রামস্থল !”434  

 শব্দদ্বি অনারদ্বি হিার িযাপালর মুোসদ্বসর এিং ভাষাদ্বিদ্গণও দ্বভন্ন মত িযক্ত سندس

কলরনদ্বন। নিমনঃ কদ্বি রাদ্বজি িললনঃ  

 ُسنُدِس  نِ وْ لَ يها كَ حواشِ  نُ وْ لَ      سِ دِ نْ يالي حِ من الل وليلة  

“অন্ধকার িখন আেন্ন হয় তখন তার আমিনার রঙ থিন থরশিী কাপকড়র রকঙর িকতা হকয় 

িায়”।435  

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।436 

                                                             
431 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ.  ১৩  

432 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪   

433 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৪৫৪  
434 আল করুআ’ন, ১৮: ৩১    
435 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ.  ১৩ 
436 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৭৬: ২১     
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  .০২هاال َّـــــف َّـأق

 মূলত োরসী ভাষার।437 আরদ্বিলতও শব্দদ্বি িযিহৃত (ُقـفـل িহুিচন, একিচলন) শব্দদ্বি أقفالها

হয়। িার অেি, তালা। আোহ রাব্বুল ‘আলামীন র্কলনেঃ  

 {أَْقفَالُهَا قُلُوب   َعلَى   أَمْ  اْلقُْرآنَ  يَتََدبَُّرونَ  أَفَََل }

“তারা দ্বক কুরআন দ্বনলয় দ্বচন্তা-ভািনা কলর না,  নাদ্বক তালদ্র মলনর ওপর তালা লাগালনা 

আলে?”438  

শব্দমট কুরআকন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।439  

 

  .০৩ارـــــن َّـي َّد َّ

 শব্দদ্বি প্রচদ্বলত দ্বেল দ্বিযায় আোহ دينار আরিলদ্র মালে ِدنَّار োরসী শব্দ। মূল হললা دينار

রাব্বুল ‘আলামীনও কুরআ’নন কারীলম উলেখ কলরন।440 পরিতিীলত শব্দদ্বি আরদ্বিলতও 

িযিহৃত হয়।441 دينار িললত ‘প্রাচীন স্বণিমূদ্রা’-লক িুোয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

هِ  بِقِنطَار   تَأَْمْنهُ  إِن َمنْ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  َوِمنْ } هِ  َّلَّ  ِدينَار  بِ  تَأَْمْنهُ  إِن مَّنْ  َوِمنْهُم إِلَْيكَ  يَُؤد   يَُؤد 

لِكَ ۗ   قَائًِما َعلَْيهِ  ُدْمتَ  َما إَِّلَّ  إِلَيْكَ  ي ينَ  فِي َعلَْينَا لَْيسَ  قَالُوا بِأَنَّهُمْ  َذ   َعلَى ولُونَ َويَقُ  َسبِيل   اْْلُم 

 ِ  {يَْعلَُمونَ  َوهُمْ  اْلَكِذبَ  ّللاَّ

“আর আহকল মকতার্কের িকধয এিন থলাক আকে,  থি মর্পুল সম্পে আিানত রাখকলও 

থফরত মেকর্; আর্ার এিন থলাকও আকে িার কাকে একমট মেনার আিানত রাখকলও তার 

উপর সকর্বাচ্চ তাগাো না মেকল থস তা থফরত মেকর্ না। এটা এ কারকর্ থি, তারা র্কল, 

                                                             
437 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, প.ৃ  ২৯৬   

438 আল কুরআ’ন, ৪৭:২৪  

439 আল কুরআ’ন, ৪৭:২৪    

440 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ৭১  
441 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩  
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‘উম্মীকের র্যাপাকর আিাকের উপর থকান র্াধযর্াধকতা থনই’ আর তারা থককন-র্কুঝ 

আল্লাহ’র উপর মিেযা র্কল।442   

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।443  

 

  .০৪زـــــن َّـك َّ

المال المدفون تحت ,শব্দদ্বি োরসী ভাষার। শব্দদ্বি আরদ্বিলতও িযিহৃত হয়।444 অেি كنز

 নি সম্পদ্ মাদ্বিলত পুাঁলত রাখা হয়; যন ভািার, সম্পদ্ পুদ্বঞ্জভূত করা”। আল্লাহ“ األرض445

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ا}  َصالًِحا اأَبُوهُمَ  َوَكانَ  لَّهَُما َكنز   تَْحتَهُ  َوَكانَ  الَْمِدينَةِ  فِي يَتِيَمْينِ  لُِغََلَمْينِ  فََكانَ  اْلِجَدارُ  َوأَمَّ

ب كَ  م ن َرْحَمةً  َكنَزهَُما َويَْستَْخِرَجا أَُشدَّهَُما يَبْلَُغا أَن َربُّكَ  فَأََرادَ   ۗۚ  أَْمِري َعنْ  فََعْلتُهُ  َوَماۗۚ  رَّ

لِ 
لَْيهِ  تَْسِطع لَمْ  َما تَأِْويلُ  كَ َذ   {َصبًْرا عَّ

“‘আর ঐ প্রাচীরদ্বি, নসিা দ্বেল নগরিাসী দুই এদ্বতম দ্বকলশালরর এিং এর নীলচ আলে তালদ্র 

গুপ্তযন। আর তালদ্র দ্বপতা দ্বেল সৎকমিপরায়ণ। কালজই আপনার রি তালদ্র প্রদ্বত 

দ্য়াপরিশ হলয় ইলি করললন নি, তারা িয়ঃপ্রাপ্ত নহাক এিং তারা তালদ্র যনভািার উদ্ধার 

করুক। আর আদ্বম দ্বনজ নেলক দ্বকেু কদ্বরদ্বন; আপদ্বন নি দ্বিষলয় বযিি যারলণ অপারগ 

হলয়দ্বেললন, এিাই তার িযাখযা”।446  

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।447  
َّ  

                                                             
442 আল কুরআ’ন, ০৩:৭৫    

443 আল কুরআ’ন, ০৩:৭৫    

444 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৪৩  

445 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৮০০  
446 আল কুরআ’ন, ১৮: ৮২    

447 আল কুরআ’ন, ১১: ১২;  ১৮: ৮২;  ২৫: ০৮  
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  .০৫دي َّـــــال َّـقم َّ

আল ফারার্ী িুকাহীে থেকক এর্ং ইর্নু দরাইে ও কাওয়ামলক্বী’র র্র্বনা িকত,  مقاليد 

োরসী শব্দ। শব্দদ্বি আরদ্বিলতও িযিহার করা হয়।448 অেি, চাদ্বি। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ   

َماَواتِ  َمقَالِيدُ  لَّهُ } ِ  بِآيَاتِ  َكفَُروا َوالَِّذينَ ۗ   َواْْلَْرضِ  السَّ ئِكَ  ّللاَّ  {اْلَخاِسُرونَ  هُمُ  أُولَ 

“আসমান ও িমীলনর চাদ্বিসমূহ তাাঁরই কালে। আর িারা আোহ’র আয়াতসমূহলক অস্বীকার 

কলর তারাই িদ্বতগ্রস্থ”।449  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।450 

 

  .০৬تو َّـــــاقي َّ

জাওয়াদ্বলক্বী, সা‘লািী ও অনযানযলদ্র মলত, ياقوت শব্দদ্বি োরসী ভাষা নেলক দ্বনগিত।451 

তলি আরদ্বিলত ياقوت িললত িুোয় নি,  حجر من اْلحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صَلبة

بعد الماس، ويتركب من أكسيد ألمنيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو 
 র্হুিূলযর্ান একপ্রকার পাের, িা হীরার‘ الصفرة، ويستعمل للزينة واحدته أو القطعة منه452

পকর সর্কচকয় কমিন ধাতু। এমট অযালুমিমনয়াি অক্সাইড দ্বারা গমিত এর্ং রঙমট থর্মশরভাগ 

স্বে এর্ং লাল,  নীল র্া হলুে রকঙর। এর একমট র্া একাংশ থসৌন্দকিবর কনয র্যর্হৃত 

হয়’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {َواْلَمْرَجانُ  الْيَاقُوتُ  َكأَنَّهُنَّ }

“এমন সুদ্শিনা,  নিমন হীরা এিং মুক্তা”।453  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।454 

                                                             
448 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি। পৃ. ১৪৯   

449 আল কুরআ’ন, ৩৯: ৬৩    
450 আল কুরআ’ন, ৩৯: ৬৩; ৪২: ১২    

451 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৮; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৬৯  

452 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ১০৬৫  
453 আল কুরআ’ন, ৫৫: ৫৮    
454 আল কুরআ’ন, ৫৫: ৫৮   
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  .০৭قـــــي َّار َّأب َّ

 শব্দদ্বি োরসী أباريق ,শলব্দর িহুিচন। সা‘লািী ও জাওয়াদ্বলকী’র মলত إبريق শব্দদ্বি أباريق

ভাষা নেলক রুপান্তদ্বরত। অেি, 455طريق الماء، صب  الماء على الِهينَة “পাদ্বনর রাস্তা, অনায়ালস 

পাদ্বন োলা”। দ্বকন্তু আরদ্বিলত أباريق শলব্দর অেি, وِ عاء “জগ, নকতদ্বল, নকিদ্বল, নলািা”456। 

আোহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

ِعين   أَبَاِريقَ بِأَْكَواب  وَ } ن مَّ  {َوَكأْس  م 

“পানপাত্র, কগ ও প্রস্রর্র্ মনেঃসতৃ সরুাপূর্ব থপয়ালা মনকয়”।457  

আকগ আরর্রা  শব্দমট র্যর্হার ককর কো র্লত। কমর্ ‘আমেয়ুয মর্ন িাকয়ে আল ‘ঈর্ামেয়ুয 

রমচত কমর্তায় এর প্রিার্ পাওয়া িায়। মতমন মলকখন থি,  

بوح يوما فجاءْت  ودَ   إبريقُ قَْينَة  في يمينها       عا بالصَّ

“আর একমেন সকাকলর নাস্তায় আহ্বান করা হকলা। অতেঃপর এককন গাময়কা আসকলা। 

তার হাকত মেল ‘কগ’”।458  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।459  

 

  .০৮كـــــس َّـم َّ

ضرب من الطيب  ,শকব্দর অেব مسك শব্দদ্বি োরসী শব্দ নেলক িযিহৃত।460 আরমর্কত مسك

   মিশক, িৃগনাভী”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ ُيتخذ من ضرب من الِغزالن461

لِكَ  َوفِيۗۚ  ِمْسك   ِختَاُمهُ }  {الُْمتَنَافُِسونَ  فَْليَتَنَافَسِ  َذ 

                                                             
455 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯০; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী , প্রাগুি, পৃ. ১৮  
456 ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান, প্রাগুি, পৃ. ২১    
457 আল কুরআ’ন, ৫৬: ১৮  
458 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী , প্রাগুি, পৃ. ১৮  
459 আল কুরআ’ন, ৫৬: ১৮ 

460 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭; আরু্ িানসূর আবু্দল িাকলক মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইসিাঈল 

আস সা‘লার্ী, প্রাগুি, পৃ. ১৫৩  

461 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৮৬৯; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৮২   
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“তালদ্র নমাহর হলি দ্বমসলকর, আর এ দ্বিষলয় প্রদ্বতলিাগীরা প্রদ্বতলিাদ্বগতা করুক”।462  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।463  

 

  .০৯عـــــي َّـب َّ

অদ্বযকাংশ আললমলদ্র মলত, بيع শব্দদ্বি মূলত োরসী ভাষার। শব্দদ্বি আরদ্বিলতও িযিহার 

করা হয়।464 আরমর্কত بيع র্লকত র্ুঝাকনা হয় 465معبد النصارى “খ্রীষ্টানকের উপাসনালয়, 

গীকবা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

ُ  َربُّنَا يَقُولُوا أَن إَِّلَّ  َحق   بَِغْيرِ  ِديَاِرِهم ِمن أُْخِرُجوا الَِّذينَ } ِ  َدْفعُ  َولَْوََّل ۗ   ّللاَّ  النَّاسَ  ّللاَّ

َمتْ  بِبَْعض   بَْعَضهُم ِ  اْسمُ  فِيهَا يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصلََوات   بِيَع  وَ  َصَواِمعُ  لَّهُد  ۗ   اَكثِيرً  ّللاَّ

ُ  َولَيَنُصَرنَّ  َ  إِنَّ ۗ   يَنُصُرهُ  َمن ّللاَّ  {َعِزيز   لَقَِويٌّ  ّللاَّ

“তালদ্রলক দ্বনলজলদ্র  রিাদ্বড় নেলক অনযায়ভালি নির কলর নদ্য়া হলয়লে শুযুমাত্র্ এ 

অপরালয নি,  তারা িললদ্বেলঃ ‘আোহ আমালদ্র রি’। আোহ িদ্বদ্ মানুষলদ্র এক দ্ললক 

অনয দ্ল িারা প্রদ্বতহত না করলতন,  তাহলল দ্বিধ্বস্ত হলয় নিত নাসারা সংসার দ্বিরাগীলদ্র 

উপাসনাস্থল, দ্বগজিা, ইয়াহুদ্ীলদ্র উপাসনালয় এিং মাসদ্বজদ্সমূহ িালত খুি নিশী স্মরণ 

করা হয় আোহ’র নাম। আর দ্বনশ্চয়ই আোহ তালকই সাহািয কলরন নি আোহ’নক সাহািয 

কলর। দ্বনশ্চয়ই আোহ শদ্বক্তমান ও পরাক্রমশালী”।466   

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।467  

 

 

 

                                                             
462 আল কুরআ’ন, ৮৩: ২৬    
463 আল কুরআ’ন, ৮৩: ২৬   

464 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২  

465 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৭০    
466 আল করুআ’ন, ২২:৪০     
467 আল কুরআ’ন, ২২:৪০   
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  .১০ل َّـــــج َّالس َّ

ইিনু মারদুইয়া ও আিুল জাওিা’র মাযযলম ‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  নেলক িণিনা কলরন 

নি, السجل শব্দদ্বি ইদ্বেওদ্বপয়ান। এ ভাষায় অেি, পুরুষ।468  ইর্ন ু মকন্নী’ র িকত,  السجل 

শব্দদ্বি োরসী। পরিতিীলত এিালক আরদ্বিলত িযিহার করা হলয়লে। োরসী ভাষায় এর অেি, 

িই, চুদ্বক্তর িই।469 আরদ্বিলতও السجل শলব্দর অেি, 470ن فيه ما يراد حفظه  ,দ্বকতাি“ الكتاب يدو 

িই”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ    

َماءَ  نَْطِوي يَْومَ } ِجل   َكطَي   السَّ لَ  بََدْأنَا َكَما ۗۚ  لِْلُكتُبِ  الس   ُكنَّا إِنَّا ۗۚ  َعلَْينَا َوْعًدا ۗۚ  نُِّعيُدهُ  َخْلق   أَوَّ

 {فَاِعلِينَ 

“নসদ্বদ্ন আমরা আসমানসমূহলক গুদ্বিলয় নেলি নিভালি গুিালনা হয় দ্বলদ্বখত দ্েতর; 

নিভালি আমরা প্রেম সৃদ্বষ্টর সূচনা কলরদ্বেলাম নসভালি পূণরায় সৃদ্বষ্ট করি; এিা আমার 

কৃত প্রদ্বতশ্রুদ্বত, আর আমরা তা পালন করিই”।471  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।472  

 

   .১১الي َّـــــب َّنج َّز َّ

জাওয়াদ্বলক্বী ও সা‘লািী’র মলত, زنجبيال শব্দদ্বি োরসী ভাষা নেলক চয়নকতৃ।473 অেি, 

আদ্া। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {َزنَجبِيًَل َويُْسقَْوَن فِيهَا َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجهَا }

“আর নসখালন তালদ্রলক পান করালনা হলি িানজািীল দ্বমদ্বশ্রত পূণিপাত্র্ পানীয়”।474  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।475 

                                                             
468 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ৯৬  

469 আিুল োতদ্বহ ‘উসমান ইিলন দ্বজন্নী, প্রাগুি, ২য় খি, পৃ. ৬৭-৬৮  

470 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩০৩    
471 আল করুআ’ন, ২১:১০৪    
472 আল করুআ’ন, ২১:১০৪   

473 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩  

474 আল কুরআ’ন, ৭৬:১৭    
475 আল করুআ’ন, ৭৬:১৭   
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   .১২تر َّو َّـك َّ

ইর্ন ু কারীর সা‘ে মর্ন কুর্াইর  থেকক র্র্বনা ককরন থি,  োরসী ভাষার رت  كو 

শব্দদ্বির অেি, পদ্বরিতিন করা।476 তলি আরদ্বিলত كو رت শলব্দর অেি, 477لف ه على جهة اَّلستدارة 

“গুিালনা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َرتْ إَِذا الشَّْمُس }  {ُكو 

“িখন সূিিলক গুদ্বিলয় ননয়া হলি”।478  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।479  

 

  .১৩ار َّو َّـــــافك َّ

জাওয়াদ্বলক্বী এর্ং অনযানযকের িকত,  শব্দদ্বি োরসী ভাষার অন্তগিত। পরিতিীলত كافورا 

এিা আরদ্বি নত রূপান্তদ্বরত হয়।480 كافورا অেি, কপূির; জান্নালতর একদ্বি েণিার নাম; এক 

যরলণর সুগদ্বেিুক্ত গাে িার নকান েল হয় না দ্বকন্তু কা  খিু সুগদ্বে েড়ায়।481 আল্লাহ রাব্বুল 

‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {َكافُوًرا ِمَزاُجهَا َكانَ  َكأْس   ِمن يَْشَربُونَ  اْْلَبَْرارَ  إِنَّ }

“ দ্বনশ্চয়ই ননককার নলালকরা পানপাত্র্ নেলক এমন শরাি পান করলি িালত কপূির পাদ্বন 

সংদ্বমদ্বশ্রত োকলি”।482  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।483  

                                                             
476 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী,  প্রাগুি, খ. ১২, পৃ. ৪৫৭, আল কুরআ’ন, ৮১: ০১; 

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬  

477 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৪৫     
478 আল করুআ’ন, ৮১: ০১      
479 আল কুরআ’ন, ৮১: ০১    

480 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬  

481 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩৬৮  
482 আল কুরআ’ন, ৭৬: ০৫    
483 আল কুরআ’ন, ৭৬: ০৫   
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   .১৪قاد َّر َّـــــس َّ

رارادسَ  শব্দমট ফারসী শব্দ। শব্দমটর িূল হল سرادق শকব্দর একর্চন। سرادقات শব্দমট سرادق  

অেব, র্ারান্দা।484 কমর্ ফারািোক্ব তার কমর্তায় উকল্লখ ককরন থি,  

 قارادِ السُّ  الضراب قبل لهم تركتَ      هملقيتَ  ما إذا حتى مهتَ يْ نَّ مَ تَ 

“তাকের সাক্ষাৎ হওয়া পিবি তুমি তাকের আকাঙ্খা ককরমেকল, তুমি তাকের কনয থেকড় 

মেকয়মেকল র্ারান্দায় অমধক আগিকনর পূকর্ব”।485  

আর্ার অকনকক এমট ফারসী শব্দ سرابرده সমিক র্কল গর্য ককরকেন। িার অেব, ঘকরর 

পেবা।486 আরমর্কত سرادق র্লকত র্ুঝায় 487كل  ما أحاط بشيء من حائط أو ِمضَرب “মকনারা, 

থর্ষ্টনী”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ب ُكمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوقُلِ }  أََحاطَ  نَاًرا لِلظَّالِِمينَ  أَْعتَْدنَا إِنَّاۗۚ  فَْليَْكفُرْ  َشاءَ  َوَمن فَْليُْؤِمن َشاءَ  فََمن ۗ    رَّ

َرابُ  بِْئسَ  ۗۚ   اْلُوُجوهَ  يَْشِوي َكاْلُمْهلِ  بَِماء   يَُغاثُوا يَْستَِغيثُوا َوإِن ۗۚ   ُسَراِدقُهَا بِِهمْ   َوَساَءتْ  الشَّ

 {ُمْرتَفَقًا

“আর িলুনঃ ‘সতয নতামালদ্র রি’র পি নেলক; কালজই িার ইলি ঈমান আনুক আর িার 

ইলি কুেরী করুক’। দ্বনশ্চয়ই আমরা িাললমলদ্র জনয প্রস্তুত নরলখদ্বে আগুন, িার নিষ্টনী 

তালদ্রলক পদ্বরলিষ্টন কলর নরলখলে। তারা পানীয় চাইলল তালদ্রলক নদ্য়া হলি গদ্বলত যাতরু 

নযায় পানীয়, িা তালদ্র মুখমিল দ্গ্ধ করলি; এিা দ্বনকৃষ্ট পানীয় ! আর জাহান্নাম কত 

দ্বনকৃষ্ট দ্বিশ্রামস্থল”।488  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।489   

 

 

                                                             
484 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ৯৯; 

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪  

485 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ৯৯  
486 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৪   

487 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৪২৬; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩০৮      
488 আল কুরআ’ন, ১৮:২৯    
489 আল কুরআ’ন, ১৮:২৯   
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  .১৫لـــــي َّـج َّس َّ

োরািী মুজাহীদ্ নেলক িণিনা কলরন নি, োরসী ভাষা নেলক দ্বনগিত سجيل শব্দদ্বির অেি, 

এমন শুকলনা মাদ্বি, কঙ্কর, প্রস্তরখি িার এক অংশ পাের এিং আলরক অংশ মাদ্বি, পাের 

ও মাদ্বি দ্বমদ্বশ্রত কঙ্কর।490 ইিনু ক্বতুাইিাহ িললনঃ سجيل শব্দদ্বি োরসী শব্দ। মূল হললা  َْسْنك 

ও  ِْكل অেি, পাের ও মাদ্বি।491 আরদ্বিলত سجيل শব্দদ্বি িারা 492ر  পােলর পদ্বরণত‘ الطين المتحج 

প্রাচীন মাদ্বিলক িুোয়’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ا} ن ِحَجاَرةً  َعلَيْهَا َوأَْمطَْرنَا َسافِلَهَا َعالِيَهَا َجَعْلنَا أَْمُرنَا َجاءَ  فَلَمَّ يل   م  نُضود   ِسج   {مَّ

“অতেঃপর িখন আিাকের আকেশ আসল তখন আিরা কনপেকক উকি মেলাি এর্ং 

তাকের উপর ক্রিাগত র্ষবর্ করলাি থপাড়ািামটর পাের”।493  

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।494 

 

  .১৬رو َّـــــن َّـت َّال

تنورال  শব্দদ্বি োরসী ভাষা নেলক দ্বনগিত। পরিতিীলত নসিালক আরদ্বিলত িযিহার করা হয়। 

আরিরা এই শলব্দর সালে পদ্বরদ্বচত দ্বেল দ্বিযায় আোহ রাব্বুল ‘আলামীনও কুরআ’ননর 

মলযয এই শব্দদ্বি উলেখ কলরন। তলি ‘আব্দেুাহ দ্বিন ‘আব্বাস  -এর মলত, التنور শব্দদ্বি 

আরদ্বি ও অনারদ্বি উভয় ভাষালতই িযিহৃত হয়।495 আরদ্বিলত التنور শলব্দর অেি, চুলা, চুদ্বে, 

উনান, তনু্দর। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 نمَ  إَِّلَّ  َوأَْهلَكَ  اْثنَْينِ  َزْوَجْينِ  ُكل   ِمن فِيهَا اْحِملْ  قُْلنَا التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  إَِذا َحتَّى  }

 {قَلِيل   إَِّلَّ  َمَعهُ  آَمنَ  َوَماۗۚ  آَمنَ  َوَمنْ  الْقَْولُ  َعلَْيهِ  َسبَقَ 

“অতেঃপর িখন আিাকের আকেশ আসল এর্ং উনান উেকল উিল; আিরা র্ললািেঃ একত 

উমিকয় মনন প্রকতযক থের্ীর িুগকলর দ’মট, িাকের মর্রুকি পূর্ব-মসিাি হকয়কে তারা োড়া 

                                                             
490 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩        

491 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ৯১  
492 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩০৩  
493 আল কুরআ’ন, ১১:৮২    

494 আল কুরআ’ন, ১১:৮২; ১৫:৭৪; ১০৫:০৪  

495 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ.  ৪৭   
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আপনার পমরর্ার-পমরকনকক এর্ং িারা ঈিান একনকে তাকেরকক। আর তার সাকে ঈিান 

একনমেল থকর্ল অি ককয়ককন”।496  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।497 

  

                                                             
496 আল কুরআ’ন, ১১:৪০     

497 আল কুরআ’ন, ১১:৪০; ২৩:২৭    
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ROMAN LANGUAGE / الرومية 

থরািান ভাষা 

 

নরামান ভাষা (LINGUA RŌMĀNA / اللغة الرومية) ইতালীয়ানলদ্র িযিহৃত একদ্বি প্রাচীন 

ভাষা িা ইতালীলত (ITALY / إيطاليا) নামক নদ্লশ িযিহৃত হয়। ভাষাদ্বি লযাদ্বিন ভাষা 

(LINGUA LATĪNA / اللغة الَلتينية) িা গ্রীক ভাষা নালমও পদ্বরদ্বচত।  

লামতন ভাষামট ইতামলর স্থানীয় ভাষা মেল না। প্রানগমতহামসক িুকগ উির মেক থেকক 

ইতামলক কামতর থলাককরা ইতালীয় উপদ্বীকপ ভাষামট মনকয় একসমেল। ভাষামট ইকন্দা-

ইউকরাপীয় ভাষা পমরর্াকরর ইতামলক উপ-পমরর্াকরর সেসয। ইতামলকত লামতন মেল িূলত 

থরাি ও তার আকশপাকশর অঞ্চকলর একমট উপভাষা। ইতামলক ভাষাসিূকহর িকধয লামতন,  

ফামলস্কান ও অনযানয মকেু ভাষা মিকল লামতনীয় েল গিন ককরকে। মখ্রস্টপরূ্ব ৬ষ্ঠ শতকক 

লামতনীয় ভাষাকত থলখা মশলামলমপ পাওয়া থগকে। সুস্পষ্ট থরািান লামতকন থলখা মর্মভন্ন 

প্রাচীনতি রচনা থর্মশর ভাগই মখ্রস্টপূর্ব ৩য় শতককর। উির ইতামলকত প্রচমলত থকিীয় 

উপভাষাগুমল,  িধয ইউকরাকপ প্রচমলত অ-ইকন্দা-ইউকরাপীয় এত্রুস্কান ভাষা,  এর্ং েমক্ষর্ 

ইতামলকত প্রচমলত মগ্রক ভাষা (মখ্রস্টপূর্ব ৮ি শতক থেককই প্রচমলত  লামতন ভাষাকক 

প্রভামর্ত ককরমেল। মখ্রস্টপূর্ব ৩য় শতককর মদ্বতীয়াকধব মগ্রক সামহতযগুমল লামতকন অনরু্াে করা 

হয়। মগ্রক ভাষা ও সামহকতযর প্রভাকর্ লামতন একমট গুরুত্বপূর্ব সামহমতযক ভাষায় পমরর্ত 

হয়।  

প্রাচীন নরাম এিং পােিিতিী লাদ্বতউম (َّلتيوم / LITHIUM) এলাকালত এ ভাষাদ্বি প্রচদ্বলত 

দ্বেল। নরামান শদ্বক্তর দ্বিস্তালরর সালে সালে প্রাচীন ইউলরাপ ও সংলগ্ন প্রায় সি অ্চললল 

ভাষাদ্বি েদ্বড়লয় পলড়। এমনদ্বক পদ্বশ্চম ইউলরালপর প্রযান ভাষালত পদ্বরণত হয়। ১৮শ 

(আ ালরাশ) শতক পিিন্ত এদ্বি ইউলরালপ জ্ঞানচচিা ও কূিনীদ্বতর ভাষা দ্বেল। আজও পিিন্ত 

নরামান িা লযাদ্বিন ভাষাদ্বি নরামান কযােদ্বলক যমিীয় রচনািলীর ভাষা। উলেখয নি, 

ইতাদ্বললত লযাদ্বিন দ্বেল মূলত নরাম ও তার আলশপালশর অ্চলললর একদ্বি উপভাষা। পৃদ্বেিীর 

প্রায় ০৬ (েয়) নকাদ্বি ৩০ (দ্বত্র্শ) লি নলাক এ ভাষায় কো িলল।498  

                                                             
498 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8

_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
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কুরআ’নন উলেদ্বখত থরািান ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

ِقـْيـــــم، الفِـــــْرَدْوس، طـِفـــــقاقِـْســـــط،  ـــــَراط، القِْســـــطاس، الرَّ  الص 

 

  .০১طـــــس َّـق َّ

 শব্দদ্বি নরামান িা গ্রীক ভাষার শব্দ। িার অেি, নযয়।499 আরদ্বিলতও অনুরূপ অলেি قسط

িযিহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ُ  َشِهدَ } هَ  ََّل  أَنَّهُ  ّللاَّ
هَ  ََّل ۗۚ  قِْسطِ بِالْ  قَائًِما اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمََلئَِكةُ  هُوَ  إَِّلَّ  إِلَ 

 {اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هُوَ  إَِّلَّ  إِلَ 

“আোহ সাি নদ্ন নি,  দ্বনশ্চয়ই দ্বতদ্বন োড়া আর নকান ইলাই ননই। আর নেলরশতাগণ ও 

জ্ঞানিানগণও এই সািয নদ্য়। আোহ নযায়নীদ্বতর উপর প্রদ্বতদ্বষ্ঠত। দ্বতদ্বন োড়া নকান ইলাহ 

ননই। দ্বতদ্বন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়”।500  

শব্দমট কুরআ’থন ১৫ (পকনর  র্ার উকল্লখ আকে।501  

 

  .০২اطر َّـــــالص َّ

ইিলন ‘আব্বাস, মুজাদ্বহদ্, সাঈদ্ দ্বিন িুিাইর, ‘ঈকরামাহ, ‘আতাসহ অনযানয েুকাহালদ্র 

মলত, الصراط  শব্দদ্বি নরাম র্া গ্রীক ভাষার শব্দ। ইমাম সুয়তুী আরও িললন নি, الصراط  

গ্রীক শব্দ। পরিতিীলত এদ্বি আরামাইক ভাষায় িযিহৃত হয়। অতঃপর দ্বসরীয় ভাষায় িযিহৃত 

হত। নসখান নেলক আরিরা তালদ্র ভাষায় শব্দদ্বি িযিহার কলর।502 ইউসুে ননামা 

আলিুস্তানী তাাঁর গ্রলন্থ উলেখ কলরন, سراط ، صراط ، زراط লযাদ্বিন ভাষার শব্দ। অেি, 

                                                             

 

499 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ০৩: ১৮; 

কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬  

500 আল করুআ’ন, ০৩: ১৮    

501 আল কুরআ’ন, ০৩: ১৮,২১; ০৪: ১২৭, ১৩৫;  ০৫: ০৮, ৪২;  ০৬: ১৫২;  ০৭: ২৯;  

১০: ০৪, ৪৭, ৫৪;  ১১: ৮৫;  ২১: ৪৭;  ৫৫: ০৯;  ৫৭: ২৫    

502 আরু্ হামতি আহিাে মর্ন হািোন আর রািী, মকতারু্ি িীনা ফীল কামলিামতল ইসলামিয়যামতল 

‘আরামর্য়যাহ, (সান‘আ, িারকািুে মেরাসাত ওয়াল রু্হুসুল ইয়ািানী, ১৯৯৪ খ্রী. , পৃ.  ৩৯৭; কালাল উেীন 

আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩    
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পাকা রাস্তা। পরিতিীলত এদ্বি ইতালী, জামিানী, ইংলরজী ও আরদ্বি  ভাষায় িযিহৃত হয়।503 

আরমর্কতও শব্দমট ‘রাস্তা, পে’ অকেব র্যর্হৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َراطَ  اْهِدنَا}  {اْلُمْستَقِيمَ  الص 

“তুদ্বম আমালদ্র সরল সদ্ব ক পে নদ্খাও”।504  

শব্দমট কুরআ’থন ৩১ (একমত্রশ  র্ার উকল্লখ আকে।505  

 

  .০৩طاســـــس َّالق َّ

োরািী মুজাহীদ্ নেলক িণিনা কলরন নি, القسطاس শব্দদ্বি নরামান শব্দ। িার অেি, নযয়।506 

সা‘দ্ দ্বিন জুিালয়র নেলক ইমাম আিু হালতম িণিনা কলরন নি, নরামান  ভাষায় القسطاس 

শব্দদ্বির অেি, দ্াাঁদ্বড়পাো।507 আরদ্বিলতও القسطاس িলা হয়, 508أضبط الموازين وأقوامها 

‘দ্াাঁদ্বড়পাো, পদ্বরমাপক’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

لِكَ ۗۚ  اْلُمْستَقِيمِ  اْلقِْسطَاسِ بِ  َوِزنُوا ِكلْتُمْ  إَِذا الَْكيْلَ  َوأَْوفُوا}  {تَأِْويًَل  َوأَْحَسنُ  َخْير   َذ 

“আর নমলপ নদ্িার সময় পূণি মালপ দ্াও এিং ওজন কর সদ্ব ক দ্াাঁদ্বড়পাোয়। এদ্বিই উিম 

এিং পদ্বরণালম উৎকৃষ্ট”।509  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।510  

 

                                                             
503 ইউসূফ নূিা আল রু্সতানী, তাফসীরুল আল ফামিে োমখমলয়যাহ ফীল লুগামতল ‘আরামর্য়যাহ িা‘আ 

মিকমর আসমলহা মর্হুরুমফহী, (মিসর, িাকতার্াতুল আরর্, ১৯৩২ খ্রী. , পৃ.  ৩৮  

504 আল কুরআ’ন, ০১: ০৫    

505 আল করুআ’ন, ০১: ০৫; ০২: ১৪২, ২১৩;  ০৩: ৫১, ১০১;  ০৫: ১৬;  ০৬: ৩৯, ৮৭, ১৬১;  

