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সূরা আল-বাকারা
১ আয়াত থেনক ২০ আয়ানতর অেথসহ সংক্ষিপ্ত বযাখ্যা

ﭑ ﭒﭓﭔ
পরম করুণাময় অক্ষত দয়ালু আল্লাহর োনম

ﭑﭒ
১. আক্ষলফ – লাম – মীম১।
১. আল-কুরআনের থবশ কনয়কক্ষি সূরার শুরুনত এ ধরনের ক্ষবক্ষিন্ন হরফ রনয়নে। এগুনলার
সক্ষিক মমথােথ একমাত্র মহাে আল্লাহই জানেে।

ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
২. এক্ষি (আল্লাহর) ক্ষকতাব, এনত থকাে সনেহ থেই, মুত্তাকীনদর জেয ক্ষহদায়াত।২
২. ‘হূদা’ অেথ ক্ষহদায়াত তো সক্ষিক পে বা ক্ষদক-ক্ষেনদথশো। তনব এ গ্রন্থ থেনক পে-ক্ষেনদথশ
থপনত মােুষনক প্রেনম হনত হনব মুত্তাকী। অেথাৎ তানদরনক অন্তর্থামী মহাে আল্লাহনক ভয়
কনর সবসময় মে থেনক থবেঁনে োকনত ও ভালনক গ্রহনণ আগ্রহী হনত হনব।

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
৩. র্ারা গানয়নবর ৩ প্রক্ষত ঈমাে, আনে সালাত কানয়ম কনর এবং আক্ষম তানদরনক থর্ ক্ষরয্ক
ক্ষদনয়ক্ষে তা থেনক বযয় কনর।
৩. এখ্ানে গানয়ব তো অদৃশয অেথ মহাে আল্লাহর অক্ষিত্ব, থফনরশতা, ওহী, জান্নাত,
জাহান্নাম ও র্া ক্ষকেু ইক্ষিয়ােুভূক্ষতর বাইনর অবক্ষিত অেে আল কুরআে ও ক্ষবশুদ্ধ হাক্ষদনস
তার বণথো এনসনে, ইতযাক্ষদনক বুঝানো হনয়নে – এসনবর উপর অকুন্ঠ ক্ষবশ্বাস ও প্রতযয় এই
কুরআে থেনক সক্ষিক পে লানভর পূবথ শতথ।

ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
৪. এবং র্ারা ঈমাে আনে, র্া থতামার প্রক্ষত োক্ষর্ল করা হনয়নে এবং র্া থতামার পূনবথ
োক্ষর্ল করা হনয়নে তৎপ্রক্ষত। আর আক্ষখ্রানতর প্রক্ষত তারা ইয়াকীে রানখ্।

ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ
৫. তারা তানদর রনবর পি থেনক ক্ষহদায়ানতর উপর রনয়নে এবং তারাই সফলকাম।৪
৪. এ আয়াতগুনলার সারমনমথ বুঝা র্ায় থর্, আল-কুরআে থেনক ক্ষহদায়াত লাভ করার জেয
৬ক্ষি পূবথশতথ রনয়নে:
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ক. মুত্তাকী তো তাকওয়ার গুণ অজথে করা, অেথাৎ কুরআে র্া মােনত বনল তা মাো আর র্া
োড়নত বনল তা োড়ার জেয প্রস্তুত োকা।
খ্. গানয়ব বা ওহী কতৃথক ক্ষেনদথক্ষশত সব অদৃনশয ক্ষবশ্বাস রাখ্া।
গ. োমার্ কানয়ম তো র্োেথরূপনপ আদায় করা।
ঘ. আল্লাহর থদয়া ক্ষরক্ষর্ক থেনক তােঁরই পনে বযয় করা।
ঙ. পূববথ তথী েবীনদর প্রক্ষত ওহীর মাধযনম োক্ষর্লকৃত সব আসমােী ক্ষকতানব ঈমাে রাখ্া।
ে. আল্লাহ ও তােঁর রাসূল আক্ষখ্রাত সম্পনকথ র্া বনলনেে তানত সম্পূণথ সনেহাতীতভানব
ক্ষবশ্বাস রাখ্া।

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
৬. ক্ষেশ্চয় র্ারা কুফরী কনরনে, তুক্ষম তানদরনক সতকথ কর ক্ষকংবা ো কর, উভয়ই তানদর
জেয বরাবর,৫ তারা ঈমাে আেনব ো।
৫. অেথাৎ আল-কুরআে থেনক ক্ষহদায়াত লাভ করার জেয উপনরানল্লক্ষখ্ত ৬ক্ষি শনতথর
সবগুনলানক বা থকানোক্ষিনক র্ারা মােনত অস্বীকার কনরনে এবং শতথগুনলানক পূণথ কনরক্ষে,
তানদরনক আক্ষখ্রানতর ভয় থদখ্ানো আর ো থদখ্ানো সমাে কো।