০৭: ১৬;  ১০: ২৫;  ১১: ৫৬;  ১৫: ৪১;  ১৬: ৭৬, ১২১;  ১৭: ৩৫;  ১৯: ৩৬;  ২২: ৫৪, ৬৭;  

২৩: ৭৩;  ২৪: ৪৬;  ২৬: ১৮২;  ৩৬: ০৪, ৬১;  ৩৭: ১১৮;  ৪২: ৫২;  ৪৩: ৪৩, ৬১, ৬৪;  

৪৬: ৩০;  ৬৭: ২২  

506 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬       

507 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১৭: ৩৫    

508 আল িু‘কািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫০১  

509 আল কুরআ’ন, ১৭: ৩৫    

510 আল কুরআ’ন, ১৭: ৩৫; ২৬: ১৮২   
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   .০৪مـــــي َّـق َّالر َّ

 নরামান িা গ্রীক শব্দ। তলি অলেির দ্বদ্ক দ্বদ্লয় মতপােিকয আলে। নিমনঃ শায়িালাহ’র الرقيم

মলত, গ্রীক ভাষায় الرقيم শলব্দর অেি, েলক; আিুল কালশম’র মলত, গ্রীক ভাষায় الرقيم 

শলব্দর অেি, িই; ওয়ালসতী’র মলত, গ্রীক ভাষায় الرقيم শলব্দর অেি, কাদ্বলর নদ্ায়াত।511 

তলি আরদ্বিলত الرقيم অেি, 512الكتاب، ولوح ‘িই, েলক’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ    

قِيمِ وَ  اْلَكْهفِ  أَْصَحابَ  أَنَّ  َحِسْبتَ  أَمْ }  {َعَجبًا آيَاتِنَا ِمنْ  َكانُوا الرَّ

“আপদ্বন দ্বক মলন কলরন নি, কাহে ও রাক্বীলমর অদ্বযিাসীরা আমালদ্র দ্বনদ্শিনািলীর মলযয 

দ্বিস্ময়কর?” 513  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।514  

 

   .০৫سو َّد َّر َّـــــالف َّ

মুজাহীদ্ নেলক আদ্বি হাদ্বতম িণিনা কলরন নি, الفردوس শব্দদ্বি নরামান িা গ্রীক ভাষা নেলক 

আগত। অেি, িাগান।515 আস সুদ্দীই’র িণিনা মলত, নািতী ভাষার এই শলব্দর অেি, েললর 

িাগান। মূল শব্দ হল 516فرداسا তকর্ আরমর্ অমভধানকর্িাকের িকত, الفردوس শকব্দর অেব,  

 শব্দমট الفردوس িূলত‘ البستان الجامع، والمكان ُتكثر فيه الكروم، واسم جنة من جنات اآلخرة517

ফারসী শব্দ থেকক গৃহীত। থফরোঊস র্লা হয় এিন র্াগানকক থিখাকন সর্বো ফুল ও ফকল 

সুকশামভত োকক। এমট কান্নাকতর সকর্বাচ্চ একমট থের্ীর নাি।518 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ  

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ }  {نُُزًَّل  اْلفِْرَدْوسِ  َجنَّاتُ  لَهُمْ  َكانَتْ  الصَّ

                                                             
511 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩   

512 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৩৬৭; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৭৫  

513 আল কুরআন, ১৮:০৯    

514 আল করুআন, ১৮:০৯   

515 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭  

516 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৬    
517 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৪৬৬  
518 আল করুআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩৪৩  
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“মনশ্চয়ই িারা ঈিান একনকে এর্ং সৎকাক ককরকে তাকের আমতকেয়তার কনয োককর্ 

কান্নাতুল থফরকেৌস”।519   

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।520  

 

   .০৬قاـــــف َّـط

নরামান িা গ্রীক ভাষার طفقا শব্দদ্বির অেি, ইিা করা।521 দ্বকন্তু আরদ্বিলত طفق অেি,  يفعل

 নকান কাজ করা, শুরু করা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন“ الشيء، جعل، استمّر يفعله522

র্কলনেঃ  

هَُما} ا ۗۚ  بُِغُرور   فََدَّلَّ  نمِ  َعلَْيِهَما يَْخِصفَانِ  طَفِقَاوَ  َسْوآتُهَُما لَهَُما بََدتْ  الشََّجَرةَ  َذاقَا فَلَمَّ

 الشَّيْطَانَ  إِنَّ  لَُّكَما َوأَقُل الشََّجَرةِ  تِْلُكَما َعن أَنْهَُكَما أَلَمْ  َربُّهَُما َونَاَداهَُما ۗ    الَْجنَّةِ  َوَرقِ 

بِين   َعُدوٌّ  لَُكَما  {مُّ

“অতঃপর নস তালদ্রলক প্রি্চলনার িারা অযঃপদ্বতত করল। এরপর িখন তারা নস গালের 

েল নখল, তখন তালদ্র লজ্জাস্থান তালদ্র কালে প্রকাশ হলয় নগল এিং তারা জান্নালতর 

পাতা দ্বদ্লয় দ্বনলজলদ্রলক আিতৃ করলত লাগল। তখন তালদ্র রি তালদ্রলক নডলক িলললনঃ 

‘আদ্বম দ্বক নতামালদ্রলক এ গাে নেলক দ্বনলষয কদ্বরদ্বন এিং আদ্বম দ্বক নতামালদ্রলক িদ্বলদ্বন 

নি, দ্বনশ্চয়ই শয়তান নতামালদ্র উভলয়র প্রকাশয শত্রু?”? 523  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।524  

                                                             
519 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭    

520 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭; ২৩: ১১   

521 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৫      

522 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৯২  

523 আল কুরআ’ন, ০৭: ২২    

524 আল কুরআ’ন, ০৭: ২২; ২০: ১২১    
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MAGRIBEE LANGUAGE / العربيةَّالمغربيةََّّ  (الدارجة)

িাগমরর্ী আরমর্ ভাষা (োমরক  

 

িাগমরর্ তো িরকক্কা (MOROCCO)-এর ভাষা আরমর্ (العربية) হকলও ওখানকার 

অমধর্াসীরা তাকের মনকস্ব উপভাষায় কো র্কল োকক। আরমর্র পাশাপামশ র্ারর্ারী  ভাষাও 

িরকক্কার অমফমসয়াল ভাষা। িরকক্কার আরমর্ ভাষা ‘ োমরক’  তো কেয স্থানীয় (الدارجة) 

ভাষা মহকসকর্ও পমরমচত। অনযমেকক র্তবিাকন আরমর্ ভাষাও হাকার র্ের ধকর িরকক্কাকত 

একমট িিবাোপূর্ব ভাষা মহকসকর্ মর্েযিান।  

িাগমরর্ (المغرب),  িা র্তবিাকন িরকক্কা (MOROCCO) নাকি পমরমচত। িকরাকক্কা হকে 

উির আমিকার একমট স্বাধীন রাষ্ট্র। এর রাকধানীর নাি ‘রার্াত (RABAT)’। থেশমট 

আটলামিক িহাসাগকরর তীরর্তবী এর্ং উিকর ভূিধযসাগকরর মকব্রাািার প্রর্ালী মর্সৃ্তত। 

িরকক্কার পূকর্ব আলককমরয়া,  উিকর ভূিধযসাগর ও থস্পন এর্ং পমশ্চকি আটলামিক 

িহাসাগর। েমক্ষর্ সীিানামট মর্তমকবত,  িরকক্কা পমশ্চি সাহারা এলাকার িামলকানা োর্ী 

ককর এর্ং ১৯৭৫ মখ্রষ্টাব্দ থেকক পমশ্চি সাহারার অমধকাংশ এলাকা েখল ককর। িরকক্কা 

থেশমট আরর্ লীকগর সেসয। 

িরকক্কাকত ০৩ (মতন মট স্তকর আরমর্ ভাষা এর্ং শব্দ প্রকর্শ ককর। প্রেিতেঃ উিাউইয়যাগর্ 

িখন উির আমিকাকত আিািীঘ অঞ্চল কয় ককর; থসই সিয় আরমর্ ভাষা খুর্ সীমিত 

হকয় উকি। থগ্রড র্ারর্াকরর মর্প্লকর্র সিয় উিাউইয়যাকক আিািীঘ দ্বারা র্মহষ্কাকরর পর 

আরর্র্াে সমূ্পর্বরূকপ মর্লুপ্ত হয়। মদ্বতীয়তেঃ ১১ তি ও ১২ তি শতকক আরর্য উপকামত 

র্ানু মহলাল ও র্নী িাকাল ও র্ানু থসমলি েখল করার িাধযকি এর্ং ততৃীয়তেঃ থস্পন থেকক 

র্মহষ্কাকরর পর আন্দালুমসয়ানকের মহকরকতর সাকে মিকল িার্ার পর। মদ্বতীয় এর্ং ততৃীয় 

পিবাকয় আরর্য উপকামত িখন প্রকর্শ ককরমেল তখন তাকের ভাষা মেল থর্দঈনকের িকতা। 

অনুরূপভাকর্ আন্দালুমসয়ানরা তাকের সাকে িরকক্কাকত তাকের ভাষা এর্ং শব্দ চয়নও 

স্থানািমরত ককরমেল।525  

“‘ ঈসাই ৬৬০ সাকল ‘ঊক্বর্া ইর্কন নাফী উির আমিকার অনযানয অঞ্চলগুকলাকক 

র্াইকানটাইনকের অধীনতা-পাশ থেকক িুি ককরন। এ সিয় র্ারর্াকররা েকল েকল 

                                                             
525 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%

D8%A8%D9%8A%D8%A9  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ইসলাি ধিব গ্রহর্ ককর এর্ং আরর্কের সাকে হাকত হাত মিমলকয় ইউকরাপীয় 

সম্রাকর্ােীকের মর্রুকি িুি ককর। র্ারর্াকররা ইসলাি গ্রহর্ করায় এর্ং আরর্কের সাকে 

তাকের হৃেযতাপূর্ব সম্পকব গকড় উিায় তখন স্বাভামর্কভাকর্ই ‘ঈসায়ী ৬৮২ সাকলর মেকক 

িরকক্কাও িুসমলি কাহাকনর অংগীভূত হয়। েূর পমশ্চিাঞ্চল (িাগমরর্ আকসা  র্কল 

অমভমহত িরকক্কা পরর্তবীকাকল উিাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনাধীকন একমট প্রকেশ মহকসকর্ 

গর্য হকত োকক”।526 

 

                                                             
526 ফারুক িাহিুে, কাগ্রত িুসমলি আমিকা, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউকণ্ডশন থপ্রস, ১৯৯৬ খ্রী. , পৃ. ১১  
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কুরআ’নন উলেদ্বখত মাগদ্বরিী িা পদ্বশ্চমািাসীলদ্র ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর 

দ্বিলেষণ করা হললাঃ   

ــــا ،يُْصهَـــــر   أبـ 

 

ه ـــــر   .০১ي ص 

ইমাম শায়িালা’র মলত, পদ্বশ্চমািাসীলদ্র (MOROCCO) পদ্বরভাষায় يصهر শব্দদ্বির অেি, 

পাকা, পদ্বরণত হওয়া।527 মকন্তু আরমর্কত يصهر শকব্দর অেব, 528اإلذابة “গলাকনা”। আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {َواْلُجلُودُ  بُطُونِِهمْ  فِي َما بِهِ  يُْصهَرُ }

“িা িারা তালদ্র নপলি িা আলে তা এিং তালদ্র চামড়া দ্বিগদ্বলত করা হলি”।529  

শব্দমট কুরআকন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।530  

 

ــــا   .০২أبـ 

শায়িালা’র মলত, মাগদ্বরিীলদ্র (MOROCCO) ভাষায় أّبا শলব্দর অেি, শুকনা  াস, 

খড়কুিা।531 আরমর্কতও أّبا শব্দমট উি অকেব র্যর্হৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

   {أَب ًاَوفَاِكهَةً وَ }

“নানা জালতর েল ও  াস”।532  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।533 

                                                             
527 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৮   

528 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৩৭২  

529 আল কুরআ’ন, ২২: ২০  

530 আল করুআ’ন, ২২: ২০   

531 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯০  

532 আল কুরআ’ন, ৮০: ৩১  

533 আল করুআ’ন, ৮০: ৩১ 
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BERBER LANGUAGES / َّ ررب َّالب  

র্ারর্ারী ভাষা  

 

 সুদ্ালনর একদ্বি নগালত্র্র নাম। আিার অলনলকর মলত, মরলকালত (িারিার জাদ্বত) البربر

অিস্থানরত অদ্বযকাংশ জনগণই িারিার জাদ্বতর অন্তভূিক্ত।534 পৃদ্বেিীর প্রাচীন ভাষাগুললার 

মলযয অনযতম “র্ারর্ারী ভাষা” (BERBER LANGUAGES) র্ারর্ারী (BERBER) িা 

আমািী  ভাষা (AMAZIGH LANGUAGE) দ্বহলসলিও পদ্বরদ্বচত। র্ারর্ারী ভাষায় দ্বলখা হয় 

TAMAZIƔT / TAMAZIGHT / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ / ⵝⴰⵎⴰⵣⵉⵗⵝ / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵗⵜ 535 

"أمازيغن في اللغة البربرية جمع، مفرده: أمازيغ، وهو اَّلسم الذي يسمي به ))البربر(( 

 أنفسهم. مؤنث أمازيغ هو تامازيغت، يطلق على المرأة وعلى اللغة."

)  أمازيغن আিািীঘ  শব্দমট এক র্চন, র্হু র্চন) أمازيغ“ আিািীঘার্) । ‘আিািীঘ’ 

এিন একমট নাি িা দ্বারা র্ারর্ারী কামত মনকককেরককই নািকরর্ ককরকে।  শব্দমটর  أمازيغ

স্ত্রীমলি হকলা تامازيغت (তািািীঘাত  িা িমহলা এর্ং ভাষার উপর প্রকয়াগ করা হয়”।536  

র্ারর্ারী কামত আরর্য এক থগাত্র িারা মফমলমস্তকনর মেকক র্সর্াস করকতা। পরর্তবীকত তারা 

উির আমিকায় চকল আকস। ড.  ‘আলী ফাহিী খুশাইি তাাঁর গকর্ষর্ািূলক প্রর্কন্ধ মলকখন 

থি,   

مة ية بعد هزي"أن اْلمازيغ )البربر( هم عرب هاجروا من فلسطين إلى أفريقيا الشمال

 ." )جالوت الفلسطيني(

“আিািীঘ (র্ারর্ারী  হকলা আরর্কগাত্র িারা মফমলমস্তনী কালুকতর পরাককয়র পর মফমলমস্তন 

থেকক উির আমিকায় চকল আকস”।537   

উির আমিকার অমধর্াসীরা র্ারর্ারী  ভাষায় কো র্কল োকক। ঐ অঞ্চকলর ভাষাগুকলা 

ঐমতহযগতভাকর্ প্রাচীন মলমর্য়া ও র্ারর্ারী  মলমপর সাকে মলখা হকতা, িা র্তবিাকন মতমফনাঘ 

                                                             
534 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী , প্রাগুি, পৃ. ৪২  
535 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%

D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9  
536 িুহাম্মাে শফীক, োলাোতুন ওয়া োলােীনা ক্বারমনন মিন তারীমখল আিাকীমগয়যীন, প.ৃ  ০৮    

537 ‘ঈিিুেীন আল িুনামসরাহ, আল িাসআলাতুল আিাকীমগয়যাহ ফীল কািাইমর ওয়াল িাগমরর্ 

ইসকামলয়যাতুত তা‘েীমেয়যাহ আল লুগাউইয়যাহ, (ওিান, োরুস সুরুক, ১৯৯৯ খ্রী.  , পৃ.  ০৮  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
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(TIFINAGH) মলমপর আকাকর মর্েযািান। তাোড়া িরকক্কা, আলককমরয়া, মলমর্য়ার 

অমধকাংশ কনগর্ এ ভাষায় কো র্কল োকক এর্ং মতউমনমসয়া, উির িামল, পমশ্চি ও উির 

নাইকার, উির র্ুরমকনা ফাকসা, িমরতামনয়া, িাগমরর্ ও মিশকরর মসওয়া ওকয়মসকসর মকে ু

সংখযক কনগর্ র্ারর্ারী ভাষায় কো র্কল োকক। র্ারর্ারী ভাষামট িরকক্কা, আলককমরয়া, 

মতউমনমশয়া ও িাগমরর্ থেকশর আরমর্ ভাষার উপর প্রভার্ থফকলকে। এিনমক পমশ্চি 

আমিকার মকে ুভাষার িকধযও এ ভাষার প্রভার্ থেখা িায়।538   

 فريقشأ"أن البربر أخَلط من كنعان والعماليق. فلما قتل جالوت تفرقوا في البَلد وأغزى أفريقش )

المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم أفريقية وسماهم بربر. وقيل إن البربر من الحميري( 

 ولد حام بن نوح بن بربر بن تمَل بن مازيغ بن كنعان بن حام." 

“র্ারর্ারী কামত কান‘আন ও ‘আিামলক মিমেত একমট কামত। িখন কালুত মনহত হয় তখন 

তারা থেকশ মর্ভি হকয় পকড়। তখন রাকা আমিককশ (আমিককশ আলহুিাইরী  িরকক্কা 

েখল ককর তাকেরকক শাি উপদ্বীকপ স্থানািমরত ককর ও তাকেরকক আমিকাকত র্সর্াস 

করকত থেয় এর্ং তাকের নািকরর্ ককর ‘র্ারর্ারী  কামত’। আরও র্লা হয় ‘র্ারর্ারী  কামত’ 

হাি মর্ন নুহ মর্ন র্ারর্ারী  মর্ন তািাল্লা মর্ন িাকীগ মর্ন কান‘আন মর্ন হাি’র র্ংশধর”।539  

  

                                                             
538 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_languages      

539 ‘আবু্দর রহিান মর্ন খালদন, তারীখু ইর্কন খালদন, (নর্রূত, োরুল মফকর, ২০০১ খ্রী. ) ,  ৬ষ্ঠ খণ্ড, প.ৃ ১২২  

https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_languages
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কুরআ’নন উলেদ্বখত র্ারর্ারী ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

 إنَـــــاهالمهل، 
 

  .০১لـــــه َّم َّال َّ

আিুল কালসম’র মলত, শব্দদ্বি িারিারী ভাষার এিং শায়জালা’র িণিনা মলত, পদ্বশ্চমালদ্র 

(মরলকা) পদ্বরভাষায় المهل শলব্দর অেি, নতললর আিজিনা।540 আরমর্কতও অনরুূপ অকেব 

র্যর্হৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

 {الْبُطُونِ  فِي يَْغلِي َكاْلُمهْلِ }

“গদ্বলত তামার মলতা, নপলির মলযয েিুলত োকলি”।541  

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।542  

 

   .০২اهـــــإن َّ

আিুল কালশম’র মলত, এদ্বি িারিারী জাদ্বতর ভাষা নেলক দ্বনগিত। শাইিালা’র মলত, 

পদ্বশ্চমালদ্র ভাষায় إناه শলব্দর অেি, পদ্বরপকতা।543 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {اهُ إِنَ  نَاِظِرينَ  َغْيرَ  طََعام   إِلَى   لَُكمْ  يُْؤَذنَ  أَن إَِّلَّ  النَّبِي   بُيُوتَ  تَْدُخلُوا ََّل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا}

“নহ ঈমানদ্ারগণ ! নতামালদ্রলক অনুমদ্বত নদ্য়া না হলল নতামরা খািার বতরীর জনয 

অলপিা না কলর খাওয়ার জনয নিীর  লর প্রলিশ কলরা না। হযাাঁ, িদ্বদ্ নতামালদ্র খািার 

জনয ডাকা হয়,  তাহলল অিশযই এলসা”।544  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।545  

                                                             
540 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭   

541 আল কুরআ’ন, ৪৪: ৪৫    
542 আল কুরআ’ন, ১৮: ২৯;  ৪৪: ৪৫;  ৭০: ০৮  

543 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১      

544 আল কুরআ’ন, ৩৩: ৫৩    
545 আল কুরআ’ন, ৩৩: ৫৩    
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QIBTEE (COPTIC) LANGUAGE / القبطية 

মকর্তী ভাষা 

 

মকর্তী ( ٌّقِْبِطي / COPTIC) মিশকরর আমে র্ামসন্দা। মকর্তী ভাষা প্রাচীন মিশরীকের দ্বারা 

৫,০০০ (পাাঁচ হাকার  র্ের ধকর মিশরীয় ভাষা মর্কাকশর থশষ পিবায়। প্রাচীন মিশরীয়রা 

গ্রীককের সাকে তাকের মর্কয়র স্বাভামর্ক ফলাফল মহসাকর্ "قبل ما القبطية النصوص 

"المسيحية " (পূর্ব-মখ্রস্টানতার কপমটক পািয  নাকি পমরমচত নমে শতমর ককরমেল,  থিখাকন 

গ্রন্থগুমল মকর্তী ভাষায় মলমখত মকর্তী িকুগর শাস্ত্রীয় মগ্রক োশবমনক সামহকতযর সামহমতযক 

গ্রন্থগুমলর পূকর্ব মর্েযিান মেল। র্তবিাকন থি ভাষামট পমরমচত এর্ং থস্পমলং মসকস্টকির 

স্বাভামর্কীকরর্ করা হকয়মেল,  থসমট আকলককান্ডার মেওলমককযাল স্কুল পমরচালক,  মিমন 

১৮৯ - ২৩২ মখ্রস্টাকব্দ এর্ং তার উিরামধকারীকের দ্বােশ মপতৃপুরুষ থপাপ মেমিমত্রওস’র 

শাসনকাকল মকর্তী র্াইকর্ল অনরু্াে ককরমেকলন।   

প্রেি মেকক র্াইকর্লমট মগ্রক ভাষায় পড়কত হকয়মেল এর্ং তারপর মকর্তী ভাষায় অনুর্াে 

করা হকয়মেল,  থিখাকন এমট এখনও মকর্তী ভাষায় অনুর্াে করা হয়মন। গসকপকলর 

মিশরীয় মকর্তী ভাষায় অনুর্াকের প্রকয়াকন থর্কড় িাওয়ার কারকর্ মগ্রক র্র্বিালামট মকেু 

মিশরীয় থডকিাক্রযামটক অক্ষর থিাগ করার সাকে সাকে এই উকেকশয র্যর্হার করা হকয়মেল। 

Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ϫ Ϭ Ϯ Ϯ। িানুকষর িকধয থসপ্টয়ুামকি (SEPTUAGINT) অনুর্াে মহসাকর্ পমরমচত 

গ্রীক সংস্করর্ থেকক র্াইকর্ল েমড়কয় মেকয়,  মকর্তী থলখা এর্ং র্যর্হাকর েমড়কয় পকড়। 

ততৃীয় শতাব্দীর থশকষর মেকক এর্ং চতুেব শতাব্দীর শুরুকত সর্কচকয় কনমপ্রয় মকর্তী 

পাণ্ডুমলমপগুমলর িকধয নাক‘উ হুিােী গনতন্ত্রর্াকের পাণ্ডুমলমপ রকয়কে।  

আরর্রা মিশকর প্রকর্কশর পর মকর্তীরা অমফস-আোলকত কাক করার কনয আরমর্ ভাষা 

মশখকত শুরু ককর। অনযমেকক তাকের র্ড় একটা অংশ ইসলাি তযাগ ককর কুরআ’ন পড়ার 

কনয আরমর্ মশকখ। ১৭ ও ১৮ শতককর িকধয মকর্তী ভাষামট প্রায় মর্লুপ্ত হয়। মকন্তু মকর্তী 

গীকবায় তা িওকুে মেল। মিশকরর মপরামিড মনিবাকর্র পূকর্ব মকর্তী ভাষার প্রচলন মেল। 

থসই থেকক অকনক শব্দ আরমর্ ভাষার িকধয প্রকর্শ ককর।546 

 

                                                             
546 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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  মকর্তীকের মনকয় ভাষামর্েকের র্ির্য মনেরূপেঃ القِْبطُ 

ইর্কন িঞ্জরু র্কলনেঃ  

"  ."والقِبْطُ: ِجيل بمصر، وقيل: هم أَْهُل مصر وبُنُْكها، ورجل قِْبِطيٌّ

“মকর্ত হকলা মিশরী প্রকম। আকরা র্লা হয় থি, তারা মিশকরর র্ামসন্দা। থসই থেকক 

মকর্তী র্যমি”।547  

আল িু‘কািুল ওয়ামসত গ্রন্থকার র্কলনেঃ  

َن يوم المسيِحيُّون م"القِْبطُ: كلمة  يونانيَّة اْلصل، بمعنى ُسكَّان مصر، ويُقَْصد بهم ال

 جمعها: أقباط". المصرييَن،

“মকর্ত িূলত ইউনানী শব্দ। িার অেব, মিশকরর র্ামসন্দা। র্তবঅেব  মিশরীয় খীষ্টানকের 

র্ুঝাকনা হয়। র্হু র্চকন – أقباط (আকর্াত ”।548   

  

                                                             
547 ইর্কন িানকুর আল আফমরক্বী, মলসানুল ‘আরর্, (নর্রুত, োরুল মফকর, ২০১১ খ্রী.   ১২ি খণ্ড, প.ৃ 

১১     
548 ইব্রাাহীি আমনস ও অনযানয, আল ি‘ুকািুল ওয়ামসত,  (কায়করা, িাকতার্াতুশ শুরুক আে োউমলয়া, 

২০০৪ খ্রী. , পৃ. ৭১১  
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কুরআ’নন উলেদ্বখত মকর্তী ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

ــــَدهَا، بَطائِنُـــــها    َسـيـ 

 

  .০১هاـــــن َّطائ َّب َّ

িারকাদ্বশ ও শায়িালা’র মলত, بطائنها শব্দদ্বি দ্বকিতী ভাষা নেলক আগত। ঐ ভাষায় শব্দদ্বির 

অেি, িাদ্বহর, িাদ্বহযক দ্বদ্ক।549 بطائن শব্দমট بطانة র্হুর্চন। আরমর্কত بطائن শকব্দর অেব,  ما

 আস্তরর্”। আল্লাহ রাব্বুল“ ُيبّطن به الثوب، والسريرة، وصفّي الرجل يكشف له عن أسراره550

‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {ِمْن إِْستَْبَرق  ۚ َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َدان  بَطَائِنُهَا ُمتَِّكئِيَن َعلَى  فُُرش  }

“নসখালন তারা (জান্নাতিাসীরা) এমন সি েরালশর ওপর নহলান দ্বদ্লয় িসলি িার আিরলণ 

হলি পুরু নরশলমর এিং আর দুই িাগালনর েল হলি কাোকাদ্বে”।551  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।552  

 

  .০২اه َّد َّـــــي َّـس َّ

 ,শব্দদ্বি দ্বকিতীলদ্র িযিহৃত ভাষা নেলক দ্বনগিত। তালদ্র ভাষায় এই শব্দদ্বির অেি سيدها

স্বামী।553 আরদ্বিলতও অনরুূপ অলেি িযিহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 نْ مَ  َجَزاءُ  َما قَالَتْ ۗۚ  الْبَابِ  لََدى َسي َدهَا َوأَْلفَيَا ُدبُر   ِمن قَِميَصهُ  َوقَدَّتْ  الْبَابَ  َواْستَبَقَا}

 {أَلِيم   َعَذاب   أَوْ  يُْسَجنَ  أَن إَِّلَّ  ُسوًءا بِأَْهلِكَ  أََرادَ 

                                                             
549 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯১      

550 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৫  
551 আল করুআ’ন, ৫৫:৫৪    
552 আল করুআ’ন, ৫৫:৫৪     

553 আরু্ল ‘ঈি িুহাম্মাে মর্ন হাসান মর্ন রু্নোর আল ওয়ামসতী, প্রাগুি,  ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২২    
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“আর তারা উভলয় নদ্ৌলড় দ্রজার দ্বদ্লক নগল এিং স্ত্রীললাকদ্বি দ্বপেন নেলক তার জামা দ্বোঁলড় 

নেলল, আর তারা দু’জন স্ত্রীললাকদ্বির স্বামীলক দ্রজার কালে নপল। স্ত্রীললাকদ্বি িললঃ ‘নি 

নতামার পদ্বরিালরর সালে মন্দ কাজ করার ইিা কলর তার জনয কারাগালর নপ্ররণ িা অনয 

নকান িন্ত্রণাদ্ায়ক শাদ্বস্ত োড়া আর দ্বক হলত পালর?’”554  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।555  

 

َّ  

                                                             
554 আল কুরআ’ন, ১২: ২৫    
555 আল করুআ’ন, ১২: ২৫   
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ZINJEE LANGUAGE / الزنجية   

িাঞ্জী ভাষা  

 

িাঞ্জী ভাষা হললা দ্বনলগ্রা িা কাললা মানুষলদ্র িযিহৃত ভাষা। এ িযপালর ‘ইিলন মাঞ্জুর’ 

িললনঃ  

. نوج، واحدهم ِزنجيُّ وَزنجيُّ نج، لغتان: جيل من السودان وهم الز  نج والزَّ  زنج: الز 

শব্দমট زنج“ نج نج িা  الز   এই দুই ভালি পড়া িায়। এরা সুদ্ান নদ্লশর এক প্রজন্ম- الزَّ

িালদ্রলক نوج  556”َزنجيُّ  িা ِزنجيُّ  িলা হয়। এক িচন (িুনুজ) الز 

িঞ্জ (ZANJ, نج -কাকলা িানুষ (NEGRO) (الزَّ থের র্ুঝায়। এই গুর্মট িধযিুগীয় িুসমলি 

ভূকগালমর্েগর্ েমক্ষর্-পূর্ব আমিকার অমধর্াসীকের মর্কশষ ককর থসায়ামহমল উপকূকলর 

(SWAHILI COAST) অমধর্াসী এর্ং র্ািু (BANTU) কনগকর্র উপর প্রকয়াগ ককরন। 

এমট িানকীর্ার এর্ং িঞ্জ সাগকরর িকতা র্হু নাকি পমরর্ত হয়।  

িাঞ্জী নািমট িধযিুগীয় আরর্য ভূকগালমর্েগর্ এিন িানুষকের উপর প্রকয়াগ ককরন িারা 

সিূদ্র তীকরর কাোকামে র্সর্াস ককর এর্ং িাকের গাকয়র রং কাকলা, থচপটা নাকমর্মশষ্ট ও 

চুলগুকলা থর্র্ী করা কুাঁকড়াকনা। িকরাকক্কা থেকক ইমেওমপয়া এর্ং মিশকরর নীল নকের 

তীরর্তবী মকে ুথেকশ তাকের অর্স্থান।   

িঞ্জীরা আরর্,  পারসয ও ভারতীয়কের সাকে র্যর্সা করকতা মকন্তু এই র্ামর্কয শুধুিাত্র 

স্থানীয় মেল। কারর্ থনকগ্রাকসর িহাসাগর কুকড় থকানও র্ামর্মকযক কাহাক মেল না। অনযানয 

সূত্র িকত, র্ািু (BANTU) কামত র্হু র্ামর্মকযক কাহাককর িামলক মেল। িা মেকয় তারা 

আরর্ উপদ্বীপ, পারসয এর্ং ভারত ও চীকনর িকতা েূকরর থেশগুকলাকতও থপৌাঁেকত পারত।  

শতাব্দী ধকর মনকগ্রাকেরকক সিস্ত ভারতীয় িহাসাগরীয় থেশগুকলাকত আরর্ র্যর্সায়ীকের 

ক্রীতোস মহসাকর্ মর্মক্র করা হকয়মেল। তাকের িকধয মকে ুসংখযককক উিাইয়া খমলফারা 

এর্ং আব্বাসীয়রা ভাড়াকট শসনয মহকসকর্ র্যর্হার করকতা। ৬৯৬ খ্রীষ্টাকব্দ এই মনকগ্রা 

ক্রীতোসরা ইরাকক তাকের আরর্য প্রভুকের মর্রুকি থর্শ ককয়কমট মর্প্লর্ পমরচালনা 

ককরমেল।  

                                                             
556 ইর্কন িাঞ্জুর আল আফমরক্বী, প্রাগুি, ৭ি খণ্ড, পৃ. ৬২  
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ঐমতহামসকভাকর্ মনকগ্রাকের মর্কদ্রাহমট ৮৬৯-৮৮৩ মখ্রস্টাকব্দ ইরাককর র্সরা শহকরর কাকে 

আব্বাসীয় আিকল ইসলািী মখলাফকতর থকন্দ্রস্থল মেল। সপ্তি ও নর্ি শতাব্দীর িকধয 

মতনমট সর্কচকয় র্ড় এর্ং সর্কচকয় মর্পজ্জনক মর্প্লর্ ঘকটমেল। িা আককাও িঞ্জীকের র্া  

মনকগ্রাকের মর্প্লর্ মহসাকর্ পমরমচত।557  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
557  তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC#إقليم_الزنج  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC#إقليم_الزنج
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কুরআ’নন উলেদ্বখত িাঞ্জী ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ  

  َحَصـــــب، ِحط ـــــة

 

ـــــب ص     .০১ح 

ইর্নু আমর্ হামতি ‘আব্দুল্লাহ মর্ন ‘আব্বাস  থেকক র্র্বনা ককরন নি,  িাঞ্জীলদ্র ভাষায় 

িযিহৃত حصب শব্দদ্বির অেি, জ্বালানীকা ।558 আরদ্বিলত حصب অেি,  صغار الحجار، كّل

   ইন্দন, জ্বালানী”।560 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ ما يلقى في النار من وقود559

{ ِ  {َجهَنََّم أَنتُْم لَهَا َواِرُدونَ  َحَصبُ إِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن ّللاَّ

“দ্বনশ্চয়ই নতামরা এিং আোহ’র পদ্বরিলতি নতামরা িালদ্র ‘ইিাদ্ত কর নসগুললা নতা 

জাহান্নালমর ইেন; নতামরা সিাই তালত প্রলিশ করলি”।561  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক  িার উলেখ আলে।562  

 

ط ـــــة   .০২ح 

িাঞ্জীলদ্র (কাললা মানুষ) ভাষায় িযিহৃত حّطة শব্দদ্বির অেি, সতয, সদ্ব ক কো িললা।563 

আরদ্বিলত حّطة অেি, 564طلب المغفرة من الذنب “পাপ করা নেলক িমা চাওয়া”। আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ًدا َوقُولُوا} ِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمنْهَا َحْيُث ِشْئتُْم َرَغًدا َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّ  َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا هَ 

 {نَّْغفِْر لَُكْم َخطَايَاُكْم ۚ َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِينَ  ِحطَّة  

                                                             
558 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ২১:৯৮   

559 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৫৪  
560 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ২১৭  
561 আল কুরআ’ন, ২১:৯৮    

562 আল কুরআ’ন, ২১:৯৮    

563 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২ 

564 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ১৫৮  
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“আর স্মরণ কর, িখন আমরা িললামঃ এই জনপলদ্ প্রলিশ কলর তা হলত িা ইলি 

স্বািলন্দয আহার কর এিং দ্রজা দ্বদ্লয় নতদ্বশলর প্রলিশ কর। আর িলঃ ‘িমা চাই’। আমরা 

নতামালদ্র অপরায িমা করি। অদ্বচলরই আমরা মুহসীনলদ্রলক িাদ্বড়লয় দ্বদ্ি”।565  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।566  

 

َّ  

                                                             
565 আল কুরআ’ন, ০২:৫৮    

566 আল কুরআ’ন, ০২:৫৮; ০৭: ১৬১     
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TURKISH LANGUAGE / التركيا 

তকুবী ভাষা  

 

‘তুকবী’ শব্দমট তকুবী ভাষায় (TÜRKÇE) এর্ং আরমর্কত (التركية) মলখা হয় । মর্কশ্বর প্রায় 

সাত (০৭  থকামট িানুষ এ ভষায় কো র্কল োকক। িূলত তুরকস্ক এ ভাষা কমেত হকলও 

সাইপ্রাস, মগ্রক ও পূর্ব ইউকরাকপর র্হু থেকশ তুকবীভাষী সম্প্রোয় আকে। এোড়াও পমশ্চি 

ইউকরাপ, মর্কশষত কািবামনকত একামধক মিমলয়ন অমভর্াসীর ভাষা তুকবী। ‘উসিানীয় তকুবী’ 

মেল র্তবিান আধুমনক তুকবী ভাষার পূর্বসুমর ১৯২৮ সাকল কািাল আতাতুককবর মর্মভন্ন 

সংস্কারিূলক কাককর একমট মহকসকর্ উসিানীয় তকুবী মলমপকক একমট ধ্বমনিূলক ‘লামতন 

র্র্বিালা’ মেকয় প্রমতস্থামপত করা হয়। একই সাকে নর্গমিত তুকবী ভাষা সংগিন 

(TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION) একমট প্রকি শুরু ককর ভাষামট 

থেকক আরমর্ ও ফারমস শকব্দর পমরর্কতব স্থানীয় তুকবী উৎকসর প্রমতশব্দ র্যর্হারকক উৎসামহত 

করা হয়। র্তবিাকন উসিানীয় তুকবী ভাষামট মর্লুপ্ত।  

তুকবী ভাষাসিূকহর প্রেি মলমখত নিুনার সিয়কাল ৭৩২ থেকক ৭৩৫ মখ্রস্টাব্দ। আনুিামনক 

৬ষ্ঠ–১১শ শতক সিকয় তকুবীকের সম্প্রসারকর্র সাকে সাকে তুকবী ভাষাভাষী কনগর্ িধয 

এমশয়াকত েমড়কয় পকড় এর্ং সাইকর্মরয়া থেকক ইউকরাপ ও ভূিধযসাগর তীর পিবি এক 

মর্শাল এলাকায় র্সমত স্থাপন ককর। উসিানীয়কের পূর্বসরূী ‘কারা খামনে খানাত’ ও 

‘থসলকুক’ তুকবীরা আনুিামনক ৯৫০ খ্রী. ইসলাি ধিব গ্রহর্ ককর। ঐ সিয় রাকযগুকলার 

প্রাশাসমনক ভাষায় মর্পুল পমরিার্ আরমর্ ও ফাসবী ভাষার ঋর্ থনয়া হয়। উসিানীয় আিকল 

তুকবী সামহতয, মর্কশষত উসিানীয় কমর্তার েকন্দ ও শব্দচয়কনর উপর ফাসবী ভাষার র্যপক 

প্রভার্ মেল। উসিানীয় সাম্রাককযর েয় শতকর্যাপী রাককত্বর সিয় (আনুিামনক ১২৯৯–

১৯২২  সাম্রাকযমটর সামহতয ও সরকারী ভাষা মেল তুকবী, ফাসবী ও আরর্ ভাষার মিের্। 

এগুমল তখনকার প্রচমলত কেয তুকবী ভাষা থেকক থর্শ আলাো মেল এগুমলর সিমষ্টগত নাি 

থেয়া হকয়কে ‘উসিানীয় তুকবী ভাষা’।  

১৯৪০ খ্রী.-এর েশককর আকগ কম থনয়া র্যমিরা এখনও তাকের কোয় আরমর্ র্া ফাসবী 

শব্দ র্যর্হার ককরন।   
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আরর্ থেশগুকলার পাশাপামশ তুকবী ভাষাভাষী থেশমটর (তুমকবস্থান  অর্স্থান হওয়ায় ধিব, 

ইমতহাস, ঐমতহয ও সাংস্কৃমতর প্রায় অকনক মকেইু দই কামতর িকধয প্রকর্শ ককর। এিনমক 

আরমর্ ও তুকবী ভাষার িাকঝ মকেু শব্দও রের্েল হয়।  

ইসলাকির প্রেি মেককর খলীফাকের সিয় থেককই আরর্ থেশগুকলার সাকে তুকবীকের 

সম্পকব গকড় উকি। মর্কশষ ককর ইসলাকির মদ্বতীয় খলীফা ঊির মর্ন আল খািার্  -এর 

শাসনািল থেকক। ইরান মর্ককয়র পর িুসমলি শসনযরা তুকবী অধুযমষত এলাকায় প্রকর্শ 

করকল কাকলর মর্র্তবকন দই ভাষার িাকঝ অকনক শকব্দর রের্েল হয়।   

উিাইয়া খলীফা ‘আব্দুল্লাহ মর্ন িারওয়ান  -এর শাসনািকল কুরআকন র্মর্বত আরমর্ ভাষা 

ইসলািী রাকষ্ট্রর রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়। তখন আরর্য িুসমলি ‘আকলিগর্ অনারমর্কেরকক আরমর্ 

ভাষা মশখার প্রমত উৎসামহত ককরন িাকত ককর কুরআন-হােীস তো ইসলািকক র্ুঝকত 

সহক হয়। তাই তখনকার সিকয় অনযানযকের িকতা তুকবীরাও একত অকনক আগ্রহ প্রকাশ 

ককর। এিনমক তারা আরমর্ থত কো র্লকত ও র্ই মলখকত শুরু ককর। একত ককরও দই 

ভাষার িাকঝ অকনক শকব্দর রের্েল হয়।567  

  

                                                             
567 তেযসূত্র :  WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95

%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
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কুরআ’নন উলেদ্বখত তকুিী ভাষার শব্দদ্বি দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ   

 

   .০১اقـــــس َّـغ َّ

ইমাম জাওয়াদ্বলক্বী ও ওয়াদ্বসতী’র মলত, তুকিী ভাষায় غساق শব্দদ্বির অেি,  ান্ডা দুগিেময়।568 

আরমর্কতও غساق শব্দমট দ্বারা ‘িাণ্ডা দগবন্ধিিু পামন’-ককই র্ুঝাকনা হয়। এমট কাহান্নাকির 

একমট কুকপর নাি। থিখাকন কাহান্নািীকের রি ও পুাঁক কিা হকর্ এর্ং থসখান থেকক 

তাকেরকক খাওয়াকনা হকর্।569 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ   

َذا}  {َغسَّاق  وَ  َحِميم   فَْليَُذوقُوهُ  هَ 

“এিাই। কালজই তারা আস্বাদ্ন করুক েিুন্ত পাদ্বন ও পুাঁজ”।570  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।571  

 

 

  

                                                             
568 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী , প্রাগুি,  খ. ৬ষ্ঠ, 

পৃ. ১১৭; আরু্ল ‘ঈি িুহাম্মাে মর্ন হাসান মর্ন রু্নোর আল ওয়ামসতী, ‘আবু্দর রহিান মর্ন খালদন, প্রাগুি,  

খ. ৬ষ্ঠ, পৃ.  ১২২ 

569 আল কুরআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৩৩৩  
570 আল করুআ’ন, ৩৮: ৫৭    
571 আল কুরআ’ন, ৩৮: ৫৭   
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NON ARABIC / أعجمية 

অনারমর্ শব্দ  

মর্জ্ঞ ‘আকলিকের সর্বসম্মমতক্রকি অনারমর্  মকে ুশব্দ কুরআ’থন কারীকি পাওয়া িায়। মকন্তু 

এ শব্দগুকলা কুরআ’থন র্মর্বত অনযানয আরমর্ শব্দ সিূকহর সাকে সাংঘমষবক না। থকননা 

অনারমর্ শব্দগুকলা সর্ ভাষাকত একইভাকর্ উচ্চারর্ করা হয় এর্ং আক্ষমরক পােবকয োড়া 

অনয থকান পােবকয নাই। অনযানয ভাষার সাকে সংগমত থরকখই ঐ অনারমর্ শব্দগুকলা মলখা 

হয় ও উচ্চারর্ করা হয়।   

িমে থকান র্যামি শুিভাকর্ আরমর্কত কো র্লকত না পাকর তাহকল তাকক অনারমর্ র্লা 

হয়। থতিমনভাকর্ থকান মশশু কো র্লার আগ পিবি তাকক অনারমর্ র্লা হয়। পক্ষািকর 

িারা আরর্ থেকশ কমায়মন তাকেরককও অনারমর্ র্লা হয়। থস মহকসকর্ থি শব্দগুকলা আরমর্  

না মকন্তু আরমর্কত মলখা হয় থস শব্দগুকলাও অনারমর্।  

কুরআ’থন কারীকি أعجمي (অনারমর্, মর্কেশী শব্দ ও ভাষা  শব্দমট িক্কায় অর্তীর্ব মতনমট 

সূরাকত ০৪ (চার  র্ার উকল্লখ করা হকয়কে। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

بِين  َولَقَْد نَْعلَُم أَنَّهُْم يَقُولُوَن إِنََّما يَُعل ُمهُ بََشر  ل َساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوهََذا }   {لَِسان  َعَربِيٌّ مُّ

“আমরা জাদ্বন, তারা (লতামার সম্পলকি) িললঃ ‘দ্বনশ্চয়ই একজন মানুষ তালক দ্বশিা 

নদ্য়’।572 তারা িার প্রদ্বত একো আলরাপ কলর নস নতা একজন অনারি, অেচ এ কুরআ’ন 

সুস্পষ্ট আরদ্বি ভাষায়”।573  

ا َكانُوا بِِه } ْلنَاهُ َعلَى بَْعِض اْلَْعَجِميَن فَقََرأَهُ َعلَْيِهم مَّ   {ُمْؤِمنِينَ َولَْو نَزَّ

“আমরা িদ্বদ্ এ (কুরআ’ন) নাদ্বিল করতাম নকালনা অনারলির উপর, আর নস িদ্বদ্ এদ্বি 

তালদ্র কালে পা  করলতা, তলি তারা এর প্রদ্বত ঈমান আনলতা না”।574  

لَْت آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل هَُو } اء لِلَِّذيَن آَمنُوا هًُدى َوِشفَ َولَْو َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِمي ًا لَّقَالُوا لَْوَّل فُص 

َكان  بَِعيد     {َوالَِّذيَن َّل يُْؤِمنُوَن فِي آَذانِِهْم َوْقر  َوهَُو َعلَْيِهْم َعًمى أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمن مَّ

                                                             
572 থকান এককন অনারর্ র্যমি র্া মর্কেশী ক্রীতোকসর প্রমত ইমিত ককর তারা একো র্লকতা।   

573 আল কুরআ’ন, ১৬: ১০৩  
574 আল করুআ’ন, ২৬: ১৯৮-১৯৯  



122 
 

“আমরা িদ্বদ্ এদ্বিলক (করুআ’ন) অনারদ্বি ভাষায় করতাম, তারা অিশযই িললতাঃ ‘এর 

আয়াতগুললা (আমালদ্র ভাষায়) নকন িযাখযা কলর নদ্য়া হয়দ্বন। এিা নকমন িযপার, দ্বকতাি 

হললা অনারদ্বি আর রাসূল হললা আরি?’ (লহ নিী ! িলুনঃ ‘এ করুআ’ন মুদ্বমনলদ্র জনয 

জীিন পদ্ধদ্বতর দ্বদ্শাদ্বর এিং দ্বনরাময়। আর িারা ঈমান আলন না, তালদ্র কালন তুলা এিং 

এ কুরআ’ন তালদ্র জলনয একিা অেত্ব। এরা এমন, নিলনা তালদ্র ডাকা হলি িহুদূ্র 

নেলক”।575  

আরদ্বি  ভাষা অতযন্ত মিিাদ্ািান, সম্মাদ্বনত ও অদ্বযকতর শুদ্ধ ভাষা। নসজনযই আোহ 

তা‘য়ালা সিিলশষ আসমানী গ্রন্থ আল কুরআ’ন আরদ্বি ভাষালতই অিতীণি কলরলেন এিং 

অললৌদ্বকক সম্পন্ন কলরলেন। নসই সালে সি যরলণর পদ্বরিতিন-পদ্বরিযিন নেলক সংরিলণর 

দ্াদ্বয়ত্ব আোহ দ্বনলজই দ্বনলয়লেন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ إِ { ْلنَا الذ   } نَّا نَْحُن نَزَّ

“দ্বনশ্চয়ই আমরা আয্ দ্বিকর (আল কুরআ’ন) অিতীণি কলরদ্বে এিং আমরাই নসদ্বির 

সংরিণকারী”।576 

উক্ত আয়ালত কারীমার মাযযলম আোহ রাব্বলু ‘আলামীন আমালদ্রলক সংিাদ্ দ্বদ্লিন নি, 

আোহ কুরআ’ন নাদ্বিল কলরলেন সুস্পষ্ট আরদ্বি ভাষায়, নি রাসূললর উপর নাদ্বিল কলরলেন 

নস রাসূল  -এর ভাষাও আরদ্বি। অেিাৎ, আল কুরআ’ননর প্রলতযকিা শব্দ, িাকয, ভাষয 

ইতযাদ্বদ্ সিই আরদ্বি। দ্বকন্তু প্রশ্ন হললা, আল কুরআ’ন িদ্বদ্ও সুস্পষ্ট আরদ্বি ভাষায় নাদ্বিল 

হলয়লে, তিওু এর প্রলতযকদ্বি শব্দ দ্বক আরদ্বি নাদ্বক হািশী, দ্বহব্রু, নিতাঈ ইতযাকার অনযানয 

ভাষার শব্দও তালত দ্বিদ্যমান? এ দ্বনলয় ইমাম ও ভাষাদ্বিদ্লদ্র মালে মতপােিকয আলে। 

দ্বনলে দ্বকে ুমতপােিকয উলেখ করা হললাঃ   

ইমাম সুয়ূতী (রাদ্বহমাহুোহ) িললনঃ  

   "بذلك )بوجود المعرب في القرآن( القائل"وقد شدد الشافعي النكير على 

“ইমাম শালেয়ী (রাদ্বহমাহুোহ) কুরআ’ননর মালযয অনারদ্বি করা হলয়লে এমন দ্বকেু পাওয়ার 

িযপালর অকািযভালি অস্বীকার কলরলেন”।577  

 

                                                             
575 আল কুরআ’ন, ৪১: ৪৪  
576 আল কুরআ’ন, ৪১: ৪৪  
577 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৮৮         
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ইমাম ইিলন োলরস (রাদ্বহমাহুোহ) িললনঃ  

غير العرب شيء، لتوهم متوهم: ان العرب إنما عجزت عن لو كان فيه من لغة  "

 بمثله ْلنه أتى بلغات َّل يعرفونها."  اْلتيان

“িদ্বদ্ অনারদ্বি নকান দ্বকেু করুআ’নন োকলতা তাহলল অপিাদ্কারীরা অপিাদ্ দ্বদ্লয় িললতা 

নি, দ্বনশ্চয়ই আরিরা অনারদ্বি ভাষার মলতা ভাষা প্রণয়লন িযেি। নকননা কুরআ’নন এমন 

দ্বকেু ভাষা উলেখ করা হলয়লে িা তারা জানতই না”।578  

ইমাম মুহাম্মাদ্ দ্বিন জারীর আত তািারী (রাদ্বহমাহুোহ) িললনঃ  

" ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ القرآن أنه بالفارسية أو بالحبشية أو بالنبطية أو 

 .". فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحداللغاتنحو ذلك، إنما اتفق فيها توارد 

“‘আব্দুোহ দ্বিন ‘আব্বাস  কুরআলন উলেদ্বখত নি শব্দগুললা োরদ্বস, হািশী, নিতাঈ 

ইতযাদ্বদ্ ভাষা নেলক আগত নস শব্দগুললা িারা আরি, পারসয, হািশী ও অনযানযরাও কো 

িললতা”।579  

আিুল মা‘আলী ঊিাইিী দ্বিন ‘আব্দুল মাললক (রাদ্বহমাহুোহ) িললনঃ  

العرب، ْلنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا ويجوز أن إنما وجدت هذه اْللفاظ في لغة " 

 ". يكونوا سبقوا الى هذه اْللفاظ

“অনারদ্বি শব্দগুললা আরদ্বি ভাষায় পাওয়া িায়, নকননা আরদ্বি ভাষা অদ্বযক শব্দ সম্বদ্বলত 

অদ্বযক প্রসস্থ ভাষা”।580  

পিান্তলর ইমাম সুয়ূতী (রাদ্বহমাহুোহ) মহাগ্রন্থ আল কুরআ’নন অনারদ্বি  শলব্দর অলেির 

িযপালর ইমাম ইিলন জারীর (রাদ্বহমাহুোহ)-এর িরাত দ্বদ্লয় দ্বিদ্বশষ্ট তালি‘য়ী আি ু

মাইসারাহ  নেলক দ্বনলোক্ত হাদ্ীসদ্বি িণিনা কলরনঃ  

 "في القرآن من كل لسان"

“আল কুরআ’নন সি ভাষাই দ্বিদ্যমান”। (অনুরূপ হাদ্বদ্সদ্বি সা‘ঈদ্ দ্বিন জুিালয়র ও ওয়াহাি 

দ্বিন মুনাদ্বব্বহ  িণিনা কলরন) তাোড়া নিী কারীম  নগািা দ্বিলের প্রলতযক জাদ্বতর প্রদ্বত 

                                                             
578 সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, আল ‘আলািুল ‘আকামিয়যাহ ফীল করুআমনল কারীি, 

(োকিশক, োরুল কালাি, ২০০২ খ্রী.  , পৃ.  ৩১    
579 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৮৮       
580 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৮৮  
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নপ্রদ্বরত হলয়লেন। সুতরাং আল করুআ’নন অনযানয ভাষা দ্বিদ্যমান োকাও স্বাভাদ্বিক। আোহ 

রাব্বুল ‘আলািীন িললনঃ  

ُسول  إَِّلَّ بِلَِساِن قَْوِمهِ }  {َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

“আমরা একজন রাসূলও তাাঁর জাদ্বতর ভাষা োড়া নপ্ররণ কদ্বরদ্বন”।581  

 

  

                                                             
581 আল কুরআ’ন, ১৪: ০৪  
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কুরআ’নন উলেদ্বখত অনারমর্ ভাষার শব্দগুললা দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ   

ارون، ـــوسى، هـــيسى، مـــران، عـــــان، ِعمْ ـــا، ُسلَْيمـــــع، داُود، َزَكِري  ـــاس، إْليَسَ ـــآدم، إْلي

ل، ـــارون، ِجْبريْ ـــوت، قـــْريَم، طالـــان، مَ ـــْوط، لُْقمـــْوح، لُ ـــونس، نُ ـــوسف، يـــْوب، يـــيَْعق

ل، ـــاروت، بابِ ـــمو اروتـــْوج، هـــَمأْجُ و ْوجـــْوق، يَأْجُ ـــيَعو ْوثـــان، يَغـــيكال، هامـــم

ـْيـــ، ونـــْوت، فِْرعَ ـــجال  َسـقـــــر، َمُجـــــْوس،ــن، قَـَراِطـْيـــــس، ُمـْزَجـــــاة، َسـْلَسـبِْيـــــَل، ِسج 

ْوم، َمْرَجـــــان، َورْ   ، الرس  ، إْســـــَرائِْيل، إْبلِْيـــــس، إْنِجْيـــــل، آَزرَدة، هُـــــْودإْستْبـــــَرق، الـــــرُّ

 

০১.  آدم 

ড. সালাহ আল খাকলেী’র িকত, آدم (আেি   শব্দমট অনারমর্। িহান আল্লাহ রাব্বুল 

‘আলািীন িানর্ কামতর মপতা এিং প্রেম নিীথক এই নাকি নািকরর্ ককরন। ‘আল্লািা 

রামগর্ আল ইসফাহানী آدم শকব্দর র্যাপাকর র্কলন থি, آدم নক البشر أبو  নালম নামকরণ 

করার কারণ হললা, নিলহতু তাাঁর শরীর ভূ-পৃলষ্ঠর উপদ্বরভাগ নেলক সৃদ্বষ্ট করা হলয়লে। অেিা 

তাাঁর রং তামালি িলণির হিার কারলণ। অেিা তাাঁর গ ন দ্বিদ্বভন্ন শদ্বক্তশালী উপাদ্ালনর। 

আরও িলা হয় নি, آدم নক البشر أبو  নালম নামকরণ করা হলয়লে এই কারলণ নি, তাাঁর মলযয 

রুহ েুাঁ নদ্য়ার মাযযলম উিমরূলপ সৃদ্বষ্ট করা হলয়লে।582 আল্লাহ তা‘য়ালা র্কলনেঃ  

ْيتُهُ  فَإَِذا} وِحي ِمن فِيهِ  َونَفَْختُ  َسوَّ  {َساِجِدينَ  لَهُ  فَقَُعوا رُّ

“আমি িখন তাকক সুগমিত করকর্া এর্ং আিার পক্ষ থেকক তাকত রূহ সঞ্চার ককর থেকর্া, 

তখন থতািরা তার প্রমত থসকোয় নুকয় পড়কর্”।583
 

সৃদ্বষ্ট করার পর আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন আদ্ম  –নক ‘আক্বল, িুে, দ্বচন্তাশদ্বক্ত ইতযাদ্বদ্র 

মাযযলম অনযানযলদ্র উপর প্রাযানয দ্বদ্লয়লেন। আল্লাহ তা‘য়ালা র্কলনেঃ  

ْمنَا بَنِي } ْلنَاهُْم َعلَى  آَدَم َولَقَْد َكرَّ َن الطَّي بَاِت َوفَضَّ َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَر  َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُم م 

ْن َخلَقْنَا تَْفِضيًَل  مَّ  {َكثِير  م 

                                                             
582 আল রাকগর্ আল ইসফাহানী, আল িুফরাোত মফ গারীমর্ল করুআ’ন, (কায়করা, দ্বার ইর্কন কাওিী, 

২০১২ খ্রী. , প.ৃ  ১৬  

583 আল কুরআ’ন, ১৫: ২৯   
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“আিরা র্মন আেিকক িিবাো মেকয়মে এর্ং স্থকল-সিুকদ্র চলাচকলর কনয তাকের র্াহন 

মেকয়মে, তাকেরকক উিি কীমর্কা মেকয়মে এর্ং তাকেরকক আিাকের অকনক সৃমষ্টর উপর 

মেকয়মে থেষ্ঠত্ব”।584  

আরও িলা হয় নি, آدم শব্দদ্বি أديم، اْلْدَمة، اْلْدم، واْلدام এই শব্দগুললা নেলক দ্বনগিত। দ্বকন্তু 

ভাষাদ্বিদ্গলণর মলত, آدم শব্দদ্বি উক্ত শব্দগুললা নেলক িা অনয নকান শব্দ নেলক দ্বনগিত নয়। 

শব্দদ্বি অনারদ্বি। এমনদ্বক آدم এিং اْلْدم শব্দ িলয়র মালে মূললর দ্বদ্ক দ্বদ্লয় দ্বমল োকললও 

অলেির দ্বদ্ক দ্বদ্লয় নকান দ্বমল ননই এিং اْلْدم শব্দ নেলকও آدم শব্দদ্বি দ্বনগিত নয়। তাাঁলদ্র 

মলতর স্ব পলি ০২ (দু)দ্বি দ্লীল নপশ কলরন। দ্লীল দু’দ্বি িোক্রলমঃ  

০১) মানি জাদ্বতর প্রেম সৃদ্বষ্ট آدم এিং আরদ্বি ভাষা আদ্ম  –এর হাজার হাজার িের 

পর প্রকাদ্বশত হয়। কারণ আরি উপিকায় ইসমা‘ঈল  –এর পর সিিপ্রেম আরদ্বিলত 

কো িললন “ইয়া‘রুি দ্বিন ক্বাহতান”। সুতরাং আরদ্বি প্রচললনর পূলিি িযাদ্বক্তর নাম 

আরদ্বিলত কীভালি হয়!  

০২) آدم নামদ্বি িদ্বদ্  ْماْلد  শব্দ নেলক দ্বনগিত হলতা তাহলল কুরআ’নন উলেদ্বখত অনযানয নাম 

নিমনঃ   هود ، صالح ، شعيب –এর মলতা (  ۗ ) তানিীনসহ উলেখ হলতা। অেচ آدم নামদ্বি 

কুরআ’নন ممنوع من الصرف তো অনারদ্বি শব্দ দ্বহলসলি উলেখ হয়।585  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ২৫ (পাঁদ্বচশ) িার উলেখ হয়।586 آدم
 

 

০২. إل يـــاس 

 এিং অনারদ্বি। আরদ্বি নকান শব্দ নেলক দ্বনগিতও ممنوع من الصرف শব্দদ্বি (ইলয়াস) إلْ ياس

নয়।587 إلْ ياس (ইলয়াস)  একজন নিীর নাম। আোহ রাব্বুল ‘আলামীন িললনঃ  

الِِحينَ   إِْليَاسَ َوَزَكِريَّا َويَْحيَى  َوِعيَسى  وَ } َن الصَّ  { ُكلٌّ م 

                                                             
584 আল করুআ’ন, ১৭: ৭০  

585 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, আল আ‘লািুল আ‘কামিয়যাহ মফল করুআ’ন, (োকিশক্ব, দ্বারুল 

ক্বালাি, ২০১২ খ্রী. , পৃ. ৫১-৫২  

586 আল কুরআ’ন, ০২: ৩১,৩৩,৩৪,৩৫,৩৭; ০৩: ৩৩,৫৯; ০৫: ২৭; ০৭: ১১,১৯,২৬,২৭,৩১,৩৫,১৭২; 

১৭: ৬১,৭০; ১৮: ৫০; ১৯: ৫৮; ২০: ১১৫,১১৬,১১৭,১২০,১২১; ৩৬: ৬০  
587 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ৬৯    
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“আর িাকামরয়, ইয়ামহয়া, ‘ঈসা ও ইমলয়াস –এরা প্রকতযককই মেল নযায় পরায়র্কের 

অিভূবি”।588  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।589  

 

০৩.  ـــع  إل ي س 

ممنوع من  এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم শব্দদ্বি অনারদ্বি এিং (ইলয়াসা‘আ) إْليََسع

  িনী (ইলয়াসা‘আ) إْليََسع  শব্দদ্বি আরদ্বি নকান শব্দ নেলকও দ্বনগিত নয়।590 الصرف

ইসরাইললর দ্বনকি নপ্রদ্বরত একজন নিীর নাম। আোহ রাব্বুল ‘আলামীন িললনঃ   

َن اْْلَْخيَارِ  الْيََسعَ َواْذُكْر إِْسَماِعيَل وَ }  {َوَذا اْلِكفِْل   َوُكلٌّ م 

“আর স্মরর্ ককরা ইসিাঈল, আল ইয়াসা এর্ং িুলমকফকলর কো। তারা সর্াই মেল উিি 

(র্ান্দা ”।591  

মহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন তাাঁর নাম উলেখ োড়া অনয দ্বকেু নিমনঃ স্থান, কাল, স্বীয় জাদ্বতর 

সালে সংদ্বেষ্ট  িনা ইতযাদ্বদ্ দ্বকেুই উলেখ কলরদ্বন। এমনদ্বক রাসূলুোহ  –এর তাাঁর 

িযাপালর নকান হাদ্ীসও পাওয়া িায় না।  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।592  

 

০৪.  د  داو 

 দ্বকন্তু ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (দ্াউদ্) داُود

কারও কারও মলত, داُود শব্দদ্বি আরদ্বি ভাষার অন্তগিত। িা  ََدَود শব্দ নেলক দ্বনগিত।   

‘আোমা দ্বেলরাজািাদ্ী িললনঃ داُود (দ্াউদ্) অনারদ্বি শব্দ এিং ممنوع من الصرف আরও 

িলা হয় নি, داُود শলব্দর অেি, কম িয়স। দ্াউদ্  দ্বেললন নিীলদ্র মলযয সিলচলয় কম 

িয়লসর অদ্বযকারী। আরও িলা হয় নি, داُود শলব্দর অেি, “ভালিাসার সদ্বহত আ ালতর 

                                                             
588 আল কুরআ’ন, ০৬: ৮৫   

589 আল করুআ’ন, ০৬: ৮৫; ৩৭: ১২৩    
590 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ৭৭  

591 আল কুরআ’ন, ৩৮: ৪৮  

592 আল করুআ’ন, ০৬:৮৬; ৩৮:৪৮  



128 
 

দ্বচদ্বকৎসা করা”। আরও িলা হয় নি, নিলহতু দ্াউদ্  অতযন্ত আন্তদ্বরকতার সদ্বহত 

গুনাহসমূহ প্রদ্বতকার করলতন তাই তাাঁলক দ্াউদ্ নালম নামকরণ করা হয়। আরও িলা হয় 

নি, দ্াউদ্  অতযন্ত আন্তদ্বরকতার সদ্বহত গুনাহসমূহ প্রদ্বতকার করলতন এিং তাাঁর রলির 

কালে নিদ্বশ নিদ্বশ চাইলতন!593  

 داوود । সুতরাং(ভালিাসা) ود এিং (দ্বচদ্বকৎসা) داوَ  শব্দদ্বি দু’দ্বি অংলশর সমন্বলয় গদ্ব ত। داُود

শলব্দর অেি, “ভালিাসার সদ্বহত দ্বচদ্বকৎসা করা”। দ্বকন্তু এই যরলণর শব্দ গ ন আরদ্বিলত 

দ্বিরল। তাই এই মতদ্বি প্রতযাখযাত।594 داُود (দ্াউদ্) শব্দদ্বির িযাপালর আোহ তা‘য়ালা 

িললনঃ  

لْنَا بَْعَض النَّبِي يَن َعلَى  بَْعض    َوآتَْينَا } َماَواتِ َواْْلَْرِض   َولَقَْد فَضَّ َوَربَُّك أَْعلَُم بَِمن فِي السَّ

 {َزبُوًراَداُووَد 

“আর িহাকাশ এর্ং পৃমের্ীকত িারা আকে থতািার প্রভূ তাকের ভালভাকর্ কাকনন। আিরা 

মকেু নর্ীকক মকে ুনর্ীর উপর িিবাো মেকয়মে এর্ং োউেকক মেকয়মে ির্রু”।595  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ১৬ (লষাল) িার উলেখ আলে।596  

 

০৫.  ــا يـ  ر  ك   ز 

  ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (িাকাদ্বরয়া) َزَكِري ا

597 َزَكِري اء এিং (২) َزَكِري ا শব্দদ্বি দুইভালি পড়া িায়। (১) (িাকাদ্বরয়া) َزَكِري ا
 

িনী ইসরাইললর একজন সম্মাদ্বনত নিীর নাম َزَكِري ا (িাকাদ্বরয়া)। তাাঁর িযাপালর আোহ 

তা‘য়ালা িললনঃ  

                                                             
593 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, র্াসাউইর িাউইত তািইি ফী লাতাইমফল মকতামর্ল 

‘আিীি, (কায়করা, ওয়ািারাতুল আউক্বাফ, ১৯৯৬ খ্রী. , খ. ০৬, পৃ. ৮৩  

594 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ৮৯  
595 আল করুআ’ন, ১৭: ৫৫   

596 আল করুআ’ন, ০২: ২৫১; ০৪: ১৬৩; ০৫: ৭৮; ০৬: ১৮৪; ১৭: ৫৫; ২১: ৭৮,৭৯; ২৭: ১৫,১৬; 

৩৪: ১০, ১৩; ৩৮: ১৭,২২,২৪,২৬,৩০      
597 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ৯২  
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يَّةً طَي بَةً  ۗ    َربَّهُ َزَكِريَّا هُنَالَِك َدَعا } َعاءِ  ۗ    قَاَل َرب  هَْب لِي ِمن لَُّدنَك ُذر   {إِنََّك َسِميُع الدُّ

“ওখাকনই িাকামরয়া তার প্রভূর কাকে থোয়া করকলা। থস র্লকলােঃ ‘থহ আিার প্রভূ ! থতািার 

পক্ষ থেকক তুমি আিাকক একমট উিি র্ংশধর োও। মনশ্চয়ই তুমি থোয়া ের্র্কারী”।598  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৭ (সাত) িার উলেখ আলে।
599  

 

০৬.  ل ي مـــان  س 

  ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (সুলাইমান) ُسلَْيمان

জাওয়াদ্বলক্বী তাাঁর  َبُمعر  গ্রলন্থ িললনঃ ُسلَْيمان (সুলাইমান) দ্বহব্রু ভাষার শব্দ। সুলাইমান 

 িনী ইসরাইললর একজন সম্মাদ্বনত নিীর নাম। ইসলালমর প্রচার, প্রসার ও করুআ’ন 

নাদ্বিললর পর নেলক নলাকজন িরকতময় দ্বহলসলি এই নালম নামকরণ করত।  

দ্বেরুজািাদ্ীর িণিনা নেলক ُسلَْيمان শব্দদ্বির িযপালর দু’দ্বি মত পাওয়া িায়। (১) শব্দদ্বি 

অনারদ্বি এিং (২) শব্দদ্বি আরদ্বি। িা السَلمة শব্দ নেলক দ্বনগিত। তলি শব্দদ্বি অনারদ্বি 

হওয়ািাই প্রদ্বণযানলিাগয।600  

   আোহ’র একজন প্রদ্বসদ্ধ নিীর নাম। আোহ তা‘য়ালা িললনঃ (সুলাইমান) ُسلَْيمان

ِحيمِ َوإِنَّهُ بِْسِم ُسلَيَْماَن إِنَّهُ ِمن } ِن الرَّ ْحَم  ِ الرَّ  {ّللاَّ

“এমট থপ্রমরত হকয়কে সুলাইিাকনর পক্ষ থেকক এর্ং থসমটর র্ির্য হকলােঃ ‘মর্সমিল্লামহর 

রাহিামনর রাহীি”।601  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ১৭ (সলতর) িার উলেখ আলে।602   

 

                                                             
598 আল করুআ’ন, ০৩: ৩৮    

599 আল করুআ’ন, ০৩: ৩৭,৩৭,৩৮; ০৬: ৮৫; ১৯: ০২,০৭; ২১: ৮৯  
600 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৮৬  

601 আল করুআ’ন, ২৭: ৩০   

602 আল করুআ’ন, ০২: ১০২,১০২; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ২১: ৭৮,৭৯,৮১; 

২৭: ১৫,১৬,১৭,১৮,৩০,৩৬,৪৪; ৩৪: ১২; ৩৮: ৩০,৩৪  
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০৭.  ـــــران م   ع 

 ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (ইমরান‘) ِعْمران

অলনলক ِعْمران  (‘ইমরান) শব্দদ্বি আরদ্বি َعمر শব্দ নেলক দ্বনগিতও িলললেন এিং এলত 

(اْللف )ا  ও )النون )ن অদ্বতদ্বরক্ত। সতুরাং عالَم ও زيادة اْللف والنون এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি 

 এই মতদ্বি প্রতযাখযাত। কারণ মদ্বরয়ম  –এর কাদ্বহনীলত উলেদ্বখত ممنوع من الصرف

 শব্দদ্বি (ইমরান‘) ِعْمران তাাঁর দ্বপতা। উভলয়ই আরদ্বি দ্বেললন না।603 (ইমরান‘) ِعْمران 

উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

َ اْصطَفَى  آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل }  {َعلَى الَْعالَِمينَ ِعْمَراَن إِنَّ ّللاَّ

“মনশ্চয়ই আল্লাহ মর্শ্বর্াসীর িকধয র্াোই ককরকেন আেি, নূহ, ইর্রাহীকির এর্ং 

‘ইিরাকনর র্ংশধরকক”।604  

উি আয়াকত ‘ইিরান র্লকত িার ইয়াি  –এর মপতাকক র্ুঝাকনা হকয়কে। উকল্লখয থি, 

িূসা  –এর মপতার নািও ‘ইিরান মেল।605  

শব্দমট কুরআ’থন ০৩ (মতন  র্ার উকল্লখ আকে।606  

 

০৮. عـــيسى 

 এসি কারলণ শব্দদ্বি اسم مقصور باْللف এিং ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (ঈসা‘) عيسى

 শব্দ নেলক দ্বনগিত عيس শব্দদ্বি (ঈসা‘) عيسى ,আিার কারও মলত ممنوع من الصرف607

আরদ্বি শব্দ। আরও িলা হয় নি, عيسى (‘ঈসা) শব্দদ্বি الَعْيس শব্দ নেলক দ্বনগিত আরদ্বি শব্দ। 

অেি, সাদ্া। িহুিচন ِعيس আরও িলা হয় নি, عيسى (‘ঈসা) শব্দদ্বি  َسوْ الع  শব্দ নেলক দ্বনগিত 

আরদ্বি শব্দ। অেি, পদ্বরচালনা করা, শাসন করা। মূল শব্দ হললা, ِعوسا উক্ত শলব্দ و –এর 

পূলিি كسرة োকার কারলণ و নক ي িারা পদ্বরিতিন করা হলয়লে। عيسى (‘ঈসা) একজন 

প্রদ্বসদ্ধ নিীর নাম। عيسى (‘ঈসা)  -লক عيسى (‘ঈসা) নামকরণ করার কারণ হললা, 

                                                             
603 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১১১  
604 আল করুআ’ন, ০৩: ৩৩     

605 করুআ’নুল কারীি (র্াংলা অনুর্াে ও সংমক্ষপ্ত তাফসীর , র্ােশাহ ফাহাে করুআন িুদ্রর্ কিকপ্লক্স, িেীনা 

থিানাওয়ারা, থসৌমে আরর্, ১৪৩৬ মহ., খ. ০১, পৃ. ২৮২   
606 আল করুআ’ন, ০৩: ৩৩,৩৫; ৬৬: ১২  
607 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১১১  
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দ্বতদ্বন দ্বনলজলক আনুগলতযর মাযযলম, অন্তরলক ভালিাসার মাযযলম, স্বীয় জাদ্বতলক আোহ’র 

দ্বদ্লক আহিালনর মাযযলম পদ্বরচালনা করলতন।608 عيسى (‘ঈসা) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ 

তা‘য়ালা িললনঃ  

ِ َكَمثَِل آَدَم   َخلَقَهُ ِمن تَُراب  ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ ِعيَسى  إِنَّ َمثََل }  {ِعنَد ّللاَّ

“মনশ্চয়ই আল্লাহ’র কাকে ‘ঈসার েৃষ্টাি আেকির অনুরূপ। আল্লাহ তাকক সৃমষ্ট ককরকেন 

িামট থেকক। অতেঃপর মতমন র্কলনেঃ ‘হও’ ফকল থস হকয় থগল”।609  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ২৫ (পাঁদ্বচশ) িার উলেখ আলে।610  

 

০৯.  مـــوسى  

 কারও ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (মূসা) موسى

কারও মলত, موسى (মূসা) শব্দদ্বি مو ও سا শব্দিলয়র সমন্বলয় গদ্ব ত।611  

দ্বেরুজািাদ্ী িললনঃ موسى (মূসা) শব্দদ্বিলক আরদ্বি করা হলয়লে। তার মূল শব্দ হললা موشا 

দ্বহব্রু ভাষায় مو শলব্দর অেি, পাদ্বন এিং شا শলব্দর অেি, গাে। নিলহতু  موسى –নক 

নের‘আউলনর প্রাসালদ্র পালেি োকা পাদ্বন এিং গালের মালে পাওয়া দ্বগলয়দ্বেল নসলহতু  

  নালম নামকরণ করা হলয়লে।612 (মূসা) موسى নক– موسى

 موسى িনী ইসরাঈল নগালত্র্ নপ্রদ্বরত হলয়দ্বেললন। দ্বতদ্বন হললন একমাত্র্ নিী ও রাসূল 

িাাঁর নাম আোহ রাব্বুল ‘আলামীন কুরআলন সিলচলয় নিশী উলেখ কলরলেন। موسى (মূসা)  

শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ب  اْلَعالَِمينَ  ُموَسى  َوقَاَل }  {يَا فِْرَعْوُن إِن ي َرُسول  م ن رَّ

                                                             
608 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ১১১   

609 আল কুরআ’ন, ০৩: ৫৯      

610 আল করুআ’ন, ০২: ৮৭,১৩৬,২৫৩; ০৩: ৪৫,৫২,৫৫,৫৯,৮৪; ০৪: ১৫৭,১৬৩,১৭১; 

০৫: ৪৬,৭৮,১১০, ১১২,১১৪,১১৬; ০৬: ৮৫; ১৯: ৩৪; ৩৩: ০৭; ৪২: ১৩; ৪৩: ৬৩; ৫৭: ২৭; 

৬১: ০৬,১৪  
611 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৪৫  
612 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৬১  



132 
 

“এর্ং িূসা র্কলমেলেঃ থহ থফর‘আউন ! আমি িহাকগকতর প্রভূর পক্ষ থেকক এককন 

রাসূল”।613  

শব্দমট কুরআ’থন ১৩৬ (একশত েমত্রশ  র্ার উকল্লখ আকে।614  

 

১০.  هـــارون  

الصرف ممنوع من এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (হারুন) هارون   

দ্বেরুিািাদ্ীর িণিনা মলত, هارون (হারুন) শব্দদ্বি اْلْرن শব্দ নেলক দ্বনগিত। অেি, তৎপরতা। 

দ্বতদ্বন আরও িললনঃ هارون শব্দদ্বি অনারদ্বি এিং আরও িলা হয়, শব্দদ্বি أرْون শব্দ নেলক 

আরদ্বি করা হলয়লে। অেি, তৎপরতা। আনুগলতয তৎপর দ্বেললন দ্বিযায় এই নালম নামকরণ 

করা হয়। অতঃপর িলা হয় هارون দ্বকন্তু একো সদ্ব ক নি, اْلْرن এিং هارون শব্দিলয়র 

মলযয নকান সমৃ্পক্ততা ননই। অদ্বযকাংলশর মলত, هارون (হারুন) শব্দদ্বি অনারদ্বি। هارون 

(হারুন)  দ্বেললন একজন সম্মাদ্বনত নিী। মূসা  –এর ভাই।615 هارون (হারুন) শব্দদ্বি 

উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

 {َوِزيًراهَاُروَن َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعْلنَا َمَعهُ أََخاهُ }

“এর্ং আিরা িূসাকক মকতার্ মেকয়মেলাি এর্ং তার ভাই হারুনকক তার সাকে র্ামনকয় 

মেকয়মেলাি উমির (িন্ত্রী ”।616  

শব্দমট কুরআ’থন ২০ (মর্শ  র্ার উকল্লখ আকে।617  

                                                             
613 আল কুরআ’ন, ০৭: ১০৪  

614 আল করুআ’ন, ০২: ৫১,৫৩,৫৪,৫৫,৬০,৬১,৬৭,৮৭,৯২,১০৮,১৩৬,২৪৬,২৪৮; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৫৩, 

১৫৩, ১৬৪; ০৫: ২০,২২,২৪; ০৬: ৮৪,৯১,১৫৪; ০৭: ১০৩,১০৪,১১৫,১১৭,১২২,১২৭, ১২৮, ১৩১, 

১৩৪,১৩৮,১৪২, ১৪২,১৪৩,১৪৩,১৪৪,১৪৮,১৫০,১৫৪,১৫৫,১৫৯,১৬০; ১০: ৭৫,৭৭,৮০, ৮১,৮৩, 

৮৪,৮৭,৮৮; ১১: ১৭,৯৬, ১১০; ১৪: ০৫,০৬,০৮; ১৭: ০২,১০১,১০১; ১৮: ৬০,৬৬; ১৯: ৫১; ২০: ০৯, 

১১,১৭,১৯,৩৬,৪০,৪৯,৫৭,৬১, ৬৫,৬৭,৭০,৭৭,৮৩,৮৬,৮৮,৯১; ২১: ৪৮; ২২: ৪৪; ২৩: ৪৫,৪৯; 

২৫: ৩৫; ২৬: ১০,৪৩,৪৫,৪৮,৫২,৬১,৬৩, ৬৫; ২৭: ০৭,০৯,১০; ২৮: ০৩,০৭,১০,১৫, ১৮, ১৯,২০, 

২৯, ৩০,৩১,৩৬,৩৭,৩৮,৪৩,৪৪,৪৮,৪৮,৭৬; ২৯:  ৩৯; ৩২: ২৩; ৩৩: ০৭,৬৯; ৩৭: ১১৪,১২০; 

৪০: ২৩, ২৬,২৭,৩৭,৫৩; ৪১: ৪৫; ৪২: ১৩; ৪৩: ৪৬; ৪৬: ১২, ৩০; ৫১: ৩৮; ৫৩: ৩৬; ৬১: ০৫, 

৭৯: ১৫; ৮৭: ১৯  
615 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৫৫  
616 আল করুআ’ন, ২৫: ৩৫  

617 আল করুআ’ন, ০২: ২৪৮; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ০৭: ১২২,১৪২; ১০: ৭৫; ১৯: ২৮,৫৩; 

২০: ৩০,৭০,৯০, ৯২; ২১: ৪৮; ২৩: ৪৫; ২৫: ৩৫; ২৬: ১৩,৪৮; ২৮: ৩৪; ৩৭: ১১৪,১২০  
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১১.  ب   ي ع قـــو 

الصرف ممنوع من এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (ইয়া‘ক্বুি) يَْعقْوب  

কারও কারও িকত, يَْعقْوب (ইয়া‘ক্বুি) শব্দদ্বি আরদ্বি يَْفعول ওজলন الَعقِب শব্দ নেলক দ্বনগিত। 

িদ্বদ্ও আরদ্বি الَعقِب শলব্দর সালে অনারদ্বি শব্দ يَْعقْوب –এর নকান দ্বমল ননই। الَعقِب শলব্দর 

অেি, পলর, পরিলণ। নিলহতু ইয়া‘ক্বিু  তাাঁর ভাই عيصو –এর পর ভূদ্বমষ্ঠ হলয়দ্বেললন 

নসলহতু ইয়া‘ক্বিু –নক ইয়া‘ক্বুি নালম ডাকা হয়। দ্বতদ্বন একজন সম্মাদ্বনত নিী হিরত 

ইউসূে –এর সম্মাদ্বনত দ্বপতা। করুআ’নন কারীলম তাাঁর জনয يعقوب ও إسرائيل এই দু’দ্বি 

নাম িযিহৃত হয়।618 يَْعقْوب (ইয়া‘ক্বিু) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ى  بِهَا إِْبَراِهيُم بَنِيِه وَ } ْسلُِمونَ  يَْعقُوبُ َوَوصَّ يَن فَََل تَُموتُنَّ إَِّلَّ َوأَنتُم مُّ َ اْصطَفَى  لَُكُم الد   {يَا بَنِيَّ إِنَّ ّللاَّ

“আর এই একই মর্ষকয়র অমসয়ত ককরমেল ইর্রাহীি তার সিানকের এর্ং (তার নামত  

ইয়া‘করু্ (মনককর সিানকের । (তারা র্কলমেলেঃ  ‘থহ আিার সিাকনরা ! আল্লাহ থতািাকের 

কনয িকনানীত ককরকেন ‘আে দ্বীন’। সুতরাং আিৃতুয থতািরা িুসমলি (আল্লাহ’র অনুগত  

হকয় োককর্”।619  

শব্দমট কুরআ’থন ১৬ (থষাল  র্ার উকল্লখ আকে।620
 

 

১২.  يـــوسف  

الصرف ممنوع من এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (ইউসূে) يوسف    

মফরুিার্ােী তাাঁর গ্রকন্থ একমট িত উকল্লখ ককরন থি, يوسف (ইউসূে) শব্দদ্বি আরদ্বি سفاآل  

শব্দ নেলক দ্বনগিত। সতুরাং  ُِسفوْ ي  শব্দদ্বি آسف নেলক يُْفِعل ওজলন িযিহৃত হয়। সতুরাং 

ِسفوْ يُ   –এর س নির দ্বদ্লয় পড়লল শলব্দর অেি দ্াাঁড়ায়  ْأْغَضبَ أح ، َزَن، أهَم ً  দ্বচদ্বন্তত হওয়া, 

রাগাদ্বন্বত হওয়া। কারণ ইউসূে  –এর অনুপদ্বস্থদ্বতলত তাাঁর দ্বপতা অলনক দ্বচদ্বন্তত দ্বেললন। 

পিান্তলর اْلَسف মাসদ্ার নেলক  َفسَ وْ ي  –এর  ي ও  س  িির দ্বদ্লয় পড়লল শলব্দর মমিােি 

দ্াাঁড়ায়, ইউসূে  –এর দ্বপতার অনুপদ্বস্থদ্বতলত তাাঁর ভাইলয়রা তাাঁলক দ্বচদ্বন্তত িা দুঃদ্বখত 

                                                             
618 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৬৩   
619 আল কুরআ’ন, ০২: ১৩২  

620 আল করুআ’ন, ০২: ১৩২,১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ১১: ৭১; ১২: ০৬,৩৮,৬৮; 

১৯: ০৬, ৪৯; ২১: ৭২; ২৯: ২৭; ৩৮: ৪৫  
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কলরদ্বেল। তাোড়া ইউসূে  নদ্শ ও রালজযর িযাপালর দ্বচদ্বন্তত িা দুঃদ্বখত দ্বেললন।621 

তলি يوسف (ইউসূে) শব্দদ্বি আরদ্বি শব্দ নেলক দ্বনগিত হিার মতদ্বি প্রতযাখযাত।  

ইউসূে  –এর কাদ্বহনী শুযু সূরা ইউসলূেই উলেখ আলে। অনয নকান সূরালত উলেখ 

ননই। আোহ রাব্বুল ‘আলামীন িললনঃ  

ْمَس َواْلقََمَر َرأَْيتُهُْم لِي َساِجِدينَ يُوُسُف إِْذ قَاَل }  {ِْلَبِيِه يَا أَبَِت إِن ي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّ

“িখন ইউসূফ তার মপতাকক র্কলমেলেঃ ‘আব্বু ! মনশ্চয়ই আমি স্বকে থেকখমে, এগারমট গ্রহ 

এর্ং সূিব আর চাাঁে। আমি থেখলাি, তারা সর্াই আিাকক থসকো করকে (আিার প্রমত 

অর্নত হকয় আকে ”।622  

শব্দমট কুরআ’থন ২৭ (সাতাশ  র্ার উকল্লখ আকে।623   

 

১৩. يـــونس  

الصرف ممنوع من এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (ইউনুস) يونس    

দ্বকন্তু দ্বেরুিািাদ্ীর মলত, يونس (ইউনুস) আরদ্বি শব্দ। িার ن অিরদ্বি িির, নির ও নপশ 

দ্বতনদ্বি দ্বদ্লয়ই পড়া িায় এিং এদ্বি অনারদ্বি নাম। আরও িলা হয়, يونس (ইউনুস) শব্দদ্বি 

 اْلنس শব্দ নেলক দ্বনগিত। অেি, নদ্খা। আরও িলা হয়, শব্দদ্বি آنَس، يُْؤنِس، إْيناسا ওজলন يُْفِعلُ 

মাসদ্ার নেলক দ্বনগিত।624
 

আোহ’র নিী ইউনুস  দ্বেললন িনী ইসরাইললর নশলষর দ্বদ্লকর নিী। দ্বতদ্বমর নপলি 

োকার কারলণ ইউনুস  -লক “িুন নূন” নালমও ডাকা হয়। يونس (ইউনুস) শব্দদ্বি উলেখ 

কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنهُْم َعَذاَب يُونَُس فَلَْوََّل َكانَْت قَْريَة  آَمنَْت فَنَفََعهَا إِيَمانُهَا إَِّلَّ قَْوَم } لَمَّ

نْيَا َوَمتَّْعنَاهُْم إِلَى  ِحين   اْلِخْزيِ    {فِي اْلَحيَاِة الدُّ

                                                             
621 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৪৬  

622 আল কুরআ’ন, ১২: ০৪  

623 আল করুআ’ন, ০৬: ৮৪; ১২: ০৪,০৭,০৮,০৯,১০,১১,১৭,২১,২৯,৪৬,৫১,৫৬,৫৮,৬৯,৭৬,৭৭, ৮০, 

৮৪,৮৫,৮৭,৮৯,৯০,৯০,৯৪,৯৯; ৪০: ৩৪  

624 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৫৩   
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“তকর্ ইউনূকসর কওকির কো মভন্ন। তারা োড়া থকানও কনপকের অমধর্াসীরা থকন এিন 

হকলা না থি, তারা ঈিান আনকতা এর্ং তাকের ঈিান তাকের উপকাকর আসকতা? তারা 

িখন ঈিান একনমেল আিরা তাকের থেকক লাঞ্চনাকর আিার্ েূর ককর মেকয়মেলাি এর্ং 

তাকেরকক মকেকুাকলর কনয থভাগ মর্লাকসর সািগ্রী সরর্রাহ ককরমেলাি”।625
 

শব্দমট কুরআ’থন ০৪ (চার  র্ার উকল্লখ আকে।626   

 

১৪.  ح ــو    نـ 

 এর কারলণ অনারদ্বি  শব্দ দ্বকন্তু শব্দদ্বি সহজতার জনয– تعريف ও ُعجَمة শব্দদ্বি (নূহ) نُْوح

 দ্বিদ্বশষ্ট। (সুকুন) سكون পড়া হয়। কারণ এদ্বি দ্বতন অির দ্বিদ্বশষ্ট নাম িার মযযাির منصرف

িদ্বদ্ নকান অনারদ্বি শব্দ এমনদ্বি হয় তাহলল শব্দদ্বিলক منصرف غير  পড়া হয় না। আিার 

অলনলকর মলত, نُْوح (নূহ) শব্দদ্বি আরিী শব্দ িা النَّْوح শব্দ নেলক দ্বনগিত। কারণ দ্বতদ্বন 

আোহ’র বনকিয লালভর জনয নিদ্বশ নিদ্বশ কাাঁদ্লতন।627  

নূহ  একজন সম্মাদ্বনত নিীর নাম। িাাঁলক মানি জাদ্বতর দ্বিতীয় দ্বপতা এিং দ্বিতীয় আদ্ম 

িলা হয়। কারণ িখন মহা প্লািলন িখন পৃদ্বেিীিাসী ডুলি দ্বগলয়দ্বেল তখন নহূ  থেককই 

িানর্ র্ংকশর পমরক্রিা পূর্রায় শুরু হয়। نُْوح (নূহ) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা 

িললনঃ  

ب  إِنَّهُْم َعَصْونِي َواتَّبَُعوا َمن لَّْم يَِزْدهُ َمالُهُ َوَولَُدهُ إَِّلَّ َخَساًرانُوح  قَاَل }   {رَّ

“নূহ র্কলমেলেঃ ‘আিার প্রভূ ! তারা (আিার কামত  আিাকক অিানয ককরকে আর অনসুরর্ 

ককরকে এিন থলাককের িাকের িাল সম্পে এর্ং সিানরা ক্ষমত োড়া আর মকেইু 

র্াড়ায়মন”।628  

শব্দমট কুরআ’থন ৪৩ (থততামল্লশ  র্ার উকল্লখ আকে।629
  

                                                             
625 আল কুরআ’ন, ১০: ৯৮  

626 আল করুআ’ন, ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৬; ১০: ৯৮; ৩৭: ১৩৯  
627 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ২১৯; িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল 

মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ২৬  

628 আল কুরআ’ন, ৭১: ২১  

629 আল করুআ’ন, ০৩: ৩৩; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ০৭: ৫৯,৬৯; ০৯: ৭০; ১০: ৭১; 

১১: ২৫,৩২,৩৬,৪২, ৪৫, ৪৬,৪৮,৮৯; ১৪: ০৯; ১৭: ০৩,১৭; ১৯: ৫৮; ২১: ৭৬; ২২: ৪২; ২৩: ২৩; 

২৫: ৩৭; ২৬: ১০৫,১০৬,১১৬; ২৯: ১৪; ৩৩: ০৭; ৩৭: ৭৫,৭৯; ৩৮: ১২; ৪০: ০৫,৩১; ৪২: ১৩; 

৫০: ১২; ৫১: ৪৬; ৫৩: ৫২; ৫৪: ০৯; ৫৭: ২৬; ৬৬: ১০; ৭১: ০১,২১,২৬  
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১৫.  ط ــو    لـ 

 এর কারলণ অনারদ্বি  শব্দ দ্বকন্তু শব্দদ্বি সহজতার জনয– تعريف ও ُعجَمة শব্দদ্বি (লূত) لُْوط

 দ্বিদ্বশষ্ট। (সুকুন) سكون পড়া হয়। কারণ এদ্বি দ্বতন অির দ্বিদ্বশষ্ট নাম িার মযযাির منصرف

িদ্বদ্ নকান অনারদ্বি শব্দ এমনদ্বি হয় তাহলল শব্দদ্বিলক منصرف غير  পড়া হয় না। নিমনিা 

পড়া হয় نُْوح আিার অলনলকর মলত, لُْوط (লূত) শব্দদ্বি আরিী শব্দ িা اللَّْوط শব্দ নেলক 

দ্বনগিত। দ্বকন্তু আরদ্বিলত এর নকান অেি হয় না।630  

লূত  একজন সম্মাদ্বনত নিীর নাম। দ্বতদ্বন ইিরাহীম  ইরাকক মেকলন এর্ং তাাঁর সাকেই 

পমর্ত্র ভূমি মফমলমস্তকন মহকরত ককরন। তাাঁকক কডবাকন কাকফর সম্প্রোকয়র িাকঝ নর্ী 

মহকসকর্ থপ্ররর্ ককরন। থসখাকন পুরুকষ পরুুকষ থিৌন মিলকনর চরি পাপাচার েমড়কয় 

পকড়মেল। এই প্রকার পাপাচারকক আরমর্কত الل واط র্লা হয়। অকনকক ধারর্া ককরন থি, 

শব্দ দ্বকয়র িকধয মিল োকার কারকর্ আরমর্ الل واط শব্দ থেককই لُْوط (লূত)–এর নািকরর্ 

করা হয়। মকন্তু এই ধারর্া মিেযা, র্াকনায়াট ও প্রতযাখযাত। لُْوط ও  الل واط শব্দ দ্বকয়র িকধয 

থকান সম্পকব থনই। لُْوط (লূত) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ْوُع َوَجاَءْتهُ الْبُْشَرى  يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم } ا َذهََب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ  {لُوط  لَمَّ

“ইর্রাহীকির থেকক িখন আতংক েূর হকয় থগকলা এর্ং থস সুসংর্াে লাভ করকলা, তখন 

থস লূকতর ক্বওকির র্যাপাকর মর্তকব করকত োককলা”।631
 

শব্দমট কুরআ’থন ২৭ (সাতাশ  র্ার উকল্লখ আকে।632   

 

১৬.  ل ق مـــان 

 ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (লুকমান) لُْقمان

আিার কারও কারও মলত, শব্দদ্বি আরদ্বি اللْقم শব্দ নেলক দ্বনগিত। অেি, গ্রাস করা, এক 

নলাকমা িা এক গ্রাস খািার। তলি সিিসম্মদ্বত ক্রলম لُْقمان (লুকমান) অনারদ্বি হওয়াই 

                                                             
630 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ২০৮; িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল 

মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৫৫  
631 আল কুরআ’ন, ১১: ৭৪  

632 আল করুআ’ন, ০৬: ৮৭; ০৭: ৮০; ১১: ৭০,৭৪,৭৭,৮১,৮৯; ১৫: ৫৯,৬১; ২১: ৭১,৭৪; ২২: ৪৩; 

২৬:  ১৬০,১৬১,১৬৭; ২৭: ৫৪,৫৬; ২৯: ২৬,২৮,৩২,৩৩; ৩৭: ১৩৩; ৩৮: ১৩; ৫০: ১৩; ৫৪: ৩৩,৩৪; 

৬৬: ১০  
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িুদ্বক্তিুক্ত।633 আিার অলনলক لُْقمان (লুকমান) শব্দদ্বিলক দ্বহব্রু এিং সুদ্বরয়ানী ভাষার িললও 

উলেখ কলরন।634 লুকমানঃ একজন প্রদ্বসদ্ধ প্রজ্ঞািান িযাদ্বক্তর নাম। لُْقمان (লুকমান) শব্দদ্বি 

উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ْرَك لَظُْلم  َعِظيم  َِّلْبنِِه َوهَُو لُْقَماُن َوإِْذ قَاَل } ِ   إِنَّ الش    {يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ ََّل تُْشِرْك بِاَّللَّ

“আর স্মরর্ ককরা, লুকিান তার থেকলকক উপকেশ মেকত মগকয় র্কলমেলেঃ ‘থহ আিার পুত্র! 

আল্লাহ’র সাকে মশরক ককরা না। মনশ্চয়ই মশরক হকলা মর্রাট কুলুি”।635  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।636
 

 

১৭.  ي م ـــر    م 

 ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (মারইয়াম) َمْريَم

আিার কারও কারও মলত, শব্দদ্বি আরদ্বি الريم শব্দ নেলক দ্বনগিত। অেি, التباعد দূ্রিতিী 

হওয়া। ‘আোমা িামাখশারীর মলত, َمْريَم শব্দদ্বি নসিক িা নসদ্বিকা অলেি িযিহৃত হয়।  

ইিনু ‘আশুর উক্ত কোদ্বি অস্বীকার কলর িললনঃ َمْريَم (মারইয়াম) হললন ‘ঈসা  –এর 

মা। তাাঁর এই নামদ্বি দ্বহব্রু ভাষার অন্তগিত। পরিতিীলত তাাঁর প্রশমলনর অিস্থায় দ্বহব্রু ভাষা 

নেলক আরদ্বি ভাষায় রুপান্তদ্বরত করা হয়। শুযুমাত্র্ নাম োড়া আরদ্বিলত َمْريَم (মারইয়াম) 

শলব্দর নকান অেি হয় না এিং পূলিির যারণা নমাতালিক راَم، يَِرْيم নেলকও َمْريَم (মারইয়াম) 

শব্দদ্বি দ্বনগিত নয়।637  

  শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ (মারইয়াম) َمْريَم

َ اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك َواْصطَفَاِك َعلَى  نَِساِء اْلَعالَِمينَ َمْريَُم َوإِْذ قَالَِت اْلَمََلئَِكةُ يَا }  {إِنَّ ّللاَّ

“আর স্মরর্ ককরা, থফকরশতারা র্কলমেলেঃ ‘থহ িামরয়াি ! মনশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকক 

িকনানীত ও পমর্ত্র ককরকেন এর্ং মর্শ্ব নারীকের িকধয আপনাকক র্াোই ককরকেন”।638  

শব্দমট কুরআকন ৩৪ (থচৌমত্রশ  র্ার উকল্লখ আকে।639  

                                                             
633 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১২৪   
634 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৯০   
635 আল কুরআ’ন, ৩১: ১৩   

636 আল করুআ’ন, ৩১: ১২,১৩  
637 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৩৬  
638 আল করুআ’ন, ০৩: ৪২  

639 আল কুরআ’ন, ০২: ৮৭,২৫৩; ০৩: ৩৬,৩৭,৪২,৪৩,৪৪,৪৫,৪৫; ০৪: ১৫৬,১৫৭,১৭১,১৭১; 

০৫: ১৭, ১৭,৪৬,৭২,৭৫,৭৮,১১০,১১২,১১৪,১১৬; ০৯: ৩১; ১৯: ১৬,২৭,৩৪; ২৩: ৫০; ৩৩: ০৭,৫৭; 

৫৭: ২৭; ৬১: ০৬, ১৪; ৬৬: ১২  
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১৮.  طالـــوت 

  ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (তালূত) طالوت

কারও কারও মলত, طالوت শব্দদ্বি আরদ্বি। িা الطول শব্দ নেলক فََعلوت ওজলন দ্বনগিত। এলত 

 শব্দদ্বি িনী ইসরাইললর এক طالوت এর জনয।– مبالغة দু’দ্বি التاء )ت( এিং الواو )و(

সম্রালির উপাদ্বয। কারণ নস দ্বেল ঐ সমলয় সিলচলয় লম্বা মানুষ।640   

দ্বেরুিািাদ্ীর মলত, এদ্বি অনারদ্বি শব্দ এিং তাাঁর উপাদ্বয। তাাঁর মূল নাম দ্বেল “সারা িা 

সাওয়া”। শারীদ্বরক গ ন লম্বা োকার কারলণ ঐ সম্রািলক طالوت িলা হলতা। তলি طالوت 

শব্দদ্বি أعجمي িা অনারদ্বি হিার দ্বদ্লকই অদ্বযকাংলশর অদ্বভমত।641 طالوت (তালূত) শব্দদ্বির 

িযাপালর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

َ قَْد بََعَث لَُكْم } َملًِكا ۚ قَالُوا أَنَّى  يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَيْنَا َونَْحُن طَالُوَت َوقَاَل لَهُْم نَبِيُّهُْم إِنَّ ّللاَّ

َ اْصطَفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ  َن اْلَماِل ۚ قَاَل إِنَّ ّللاَّ  بَْسطَةً فِيأََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُْؤَت َسَعةً م 

ُ َواِسع  َعلِيم   ُ يُْؤتِي ُملَْكهُ َمن يََشاُء ۚ َوّللاَّ  {اْلِعْلِم َواْلِجْسِم   َوّللاَّ

“আর তাকেরকক তাকের নর্ী র্লকলন,  মনশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকক থতািাকের কনয র্ােশাহ 

সার্যস্ত ককরকেন। তারা র্লকত লাগল তা থকিন ককর হয় থি,  তার শাসন চলকর্ আিাকের 

উপর। অেচ রাষ্ট্রক্ষিতা পাওয়ার থক্ষকত্র তার থচকয় আিাকেরই অমধকার থর্শী। আর থস 

সম্পকের মেক মেকয়ও সেল নয়। নর্ী র্লকলন,  মনশ্চয় আল্লাহ থতািাকের উপর তাকক 

পেন্দ ককরকেন এর্ং স্বাস্থয ও জ্ঞাকনর মেক মেকয় প্রাচুিব োন ককরকেন। র্স্তুতেঃ আল্লাহ 

তাককই রাকয োন ককরন,  িাকক ইো। আর আল্লাহ হকলন অনুগ্রহ োনকারী এর্ং সর্ 

মর্ষকয় অর্গত”।642  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০২ (দুই) িার উলেখ আলে।643  

 

 

                                                             
640 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১০২   

641 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৮২  

642 আল কুরআ’ন, ০২: ২৪৭    

643 আল করুআ’ন, ০২: ২৪৭,২৪৯  
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১৯.  قـــارون  

 ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (ক্বারূন) قارون

আিার কারও কারও মলত, শব্দদ্বি আরদ্বি القَْرن শব্দ নেলক দ্বনগিত। িা فاعول ওজলন 

নজারদ্ালনর জনয িযিহৃত হয়। قارون (ক্বারূন)-লক قارون নামকরলণর কারণ হললা, প্রেমত 

 নক রাজলত্বর সালে দ্বমলালনা হয়। অতঃপর ধ্বংলসর সালে দ্বমলালনা হয়।644 ক্বারূণঃ– قارون

মূসা  –এর আমললর এক যনােয কৃপণ। قارون (ক্বারুন) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ 

তা‘য়ালা িললনঃ  

َكاَن ِمن قَْوِم ُموَسى  فَبََغى  َعلَْيِهْم   َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء قَاُروَن إِنَّ }

َ ََّل يُِحبُّ اْلفَِرِحينَ  ِة إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ ََّل تَفَْرْح   إِنَّ ّللاَّ  {بِاْلُعْصبَِة أُولِي اْلقُوَّ

“ক্বারূন দ্বেল মূসার সম্প্রদ্ায়ভুক্ত। অতঃপর নস তালদ্র প্রদ্বত দুষ্টাদ্বম করলত আরম্ভ করল। 

আদ্বম তালক এত যন-ভান্ডার দ্ান কলরদ্বেলাম িার চাদ্বি িহন করা কলয়কজন শদ্বক্তশালী 

নলালকর পলি কষ্টসাযয দ্বেল। িখন তার সম্প্রদ্ায় তালক িলল,  দ্ম্ভ কলরা না,  আোহ 

দ্াদ্বম্ভকলদ্রলক ভালিালসন না”।645  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৪ (চার) িার উলেখ আলে।646  

 

২০.  ب ري ـــل   ج 

   ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (দ্বজিরাইল) ِجْبرْيل

মুোসসীর ও ভাষাদ্বিদ্গলণর মলযয শব্দদ্বি দ্বনলয় মতদ্বিলরায আলে। নকউ নকউ িললন নি, 

শব্দদ্বি অনারদ্বি। আিার কারও মলত, শব্দদ্বি আরদ্বি। িার মূল িণি হললা َجبَر 

দ্বজিরাইল  একজন সম্মাদ্বনত নেলরশতার নাম। দ্বিদ্বন রাসূলুোহ  –এর কালে কুরআ’ন 

নাদ্বিললর নিলত্র্ দ্বরসালালতর দ্াদ্বয়ত্ব পালন করলতন। দ্বজিরাইল  হললন নেলরশতালদ্র 

মলযয অদ্বত মিিাদ্ািান নেলরশতা এিং নেলরশতালদ্র ইমাম। দ্বজিরাইল  িদ্লরর িলুদ্ধ 

মুসদ্বলমলদ্রলক সাহািয করলত আসা নেলরশতালদ্র ননতৃত্ব দ্বদ্লয়দ্বেললন। মহান আোহ 

                                                             
644 িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৭৩  

645 আল করুআ’ন, ২৮: ৭৬  

646 আল করুআ’ন, ২৮: ৭৬,৭৯; ২৯: ৩৯; ৪০: ২৪  
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রাব্বুল আলামীন কুরআ’নন তাাঁর িযাপালর নিসি গুণ িাচক নাম উলেখ কলরন নসগুললা 

হললা  647روح القدس، الروح اْلمين، الروح  

  শব্দদ্বির িযাপালর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ (জালূত) جالْوت

ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُرُسلِِه وَ } َّ ا َّلل  َ َعُدوٌّ ل ْلَكافِِرينَ َوِميَكاَل فَإِنَّ  ِجبِْريلَ َمن َكاَن َعُدو ً  {ّللاَّ

“থি র্যমি আল্লাহ তাাঁর থফকরশতা ও রসূলগর্ এর্ং মকর্রাঈল ও মিকাঈকলর শত্রু হয়,  

মনমশ্চতই আল্লাহ থসসর্ কাকফকরর শত্রু”।648  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৩ (দ্বতন) িার উলেখ আলে।649
 

 

২১.  مـــيكال  

ممنوع  এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (দ্বমকাল িা দ্বমকাইল) ميكال

 ميكال শলব্দর সালে সংিুক্ত হলয় িযিহৃত হলয়লে। جبريل শব্দদ্বি ميكال কুরআ’নন من الصرف

শব্দদ্বিলত ০৩ (দ্বতন)দ্বি নক্বরাত দ্বিদ্যমান। িোঃ   

০১) ইিলন কাসীর, হামজা, দ্বকসাঈ, ইিলন ‘আলমর, আিু িকর ‘আলসম নেলক িণিনা 

কলরনঃ ميكائيل িা ميكا এিং يلئ  দু’দ্বি শলব্দর সমন্মলয় গদ্ব ত।   

০২) নালে এিং আিু জা‘েলরর নক্বরাত হললা, দ্বিতীয় ياء দ্বিলুপ্ত কলর ميكائل  

০৩) ‘আমর, ইয়া‘ক্বুি এিং হােস ‘আলসম নেলক িণিনা কলরনঃ همزة এিং ياء দ্বিলুপ্ত কলর 

  আর এিা হাজ্জাজিাসীলদ্র ভাষায় িযিহৃত হয়। ميكال

 শলব্দর িযপালর “হাসান দ্বিন সাদ্বিত”  –এর কদ্বিতালতও এর প্রমাণ পাওয়া িায়। ميكال

দ্বতদ্বন িললনঃ  

وجبريلُ ميكاُل ويوَم بدر  لقيناكْم لنا مدد      فيه مع النصِر   

“আর িদ্লরর দ্বদ্লন আমরা নতামালদ্র নপলয়দ্বে। আমালদ্র দ্বিজলয়র দ্বদ্লন আমালদ্র 

সহলিাদ্বগতায় দ্বেল দ্বমকাঈল ও দ্বজিরাঈল”।  

                                                             
647 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ৮৩  

648 আল করুআ’ন, ০২: ৯৮  

649 আল করুআ’ন, ০২: ৯৭,৯৮; ৬৬: ০৪  
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“হাসান দ্বিন সাদ্বিত”  তাাঁর কদ্বিতায় ميكال ও جبريل দু’জন নেলরশতার নাম উলেখ 

কলরলেন িারা িদ্লরর িুলদ্ধ মুসদ্বলমলদ্র সহলিাদ্বগতায় নেলরশতালদ্র ননতৃত্ব দ্বদ্লয়দ্বেললন। 

আর এলত নকান সলন্দহ ননই নি, রাসূলুোহ  এিা শুলনদ্বেললন এিং এলত স্বীকদৃ্বত 

দ্বদ্লয়দ্বেললন।650  

  শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ (দ্বমকাল িা দ্বমকাইল) ميكال

ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجبِْريَل وَ َمن } َّ ا َّلل  َ َعُدوٌّ ل ْلَكافِِرينَ  ِميَكالَ َكاَن َعُدو ً   {فَإِنَّ ّللاَّ

“থি র্যমি আল্লাহ তাাঁর থফকরশতা ও রসূলগর্ এর্ং মকর্রাঈল ও মিকাঈকলর শত্রু হয়,  

মনমশ্চতই আল্লাহ থসসর্ কাকফকরর শত্রু”।651
 

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।652  

 

২২. هامـــان  

الصرف ممنوع من এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (হামান) هامان   

সিিসম্মদ্বতক্রলম শব্দদ্বি অনারদ্বি। আরদ্বি নেলক দ্বনগিত হলয়লে এমনিাও নকউ িললনদ্বন।653
 

ইমাম জাওয়াদ্বলক্বী িললনঃ هامان (হামান) অনারদ্বি নাম। শব্দদ্বি فَْعَلن ওজলনও িযিহৃতও 

হয় না এিং هام، يهيم নেলকও দ্বনগিত নয়। কারণ هامان শলব্দ نون أصلالاْللف زائدة و –ও 

 ممنوع من الصرف654

িুফাসমসরগর্ র্কলনেঃ هامان (হামান) মেল থফরাউকনর িন্ত্রী। মনমেবষ্ট থকান র্যামির নাি নয়। 

র্রং থফরাউন, মকসরা, কায়সার ও নাজ্জাসীর িতই এমট একমট উপামধ। থফউরাউন ও তার 

িন্ত্রী হািাকনর মনকেবকশই তাকের শসনযর্ামহনী র্নী ইসরাইকলর সিানকের হতযা করত এর্ং 

রাককয নানান অপকিব চালাত। অর্কশকষ আল্লাহ একেরকক ধ্বংস ককর থেন।655 هامان 

(হামান) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

                                                             
650 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৪৯  

651 আল কুরআ’ন, ০২: ৯৮  

652 আল করুআ’ন, ০২: ৯৮  

653 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৫৮  

654 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী,  প্রাগুি,  পৃ. ১৩, প.ৃ ১৬৫  

655 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৫৮  
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 {َصْرًحا لََّعل ي أَْبلُُغ اْْلَْسبَابَ اْبِن لِي هَاَماُن َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا }

“থফরাউন র্লল,  থহ হািান ! তুমি আিার ককনয একমট সুউচ্চ প্রাসাে মনিবার্ কর,  

হয়কতা আমি থপৌাঁকে থিকত পারর্”।656  

শব্দমট কুরআ’থন ০৬ (েয়  র্ার উকল্লখ আকে।657  

 

২৩,২৪.  ث ق  ও ي غـــو  ي عـــو    

সূরা নূহলত ০৫ (পাাঁচ)দ্বি আশ্চিি নাম উলেখ করা হয়। নিমনঃ  ،َود ، ُسواع، يَغْوث، يَعْوق

   আোহ রাব্বুল ‘আলামীন িললনঃ نَْسر

ا َوََّل ُسَواًعا َوََّل }   {َونَْسًرا يَُعوقَ وَ يَُغوَث َوقَالُوا ََّل تََذُرنَّ آلِهَتَُكْم َوََّل تََذُرنَّ َود ً

“তারা িললেঃ নতামরা নতামালদ্র উপাসযলদ্রলক তযাগ কলরা না এিং তযাগ কলরা না 

ওয়াদ্,  সূয়া,  ইয়াগুে,  ইয়া‘উক ও নসরলক”।658  

আয়ালত উলেদ্বখত শব্দগুললা পাাঁচদ্বি মূদ্বতির নাম। এই পাাঁচ জন মূলত আোহ তা‘য়ালার ননক 

ও সৎকমিপরায়ন িান্দা দ্বেললন। দ্বকন্তু শয়তালনর নযাাঁকায় পলড় নলাক জন তাাঁলদ্র মূদ্বতি বতরী 

কলর তাাঁলদ্র উপাসনা করলত শুরু কলর। পাাঁচদ্বি মূদ্বতির মলযয ،نَْسر َود ، ُسواع  এই দ্বতনদ্বি 

 আর এিাই প্রদ্বণযানলিাগয মত। ممنوعان من الصرف এই দু’দ্বি يَغْوث، يَعْوق এিং مصروفة

তাোড়া يَغْوث ও  يَعْوق শব্দ দ’মট ممنوعان من الصرف হর্ার র্যপাকর দ’মট মেক উকল্লখ 

ককরন। িোেঃ  

০১  فعل –এর ওককন  َمعال  নাি হওয়ােঃ يَغْوث শব্দমট فعل مضارع এর ওককন র্যর্হৃত। 

থিিনেঃ الَغْوث িাসোর থেকক র্লা হয়  َغوثغاث، ي  এর্ং يَعْوق শব্দমট فعل مضارع -এর 

ওককন র্যর্হৃত। থিিনেঃ الَعْوق িাসোর থেকক র্লা হয় يَعوق، عاق   

من الصرف ممنوع এর ওককন হয় তাহকল– فعل িমে থকান اسم  হয়।  

০২  عالَم ও  عجمة হওয়ােঃ শব্দ দ’মট অনারমর্ হওয়া।  

                                                             
656 আল কুরআ’ন, ৪০: ৩৬  

657 আল করুআ’ন, ২৮: ০৬,০৮,৩৮; ২৯: ৩৯; ৪০: ২৪,৩৬  
658 আল করুআ’ন, ৭১: ২৩  
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মদ্বতীয় িতমটই প্রমর্ধানকিাগয।659  

শব্দদ্বয় করুআ’থন ০১ (এক  র্ার ককর উকল্লখ আকে।660   

 

২৫,২৬.  ج ـــو  ج ও ي أ ج  ـــو  أ ج    م 

কুরআ’নন َمأُْجْوج শব্দদ্বি  َأُْجْوجي  শলব্দর সালে সংিুক্ত হলয় িযিহৃত হলয়লে। ‘আললমগণ শব্দ 

দু’দ্বি ( أُْجْوجيَ   ও َمأُْجْوج)-এর িযাপালর মতপােিকয িযক্ত কলরলেন। একদ্ল ‘আললম িললনঃ 

শব্দ দু’দ্বি অনারদ্বি শব্দ। عالَم ও ُعجَمة এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ممنوع من الصرف আলরকদ্ল 

‘আললম িললনঃ শব্দ দু’দ্বি িোক্রলম আরদ্বি   اْلج ও   الَمج শব্দ নেলক দ্বনগিত। তলি 

প্রদ্বণযানলিাগয মত হললা, শব্দ দু’দ্বি অনারদ্বি। কারণ িলু ক্বারনাইলনর সমলয়র দুই নাম 

 আর তারা দ্বেল অনারদ্বি।661 ইয়া’জুজ ও মা’জুজঃ দুদ্বি শদ্বক্তশালী জাদ্বতর َمأُْجْوج ও يَ أُْجْوج

নাম।  َأُْجْوجي  ও َمأُْجْوج (ইয়া’জুজ ও মা’জুজ) শব্দিয় উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ُمْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض فَهَْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا  َمأُْجوجَ وَ يَأُْجوَج قَالُوا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ }

ا  {َعلَى  أَن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَهُْم َسد ً

“তারা র্ললেঃ থহ িুলকারনাইন,  ইয়া’কুক ও িা’কুক থেকশ অশামি সৃমষ্ট ককরকে। আপমন 

র্লকল আিরা আপনার ককনয মকেু কর ধািব করর্ এই শকতব থি,  আপমন আিাকের ও 

তাকের িকধয একমট প্রাচীর মনিবার্ ককর থেকর্ন”।662  

শব্দিয় করুআ’নন ০২ (দুই) িার কলর উলেখ আলে।663  

 

২৭,২৮.  َّهـــاروت  ও مـــاروت 

কুরআ’নন ماروت শব্দদ্বি هاروت শলব্দর সালে সংিুক্ত হলয় িযিহৃত হলয়লে। ‘আললমগণ 

শব্দ দু’দ্বি (هاروت ও ماروت)-এর িযাপালর মতপােিকয িযক্ত কলরলেন। একদ্ল ‘আললম 

িললনঃ শব্দ দু’দ্বি অনারদ্বি শব্দ। عالَم ও ُعجَمة এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ممنوع من الصرف 

                                                             
659 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৬৩   
660 আল করুআ’ন, ৭১: ২৩  
661 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১২৯  
662 আল কুরআ’ন, ১৮: ৯৪  

663 আল করুআ’ন, ১৮: ৯৪; ২১: ৯৬  
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আলরকদ্ল ‘আললম িললনঃ শব্দ দু’দ্বি িোক্রলম আরদ্বি هَْرت ও َمْرت শব্দ নেলক দ্বনগিত। 

ْدق ةعَ سَ  الش   শলব্দর অেি, (উপতযকার) প্রালন্তর প্রশস্ততা এিং الَكْسر শলব্দর অেি, ভািন, 

োিল। তলি অদ্বযকাংশ ‘আললমগলণর মত হললা, هاروت ও ماروت শব্দ দু’দ্বি অনারদ্বি।664  

 ও هاروت ,দইকন থফকরশতার নাি। মকেু সংখযক িুফাসমসরগকর্র িকত ماروت ও هاروت

 হারুত ও) ماروت ও هاروت িানুষ ও জ্বীন কামত থেকক দইকন শয়তাকনর নাি।665 ماروت

মারুত) শব্দিয় উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ََّما  َۚماُروتَ وَ هَاُروَت َوَما أُنِزَل َعلَى الَْملََكْيِن بِبَابَِل }  َوَما يَُعل َماِن ِمْن أََحد  َحتَّى  يَقُوََّل إِن

 {نَْحُن فِْتنَة  فَََل تَْكفُرْ 

“র্াকর্ল শহকর হারুত ও িারুত দই থফকরশতার প্রমত িা অর্তীর্ব হকয়মেল, তা মশক্ষা মেত। 

তারা উভয়ই একো না র্কল কাউকক মশক্ষা মেত না থি, আিরা পরীক্ষার কনয; কাককই 

তুমি কাকফর হকয়া না”।666  

শব্দদ্বয় করুআ’থন ০১ (এক  র্ার ককর উকল্লখ আকে।667
 

 

২৯.  َّ لـــباب  

   ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (িযাদ্বিলন) بابِل

/ িযাদ্বিলন) بابِل  BABYLON) ইরালকর েরুাত নদ্ীর তীলর অিদ্বস্থত অদ্বত পুরাতন একদ্বি 

শহলরর নাম। র্যামর্লন মেল থিকসাপকটমিইয়ার একমট শহর। এর ধ্বংসার্কশষ পাওয়া িাকর্ 

ইরাককর র্ামর্ল প্রকেকশ। র্যামর্লন র্াগোকের প্রায় ৮৫ মককলামিটার (৫৫ িাইল  েমক্ষকর্ 

অর্মস্থত। এইমট রাককযর পমর্ত্র শহর মেল ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাকব্দ এর্ং র্যামর্লন সাম্রাককয 

রাকধানী মেল ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাকব্দ। শহরমট প্রেি র্যামর্লন রাকর্ংকশর র্ৃমির সকি 

উন্নমতলাভ,  লক্ষনীয় উপনীত এর্ং রাকননমতক সুখযামত লাভ ককরমেল। এইমট একমট 

                                                             
664 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১৩২-১৩৩   

665 আল রাকগর্ আল ইসফাহানী, প্রাগুি, পৃ.  ৪০১   

666 আল কুরআ’ন, ০২: ১০২  

667 আল করুআ’ন, ০২: ১০২  
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আধুমনক িহানগকরর প্রেি উোহরর্,  আকলককান্ডাকরর সিকয় সম্ভর্ত এখাকন ১০ (েশ  

লকক্ষর িত র্ামসন্দা মেল। র্যামর্লকনর শূনয উেযান পৃমের্ীর সপ্তি আশ্চকিবর একমট।668  

সিিপ্রেম “দ্বকলদ্ানী”রা িযাদ্বিললন িসিাস শুরু কলর। আরও িলা হয় নি, সিিপ্রেম নূহ 

 িযাদ্বিললন িসিাস শুরু কলরন। بابِل (িযাদ্বিলন) শব্দদ্বির িযাপালর আোহ তা‘য়ালা 

িললনঃ  

ََّما هَاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يَُعل َماِن ِمْن أَحَ  بَابِلَ َوَما أُنِزَل َعلَى الَْملََكْيِن بِ } د  َحتَّى  يَقُوََّل إِن

 {نَْحُن فِْتنَة  فَََل تَْكفُرْ 

“র্াকর্ল শহকর হারুত ও িারুত দই থফকরশতার প্রমত িা অর্তীর্ব হকয়মেল, তা মশক্ষা মেত। 

তারা উভয়ই একো না র্কল কাউকক মশক্ষা মেত না থি, আিরা পরীক্ষার কনয; কাককই 

তুমি কাকফর হকয়া না”।669   

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০১ (এক) িার উলেখ আলে।670  

 

৩০.  ت   جالـــو 

 ممنوع من الصرف এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (জালূত) جالْوت

কারও কারও মলত, جالْوت শব্দদ্বি আরদ্বি, িা جاَل، يَجوُل، َجْوَّلً، َجَوَّلنًا( الَجَوَّلن(  শব্দ নেলক 

দ্বনগিত। )و( الواو ও )التاء )ت অির দু’দ্বি مبالغة –এর জনয িযিহৃত হয়। দ্বকন্তু “সামীন 

হালিী” শব্দদ্বি অনারদ্বি দ্বহলসলিই প্রাযানয দ্বদ্লয়লেন।671 جالْوت (জালূত) পদ্বিত্র্ কুরআ’নন 

উলেদ্বখত এক কালের িাদ্শার নাম। শব্দদ্বির িযাপালর আোহ তা‘য়ালা িললনঃ  

ا بََرُزوا لِ } َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَيْنَا َصْبًرا َوثَب ْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى  َجالُوتَ َولَمَّ

 {اْلقَْوِم الَْكافِِرينَ 

                                                             
668 WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,   

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%

AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8  
669 আল কুরআ’ন, ০২: ১০২  

670 আল করুআ’ন, ০২: ১০২  

671 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ৮০  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8
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“আর িখন তালূত ও তার থসনার্ামহনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন র্লল, থহ আিাকের 

পালনকতবা, আিাকের িকন শধিবয সৃমষ্ট ককর োও এর্ং আিাকেরকক েৃঢ়পে রাখ আর 

আিাকের সাহািয কর থস কাকফর কামতর মর্রুকি”।672   

শব্দদ্বি কুরআ’নন ০৩ (দ্বতন) িার উলেখ আলে।673  

 

৩১.  ـــون ع  ف ر   

ممنوع من  এই দু’দ্বি কারলণ শব্দদ্বি ُعجَمة ও عالَم অনারদ্বি শব্দ। (দ্বের‘আউন) فِْرَعون

 শব্দ নেলক দ্বনগিত। তলি শব্দদ্বি الفَْرع কারও কারও মলত, শব্দদ্বি আরদ্বি এিং الصرف

অনারদ্বি হিার মতিাই প্রদ্বণযানলিাগয।674   

 নকান িযাদ্বক্তর নাম নয়। কারণ নকান িযাদ্বক্ত এই নালম নামকরণ কলর (দ্বের‘আউন) فِْرَعون

না। িংশ, জাদ্বত িা নগাষ্ঠীর নাম। এিা মূলত িনী ইসরাঈললর সময় দ্বমশলর প্রলতযক 

শাসকলগাষ্ঠীলক এই উপাদ্বয নদ্য়া হলতা। িতিমালন দ্বের‘আউলনর ককুলমির সালে সামঞ্জসয 

সকল কুকমিকারীলক দ্বের‘আউন িলা হয়। তোনীিন মক্বর্তীকের ভাষায় فِْرَعون শকব্দর 

অেব, البَْيت العظيم র্ড় ঘর।675 فِْرَعون (দ্বের‘আউন) শব্দদ্বি উলেখ কলর আোহ তা‘য়ালা 

িললনঃ  

 {تَنظُُرونَ  َوأَنتُمْ  فِْرَعْونَ  آلَ  َوأَْغَرْقنَا فَأَنَجْينَاُكمْ  الْبَْحرَ  بُِكمُ  فََرْقنَا َوإِذْ }

“আর িখন আমি থতািাকের কনয সাগরকক মদ্বখমন্ডত ককরমে,  অতেঃপর থতািাকেরকক 

র্াাঁমচকয় মেকয়মে এর্ং ডুমর্কয় মেকয়মে থফর‘আউকনর থলাকমেগকক অেচ থতািরা 

থেখমেকল”।676  

শব্দদ্বি কুরআ’নন ৭৪ (চুয়ািুর) িার উলেখ আলে।677  

                                                             
672 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫০  

673 আল করুআ’ন, ০২: ২৪৯,২৫০,২৫১  

674 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১১৫  

675 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ. ১১৬  

676 আল করুআ’ন, ০২: ৫০ 

677 আল কুরআ’ন, ০২: ৪৯,৫০; ০৩: ১১; ০৭: ১০৩,১০৪,১০৯,১১৩,১২৩,১২৭,১৩০,১৩৭,১৪১; 

০৮: ৫২, ৫৪,৫৪; ১০: ৭৫,৭৯,৮৩,৮৩,৮৮,৯০; ১১: ৯৭,৯৭,৯৭; ১৪: ০৬; ১৭: ১০১,১০২; ২০: ২৪, 

৪৩, ৬০, ৭৮, ৭৯; ২৩: ৪৬; ২৬: ১১,১৬,২৩,৪১,৪৪,৫৩; ২৭: ১২; 

২৮: ০৩,০৪,০৬,০৮,০৮,০৯,৩২,৩৮; ২৯: ৩৯; ৩৮:  ১২; ৪০: ২৪,২৬,২৮,২৯,৩৬,৩৭,৩৭,৪৫,৪৬; 
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  .৩২ســـــي َّـاط َّر َّـق َّ

 শলব্দর িহুিচন। শব্দদ্বি মূলত অনারদ্বি ।678 অেি, কাগজ। আরদ্বিলত قرطاس শব্দদ্বি قراطيس

 এিন পুমস্তকা িাকত মলখা হয়”। আল্লাহ“ الصحيفة يكتب فيهاিললত িুোয় নি, 679 قرطاس

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َ  قََدُروا َوَما} ُ  أَنَزلَ  َما قَالُوا إِذْ  قَْدِرهِ  َحقَّ  ّللاَّ ن بََشر   َعلَى   ّللاَّ  أَنَزلَ  َمنْ  قُلْ ۗ   َشْيء   م 

 َوتُْخفُونَ  تُْبُدونَهَا قََراِطيسَ  تَْجَعلُونَهُ ۗ   ل لنَّاسِ  َوهًُدى نُوًرا ُموَسى   بِهِ  َجاءَ  الَِّذي اْلِكتَابَ 

ا َوُعل ْمتُمۗ   َكثِيًرا ُ  قُلِ ۗ   آبَاُؤُكمْ  َوََّل  أَنتُمْ  تَْعلَُموا لَمْ  مَّ  {يَلَْعبُونَ  َخْوِضِهمْ  فِي َذْرهُمْ  ثُمَّ ۗ   ّللاَّ

“আর তারা আোহ’নক তাাঁর িোেি মিিাদ্া নদ্য়দ্বন, িখন তারা িললঃ ‘আোহ নকান মানুলষর 

উপর দ্বকেুই নাদ্বিল কলরনদ্বন’। িলুনঃ ‘নক নাদ্বিল কলরলে মূসার আনীত দ্বকতাি িা মানুলষর 

জনয আললা ও নহদ্ায়াতস্বরূপ, িা নতামরা দ্বিদ্বভন্ন পৃষ্ঠায় দ্বলদ্বপিদ্ধ কলর দ্বকেু প্রকাশ কর ও 

অলনকাংশ নগাপন রাখ এিং িা নতামালদ্র দ্বপতৃপুরুষগণ ও নতামরা জানলত না তাও 

নতামালদ্রলক দ্বশিা নদ্য়া হলয়দ্বেল?’ িলুনঃ ‘আোহ-ই’; অতঃপর তালদ্রলক তালদ্র 

অিাদ্বচত সমাললাচনার উপর নেলড় দ্বদ্ন, তারা নখলা করলত োকুক”।680  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।681   

 

  .৩৩اةـــــج َّز َّـم َّ

ইিাি ওয়ামসতী’র িকত, مزجاة শব্দদ্বি অনারদ্বি । অেি, অল্প।682 আলরা িলা হয়, শব্দদ্বি 

দ্বকিতীলদ্র িযিহৃত শব্দ।683 আরদ্বিলতও مزجاة শব্দদ্বি অল্প অলেিই িযিহৃত হয়। আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             

৪৩: ৪৬,৫১; ৪৪: ১৭,৩১; ৫০: ১৩; ৫১: ৩৮; ৫৪: ৪১; ৬৬:  ১১,১১; ৬৯: ০৯; ৭৩: ১৫,১৬; ৭৯: ১৭; 

৮৫: ১৮; ৮৯: ১০  

678 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুক্ত,  পৃ.  ২৯৬   

679 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৭২৭  
680 আল করুআ’ন, ০৬: ৯১     
681 আল কুরআ’ন, ০৬: ৯১    

682 কালাল উেীন আসসুয়ূতী,  প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯৭ 

683 কালাল উেীন আসসুয়ূতী,  প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯৭   
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ا} نَا اْلَعِزيزُ  أَيُّهَا يَا قَالُوا َعلَْيهِ  َدَخلُوا فَلَمَّ رُّ  َوأَْهلَنَا َمسَّ ْزَجاة   بِبَِضاَعة   َوِجْئنَا الضُّ  ْلَكْيلَ ا لَنَا فَأَْوفِ  مُّ

َ  إِنَّ  ۗ    َعلَْينَا َوتََصدَّقْ  قِينَ  يَْجِزي ّللاَّ  {اْلُمتََصد 

“অতঃপর তারা িখন ইউসূলের কালে উপদ্বস্থত হললা তখন তারা িললঃ ‘নহ ‘আিীি ! 

আমরা ও আমালদ্র পদ্বরিার-পদ্বরজন দ্বিপন্ন হলয় পলড়দ্বে এিং আমরা তুি পুাঁদ্বজ দ্বনলয় 

এলসদ্বে; আপদ্বন আমালদ্র রসদ্ পূণি মাত্র্ায় দ্বদ্ন এিং আমালদ্র প্রদ্বত অনুগ্রহ করুন; 

দ্বনশ্চয়ই আোহ অনুগ্রহকারীলদ্র পুরস্কৃত কলরন’”।684  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।685  

 

  .৩৪الـــــي َّب َّـس َّل َّـس َّ

ইমাম জাওয়াদ্বলক্বী’র মলত, سلسبيال শব্দদ্বি অনারদ্বি ।686 سلسبيل হললা,  الشراب السهل

 ;নিলহশলতর প্রিাহমান েরনা ও তার পাদ্বন,  ািা পাদ্বন‘ المرور في الحلق لعذوبته، والخمر687

শরাি’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {َسْلَسبِيًَل  تَُسمَّى   فِيهَا َعْينًا}

“এদ্বি জান্নালতর একদ্বি েণিা িা সালসািীল নালম অদ্বভদ্বহত”।688  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।689  

 

  .৩৫نـــــي َّـج َّس َّ

আিু হাদ্বতম’র মলত, سّجين শব্দদ্বি অনারদ্বি  শব্দ।690  অেি, কলয়দ্খানা, তীব্র। سّجين শব্দদ্বি 

 অেি, দ্বচরস্থায়ী سّجين এর অেি, সঙ্কীণি জায়গায় িন্দী করা।691 আর– سجن নেলক গৃহীত। سجن

                                                             
684 আল কুরআ’ন, ১২: ৮৮    
685 আল কুরআ’ন, ১২: ৮৮   

686 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ.  ১৩  

687 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৪৪২  
688 আল কুরআ’ন, ৭৬: ১৮    
689 আল কুরআ’ন, ৭৬: ১৮   

690 আরু্ হামতি আহিাে মর্ন হািোন আর রািী, প্রাগুি, পৃ.  ১৪০  

691 আরু্ল মফো ইিািুেীন ইসিাঈল ইর্নু ‘উির ইর্নু কাসীর আে মেিাশক্বী, তাফসীরুল কুরআ’মনল 

‘আিীি, (কায়করা, োরুল হােীস, ২০০৫ খ্রী. , খ. ০৮, পৃ. ৩১৮; আল করুআ’ন, ৮৩:০৭  
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কলয়দ্। {মুয়াসসার} এদ্বি শয়তান ও কালেরলদ্র সমস্ত ‘আমললর দ্বকতাি। অেিা ০৭ 

(সাত) িমীলনর সিিদ্বনলে অিদ্বস্থত একদ্বি স্থান, িা শয়তান ও তার বসনয-সামন্তলদ্র স্থান।692 

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ارِ  ِكتَابَ  إِنَّ  َكَلَّ } ين   لَفِي اْلفُجَّ  {ِسج 

“কখনও নয়, দ্বনদ্বশ্চতভালিই পাপীলদ্র আমলনামা কলয়দ্খানার দ্েতলর রলয়লে”।693  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।694  

 

  .৩৬رـــــقـس َّ

জাওয়াদ্বলক্বী’র মলত, سقر শব্দদ্বি অনারদ্বি ।695 অেি, নদ্ািলখর আগুন, নদ্ািখ। এদ্বি 

জাহান্নালমর একদ্বি নামও িলি। আল্লাহ রাব্বলু ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {َسقَرَ  َمسَّ  ُذوقُوا ُوُجوِهِهمْ  َعلَى   النَّارِ  فِي يُْسَحبُونَ  يَْومَ }

“নিদ্বদ্ন তালদ্রলক উপুড় কলর আগুলনর মলযয নিলন নহচাঁলড় দ্বনলয় িাওয়া হলি,  নসদ্বদ্ন 

তালদ্রলক িলা হলি,  এখন জাহান্নালমর স্পলশির স্বাদ্ আস্বাদ্ন কলরা”।696  

শব্দমট কুরআ’থন ০৪ (চার  র্ার উকল্লখ আকে।697  

 

َّ  

                                                             
692 কালাল উেীন আল িাহাল্লী ও কালাল উেীন আস সুয়ূতী, তাফসীরুল কালালাইন, (নর্রুত, িাকতার্াহ 

লুর্নান নামশরুন, ২০০৩ খ্রী. , পৃ. ৫৮৮; আল করুআ’ন, ৮৩:০৭  

693 আল কুরআ’ন, ৮৩:০৭    
694 আল কুরআ’ন, ৮৩:০৭,০৭   

695 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯৪; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ৯৯  

696 আল কুরআ’ন, ৫৪:৪৮    
697 আল কুরআ’ন, ৫৪:৪৮; ৭৪:২৬,২৭,৪২      
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  .৩৭سو َّـــــج َّم َّ

জাওয়াদ্বলক্বী’র মলত, مجوس শব্দদ্বি অনারদ্বি ।698 মু‘জামুল ওয়াজীি গ্রন্থকালরর মলত 

 এমন সম্প্রদ্ায় িারা সূিি, চন্দ্র ও“ قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنارহললা, 699 مجوس

অদ্বগ্ন পূজা কলর”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ابِئِينَ  هَاُدوا َوالَِّذينَ  آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ } َ  إِنَّ  أَْشَرُكوا َوالَِّذينَ  الَْمُجوسَ وَ  َوالنََّصاَرى   َوالصَّ  ّللاَّ

َ  إِنَّ ۗۚ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  بَيْنَهُمْ  يَْفِصلُ   {َشِهيد   َشْيء   ُكل   َعلَى   ّللاَّ

“দ্বনশ্চয়ই িারা ঈমান এলনলে এিং িারা ইয়াহুদ্ী হলয়লে, িারা সালিয়ী, নাসারা ও 

অদ্বগ্নপূজক এিং িারা দ্বশকি কলরলে নকয়ামলতর দ্বদ্ন আোহ তালদ্র মলযয েয়সালা কলর 

দ্বদ্লিন। দ্বনশ্চয়ই আোহ সিদ্বকেুর সমযক প্রতযিকারী”।700  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।701 

 

  .৩৮قر َّـــــتب َّإس َّ

ইিলন হালতম দ্াহহাক নেলক িণিনা কলরন নি, অনারদ্বি ভাষায় إستبرق শব্দদ্বির অেি, 

চাকদ্বচকযময় নমািা নরশদ্বম কাপড়।702 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ئَِك لَهُْم َجنَّاُت } َعْدن  تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم اْْلَنْهَاُر يَُحلَّْوَن فِيهَا ِمْن أََساِوَر ِمن َذهَب  أُولَ 

ن ُسنُدس  وَ  تَِّكئِيَن فِيهَا َعلَى اْْلََرائِِك ۚ نِْعَم الثََّواُب  إِْستَبَْرق  َويَلْبَُسوَن ثِيَابًا ُخْضًرا م  مُّ

 {َوَحُسنَْت ُمْرتَفَقًا

“তারাই এরা, িালদ্র জনয আলে স্থায়ী জান্নাত িার পাদ্লদ্লশ নদ্ীসমূহ প্রিাদ্বহত, নসখালন 

তালদ্রলক স্বররণ কংকলন অলংকৃত করা হলি, তারা পরলি সূক্ষ্ম ও পুরু নরশলমর সিজু 

                                                             
698 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯৭; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৫২   

699 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৮৫৫  
700 আল করুআ’ন, ২২: ১৭    
701 আল কুরআ’ন, ২২: ১৭  

702 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯১         
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িস্ত্র, আর তারা নসখালন োকলি নহলান দ্বদ্লয় সুসদ্বজ্জত আসলন; কত সুন্দর পরুস্কার ও 

উিম দ্বিশ্রামস্থল !”703  

ইমাম জাওয়াদ্বলক্বীর মলত, إستبرق শব্দদ্বি োরদ্বস ভাষা নেলক আগত। এর মূল শব্দ হললা 

 704 إْسَتْرَوْه ইিনু দুরাইলদ্র মলত, মূল শব্দ হললা ِاْسَتْفَرْه

শব্দমট কুরআ’থন ০৪ (চার  র্ার উকল্লখ আকে।705   

 

  .৩৯مو َّر َّـــــال

  শব্দদ্বি অনারদ্বি। এিা মানি জাদ্বতর একদ্বি িংলশর নাম। আরিরা আলগ এই অনারদ্বি الروم

শব্দদ্বি িযিহার করত।706 ‘ঈসু মর্ন ইসহাক মর্ন ইর্রাহীি’র র্ংশধরকেরকক থরাি র্া থরািান 

র্লা হয়। িারা র্নী ইসরাঈলকের চাচাকতা ভাইকের থগাষ্ঠী।707 র্স্তুত আরর্কের ভাষায় 

থরাি র্লকত দ’মট সম্প্রোয় থেকক উমিত একমট মর্রাট কামতকক র্ুঝায়। একমেকক গ্রীক, 

িাভ সম্প্রোয়ভুি থরািান, অপরমেকক লামতন ভাষাভাষী ইতামলয়ান থরািান।708  আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ومُ  ُغلِبَتِ }  {الرُّ

“নরামানরা পরাদ্বজত হলয়লে”।709  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।710  

 

 

                                                             
703 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১  

704 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ.  ১৪  
705 আল করুআ’ন, ১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৫৫: ৫৪; ৭৬: ২১   

706 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ.  ৮৪ 

707 আরু্ল মফো ইিািুেীন ইসিাঈল ইর্নু ‘উির ইর্নু কাসীর আে মেিাশক্বী, প্রাগুি, খ. ০৬, পৃ. ৩১৮; 

আল করুআ’ন, ৩০:০২   
708 িুহাম্মাে তাকহর মর্ন ‘আশুর, তাফসীর আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর, (মতউনুস, োরুত মতউনুমসয়যাহ, 

১৯৮৪ খ্রী. , খ. ২১, পৃ. ৪২, আল করুআ’ন, ৩০:০২ 
709 আল করুআ’ন, ৩০:০২    

710 আল কুরআ’ন, ৩০:০২    
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  .৪০انـــــج َّر َّم َّ

ভাষাদ্বিদ্লদ্র মলত, مرجان শব্দদ্বি অনারদ্বি ।711 অেি, প্রিাল। এিা মূলযিান মদ্বণমুক্তা। িা 

িৃলির নযায় শাখাময়। এই প্রিাল সমূদ্র নেলক নির হয়, দ্বম া পাদ্বন নেলক নয়।712 ‘আব্দুোহ 

নেলক িদ্বণিত নি, مرجان হললা 713الخرز األحمر ‘লাল রকঙর থোট োনা’। আল্লাহ রাব্বুল 

‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {اْلَمْرَجانُ وَ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنهَُما يَْخُرجُ }

“এই উভয় সমুদ্র নেলক উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রিাল”।714  

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।715   

 

   .৪১ةد َّر َّو َّ  

 শব্দদ্বি অনারদ্বি ।716 অেি, নগালাপ েুল, রদ্বক্তম িণি।717 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন وردة

র্কলনেঃ  

َماءُ  انَشقَّتِ  فَإَِذا}  {َكالد هَانِ  َوْرَدةً  فََكانَتْ  السَّ

“নিদ্বদ্ন আকাশ দ্বিদ্ীণি হলি নসদ্বদ্ন তা রদ্বক্তম নগালালপর মলতা লাল চামড়ার রূপ যারণ 

করলি”।718   

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।719   

                                                             
711 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯৭; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৫৫  

712 করুআ’নুল কারীি (র্াংলা অনুর্াে ও সংমক্ষপ্ত তাফসীর , প্রাগুি, খ. ০২, পৃ. ২৫৩০ 
713 আরু্ল মফো ইিািুেীন ইসিাঈল ইর্নু ‘উির ইর্নু কাসীর আে মেিাশক্বী, প্রাগুি, খ. ০৭, পৃ. ৪৯৮; 

আল করুআ’ন, ৫৫:২২   
714 আল করুআ’ন, ৫৫: ২২    
715 আল করুআ’ন, ৫৫: ২২,৫৮   
716 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  পৃ.  ২৯৮; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৬২   

717 আল করুআ’থনর অমভধান, প্রাগুি, পৃ. ৪৭৭  
718 আল করুআ’ন, ৫৫: ৩৭    
719 আল করুআ’ন, ৫৫: ৩৭   
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  .৪২دو َّـــــه َّ

 শব্দদ্বি িারা ইয়াহুদ্ী’নক িুোয়।720 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন هود শব্দদ্বি অনারদ্বি । هود

র্কলনেঃ  

 بُْرهَانَُكمْ  هَاتُوا قُلْ ۗ   أََمانِيُّهُمْ  تِلْكَ ۗ   نََصاَرى   أَوْ  هُوًدا َكانَ  َمن إَِّلَّ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلَ  لَن َوقَالُوا}

 {َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن

“আর তারা িলল,  ‘ইয়াহুদ্ী অেিা নাসারা হওয়া োড়া নকউ কখলনা জান্নালত প্রলিশ করলি 

না’। এিা তালদ্র দ্বমেযা আশা। িলুন, ‘িদ্বদ্ নতামরা সতযিাদ্ী হও তলি নতামালদ্র প্রমাণ 

নপশ কর’”।721  

শব্দমট কুরআ’থন ১০ (েশ  র্ার উকল্লখ আকে।722  

 

  .৪৩لي َّائ َّر َّـــــإس َّ

 শব্দদ্বয় নেলক سرأل িা سرل শব্দদ্বি إسرائيل ,শব্দদ্বি অনারদ্বি শব্দ। িলা হয় নি إسرائيل

উৎপদ্বি। দ্বকন্তু তা িাদ্বতল িলল গণয করা হয়।723 إسرائيل (ইসরাঈল) হিরত ইয়া‘ক্বিু  

–এর অপর নাম। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

َم } َل التَّْوَراةُ   قُْل إِْسَرائِيُل ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحَل ً ل بَنِي إِْسَرائِيَل إَِّلَّ َما َحرَّ َعلَى  نَْفِسِه ِمن قَبِْل أَن تُنَزَّ

 {فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوهَا إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

“তাওরাত নাদ্বিল হিার আলগ ইসরাঈল তার দ্বনলজর উপর িা হারাম কলরদ্বেল তা োড়া 

িনী ইসরাঈললর জনয িািতীয় খাদ্যই হালাল দ্বেল। িলুনঃ ‘িদ্বদ্ নতামরা সতযিাদ্ী হও 

তলি তাওরাত আন এিং তা পা  কর’”।724  

শব্দমট কুরআ’থন ৪৩ (কততামল্লশ  র্ার উকল্লখ আকে।725  

                                                             
720 কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯৮; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৬৫    

721 আল করুআ’ন, ০২: ১১১  
722 আল করুআ’ন, ০২: ১১১, ১৩৫, ১৪০;  ০৭: ৬৫;  ১১: ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯;  ২৬: ১২৪  

723 সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ.  ৬৩   

724 আল কুরআ’ন, ০৩:৯৩    
725 আল করুআ’ন, ০২:৪০,৪৮,৮৩,১২২,২১১,২৪৬; ০৩:৪৯,৯৩,৯৩; ০৫:১২,৩২,৭০,৭২,৭৮,১১০; 

০৭:১০৫,১৩৪,১৩৭,১৩৮; ১০:৯০,৯০,৯৩; ১৭:০২,০৪,১০১,১০৪; ১৯:৫৮; ২০:৪৭,৮০,৯৪; 

২৬:১৭,২২,৫৯,১৯৭; ২৭:৭৬; ৩২:২৩; ৪০:৫৩; ৪৩:৫৯; ৪৪:৩০; ৪৫:১৬; ৪৬:১০; ৬১:০৬,১৪     
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  .৪৪ســـــي َّل َّإب َّ

 শব্দদ্বি দ্বনলয় ‘আললম সমাজ এিং ভাষাদ্বিদ্লদ্র মালে মতপােিকয আলে। দ্বকেু সংখযক إبليس

‘আললমলদ্র মলত, إبليس শব্দদ্বি إفعيل –এর ওজলন اإلبالس শব্দ নেলক দ্বনগিত। িার অেি, 

কলযাণ নেলক দূ্লর োকা, আোহ’র রহমত নেলক দ্বনরাশ হওয়া। অপরপলি অদ্বযকাংশ 

‘আললম ও ভাষাদ্বিদ্লদ্র মলত, শব্দদ্বি অনারদ্বি । তােসীলর তািারীলত উলেখ আলে নি, 

 শব্দদ্বি িদ্বদ্ নাম হলয় োলক তাহলল আরিলদ্র“ إذ كان اسما ال نظيرا له من أسماء العرب

মালে এ যরলণর নালমর নকান দৃ্ষ্টান্ত ননই”।726 ইমাম ইিলন হাজার িললনঃ িদ্বদ্ শব্দদ্বি 

আরদ্বি শব্দ নেলক দ্বনগিত হলতা তাহলল আোহ’র রহমত নেলক দ্বিতাদ্বরত ও আোহ’র লা‘নত 

প্রাপ্ত হিার পর কখনও কখনও এ নালম নামকরণ করা হলতা।727 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন 

র্কলনেঃ  

  {أَبَى  َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ إِْبلِيَس َوإِْذ قُْلنَا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إَِّلَّ }

“আর স্মরণ করুন, িখন আমরা নেলরশতালদ্র িললাম, আদ্মলক নসজদ্া কর, তখন 

ইিদ্বলস োড়া সকললই দ্বসজদ্া করল; নস অস্বীকার করল ও অহংকার করল। আর নস 

কালেরলদ্র অন্তভুিক্ত হললা”।728  

শব্দমট কুরআ’থন ১১ (এগার  র্ার উকল্লখ আকে।729  

 

  .৪৫لـــــي َّج َّإن َّ

“ইদ্বঞ্জল” মহান আোহ তা‘য়ালা’র পি নেলক ‘ঈসা  -এর উপর নাদ্বিলকতৃ একদ্বি 

আসমানী দ্বকতাি। আস সামীনুল হালিী إنجيل শলব্দর মতদ্বিলরাযপূণি উৎসগুললা উলেখ 

কলর িললন নি, শব্দদ্বির উৎসগুললা হললা النَّْجل ، النََّجل ، التناجل তলি এ কো প্রযানয পায় 

নি, إنجيل শব্দদ্বির আরদ্বি ও অনারদ্বি  শলব্দর মূল শলব্দর মালে নকান সম্পকি ননই। ইমাম 

জামাখশারীও التوراة ، اإلنجيل শব্দিয় আরদ্বি ভাষায় িযিহৃত দ্বিলদ্শী শব্দ িলল মন্তিয িযক্ত 

                                                             
726 আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত তার্ারী,  প্রাগুি, খ. ০১, পৃ. ২৬৫, আল কুরআ’ন, ০২:৩৪ 

727 হাকফক আহিাে মর্ন ‘আলী মর্ন আল হািার আল ‘আসক্বালানী, ফাতহুল র্ারী মর্ শারমহ সাহীমহল 

রু্খারী, (কায়করা, োরুল হােীস, ২০০৪ খ্রী.   

728 আল কুরআ’ন, ০২:৩৪  

729 আল করুআ’ন, ০২:৩৪; ০৭:১১; ১৫:৩১,৩২; ১৭:৬১; ১৮:৫০; ২০:১১৬; ২৬:৯৫; ৩৪:২০; ৩৮: 

৭৪,৭৫  
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কলরন। ইমাম হাসান إنجيل শব্দদ্বিলক উচ্চারণ করলতন। িালত প্রমাদ্বণত হয় নি, শব্দদ্বি 

অনারদ্বি । কারণ এই ওজলন আরদ্বিলত নকান শব্দ উচ্চাদ্বরত হয় না। মুহাম্মাদ্ আত তালহর 

দ্বিন ‘আশুর إنجيل শলব্দর উৎস সম্পলকি িললন, إنجيل শব্দদ্বি নরামান িা গ্রীক ভাষা নেলক 

এলসলে। এর মূল হললা إثانجيليوم অেি, উিম, ভাল। পরিতিীলত আরিগণ এলত দ্বনদ্বদ্িষ্টকরণ 

অির প্রলিশ কদ্বরলয় িযিহার করা শুরু করল।730 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

قًا ل َما بَيَْن يََدْيِه َوأَنَزَل } َل َعلَْيَك الِْكتَاَب بِاْلَحق  ُمَصد  نِجيلَ التَّْوَراةَ وَ نَزَّ  {اْْلِ

“দ্বতদ্বন সতযসহ আপনার প্রদ্বত দ্বকতাি নাদ্বিল কলরলেন, পূলিি িা এলসলে তার সততা 

প্রদ্বতপন্নকারীরূলপ। আর দ্বতদ্বন নাদ্বিল কলরদ্বেললন তাওরাত ও ইঞ্জীল”।731  

শব্দমট কুরআ’থন ১২ (র্ার  র্ার উকল্লখ আকে।732  

 

  .৪৬رآز َّ

 ইিরাহীম  –এর দ্বপতার নাম দ্বকন্তু (আির) آزر ,শব্দদ্বি অনারদ্বি। কদ্বেত আলে নি آزر

দ্বকেু সংখযক ‘আললমলদ্র মলত, এিা ইিরাহীম  -এর দ্বপতা িা মূদ্বতির নাম না।733 আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

بِين  أَتَتَِّخُذ أَْصنَاًما آلِهَةً   إِن ي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضََلل  آَزَر َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه }  {مُّ

“আর স্মরণ করুন, িখন ইিরাহীম তাাঁর দ্বপতা আিরলক িললদ্বেললনঃ ‘আপদ্বন দ্বক মূদ্বতিলক 

ইলাহ রূলপ গ্রহণ কলরন? আদ্বম নতা আপনালক ও আপনার সম্প্রদ্ায়লক স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মলযয 

নদ্খদ্বে”।734    

মু‘তামার দ্বিন সালমান নেলক িদ্বণিত, آزر শব্দদ্বি ইিরাহীম  -এর দ্বপতার জনয কদ্ব ন 

শব্দ দ্বেল। অলনলক িললনঃ এিা তালদ্র ভাষায় অেি, নহ ভুলকারী!735 ইমাম জাওয়াদ্বলক্বী 

                                                             
730 সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি, পৃ.  ১৭৯   

731 আল কুরআ’ন, ০৩: ০৩     

732 আল করুআ’ন, ০৩: ০৩,৪৮,৬৫; ০৫:৪৬,৪৭,৬৬,৬৮,১১০; ০৭:১৫৭; ০৯:১১১; ৪৮:২৯; ৫৭:৩৭    

733 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ১৩;  

আল করুআ’ন, ২৫:৩৮, পৃ. ১৩; কালাল উেীন আস সুয়ূতী,  প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯০          

734 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৪    

735 ‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি, প্রাগুি, আল কুরআ’ন, ২৫:৩৮, ০৬: ৭৪  
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তাাঁর গ্রলন্থ উলেখ কলরন নি, آزر ইিরাহীম  –এর চাচার নাম এিং তাাঁর িািার নাম 

 শলব্দর অেি آزر । আিার কালরা কালরা মলত, তখনকার নলাকজলনর ভাষায়(তারাহ) تاَرح

 দ্বনন্দা করা’।736‘ َذّم

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।737  

 

س َّ   .৪৭الر 

  কূপ”।739 আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ“ المعِدن، البئرশব্দদ্বি অনারদ্বি। অেি, 738 الرّس

س   َوأَْصَحابَ  َوثَُمودَ  َوَعاًدا} لِكَ  بَْينَ  َوقُُرونًا الرَّ  {َكثِيًرا َذ 

“এভালি ‘আদ্ ও সামূদ্ ও রা’স-এর অদ্বযিাসীলক এিং মােখালনর শতাব্দীগুললার িহু 

নলাকলক ধ্বংস কলরদ্বেলাম”।740    

শব্দমট কুরআ’থন ০২ (দই  র্ার উকল্লখ আকে।741  
 

আরও মকেু শব্দ আকে থিগুকলাকক মর্মভন্ন ‘আকলিগর্ অনারমর্ শব্দ র্কল আখযাময়ত 

ককরকেন। শব্দগুকলা হকলােঃ  

 عزير، التوراة، الجودي، الزبور، السامري، سواع، الطور، نسر، النصارى، ود ، إَِرمَ  742

  

                                                             
736 আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি, পৃ. ২১  

737 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৪   

738 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  পৃ. ৩৪৩  

739 িাহিুে মর্ন হািকাহ আল কারিানী, প্রাগুি, আল করুআ’ন, ২৫:৩৮, পৃ.  ৮১৬; কালাল উেীন আস 

সুয়ূতী,  প্রাগুি,  প.ৃ  ২৯৩  

740 আল কুরআ’ন, ২৫:৩৮    

741 আল কুরআ’ন, ২৫:৩৮; ৫০:১২   

742 ড. সালাহ ‘আবু্দল ফািাহ আল খাকলেী, প্রাগুি; আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

আল মখের আল কাওয়ামলক্বী, প্রাগুি; আল রাকগর্ আল ইসফাহানী, প্রাগুি; িাকদেীন িুহাম্মাে মর্ন 

ইয়া‘ক্বুর্ আল মফরুিার্ােী, প্রাগুি   
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ইয়াহুেীকের র্যর্হৃত শব্দ 

 

ইয়াহুেীকের র্যর্হৃত মর্কশষ মকে ুশব্দ িা করুআ’থন কারীকি উকল্লমখত হয়। থসই শব্দগুললা 

দ্বনলে উলেখ কলর দ্বিলেষণ করা হললাঃ   

   َراِعـنَــــا، َدَرْســــتَ ، لِْيـنَــــة

 

ـــة   .০১ل ي ـنـ 

ইয়াসলরলির ইয়াহুদ্ীলদ্র িযিহৃত لينة শব্দদ্বির অেি, নখজুর গাে, নখজুর।743 দ্বকন্তু আরদ্বিলত 

 নখজুর গাে, নখজুর গালের নরম কাি”745। আল্লাহ“ كّل أنواع النخلিললত িুোয় 744 لينة

রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

ن قَطَْعتُم َما} ِ  فَبِإِْذنِ  أُُصولِهَا َعلَى   قَائَِمةً  تََرْكتُُموهَا أَوْ  ل ينَة   م   {نَ اْلفَاِسقِي َولِيُْخِزيَ  ّللاَّ

“নতামরা নি নখজুর গােগুললা নকলিে এিং নিগুললালক কালির উপর দ্বস্থত নরলখ দ্বদ্লয়ে, 

তা নতা আোহ’রই অনুমদ্বতক্রলম এিং এ জলনয নি, আোহ োদ্বসকলদ্রলক লাদ্বঞ্ছত 

করলিন”।746  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।747  

 

ــــت َّ س  ر    .০২د 

 َدَرْستَ   শব্দদ্বি ইয়াহুদ্ীলদ্র ভাষায় িযিহৃত। এলদ্র ভাষায় অেি, পড়া।748 আরদ্বিলত َدَرْستَ  

িললত িুোয় 749قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه “পড়া”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

                                                             
743 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৭    

744 ড. শাউক্বী োইফ,  প্রাগুি,  প.ৃ ৮৫০; আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ৫৭০  
745 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ৩৮৭  
746 আল কুরআ’ন, ৫৯: ০৫   

747 আল কুরআ’ন, ৫৯: ০৫    

748 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯২     

749 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২২৫  
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لِكَ } فُ  َوَكَذ   {يَْعلَُمونَ  لِقَْوم   َولِنُبَي نَهُ  َدَرْستَ  َولِيَقُولُوا اآْليَاتِ  نَُصر 

“আর এভালিই আমরা নানাভালি আয়াতসমূহ দ্বিিতৃ কদ্বর এিং িালত তারা িলল, ‘আপদ্বন 

পলড় দ্বনলয়লেন’, আর িালত আমরা এিালক সুস্পষ্টভালি জ্ঞানী সম্প্রদ্ালয়র জনয িণিনা 

কদ্বর”।750  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।751   

 

ـــا ـنـ  اع    .০৩ر 

 শব্দদ্বি ইয়াহুদ্ীরা িযি কলর গাদ্বল দ্বহলসলি িযিহার করত। তালদ্র ভাষায় শব্দদ্বির অনয راعنا

অেি, রাখাল, অদ্বযক গাদ্বলগালাজকারী।752  আরমর্কত راعنا র্লকত র্ুঝায়  من يحفظ الماشية
 রাখাল, আিাকের‘ ويرعاها وكّل من ولي أمرا بالحفظ والسياسة كالملك، واألمير، والحاكم753

মেকক তাকাও, আিাকের মেকক েৃমষ্ট আকষবর্ করমে’754। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্কলনেঃ  

 {يم  أَلِ  َعَذاب   َولِلَْكافِِرينَ ۗ   َواْسَمُعوا انظُْرنَا َوقُولُوا َراِعنَا تَقُولُوا ََّل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا}

“নহ মু’দ্বমনগণ ! নতামরা ‘রা‘এনা’ িললা না, িরং ‘উনিরুনা’ (আমালদ্র দ্বদ্লক তাকান) 

িললা এিং নশান। আর কালেরলদ্র জনয িন্ত্রণাদ্ায়ক শাদ্বস্ত রলয়লে”।755  

শব্দমট কুরআ’থন ০১ (এক  র্ার উকল্লখ আকে।756     

                                                             
750 আল কুরআ’ন, ০৬:১০৫      

751 আল কুরআ’ন, ০৬:১০৫  

752 কালাল উেীন আস সুয়ূতী, প্রাগুি, পৃ.  ২৯৩    

753 আল ি‘ুকািুল ওয়াকীি, প্রাগুি, পৃ. ২৬৯  

754 আল কুরআ’থনর অমভধান,  প্রাগুি,  পৃ. ২৪৮  

755 আল কুরআ’ন, ০২:১০৪      

756 আল কুরআ’ন, ০২:১০৪  
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চতুথথ অধ্যায় 
মর্ষয়র্স্তু পৃষ্ঠা নং 

০১ নং েক   ১৬০   

০২ নং েক   ১৭১   

ভাষামভমিক অঞ্চকলর িানমচত্র  ১৭২   
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িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থন উকল্লমখত অনারমর্ শব্দগুকলা চতূেব অধযাকয় আকলাচনা ককর এই 

অধযাকয় উি শব্দগুকলা েক আকাকর সংকক্ষকপ মলমপর্ি করা হকয়কে।  

০১ নং েককর প্রেি কলাকি ক্রমিক নাম্বার উকল্লখ করা হয়। অতেঃপর ক্রিািকয় অনারমর্ 

শব্দগুকলা উকল্লখ করা হয়। একামধক ভাষায় র্যর্হৃত থকান থকান শব্দ ভাষার নাি অেবসহ 

মনকোি েকক মলমপর্ি করা হয়। থসই সাকে শব্দমট কুরআ’থন কতর্ার থকান সূরার কত নং 

আয়াকত আল্লাহ রাব্বুল ‘আলািীন র্র্বনা ককরকেন তা েকক মলখা হয় এর্ং সরূা ও আয়াত 

নাম্বাকরর তামলকাও উকল্লখ করা হয়।  

২য় েকক এক নককর ভাষাসিূকহর নাি, পৃষ্ঠা নাম্বার এর্ং থকান ভাষার কতমট শব্দ কুরআ’থন 

উকল্লখ আকে তা উকল্লখ করা হয়।  

 

 

০১ নং েকেঃ  

ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

 أَّ/َّا

০১ ـمـــــن ح   الر 
সুমরয়ানী

َّমহব্রু  

পরি 

করুর্ািয়  

০১: ০১,০৩; ০২: ১৬৩; ১৩: ৩০; ১৭: ১১০; 

১৯: ১৮,২৬, 

৪৪,৪৫,৫৮,৬১,৬৯,৭৫,৭৮,৮৫,৮৭,৮৮,৯১,৯২,৯৩,৯৬; 

২০: ০৫,৯০, ১০৮,১০৯; ২১: ২৬, ৩৬, ৪২, ১১২; 

২৫: ২৬, ৫৯,৬০,৬০,৬৩; ২৬: ০৫; ২৭: ৩০; 

৩৬: ১১,১৫,২৩,৫২; ৪১: ০২; ৪৩: ১৭,১৯,২০,৩৩,৩৬, 

৪৫,৮১; ৫০: ৩৩; ৫৫:  ০১; ৫৯: ২২; 

৬৭: ০৩,১৯,২০,২৯; ৭৮: ৩৭,৩৮ 

৫৭  

০২ م   সুমরয়ানী القـي ـــــو 
মর্েযিান, 

মচরঞ্জীর্ 
০২: ২৫৫; ০৩: ০২; ২০: ১১১   ০৩  

০৩ َّ ال ـي ـــــم 

সুমরয়ানী

َّমহব্রু  

মকর্তী  

নেী, 

সিুদ্র  

০৭: ১৩৬; ২০: ৩৯,৩৯,৭৮,৯৭; ২৭: ০৭; 

২৮: ৪০; ৫১: ৪০ 
০৮  

০৪ ا ـــــف ار    সুমরয়ানী أس 

মকতাকর্র 

থর্াঝা,  

মকতার্সিূহ  

৬২: ০৫    ০১  

০৫ د   মহব্রু الي ه ـــــو 
সৎ পকে মফকর 

আসা  
০২:১১৩,১১৩,১২০; ০৫: ১৮,৫১,৬৪,৮২; ০৯: ৩০ ০৮  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

০৬ اه ـــــي م   মহব্রু إب ر 

ইর্রাহীিেঃ 

এককন নর্ীর 

নাি  

০২:১২৪,১২৫,১২৫,১২৬,১২৭,১৩০,১৩২,১৩৩,১৩৫, 

১৩৬,১৪০,২৫৮,২৫৮,২৫৮,২৬০; ০৩: ৩৩,৬৫,৬৭,৬৮, 

৮৪,৯৫,৯৭; ০৪: ৫৪,১২৫,১২৫,১৬৩; ০৬: ৭৪,৭৫,৮৩, 

১৬১; ০৯: ৭০,১১৪, ১১৪; ১১: ৬৯,৭৪,৭৫,৭৬; ১২: ০৬, 

৩৮; ১৪: ৩৫; ১৫: ৫১; ১৬: ১২০,১২৩; ১৯: ৪১,৪৬,৫৮; 

২১: ৫১,৬০, ৬২,৬৯; ২২: ২৬,৪৩,৭৮; ২৬: ৬৯; 

২৯: ১৬, ৩১; ৩৩: ০৭; ৩৭: ৮৩,১০৪,১০৯; ৩৮: ৪৫; 

৪২: ১৩; ৪৩: ২৬; ৫১: ২৪; ৫৩: ৩৭; ৫৭: ২৬; 

৬০: ০৪,০৪; ৮৭: ১৯ 

৬৯  

০৭ اه  أو 
মহব্রু  

হার্শী  

নরি থিকাককর 

থলাক   
০৯:১১৪; ১১: ৭৫ ০২  

০৮ ي ـــــس ر    মহব্রু إد 
ইদ্রীসেঃ এককন 

নর্ীর নাি  
১৯:৫৬; ২১: ৮৫   ০২  

০৯ ب   মহব্রু أي ـــــو 

আইয়ুযর্েঃ 

এককন নর্ীর 

নাি  

০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ২১: ৮৩; ৩৮: ৪১   ০৪  

১০ ـل ـــــد  মহব্রু أخ 
সর্বো 

মর্রাকিান  
০৭: ১৭৬ ০১  

১১ ـــــاق ح    মহব্রু إس 

ইসহাকেঃ 

এককন নর্ীর 

নাি  

০২: ১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; 

১১: ৭১,৭১; ১২: ০৬,৩৮; ১৪: ৩৯; ১৯: ৪৯; ২১: ৭২; 

২৯: ২৭; ৩৭: ১১২,১১৩; ৩৮: ৪৫   

১৭  

১২ ـي ـــــل اع  م   মহব্রু إس 

ইসিা‘ঈলেঃ 

এককন নর্ীর 

নাি  

০২: ১২৫,১২৭,১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; 

০৬: ৮৬; ১৪: ৩৯; ১৯: ৫৪; ২১: ৮৫; ৩৮: ৪৮   
১২  

১৩ أل ـي ـــــم 
মহব্রু  

িাঞ্জী  

িন্ত্রর্াোয়ক 

শামস্ত  

০২: ১০,১০৪,১৭৪,১৭৮; ০৩: ২১,৭৭,৯১,১৭৭,১৮৮; 

০৫: ৩৬,৭৩,৯৪; ০৬: ৭০; ০৭: ৭৩; ০৮: ৩২; 

০৯: ০৩,৩৪, ৬১,৭৯,৯০; ১০: ০৪,৮৮,৯৭; 

১১: ২৬,৪৮,১০২; ১২: ২৫; ১৪: ২২; ১৫: ৫০; 

১৬: ৬৩,১০৪,১১৭; ২২: ২৫; ২৪: ১৯, ৬৩; ২৬: ২০১; 

২৯: ২৩; ৩১: ০৭; ৩৪: ০৫; ৩৬: ১৮; 

৫৮  

১৪ ن ي ـــــو  ار  و  :নর্তাঈ  সাহািযকারী  ০৩:৫২; ০৫ الح  ১১২; ৬১: ১৪   ০৩  

১৫ َّ إل 
নর্তাঈ  চুমি, 

প্রমতশ্রুমত  
০৯:০৮,১০ ০২  

১৬ اب ـــــو  :নর্তাঈ  পানপাত্র, গ্লাস ৪৩ أك  ৭১; ৫৬: ১৮; ৭৬: ১৫; ৮৮: ১৪ ০৪  

১৭ ـــــر ي :নর্তাঈ  আিার ওয়াো ০৩ إص  ৮১ ০১  

১৮ و س د   الف ـــــر 
নর্তাঈ  

থরািান  

কান্নাকতর 

সকর্বাচ্চ একমট 

থের্ীর নাি  

১৮: ১০৭; ২৩: ১১   ০২  

১৯ َّ ـــــي   হার্শী أب ـل ـع 
গ্রাস করা,  

পান করা 
১১: ৪৪    ০১  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

২০ ائ ـــــك :হার্শী  আসনসিূহ ১৮ األر  ৩১; ৩৬: ৫৬; ৭৬: ১৩; ৮৩: ২৩; ৮৩: ৩৫ ০৫  

২১ اب  হার্শী أو 
আল্লাহ’র মেকক 

প্রতযার্তবনকারী  
৩৮: ১৭,১৯,৩০,৪৪; ৫০: ৩২    ০৫  

২২ أب ـــــا 
হার্শী 

িাগমরর্ী 
শুকনা ঘাস ৮০: ৩১  ০১  

২৩ ــــال ها   ফারমস  তালা ৪৭:২৪    ০১ أقـفـ 

২৪ ي ـــــق :ফারমস  কগ, থকতমল ৫৬ أب ار  ১৮ ০১  

২৫ ر ن ـــــو    ফারমস  চুলা, চুমল্ল ১১:৪০; ২৩:২৭ ০২ التـ 

২৬ اط ـــــر    থরািান  রাস্তা, পে الص 

০১: ০৫; ০২: ১৪২, ২১৩;  ০৩: ৫১, ১০১;  ০৫: ১৬;  

০৬: ৩৯,  ৮৭, ১৬১;  ০৭: ১৬;  ১০: ২৫;  ১১: ৫৬;  

১৫: ৪১;  ১৬: ৭৬,  ১২১;  ১৭: ৩৫;  ১৯: ৩৬;  

২২: ৫৪, ৬৭;  ২৩: ৭৩;  ২৪: ৪৬;  ২৬: ১৮২;  

৩৬: ০৪, ৬১;  ৩৭: ১১৮;  ৪২: ৫২;  ৪৩: ৪৩, ৬১,  

৬৪;  ৪৬: ৩০;  ৬৭: ২২ 

৩১  

২৭ 
ـــــطا الق س 

 س
থরািান 

োাঁমড়পাল্লা, 

পমরিাপক 
১৭: ৩৫; ২৬: ১৮২   ০২  

২৮ ق ـي ـــــم   থরািান  র্ই, ফলক ১৮:০৯   ০১ الر 

২৯ ـــــل ه   ال م 
িাগমরর্ী 

র্ারর্ারী  

থতকলর 

আর্কবনা 
১৮: ২৯;  ৪৪: ৪৫;  ৭০: ০৮  ০৩  

৩০ َّ س  الر 
িাগমরর্ী 

অনারমর্   
কপূ  ২৫:৩৮; ৫০:১২    ০২  

৩১ ــــاه  إنـ 
িাগমরর্ী 

র্ারর্ারী  
পমরপক্কতা  ৩৩: ৫৩  ০১  

৩২ َّ ـــــل  الس ج 
হার্শী  

ফারমস  
মকতার্, র্ই  ২১:১০৪   ০১  

৩৩ تب ـــــر ق  অনারমর্ إس 

চাকমচকযিয় 

থিাটা থরশমি 

কাপড়  

১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৫৫: ৫৪; ৭৬: ২১   ০৪  

৩৪ م و   الـــــر 

অনারমর্   িানর্ কামতর 

একমট র্ংকশর 

নাি  

৩০:০২    ০১  

৩৫ ائ ي ل ـــــر    অনারমর্ إس 

ইসরাঈল 

হিরত ইয়া‘কু্বর্ 

 –এর অপর 

নাি  

০২:৪০,৪৮,৮৩,১২২,২১১,২৪৬; ০৩:৪৯,৯৩,৯৩; ০৫: 

১২,৩২,৭০,৭২,৭৮,১১০; ০৭:১০৫,১৩৪,১৩৭,১৩৮; 

১০:৯০,৯০,৯৩; ১৭:০২,০৪,১০১,১০৪;১৯:৫৮; ২০:৪৭, 

৮০,৯৪; ২৬:১৭,২২,৫৯,১৯৭; ২৭:৭৬; ৩২:২৩; ৪০:৫৩; 

৪৩:৫৯; ৪৪:৩০; ৪৫:১৬; ৪৬:১০; ৬১:০৬,১৪ 

৪৩  

৩৬ إب ل ي ـــــس অনারমর্  ইর্মলশ  
০২:৩৪; ০৭:১১; ১৫:৩১,৩২; ১৭:৬১; ১৮:৫০; ২০:১১৬; 

২৬:৯৫; ৩৪:২০; ৩৮:৭৪,৭৫  
১১  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

৩৭ ي ـــــل   অনারমর্ إن ج 

ইমঞ্জলেঃ 

একমট আসিানী 

মকতার্ 

০৩: ০৩,৪৮,৬৫; ০৫:৪৬,৪৭,৬৬,৬৮,১১০; 

০৭:১৫৭; ০৯:১১১; ৪৮:২৯; ৫৭:৩৭    
১২  

৩৮ ر  অনারমর্ آز 

আিরেঃ 

ইর্রাহীি  –

এর মপতার নাি  

০৬: ৭৪   ০১  

৩৯ آدم  অনারমর্ 

আেিেঃ িানর্ 

কামতর মপতা 

এর্ং প্রেি 

নর্ীর নাি   

০২:৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭;  ০৩:৩৩, ৫৯;  ০৫:২৭;  

০৭:১১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২;  ১৭:৬১, ৭০;  

১৮:৫০;  ১৯:৫৮;  ২০:১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২১;  

৩৬:৬০  

২৫  

৪০ إل يـــاس অনারমর্ 

ইলয়াসেঃ 

এককন নর্ীর 

নাি 

০৬:৮৫;  ৩৭:১২৩     ০২  

৪১ ـــع  অনারমর্ إل ي س 

ইলয়াসা‘আেঃ 

এককন নর্ীর 

নাি 

০৬:৮৬;  ৩৮:৪৮  ০২  

৪২ ن ــان ي ـــــو  بـ   الر 
সুমরয়ানী

َّ মহব্রু  

েরকর্শ 

পে, প্রেশবক 
০৫:৪৪; ০৫: ৬৩   ০২  

 ب

৪৩ ـي ـــــر   মহব্রু ب ع 
উট, ভারর্াহী 

কন্তু  
১২:৬৫,৭২ ০২  

৪৪ ــــع   ফারমস  গীকবা  ২২:৪০   ০১ ب ـيـ 

৪৫ ــــها   মকর্তী আস্তরর্ ৫৫:৫৪     ০১ ب طائ نـ 

৪৬ باب ـــل  অনারমর্    

র্যামর্লনেঃ 

একমট শহকরর 

নাি 

০২:১০২ ০১  

 ت

৪৭ ا :নর্তাঈ  ধ্বংস করা ১৭:০৭; ২৫ ت ت ب ي ـــــر  ৩৯   ০২  

৪৮ ـــــت   নর্তাঈ ت ح 
মনকচ, 

অধীকন 

০৫:৬৬; ০৬:৬৫; ২০:০৬; ২৯:৫৫; ৪১:২৯; 

৪৮:১৮; ৬৬:১০ 
০৭  

 ج

৪৯  ه ـــــن م  ج 

মহব্রু  

ফারমস  

অনারমর্   

কাহান্নাি  

০২:২০৬; ০৩: ১২, ১৬২, ১৯৭;  

০৪: ৫৫, ৯৩, ৯৭, ১১৫, ১২১, ১৪০,  ১৬৯;  

০৭: ১৮, ৪১, ১৭৯;  ০৮: ১৬,  ৩৬, ৩৭;  ০৯: ৩৫, ৪৯, ৬৩,  

৬৮, ৭৩, ৮১, ৯৫, ১০৯;  ১১: ১১৯;  ১৩: ১৮;  ১৪: ১৬, ২৯;  

১৫: ৪৩;  ১৬: ২৯;  ১৭: ০৮, ১৮, ৩৯, ৬৩, ৯৮;  

১৮: ১০০, ১০২, ১০৬;  ১৯: ৬৮,  ৮৬;  ২০: ৭৪;  

২১: ২৯, ৯৮;  ২৩: ১০৩;  ২৫: ৩৪, ৬৫;  ২৯: ৫৪, ৬৮;  

৩২: ১৩;  ৩৫: ৩৬;  ৩৬: ৬৩;  ৩৮: ৫৬, ৮৫;  

৩৯: ৩২, ৬০, ৭১, ৭২;  ৪০: ৯৪, ৬০,  ৭৬;  ৪৩: ৭৪;  

৭৭  



164 
 

ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 
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িত 

র্ার 

উকল্লখ 

৪৫: ১০;  ৪৮: ০৬;  ৫০: ২৪, ৩০;  ৫২: ১৩;  ৫৫: ৪৩;  

৫৮: ০৮;  ৬৬: ০৯;  ৬৭: ০৬;  ৭২: ১৫, ২৩;  ৭৮: ২১;  

৮৫: ১০;  ৮৯: ২৩;  ৯৮: ০৬ 

৫০ َّ ـب ـــت   হার্শী  িাদ, িূমতব ০৪:৫১ ০১ ج 

৫১ ب ري ـــل    অনারমর্ ج 

মকর্রাইলেঃ  

এককন 

সম্মামনত 

থফকরশতার নাি 

০২:৯৭, ৯৮;  ৬৬:০৪ ০৩ 

৫২ ت    অনারমর্ جالـــو 

কালূতেঃ 

এক কাকফর 

র্ােশার নাি 

০২:২৪৯, ২৫০, ২৫১ ০৩  

 ح

৫৩ بـــــ ا و    হার্শী পাপ ০৪:০২ ০১ ح 

৫৪ م ـــــر   হার্শী  মনকষধ করা ح 

০২: ১৮৩,২৭৫; ০৩: ৯৩; ০৫: ৭২; 

০৬: ১১৯,১৪৩,১৪৪, ১৫০,১৫১,১৫১; ০৭: ৩২,৩৩; 

০৯: ২৯,৩৭,৩৭; ১৬: ১১৫; ১৭: ৩৩; ২৫: ৬৮   

১৮  

 خ

৫৫ ـــــب ص    িাঞ্জী  ইন্দন, জ্বালানী  ২১:৯৮    ০১ ح 

৫৬ ط ـــــة   িাঞ্জী ح 
পাপ করা থেকক 

ক্ষিা চাওয়া  
০২:৫৮; ০৭: ১৬১ ০২  

 د
৫৭ َّ ي   হার্শী  উজ্জ্বল, চকচকক  ২৪:৩৫     ০১ د ر 

৫৮ ــــار ي ـنـ    ফারমস  প্রাচীন স্বর্বিূদ্রা ০৩:৭৫ ০১ د 

৫৯ َّ ــــت س    ইয়াহুেী  পড়া ০৬:১০৫ ০১ د ر 

৬০ د    অনারমর্ داو 
োউেেঃ এককন 

নর্ীর নাি  

০২: ২৫১; ০৪: ১৬৩; ০৫: ৭৮; ০৬: ১৮৪; ১৭: ৫৫; 

২১: ৭৮,৭৯; ২৭: ১৫,১৬; ৩৪: ১০,১৩; ৩৮: ১৭,২২,২৪, 

২৬,৩০ 

১৬  

 ر
৬১ ا ـــــو  ه    সুমরয়ানী  মস্থর োকা ৪৪:২৪ ০১ ر 

৬২ ن ب ي ـــــو    সুমরয়ানী ر 
আল্লাহ’র 

মপ্রয়পাত্র  
০৩:১৪৬   ০১  

৬৩ ا ـــــز  م   ر 
মহব্রু  

নর্তাঈ  
ইশারা, ইমিত ০৩:৪১    ০১  

৬৪ ـــا ـنـ  اع    ইয়াহুেী ر 
আিাকের মেকক 

তাকাও 
০২:১০৪ ০১  

 ز
৬৫ ب ـــــي ال نج    ফারমস  আো ৭৬:১৭   ০১ ز 
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৬৬ ــا يـ  ر  ك     অনারমর্ ز 

িাকামরয়ােঃ 

এককন  

নর্ীর নাি  

০৩:৩৭, ৩৭, ৩৮;  ০৬:৮৫;  ১৯:০২, ০৭;  

২১:৮৯ 
০৭  

 س

৬৭ ة ــــر  فـ    নর্তাঈ  থলখকরৃ্ন্দ  ৮০:১৫    ০১ س 

৬৮ َّ ـــــر ي َّس   

সুমরয়ানী

َّ 

নর্তাঈ  

থোট ঝর্বা ১৯:২৪    ০১  

৬৯ ــــاء ـي ـنـ    নর্তাঈ س 
তরূ পাহাড় র্া 

মসনাই পাহাড় 
২৩: ২০     ০১  

৭০ ا ـــــر  ـك  :হার্শী িে, িােকদ্রর্য  ১৬ س  ৬৭    ০১  

৭১ ـي ـن ي ـــــن  হার্শী س 

একমট উপতযকা 

র্া অঞ্চকলর 

নাি  

৯৫: ০২   ০১  

৭২ ـنـــــد س  ফারমস س 
পাতলা থরশিী 

কাপড়  
১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৭৬: ২১     ০৩  

৭৩ اد ق ـــــر    ফারমস মকনারা, থর্ষ্টনী  ১৮:২৯   ০১ س 

৭৪ ـي ـــــل ج   ফারমস س 

পােকর পমরর্ত 

প্রাচীন িামটকক 

রু্ঝায়  

১১:৮২; ১৫:৭৪; ১০৫:০৪ ০১  

৭৫ ــــد ه ا ـيـ  :মকর্তী স্বািী  ১২  س  ২৫   ০১  

৭৬ ـب ي ـــــال ـل س   অনারমর্ س 

থর্কহশকতর 

প্রর্াহিান ঝরনা 

ও তার পামন  

৭৬: ১৮   ০১  

৭৭ ـي ـــــن ج    অনারমর্ ককয়েখানা ৮৩:০৭,০৭   ০১ س 

৭৮ ـقـــــر  অনারমর্ س 
থোিকখর 

আগুন, থোিখ  
৫৪:৪৮; ৭৪:২৬,২৭,৪২     ০৪  

৭৯ ل ي مـــان  অনারমর্ س 

সুলাইিানেঃ 

এককন 

নর্ীর নাি 

০২:১০২, ১০২;  ০৪:১৬৩;  ০৬:৮৪;  

২১:৭৮, ৭৯, ৮১;  

২৭:১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০, ৩৬, ৪৪;  ৩৪:১২;  

৩৮:৩০, ৩৪ 

১৭  

 ش

৮০ ــر   সুমরয়ানী  মাস ش ه 
০২: ১৮৫,১৮৫,১৯৪,১৯৪,২১৭; ০৫: ০২,৯৭; 

৩৪: ১২,১২; ৯৭: ০৩    
১০  

৮১ ــــر :হার্শী  মেক  ০২ ش ط  ১৪৪,১৪৯,১৫০   ০৩  

 ص

৮২ ات ــــو  لـ    মহব্রু ص 

দ‘য়াসিূহ, 

নািািসিূহ, 

রহিতসিূহ  

০২: ১৫৭,২৩৮; ০৯: ৯৯; ২২: ৪০   ০৪  
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৮৩ َّ ه ـن ـــــر   ص 
নর্তাঈ  

থরািান  
মফকর আসা  ০২: ২৬০ ০১  

 ط

৮৪ ر   সুমরয়ানী  উচ্চ পাহাড় ط ـــــو 
০২: ৬৩,৯৩; ০৪: ১৫৪; ১৯: ৫২; 

২০: ৮০;২৩: ২০; ২৮: ২৯,৪৬; ৫২: ০১; ৯৫: ০২ 
১০  

৮৫ ط ـــــو ى মহব্রু  

তরূ পাহাকড়র 

পােকেকশ 

অর্মস্থত একমট 

উপতযকার নাি  

২০: ১২; ৬৯: ১৬     ০২  

৮৬ طه 
নর্তাঈ  

হার্শী  
ত্বা-হা  ২০: ০১    ০১  

৮৭ ت ــــو    হার্শী طاغ 
শয়তান, 

আল্লাহকদ্রাহী 

০২: ২৫৬,২৫৭; ০৪: ৫১,৬০,৭৬; ০৫: ৬০; 

১৬: ৩৬; ৩৯: ১৭     
০৮  

৮৮ ـــى بـ    হার্শী ط ـو 
শামি, 

সেলতা 
১৩: ২৯  ০১  

৮৯ طـف ـــــقا থরািান  
থকান কাক 

করা, শুরু করা  
০৭: ২২; ২০: ১২১    ০২  

৯০ طالـــوت  অনারমর্     

তালূতেঃ  

র্নী 

ইসরাইকলর 

এক সম্রাকটর 

উপামধ  

০২:২৪৭, ২৪৯ ০২ 

 ع

৯১ ـــــد ن  ع 
সুমরয়ানী

َّ থরািান  

কান্নাকতর 

একমট স্তকরর 

নাি 

০৯: ৭২; ১৩: ২৩; ১৬: ৩১; ১৮: ৩১; ১৯: ৬১; ২০: ৭৬; 

৩৫: ৩৩; ৩৮: ৫০; ৪০: ০৮; ৬১: ১২; ৯৮: ০৮    
১১  

৯২ َّ ت ــــد  ـبـ  :নর্তাঈ  োস র্ানাকনা  ২৬ ع  ২২    ০১  

৯৩ الع ـــــر م হার্শী  থস্রাত, র্নযা  ৩৪: ১৬    ০১  

৯৪ ـــــران م      অনারমর্  ع 

‘ইিরানেঃ  িূসা 

ও িার ইয়াি 

 –এর মপতা 

০৩:৩৩, ৩৫;  ৬৬:১২  ০৩  

৯৫ عـــيسى  অনারমর্   
‘ঈসােঃ এককন 

নর্ীর নাি  

০২:৮৭, ১৩৬, ২৫৩;  ০৩:৪৫, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৮৪;  

০৪:১৫৭,  ১৬৩, ১৭১;  

০৫:৪৬, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬;  ০৬:৮৫;  

১৯:৩৪;  ৩৩:০৭;  ৪২:১৩;  ৪৩:৬৩;  ৫৭:২৭;  

৬১:০৬, ১৪  

২৫  

 غ
৯৬ ـي ــــض :হার্শী  অল্প  ১১ غ  ৪৪     ০১  
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৯৭ ـــــاق ـس    তুকবী غ 
িাণ্ডা দগবন্ধিুি 

পামন  
৩৮: ৫৭   ০১  

 ف

৯৮ م   মহব্রু  রসুন, গি  ০২:৬১    ০১ فـــــو 

৯৯ ـــون ع     অনারমর্ ف ر 

মফর‘আউনেঃ 

মিশকর প্রকতযক 

শাসক থগাষ্ঠীকক 

এই উপামধ 

থেয়া হকতা  

০২:৪৯, ৫০;  ০৩:১১;  ০৭:১০৩, ১০৪, ১০৯, ১১৩, ১২৩,  

১২৭, ১৩০, ১৩৭, ১৪১;  ০৮:৫২,  ৫৪, ৫৪;  ১০:৭৫, ৭৯,  

৮৩, ৮৩, ৮৮, ৯০;  ১১:৯৭, ৯৭, ৯৭;  ১৪:০৬;  ১৭:১০১,  

১০২;  ২০:২৪, ৪৩, ৬০, ৭৮, ৭৯;  ২৩:৪৬;  

২৬:১১, ১৬, ২৩,  ৪১, ৪৪, ৫৩;  ২৭:১২;  

২৮:০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৮, ০৯, ৩২,  ৩৮;  ২৯:৩৯;  

৩৮:১২;  ৪০:২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৭,  ৪৫, ৪৬;  

৪৩:৪৬, ৫১;  ৪৪:১৭, ৩১;  ৫০:১৩;  ৫১:৩৮;  ৫৪:৪১;  

৬৬: ১১, ১১;  ৬৯:০৯;  ৭৩:১৫, ১৬;  ৭৯:১৭;  ৮৫:১৮;  

৮৯:১০  

৭৪  

 ق

১০০ َّ ق ن ـــــطار 

সুমরয়ানী 

থরািানََّّ

র্ারর্ারী  

অকঢল ধন 

সম্পে  
০৩: ৭৫   ০১  

১০১ ـــــل  ق م 
সুমরয়ানী

َّ মহব্রু  
উকনু  ০৭: ১৩৩   ০১  

১০২ ق ط ـنـــــا নর্তাঈ  অংশ  ৩৮: ১৬    ০১  

১০৩ ة ر  ـــــو  س  :হার্শী  দ্বসংহ  ৭৪ قـ  ৫১   ০১  

১০৪ ـــــط   থরািান  নযয় ق ـس 

০৩: ১৮,২১; ০৪: ১২৭, ১৩৫;  ০৫: ০৮, ৪২;  

০৬: ১৫২;  ০৭: ২৯;  ১০: ০৪, ৪৭, ৫৪;  ১১: ৮৫;  

২১: ৪৭;  ৫৫: ০৯;  ৫৭: ২৫    

১৫  

১০৫ ـي ـــــس اط     অনারমর্ ق ـر 
এিন পমুস্তকা 

িাকত মলখা হয়  
০৬: ৯১    ০১  

১০৬ قـــارون  অনারমর্   

ক্বারূর্েঃ িূসা 

 –এর 

আিকলর এক 

ধনাঢয কৃপর্  

২৮:৭৬, ৭৯;  ২৯:৩৯;  ৪০:২৪  ০৪  

 ك

১০৭ ــــر فـ    ك 
মহব্রু  

নর্তাঈ  

কাকফর হওয়া, 

লুমককয় রাখা  
০৩: ১৯৩; ৪৭: ০২    ০২  

১০৮ ـف ـل ي ـــــن :হার্শী  মদ্বগুর্  ৫৭ ك  ২৮   ০১  

১০৯ ـن ـــــز  ফারমস ك 

থি সম্পে 

িামটকত পুাঁকত 

রাখা হয়  

১১: ১২;  ১৮: ৮২;  ২৫: ০৮ ০৩  

১১০ ر ت :ফারমস  গুটাকনা  ৮১ ك ـو  ০১    ০১  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

১১১ ا ر  افـــــو   ফারমস ك 

কপূবরেঃ এক 

ধরকর্র 

সুগমন্ধিুি গাে   

৭৬: ০৫   ০১  

 ل
১১২ لينة ইয়াহুেী  থখকুর গাে  ৫৯: ০৫    ০১  

১১৩ ط ــو     অনারমর্ لـ 

লূতেঃ  এককন 

সম্মামনত 

নর্ীর নাি 

০৬:৮৭;  ০৭:৮০;  ১১:৭০, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৯;  

১৫:৫৯, ৬১;  ২১:৭১, ৭৪;  ২২:৪৩;  

২৬:১৬০, ১৬১, ১৬৭;  ২৭:৫৪, ৫৬;  

২৯:২৬, ২৮, ৩২, ৩৩;  ৩৭:১৩৩;  ৩৮:১৩;  ৫০:১৩;  

৫৪:৩৩, ৩৪;  ৬৬:১০  

২৭ 

১১৪ ل ق مـــان অনারমর্    

লুকিানেঃ 

এককন প্রমসি 

প্রজ্ঞার্ান 

র্যামির নাি  

৩১:১২, ১৩  ০২ 

 م
১১৫ م قـــــو  ر  :মহব্রু  মলমখত ৮৩ م  ০৯,২০    ০২  

১১৬ ت ـــــو  ل ك  :নর্তাঈ  রাকত্ব  ০৬ م  ৭৫; ০৭: ১৭৫; ২৩: ৮৮; ৩৬: ৮৩   ০৪  

১১৭ ــــاص نـ   নর্তাঈ م 
পামলকয় 

িাওয়া  
৩৮: ০৩    ০১  

১১৮   ــــك أ ـتـ   হার্শী م 

থিস লামগকয় 

র্সা র্া 

োাঁড়াকনার 

কায়গা  

১২: ৩১    ০১  

১১৯ ـــــك اة ـش  :হার্শী প্রেীপ  ২৪ م  ৩৫    ০১  

১২০ ـــــــأة ـن ـس  :হার্শী লামি ৩৪ م  ১৪    ০১  

১২১ ـــــر ط  ـن ـفـ  :হার্শী থফকট িাওয়া  ৭৩ م  ১৮ ০১  

১২২ قـال ـــــي د :ফারমস  চামর্ ৩৯ م  ৬৩; ৪২: ১২    ০২  

১২৩ ـــــك ـس   ফারমস م 
মিশক, 

িৃগনাভী 
৮৩: ২৬   ০১  

১২৪ ـــــاة ج  ـز  :অনারমর্   অি ১২ م  ৮৮   ০১  

১২৫ ـــــو س ج   অনারমর্ م 

এিন সম্প্রোয় 

িারা সূিব, চন্দ্র 

ও অমগ্ন পকূা 

ককর  

২২: ১৭ ০১  

১২৬ ـــــان ج  ر  :অনারমর্   প্রর্াল  ৫৫ م  ২২,৫৮   ০২  

১২৭ مـــوسى  অনারমর্ িূসােঃ 

০২:৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৬৭, ৮৭, ৯২, ১০৮, ১

৩৬, ২৪৬, ২৪৮;  ০৩:৮৪;  ০৪:১৫৩,  ১৫৩,  ১৬৪;  

০৫:২০, ২২,  ২৪;  ০৬:৮৪, ৯১,  ১৫৪;  

০৭:১০৩, ১০৪, ১১৫, ১১৭,  ১২২, ১২৭,  ১২৮,  

১৩৬  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

এককন  নর্ী 

ও রাসূকলর 

নাি   

১৩১,  ১৩৪, ১৩৮, ১৪২, ১৪২, ১৪৩,  

১৪৩, ১৪৪, ১৪৮,  ১৫০, ১৫৪, ১৫৫,  ১৫৯,  ১৬০;  

১০:৭৫,  ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩,  ৮৪, ৮৭, ৮৮;  

১১:১৭, ৯৬, ১১০;  ১৪:০৫, ০৬, ০৮;  ১৭:০২,  

১০১, ১০১;  ১৮:৬০, ৬৬;  ১৯:৫১;  

২০:০৯, ১১, ১৭, ১৯, ৩৬,  

৪০, ৪৯, ৫৭, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭৭, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৯১

; ২১:৪৮;  ২২:৪৪;  ২৩:৪৫,  ৪৯;  ২৫:৩৫;  

২৬:১০, ৪৩, ৪৫, ৪৮,  ৫২, ৬১, ৬৩, ৬৫;  

২৭:০৭, ০৯, ১০;  ২৮:০৩, ০৭, ১০, ১৫,  

১৮, ১৯, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৮

, ৪৮, ৭৬;  ২৯:৩৯;  ৩২:২৩;  ৩৩:০৭, ৬৯;  

৩৭:১১৪, ১২০;  ৪০:২৩, ২৬, ২৭, ৩৭, ৫৩;  ৪১:৪৫;  

৪২:১৩;  ৪৩:৪৬;  ৪৬:১২, ৩০;  ৫১:৩৮;  ৫৩:৩৬;  

৬১:০৫,  ৭৯:১৫;  ৮৭:১৯  

১২৮ ي م ـــر     অনারমর্ م 

িারইয়ািেঃ 

হকলন ‘ঈসা  

–এর িা  

০২:৮৭, ২৫৩;  ০৩:৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৫;  

০৪:১৫৬, ১৫৭, ১৭১, ১৭১;  

০৫:১৭, ১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮,  

১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬;  ০৯:৩১;  

১৯:১৬, ২৭, ৩৪; ২৩:৫০;  ৩৩:০৭, ৫৭;  ৫৭:২৭;  

৬১:০৬,  ১৪;  ৬৬:১২  

৩৪ 

১২৯ ج ـــو  أ ج     অনারমর্ م 

 িা’কুকেঃ একমট 

শমিশালী 

কামতর নাি 

১৮:৯৪;  ২১:৯৬ ০২ 

১৩০ مـــاروت অনারমর্   
িারুতেঃ এককন 

থফকরশতার নাি 
০২:১০২ ০১ 

১৩১ مـــيكال অনারমর্    

মিকাল র্া 

মিকাইলেঃ 

থফকরশতার নাি  

০২:৯৮ ০১  

 ن

১৩২ ــــة ــئـ    হার্শী ن اش 

রাত থককগ 

তাহাজ্জুকের 

নািাক আোয় 

করা  

৭৩: ০৬ ০১  

১৩৩ ن ফারমস  নূন  ৬৮: ০১   ০১  

১৩৪ ح ــو     অনারমর্  نـ 
নূহেঃ এককন 

নর্ীর নাি  

০৩:৩৩;  ০৪:১৬৩;  ০৬:৮৪;  ০৭:৫৯, ৬৯;  ০৯:৭০;  

১০:৭১;  ১১:২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯;  

১৪:০৯;   

১৭:০৩, ১৭;  ১৯:৫৮;  ২১:৭৬;  ২২:৪২;  ২৩:২৩;  

২৫:৩৭;  ২৬:১০৫, ১০৬, ১১৬;  ২৯:১৪;  ৩৩:০৭;  

৩৭:৭৫, ৭৯;  ৩৮:১২;  ৪০:০৫, ৩১;  ৪২:১৩;  

৪৩  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

৫০:১২;  ৫১:৪৬;  ৫৩:৫২;  ৫৪:০৯;  ৫৭:২৬;  

৬৬:১০;  ৭১:০১,  ২১, ২৬  

 و
১৩৫ ر ز  :নর্তাঈ  আেয়স্থল  ৭৫ و  ১১   ০১  

১৩৬ اء ر   و 
নর্তাঈ  

অনারমর্   

সািকন ও  

মপেকন 

উভয়টাই রু্ঝায়  

০২:১০১; ০৩:১৮৭; ০৪:২৪; ০৬:৯৪; 

১১:৭১;২৩:০৭; ৩৩:৫৩; ৪২:৫১; ৪৯:০৪; 

৫৯:১৪; ৭০:৩১; ৮৪:১০ 

১২  

১৩৭ د ة ر    অনারমর্ و 
থগালাপ ফুল, 

রমিি র্র্ব  
৫৫: ৩৭ ০১  

 هَّ/َّهـ
১৩৮ ن :সুমরয়ানী  মর্নয়  ২৫ ه ـــــو  ৬৩    ০১  

১৩৯ َّلك  ه ـــــي ت 
সুমরয়ানী

َّ মহব্রু  
তুমি একসা  ১২: ২৩ ০১  

১৪০ ن ا :মহব্রু  মফকর আসা ০৭ ه ـــــد  ১৫৬    ০১  

১৪১ د  অনারমর্   ইয়াহুেী ه ـــــو 
০২: ১১১, ১৩৫, ১৪০;  ০৭: ৬৫;  

১১: ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯;  ২৬: ১২৪ 
১০  

১৪২ هـــارون  অনারমর্  

হারুনেঃ এককন 

সম্মামনত নর্ীর 

নাি  

০২:২৪৮;  ০৪:১৬৩;  ০৬:৮৪;  ০৭:১২২, ১৪২;  

১০:৭৫;  ১৯:২৮, ৫৩;  ২০:৩০, ৭০, ৯০,  ৯২;  ২১: 

৪৮;  ২৩:৪৫;  ২৫:৩৫;  ২৬:১৩, ৪৮;  ২৮:৩৪;  

৩৭:১১৪, ১২০ 

২০  

১৪৩ هامـــان অনারমর্ 

হািানেঃ 

থফরাউকনর 

িন্ত্রীর নাি  

২৮:০৬, ০৮, ৩৮;  ২৯:৩৯;  ৪০:২৪, ৩৬  ০৬  

১৪৪ َّهـــاروت অনারমর্  
হারুতেঃ এককন 

থফকরশতার নাি 
০২:১০২  ০১  

 ي

১৪৫ يـس হার্শী  ইয়াসীন  ৩৬: ০১   ০১  

১৪৬ َّ ـــد ون :হার্শী  শহনচ করা ৪৩ ي ص  ৫৭ ০১  

১৪৭ ر ـــو  :হার্শী  মফকর আসা  ৮৪ ي ح  ১৪ ০১  

১৪৮ ت   ফারমস ي اقـــــو 

র্হুিূলযর্ান 

একপ্রকার 

পাের  

৫৫: ৫৮   ০১  

১৪৯ ه ـــــر :িাগমরর্ী  গলাকনা  ২২ ي ص  ২০   ০১  

১৫০ ب  অনারমর্ ي ع قـــو 

ইয়া‘কু্বর্েঃ  

এককন নর্ীর 

নাি  

০২:১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০;  ০৩:৮৪;  ০৪:১৬৩;  

০৬:৮৪;  ১১:৭১;  ১২:০৬, ৩৮, ৬৮;  ১৯:০৬,  ৪৯;  

২১:৭২; ২৯:২৭;  ৩৮:৪৫  

১৬  

১৫১ َّيـــوسف অনারমর্ ইউসূফেঃ  
০৬:৮৪;  

১২:০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ২১, ২৯, ৪৬, ৫১,  
২৭  
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ক্র

মি

ক 

নং 

অনারমর্  

শব্দ 

ভাষার  

নাি 

শকব্দর  

অেব 

সূরা ও আয়াকতর  

নাম্বার  

িত 

র্ার 

উকল্লখ 

এককন নর্ীর 

নাি 

৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯

০, ৯৪,  ৯৯;  ৪০:৩৪  

১৫২ يـــونس অনারমর্ 

ইউনূসেঃ  

এককন নর্ীর 

নাি 

০৪:১৬৩;  ০৬:৮৬;  ১০:৯৮;  ৩৭:১৩৯ ০৪  

১৫৩ ث  অনারমর্ ي غـــو 
ইয়াগুেেঃ 

িূমতবর নাি 
৭১:২৩  ০১  

১৫৪ ج ـــو   অনারমর্ ي أ ج 

ইয়া’কুকেঃ  

একমট 

শমিশালী 

কামতর নাি 

১৮:৯৪;  ২১:৯৬  ০২  

১৫৫   ق  অনারমর্ ي عـــو 
ইয়া‘উকেঃ  

িূমতবর নাি 
৭১:২৩  ০১  
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০২ নং েকেঃ  

ভাষার নাি  পৃষ্ঠা নং শব্দ সংখযা 

সুমরয়ানী ভাষােঃ প্রাচীন মসরীয় ভাষা  ৩৩  ১৫ 

মহব্রু ভাষা  ৪৬   ১৮ 

নর্তাঈ / নার্তী ভাষা  ৬০  ১৭ 

হার্শী / ইমেওমপয়ান ভাষা  ৭১  ২৪ 

ফারমস ভাষা  ৮৭  ১৬ 

থরািান ভাষা  ৯৯  ০৬ 

িাগমরর্ী আরমর্ ভাষা (োমরক   ১০৪  ০২ 

র্ারর্ারী ভাষা    ১০৭  ০২ 

মকর্তী ভাষা  ১১০  ০২ 

িাঞ্জী ভাষা  ১১৪  ০২ 

তুকবী ভাষা  ১১৮  ০১ 

অনারমর্ শব্দ  ১২১   ৪৭ 

ইয়াহুেীকের র্যর্হৃত শব্দ  ১৫৭  ০৩ 
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ভাষামভমিক অঞ্চকলর িানমচত্র 

 

সুমরয়ানী ভাষার অঞ্চল  

 

মহব্রু ভাষার অঞ্চল 
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নর্তাঈ ভাষার অঞ্চল  

 

হার্মশ ভাষার অঞ্চল  
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ফারমস ভাষার অঞ্চল  

 

থরািান ভাষার অঞ্চল  
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িাগমরর্ী ভাষার অঞ্চল  

 

র্ারর্ারী  ভাষার অঞ্চল  
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মকর্তী ভাষার অঞ্চল  

 

িাঞ্জী ভাষার অঞ্চল  
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তুকবী ভাষার অঞ্চল  
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উপসংহার 

পমর্ত্র করুআ’থনর ভাষা, শব্দ চয়ন, র্র্বনাভমি, র্াকযমর্নযাস, র্ালাগাত-ফাসাহাত 

অনযানয সামহকতযর থচকয় অকনক উচ্চ িাকনর। আসকল ‘ভাষা’ ও ‘শব্দ’ এক নয়। আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলািীন কুরআ’থন কারীকি মভন থেশী ভাষার র্যর্হার ককর করুআ’থনর িধযকার 

আরমর্ ভাষার থসৌন্দিব ও িাধুিবকক আরও র্ৃমি ককরকেন। িূলত মর্মভন্ন কামতর,  মর্মভন্ন 

সংস্কৃমতর িানুকষরা চাকমর, র্যর্সা-র্ামনকয ইতযামের িাধযকি একক অপকরর সংস্পকশব 

আসার ফকলই থকাকনা ভাষায় ‘মর্কেশী’ শকব্দর সংিুমি ঘকট। কুরআ’থন র্মর্বত অনারমর্ 

শব্দগুকলা িানুষকের কর্াকন প্রচমলত মেল।  

িহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন পৃমের্ীকত নামিকলর পূকর্ব ‘লাওকহ িাহফুি’-এ সংরমক্ষত 

মেল। থসখান থেকক দমনয়ার প্রেি আকাকশ ‘রিকান িাকস ক্বেকরর রামত্রকত তা নামিল করা 

হয়। অতেঃপর েীঘব ২৩ র্েকর িানুকষর প্রকয়াকনানুসাকর মকর্রাইল  -এর িাধযকি 

রাসূলুল্লাহ  -এর উপর এই করুআ’ন রহিত স্বরূপ অর্তীর্ব হয়।  

র্তবিান সিকয়র িকতা কাগক, িুদ্রর্ ও সংরক্ষকর্র অনযানয শর্জ্ঞামনক প্রচলন না 

োকায় থস সিয় কুরআ’থনর আয়াতগুকলা পােকরর উপর,  চািড়া,  থখকুকরর ডালা,  

র্াাঁকশর চমটত,  গাকের পাতা,  পশুর হাড় ইতযামেকত মলখা হকতা। রাসূলুল্লাহ  , হিরত 

আর্ু র্কর  , ঊির  , ঊসিান  -এর িুকগ সুক্ষ ও সুমনপুর্ভাকর্ তা সংরমক্ষত হয়। 

আকব্দী কুরআ’থনর থকান মকেইু পমরর্তবন-পমরর্ধবন হয়মন। আল হািদমলল্লাহ।  

পৃমের্ীর প্রাচীনতি ভাষাগুকলার অনযতি ভাষা আরমর্। আরমর্ এিন একমট ভাষা 

িার িাধযকি কি কোয় অমধক ভার্ প্রকাশ করা িায়। করুআ’ন নামিকলর পর থেকক এক 

মেকক আরর্য কমর্-সামহমতযককের কামর্যক ও সামহমতযক কীমতব ম্লান হকত শুরু ককর অনয 

মেকক স্বীয় আরমর্ ভাষাকক আরও সিৃি,  সুসািঞ্জসয ও সিুন্নত ককরকে। থসই সাকে 

অনারমর্  ভাষার উপরও আরমর্ ভাষা এতটা প্রভার্ থফকল থি, অনারর্রা ইসলাি গ্রহর্ 

করার পাশাপামশ আরমর্ ভাষাও মশখকত োকক।  

পমর্ত্র কুরআ’থন আরমর্ ভাষার পাশাপামশ থর্শ মকেু অনারমর্ শব্দও মর্েযিান। 

থিিনেঃ  

মসমরয়াক র্া সুমরয়ানী ভাষােঃ প্রাচীন মসরীয় ভাষা। মসমরয়ার িূল ভাষা মেল 

“আরািাইক ভাষা”। শাি ও আরর্ উপদ্বীকপর িাকঝ মহকরত, র্যর্সাময়ক থলনকেন এর্ং 

সাংস্কৃমতর পালা র্েকলর ফকল তৎকালীন মসমরয়া ও আরর্কের িকধয ভাষা-শকব্দরও পালা 
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র্েল হয়। করুআ’থন উকল্লমখত সুমরয়ানী ভাষার মকেু শব্দ হকলা  ،الرَّْحـمـــــن، القـيُّـــــْوم

، ِقْنـــــطاٍر، اْلـَيـــــمَُّســـــِرّي  ইতযাদ্বদ্।  

মহব্রু ভাষােঃ ঐমতহামসক ভাষাগুমলর িকধয ‘মহব্রু ভাষা’ অনযতি। িা ইসরাঈল নািক 

থেকশর অমফমসয়াল ভাষা। আল্লাহ প্রেি আসিামন গ্রন্থ “তাওরাত র্া থতারাহ” এই ভাষায় 

নামিল হকয়মেল মর্ধায় মহব্রু ভাষার গুরুত্ব এত থর্মশ। কুরআ’থন উকল্লমখত মহব্রু ভাষার মকেু 

শব্দ হকলা فـــــْوم، الَيُهـــــْود، إْبَراِهـــــْيم، أوَّاه، َبِعـْيـــــر  ইতযামে।  

ফারমস ভাষােঃ ‘ফারমস ভাষা র্া পারমসক ভাষা’ হকলা ইরান (IRAN)-এ প্রচমলত 

একমট ভাষা। পারকসযর প্রাচীন কনকগাষ্ঠীর ভাষা থেকক ফারমস ভাষার উদ্ভর্ হকয়কে। 

ফারমস র্র্বিালা আরমর্ মলমপর উপর মভমি ককর থলখার একমট পিমত। কুরআ’থন উকল্লমখত 

ফারমস ভাষার মকেু শব্দ হকলা  ،ِدْيـَنـــــار، َكـْنـــــز، َمقـاِلـــــْيدُسـنـــــُدس، أقـَفـــــاُلها  ইতযামে।  

থরািান ভাষােঃ ‘থরািান ভাষা’ ইতালীয়ানকের র্যর্হৃত একমট প্রাচীন ভাষা িা 

ইতালীকত (ITALY) নািক থেকশ র্যর্হৃত হয়। ভাষামট লযামটন ভাষা নাকিও পমরমচত। 

প্রাচীন থরাি এর্ং পাশ্ববর্তবী লামতউি এলাকাকত এ ভাষামট প্রচমলত মেল। কুরআ’থন 

উকল্লমখত থরািান ভাষার মকেু শব্দ হকলা  ،ِقـْســـــط، الصِّـــــَراط، الِقْســـــطاس، الرَِّقـْيـــــم

  ইতযামে।  ُصـــــْرُهـنَّ

ইমেওমপয়ান ভাষােঃ আমিকার প্রাচীনতি স্বাধীন রাষ্ট্র ইমেওমপয়া (ETHIOPIA -

এর পরূ্ব নাি ‘আমর্মসমনয়া (ABYSSINIA , الحبشة (হার্শাহ , থসািামললযান্ড’। িখন 

ইমেওমপয়াকক আরমর্ থত ‘হার্শাহ’ র্লা হকতা তখন তাকের ভাষাকক ‘হার্শীয়াহ ভাষা’ র্লা 

হকতা। র্তবিান ইমেওমপয়ার সরকারী ভাষা ‘আিহারী (AMHARIC ’। করুআ’থন 

উকল্লমখত ইমেওমপয়ান ভাষার মকেু শব্দ হকলা  ،أْبـِلـِعـــــْي، َشْطــــر، طاُغــــْوت، ُحْوبـــــًا   

  ইতযামে।  ِجـْبـــِت

তুকবী ভাষােঃ িূলত তুরকস্ক এ ভাষা কমেত হকলও সাইপ্রাস, মগ্রক ও পূর্ব ইউকরাকপর 

র্হু থেকশ তকুবীভাষী সম্প্রোয় আকে। আরর্ থেশগুকলার পাশাপামশ তকুবী ভাষাভাষী থেশমটর 

(তুমকবস্থান  অর্স্থান হওয়ায় ধিব, ইমতহাস, ঐমতহয ও সাংস্কৃমতর প্রায় অকনক মকেইু দই 

কামতর িকধয প্রকর্শ ককর। এিনমক আরমর্ ও তকুবী ভাষার িাকঝ মকে ুশব্দও রের্েল হয়। 

কুরআ’থন উকল্লমখত তকুবী ভাষার শব্দ হকলা ـــــاق ـس    غ 

মকর্তী ভাষােঃ মকর্তী ( (COPTIC / قِْبِطيٌّ   মিশকরর আমে র্ামসন্দা। আরর্রা 

মিশকর প্রকর্কশর পর মকর্তীরা অমফস-আোলকত কাক করার কনয আরমর্ ভাষা মশখকত 

শুরু ককর। অনযমেকক তাকের র্ড় একটা অংশ ইসলাি তযাগ ককর কুরআ’ন পড়ার কনয 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
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আরমর্ মশকখ। মিশকরর মপরামিড মনিবাকর্র পূকর্ব মকর্তী ভাষার প্রচলন মেল। থসই থেকক 

অকনক শব্দ আরমর্ ভাষার িকধয প্রকর্শ ককর। কুরআ’থন উকল্লমখত মকর্তী ভাষার মকে ুশব্দ 

হকলা بطائنها، سيدها ইতযামে।  

নর্তাঈ ভাষােঃ নর্তাঈ (اْلنباط / NABATAEAN) নাকি পমরমচত। ইউকিমতস 

এর্ং থলামহত সাগকরর িাকঝ আরর্ ও মসমরয়ার িধযর্তবী অঞ্চকল ৩৭ থেকক ১০০ খ্রীষ্টাকব্দ 

তারা র্সর্াস করকতন। র্যর্সাই মেকলা নর্তাঈকের প্রধান থপশা। নর্তাঈকের িাকঝ সামহতয 

চচবা থর্মশ মেল। মকন্তু আক তার অমস্তত্ব খুাঁকক পাওয়া িায় না। কুরআ’থন উকল্লমখত মকর্তী 

ভাষার মকে ুশব্দ হকলা  ،ــــر َرْمـــــًزا، الَحَواِريُّـــــْون، َملَُكـــــْوت، تَْتبِْيـــــًراَكفـ   ইতযামে।  

আল কুরআ’থন প্রকতযকমট অক্ষর, শব্দ, র্াকয অতযি চিৎকার ও অতুলনীয়। মভন 

থেশী শকব্দর আত্নীকৃত ও সিাহাকরর ফকল িহাগ্রন্থ আল কুরআ’থন আরমর্ ভাষার পমরর্তবন 

হয়মন র্রং কুরআ’থনর আরমর্ ভাষার থসৌন্দিব ও িাধুিব আরও র্ৃমি থপকয়কে। আমি আশা 

কমর, আিার এই গকর্ষর্া কিবমট সর্ব িহকল কলযার্কর হকর্। মর্কশষককর পরর্তবী 

গকর্ষককের মচিার পেকক উিকরাির আরও উম্মুি করকর্, ইন শা আল্লাহ। (আল্লাহ’ই 

অমধক জ্ঞাত ।  
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০১. আল করুআ’ন  

০২. 
করুআ’নুল কারীি (র্াংলা অনুর্াে ও 

সংমক্ষপ্ত তাফসীর   

:  র্ােশাহ ফাহাে করুআ’ন িুদ্রর্ কিকপ্লক্স, িেীনা থিানাওয়ারা, থসৌমে 

আরর্, ১৪৩৬ মহ.  

০৩. 
আরু্ল মফো ইিািুেীন ইসিাঈল ইর্নু 

‘উির ইর্নু কাসীর আে মেিাশক্বী  

:  তাফসীরুল কুরআমনল ‘আিীি (তাফসীরু ইর্কন কাসীর ,  

কায়করা, োরুল হােীস, ২০০৫ খ্রী.  

০৪. 
কালাল উেীন আল িাহাল্লী ও কালাল 

উেীন আস সুয়ূতী,  

:  তাফসীরুল কালালাইন, শর্রুত, িাকতার্াহ লুর্নান নামশরুন,  

২০০৩ খ্রী. 

০৫. িুহাম্মাে তাকহর মর্ন ‘আশুর  
:  তাফসীর আত তাহরীর ওয়াততানওয়ীর, মতউনুস, োরুত 

মতউনুমসয়যাহ, ১৯৮৪ খ্রী. 

০৬. 
আরু্ ‘আবু্দল্লাহ িুহাম্মাে মর্ন ইসিাঈল 

মর্ন ইর্রাহীি আল রু্খারী  

:  সহীহ আল রু্খারী, কায়করা, িাকতার্াহ ইর্নু তাইমিয়যাহ,  

২০০৯ খ্রী. 

০৭. 
আল ইিাি আল হাকফক আহিাে মর্ন 

‘আলী মর্ন হাকার আল ‘আসক্বালানী 

:  ফাতহুল র্ারী মর্ শারকহ সহীহ আল রু্খারী, কায়করা, োরুল হােীস, 

২০০৪ খ্রী. 

০৮. 
র্েরুেীন আরু্ িুহাম্মাে িাহিুে মর্ন 

আহিাে আল ‘আইনী  

:  ‘ঊিোতুল ক্বারী শারকহ সহীহ আল রু্খারী, শর্রুত, োরুল কুতুর্ 

আল ঈলমিয়যাহ, ২০০১ খ্রী. 

০৯. 
আরু্ল হুসাইন িুসমলি মর্ন আল 

হাজ্জাক  

:  সহীহ িুসমলি, কায়করা, িাকতার্াহ োর ইর্নুল কাউিী,  

২০১০ খ্রী. 

১০. 
িুহাম্মাে মর্ন ঈসা মর্ন সূরাহ আরু্ ঈসা 

আত-মতরমিিী  

:  আল কাকি‘উস সহীহ সুনানুত মতরমিিী, কায়করা, দ্বার ইর্নুল 

কাওিীই, ২০১১ খ্রী. 

১১. 
সুলায়িান মর্ন আল আশ‘আস আরু্ 

োউে আল মসমকস্তানী 

:  সুনানু আমর্ োউে, কায়করা, দ্বার ইর্নুল কাওিীই, ২০১১ খ্রী. 

১২. 
আল আিীর ‘আলাউেীন ‘আলী মর্ন 

র্ালর্ান আল ফাকরসী  

:  আল ইহসান মফ তাক্বরীমর্ সহীহ ইর্কন মহব্বান, (নর্রুত, িুআসসাতুর 

মরসালাহ, ১৯৮৮ খ্রী.  

১৩. 
আল ইিাি র্েরুেীন িুহাম্মাে মর্ন 

‘আমব্দল্লাহ আল িারকাশী 

:  আল রু্রহান ফী ‘ঊলূমিল করুআ’ন, োরুল হােীস, কায়করা, মিশর, 

২০০৬ খ্রী.  

১৪. 
আরু্ল কাকসি আল হুসাইন মর্ন 

িুহাম্মাে 

:  আল িুফরাোত ফী গারীমর্ল করুআ’ন, িাকতার্াতু নাকার িুস্তাফা 

আল র্াি 

১৫. 
আল আর্লাউইস িা‘লূফ আল 

ইয়াসার্ী  

:  আল িুনমকে ফীল লুগামত ওয়াল আোমর্ ওয়াল ‘ঊলূি, 

িাতর্া‘আতুল কাসূমলয়া, শর্রুত, ১৯০৮ খ্রী. 

১৬. 
আল আর্রু রাফাইল নাখলাহ আল 

ইয়াসার্ী  

:  আল িুনমকে ফীল িুতারামেফাত ওয়াল িুতাকামনসাত, োরুল 

িাশমরক্ব, তৃতীয় সংস্করর্, ১৯৮৬ খ্রী. 

১৭. 
আস সাইকয়যে ইসিা‘ঈল ‘আলী 

সুলাইিান 

:  আল রু্রহান ‘আলা ই‘কামিল করুআন, কায়করা, আল িাকতারু্ল 

িাসরী আল হােীস, ২০১৪ খ্রী. 

১৮. আরু্ল কালাি িুহাম্মাে ইউসূফ 
:  িহাগ্রন্থ আল থকারআন মক ও থকন?, ঢাকা, োরুল আরামর্য়া 

র্াংলাকেশ, ২০১০ খ্রী. 
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১৯. ‘আল্লািা কালালুেীন আস সুয়ূতী 
:  আল িাকহার ফী ‘ঊলূমিল লুগামত ওয়া আনওয়াইহা, শর্রুত, আল 

িািার্াতুল ‘আসমরয়যাহ, ১৯৮৬ খ্রী. 

২০. 
আরু্ ‘আবু্দল্লাহ িুহাম্মাে মর্ন ‘আবু্দল্লাহ 

আল হামকি আল মনসারু্রী 

:  আল িুসতােরাক ‘আলাস সাহীহাইন, শর্রুত, োরুল কুতুর্ আল 

‘ঈলমিয়যাহ, ২০০২ খ্রী. 

২১. 
আরু্ ‘আলী আলহাসান মর্ন রামসক 

আলমকরোনী 

:  আল ‘ঊিোতু ফী সানা‘আমতশ শা‘রী ওয়া নাক্বমেহী, িারকাকু 

তাহকীকাত কমম্পউটার ‘ঊলূমি ইসলািী 

২২. 
আরু্ল ফারাি ‘আবু্দর রাহিান ইর্নুল 

িাওকী  

:  ফুনূনুল আফনান ফী ‘ঊয়ূমন উলূমিল করুআ’ন, শর্রুত, োরুল 

র্াশাইমরল ইসলামিয়যাহ, ১৯৮৭ খ্রী. 

২৩. 

আরু্ িানসূর আবু্দল িাকলক মর্ন 

িুহাম্মাে মর্ন ইসিাঈল আস 

সা‘আলার্ী 

:  মফকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল ‘আরার্ীয়যাহ, শর্রুত, আল 

িাকতার্াতুল ‘আসমরয়যাহ মলতযার্া‘আমত ওয়াননাসমর, ২০০০ খ্রী. 

২৪. 
আল রুম্মানী, আল খািার্ী ও আবু্দল 

ক্বাকহর আল কুরকানী 

:  সালাসাতু রাসাইল ফী ই‘কািীল করুআ’ন, কায়করা, োরুল 

িা‘আমরফ  

২৫. 
আরু্ কা‘ফর িুহাম্মাে মর্ন কারীর আত 

তার্ারী  

:  তাফসীরুত তার্ারী কাকি‘ঊল র্ায়ান ‘আন তাউইমলল করুআ’ন, 

শর্রুত, োরুল কুতুরু্ল ‘ঈলিীয়যাহ, ২০০৯ খ্রী. 

২৬. 
আবু্দল্লাহ মর্ন হুসাইন মর্ন হাসনুন 

আল িুকরী  

:  আল লুগাত ফীল করুআ’ন, কায়করা, মিসর, সালাহ উেীন আল 

িুনমকে,  ১৯৪৬ খ্রী. 

২৭. 
আরু্ল ফারাি আবু্দর রাহিান ইর্নুল 

কাওিী 

:  ফুনূনুল আফনান ফী ‘ঊয়ূমন ‘উলূমিল করুআ’ন, শর্রুত, োরুল 

র্াশাইমরল ইসলামিয়যাহ, ১৯৮৭ খ্রী. 

২৮. 
আরু্ল ঈি িুহাম্মাে মর্ন হাসান মর্ন 

রু্নোর আল ওয়ামসতী 

:  ইরশাদল িুর্তােী ওয়া তািকীরুল িুনতাহী ফী মকরাআমতল ‘আশার, 

কাকিয়া উমু্মল ক্বুরআ, িাক্কা আল িুকাররািাহ, ১৪০৪ মহ. 

২৯. আরু্ সা‘ো রাউফ :  আল আ‘লািুল আ‘কামিয়যাহ মফল করুআমনল কারীি 

৩০. 

আরু্ িানসুর িাওহুর্ মর্ন আহিাে মর্ন 

িুহাম্মাে মর্ন আল মখের আল 

কাওয়ামলক্বী  

:  আল ি‘ুআররার্ মিনাল কালামিল আ‘কািী ‘আলা হুরুফীল িু‘কাি, 

শর্রুত, োরুল কুতুর্ আল ‘ঈলমিয়যাহ, ১৯৯৮ খ্রী. 

৩১. আহিাে ঈসা আলী আল কািাল 
:  আল করুআ’ন ও লুগাতুস সুমরয়ান, কাকি‘আতুল আিহার, ২০০৭ 

খ্রী.  

৩২. 
আরু্ হামতি আহিাে মর্ন হািোন 

আল রািী 

:  মকতারু্ি িীনা ফীল কামলিামতল ইসলামিয়যামতল আরামর্য়যাহ, 

সান‘আ, িারকািুে মেরাসাত ওয়াল রু্হুসুল ইয়ািানী, ১৯৯৪ খ্রী. 

৩৩.  
আহলুল কুরআ’ন   

:  আর রাহিান ইসিু সুরইয়ানী ওয়া লাইসা ‘আরামর্, সর্বকশষ তেয 

সংগ্রহ কুলাই ৩০; ২০১৮ খ্রী. 

http://www.ahlalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15067 

৩৪. 
আরু্ল ‘ঈি িুহাম্মাে মর্ন হাসান মর্ন 

রু্নোর আল ওয়ামসতী 

:  ইরশাদল িুর্তােী ওয়া তািকীরুল িুনতাহী ফী মকরাআমতল ‘আশার, 

কাকি‘আ উমু্মল ক্বুরা, িাক্কা আল িুকাররািাহ, ১৪০৪ মহ. 

৩৫. 
আরু্ িানসূর আবু্দল িাকলক মর্ন 

িুহাম্মাে মর্ন ইসিাঈল আস সা‘লার্ী 

:  মফকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল ‘আরার্ীয়যাহ, শর্রুত,  আল 

িাকতার্াতুল ‘আসমরয়যাহ মলতযার্া‘আমত ওয়ান নাসমর, ২০০০ খ্রী.  

http://www.ahlalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15067
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৩৬. 
‘আবু্দর রাহিান মর্ন িুহাম্মাে মর্ন 

ইেরীস আর রাকী আমর্ হামতি 

:  তাফসীরুল কুরআমনল ‘আিীি, মরয়াে, িাকতার্াতু নািিার 

িুসতাফাহ আল র্াি, ১৯৯৭ খ্রী. 

৩৭. 
আহিাে শাহলান, মিনাল আোমর্ল 

‘আরামর্ আল ‘ঈর্রী 

:  আরু্ হারুন িূসা মর্ন ইয়া‘করু্ মর্ন ‘আিরা ওয়া মকতামর্মহল িুহাোরাহ 

ওয়াল িুিাকারাহ, িাকাল্লাতু কমুল্লয়ামতল আোর্ ওয়াল ‘ঊলূমিল 

ইনসামনয়যাহ, কাকিয়াতু িুহাম্মাে আল খামিস, ১৯৮৫ খ্রী.  

৩৮. ইর্কন িানকুর   :  মলসানুল ‘আরর্, োরুল িা‘আমরফ 

৩৯. ইব্রাাহীি িূসা হান্দাউই  
:  আল আোরুল ‘আরামর্ ফীল মফকমরল ইয়াহুেী, কায়করা, 

িাকতার্াতুল আঞ্জালুল িাসমরয়যাহ, ১৯৬৩ খ্রী.  

৪০. ইউসূফ নূিা আল রু্সতানী  

:  তাফসীরুল আলফামিে োমখমলয়যাহ ফীল লুগামতল ‘আরামর্য়যাহ 

িা‘আ মিকমর আসমলহা মর্হুরুমফহী, মিসর, িাকতার্াতুল ‘আরর্, ১৯৩২ 

খ্রী. 

৪১. ইর্নু ‘আকীলাহ আল িাক্কী 
:  আল মিয়াোতু ওয়াল ইহসান ফী ‘ঊলূমিল করুআন, িারকািুল রু্হুস 

ওয়াে মেরাসাত, ২০০৬ খ্রী. 

৪২. 

ইব্রাাহীি আমনস, আবু্দল হামলি 

িুনতামসর, আমতয়া আস সাওয়ামলহী, 

িুহাম্মাে খালফুল্লাহ আহিাে 

:  আল ি‘ুকািুল ওয়ামসত, কায়করা, মিশর, িাকতার্াতুশ শুরুক আে 

োউমলয়া, ২০০৪ খ্রী. 

৪৩. ইর্কন িাঞ্জুর আল আফমরকী :  মলসানুল ‘আরর্, শর্রুত, োরুল মফকর, ২০১১ খ্রী.  

৪৪. 
ঈিাদেীন আরু্ল মফো ইসিাঈল মর্ন 

কােীর আল ক্বুরাশী আে োকিশক্বী  

:  আল থর্োয়াহ ওয়ান থনহায়াহ, কায়করা, োর ইর্মনল কাওিী,  

২০০৯ খ্রী. 

৪৫. ঈিিুেীন আল িুনামসরাহ  

:  আল িাসআলাতুল আিাকীমগয়যাহ ফীল কািাইমর ওয়াল িাগমরর্ 

ইসকামলয়যাতুত তা‘েীমেয়যাহ আল লুগাউইয়যাহ, ‘উিান, োরুস সুরুক, 

১৯৯৯ খ্রী.  

৪৬. কালালুেীন আস সুয়ুতী  :  আল ইতক্বান ফী ‘ঊলূমিল করুআ’ন, শর্রুত, থলর্ানন, ২০০৮ খ্রী.   

৪৭. িাকীে হািীে আল র্ােীরী 
:  আল ি‘ুআররার্ মফল করুআমনল কারীি ওয়া আোমরমহ ফী 

হারাকামতল ইক্বকতর্াস 

৪৮. িুহাম্মাে আবু্দস শাকফঈ আল কুসী  :  আর্ক্বামরয়যাতুল লুগাতুল ‘আরামর্য়যাহ, রার্াত, িরকক্কা, ২০১৬ খ্রী. 

৪৯. িুহাম্মাে ফুয়াে আবু্দল র্াক্বী  
:  আল ি‘ুকািুল িুফাহরাস মলল আলফামিল করুআমনল কারীি, োরুল 

হােীস, কায়করা, মিশর, ১৩৬৪ মহ.  

৫০. িুহাম্মাে ঈজ্জাহ দরুিাহ :  তাের্ীনুল করুআমনল িাকীে, োরুস সুআঈ লীল নাশরী, ২০০৪ খ্রী.   

৫১. িসুতাফা সামেক আর রামফ‘ঈ 
:  ই‘কািুল করুআন ওয়াল র্ালাগাতুন নার্ামর্য়যাহ, োরুল মকতামর্ল 

আরার্ী, ১৯৭৩ খ্রী.  

৫২. িুহাম্মে নূরুল আিীন 
:  মর্জ্ঞাকন িুসমলিকের  অর্োন, আহসান পার্মলককশন, ঢাকা,  

২০০২ খ্রী.  

৫৩. িুহাম্মে আরু্ তাকলর্ :  মর্জ্ঞানিয় করুআন, তাকিহল থপ্রস, চট্টগ্রাি, ২০০৩ খ্রী.  

৫৪. িুহাম্মে খমললুর রহিান িু’মিন   
:  আল করুআ’থনর অমভধান, র্াংলাকেশ ইসলামিক থসিার, ঢাকা, 

১৯৯৬ খ্রী.  
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৫৫. িুহাম্মাে শফীক :  োলাোতুন ওয়া োলােীনা ক্বারমনন মিন তারীমখল আিাকীমগয়যীন 

৫৬. িাহিুে মর্ন হািকাহ আলকারিানী  

:  গারাইরু্ত তাফসীর ওয়া ‘আিাইরু্ত তা’উইল, থকো, োরুল মক্বর্লা 

মলসসাক্বাফামতল ইসলামিয়যাহ শর্রুত, িুআসসাসাতু ‘ঊলূমিল করুআ’ন, 

১৯৮৩ খ্রী. 

৫৭. রাউফ আরু্ সাোহ :  আল ‘আলািুল আ‘কামিয়যাহ মফল করুআ’মনল কারীি 

৫৮. সালাহ উেীন আল িুনমকে  
:  মকতারু্ল লুগাত ফীল করুআন, িাতর্া‘আতুর  মরসালাহ, কায়করা, 

১৯৪৬ খ্রী.  

৫৯. সালাহ আবু্দল ফািাহ আলখাকলেী  
:  আল আ‘লািুল আ‘কামিয়যাহ ফীল করুআ’মনল কারীি, োকিশক, 

োরুল কালাি, ২০০২ খ্রী.  

৬০. হাসান র্ারর্ারাহ  
:  নাশআতু ওয়াত তাতাউরুল লুগামতল ‘আরামর্য়যাহ, ২০১০-২০১১ 

খ্রী.  

৬১. 
হাকফক আরু্ল কাকসি সুলায়িান মর্ন 

আহিাে আত তার্ারানী   

:  আল ি‘ুকািুল কার্ীর, কায়করা, িাকতার্াহ ইর্নু তাইমিয়যাহ,  

২০০৮ খ্রী. 

৬২. ফখরুেীন আররািী  
:  তাফসীরল ফখরুর রািী (আল তাফসীরুল কার্ীর, িাফাতীহুল 

গায়ীর্ ,  থলর্ানন, োরুল মফকর, ১৯৮১ খ্রী.    

৬৩. কাকী কাহান মিয়া  
:  আল করুআ’ন েযা চযাকলঞ্জ সিকাল পর্ব-১, িেীনা পার্মলককশান্স, 

র্াংলার্াকার, ঢাকা, ২০০৫ খ্রী.  

৬৪. কাকী কাহান মিয়া  
:  আল কুরআ’ন েযা চযাকলঞ্জ িহাকাশ পর্ব-১, িেীনা পার্মলককশান্স, 

র্াংলার্াকার, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রী.  

৬৫. কাকী কাহান মিয়া 
:  আল কুরআ’ন েযা চযাকলঞ্জ িহাকাশ পর্ব-১, িেীনা পার্মলককশান্স, 

র্াংলার্াকার, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রী.  

৬৬. ড. িুহাম্মে ফকলুর রহিান :  আধুমনক আরমর্ -র্াংলা অমভধান, মরয়াে প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী.   

৬৭. ড. িুহাম্মে আর্দর রহিান আনওয়ারী 
:  তাফসীরুল করুআ’ন উৎপমি ও ক্রিমর্কাশ, ইসলামিক ফাউকন্ডশন 

র্াংলাকেশ, ২০০৬ খ্রী.   

৬৮. ড. শাউক্বী আরু্ খালীল  
:  আতলাসুল কুরআ’ন আিামকন-আকওয়াি-আ‘লাি, োরুল মফকর, 

শর্রুত, থলর্ানন, ২০০৩ খ্রী.  

৬৯. ড. কারীি িাকী মহসাি আেেীন :  আল আ‘রামর্য়যাহ তাতাউর ওয়াত তারীখ 

৭০. ড. কািাল কলুগালী :  হাওলা তারীমখল লুগাহ আল‘আরামর্য়যাহ, ২০০৭ খ্রী.    

৭১. ড. হুসাইন নাসসার  
:  ফীশ থশ‘মরল ‘আরামর্, রূ্র সাঈে, িাকতার্াহ আস সাকাফাহ আে 

দ্বীমনয়যাহ, ২০০১ খ্রী. 

৭২. ড. শাউক্বী োইফ 
:  আল ি‘ুকািুল ওয়ামসত, িাকতার্াতুশ শুরুক্ব আে োউমলয়যাহ, ৪েব 

সংস্করর্, ২০০৪ খ্রী.  

৭৩. ড. ইয়াসীর আল সাইকয়যে নাউইর 
:  কাউয়াঈদর রসি আল ‘ঊসিানী ওয়া মহকামিহী, আম্মান, িাকাল্লাতুল 

িীিান মলমেরাসামতল ইসলামিয়যাহ ওয়াল ক্বানুমনয়যাহ 

৭৪. ড. িুহাম্মাে সামলি িহমসন :  তামরখুল করুআ’মনল কারীি, ো‘ওয়াতুল হাক্ব, মহকরী ১৪০২ খ্রী.  

৭৫. ড. আলী মর্ন সুলায়িান আল ঊর্াইে  কাি‘ঊল করুআ’মনল কারীি মহফকান ওয়া মকতার্াতান 
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৭৬. িুর্রান িাস‘ঊে :  আর রাকয়ে, োরুল ‘ঈলি মললিালাইন, ৭ি সংস্করর্, ১৯৯২ খ্রী.  

৭৭. ফারুক িাহিুে  
:   কাগ্রত িুসমলি আমিকা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউকণ্ডশন থপ্রস, 

১৯৯৬ খ্রী. 

৭৮. Dr. Maurice Bucaille :  THE BIBLE, The Qur’an and Science   

৭৯. Edip Yuksel  
:  QUR’AN A REFORMIST TRANSLATION, Brianbow Press, 

Hundred Fourteen Book, United State of America  

৮০.  Dr. Rohi Baalbaki  
:  AL-MAWRID A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY, 

Daar al I’lm li al-malayeen, 1995  

৮১.  Thomas Patrick Hughes  
:  DICTIONARY OF ISLAM, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. 

Ltd.  
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