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
৭. আল্লাহ তানদর অন্তনর এবং তানদর কানে থমাহর লাক্ষগনয় ক্ষদনয়নেে এবং তানদর
থোখ্সমূনহ রনয়নে পদথা ৬; আর তানদর জেয রনয়নে মহা আর্াব।
৬. এর অেথ এ েয় থর্, আল্লাহ তানদর অন্তনর থমাহর থমনর থদয়ার কারনণই তারা ঈমাে
আেনত পানরক্ষে। বরং এর মমথােথ হনলা, এ হতভাগযরা র্খ্ে উপনরাক্ত ৬ক্ষি থমৌক্ষলক ক্ষবষয়নক
অস্বীকার কনরনে এবং কুরআনের থদখ্ানো পনের ক্ষবপরীনত েলনত পেে কনরনে, তার
সক্ষিয় ক্ষবনরাক্ষধতা করনতও ক্ষিধা করনে ো, তখ্ে আল্লাহ তা’আলাও তানদর অন্তর ও
ইক্ষিনয়র সতযােুসক্ষিৎসু শক্ষক্ত ও আনলাক্ষকত জীবনের প্রক্ষত মােুনষর স্বভাবজাত আকষথণনক
ক্ষবকল কনর থদে। তানদর হৃদনয়র দরজা রুদ্ধ কনর থদে তো মহর লাক্ষগনয় থদে।
‘কাে, থোখ্ ও অন্তঃকরণ’ – মােুনষর জেয আল্লাহর থদয়া এ ৩ক্ষি অমূলয ক্ষেয়ামনতর র্োর্ে
বযবহার অপক্ষরহার্থ, এগুনলা হাশনর ক্ষজজ্ঞাক্ষসত হনব (নদখ্ুে: সূরা বেী ইসরাঈল: ৩৬; আলমু’ক্ষমেূে: ৭৮)।

ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ
৮. আর মােুনষর মনধয ক্ষকেু এমে আনে, র্ারা বনল, ’আমরা ঈমাে এনেক্ষে আল্লাহর প্রক্ষত
এবং থশষ ক্ষদনের প্রক্ষত ‘ অেে তারা মুক্ষমে েয়।৭
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৭. এরা মুোক্ষফক। মুসলমােনদর সানে মুসক্ষলম পক্ষরেনয় আর কাক্ষফরনদর সানে ঘক্ষেষ্ট োনক
কাক্ষফর ক্ষহনসনব। মহাে আল্লাহ সুক্ষবধাবাদী এ ক্ষেকৃষ্টনদর প্রকৃত অবিা প্রকাশ কনর ক্ষদনয়নেে।
সবথকানল ও সব এলাকায় এ েক্ষরনত্রর মােুষ ক্ষেল, আনে এবং োকনব।

ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
৯. অেে তারা ক্ষেজনদরনকই থধােঁকা ক্ষদনি এবং তারা তা অেুধাবে কনর ো। তানদর অন্তরসমূনহ রনয়নে
বযাক্ষধ। অতঃপর আল্লাহ তানদর বযাক্ষধ বাক্ষড়নয় ক্ষদনয়নেে।

৮

৮. সব মােুষনক ক্ষকেু সমনয়র জনেয অেবা ক্ষকেু মােুষনক সব সমনয়র জেয থধােঁকা থদয়া
থর্নত পানর ক্ষকন্তু সব মােুষনক ক্ষেরক্ষদনের জেয থধােঁকায় থফনল রাখ্া র্ায় ো। তাই
মুোক্ষফকনদর লাভবাে হওয়া এক ক্ষেক্ষশ্চত দূরাশা। এ জগনত থর্মে সমানজ ক্ষবস্বিতা ও
প্রকৃত সম্মাে হাক্ষরনয় তারা িক্ষতগ্রি হয়, থতমক্ষে আক্ষখ্রানত থতা তানদর দােঁড়ানত হনব
অন্তর্থামী মহাক্ষবোরনকর সামনে।

ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ
১০. তানদর অন্তরসমূনহ রনয়নে বযাক্ষধ। ৯, অতঃপর আল্লাহ তানদর বযাক্ষধ বাক্ষড়নয় ক্ষদনয়নেে।
১০
; আর তানদর জেয রনয়নে র্ন্ত্রণাদায়ক আর্াব। কারণ তারা ক্ষমেযা বলত।
৯. এ বযাক্ষধক্ষিই হল মুোক্ষফকী বা কপিতা।
১০. আল্লাহ কপিনদরনক তাৎিক্ষণক শাক্ষি থদে ো - এক্ষি তােঁর ক্ষেয়ম বা ক্ষবক্ষধও ো; বরং
অবকাশ থদে, ফনল তানদর মুোক্ষফকীর থবাঝা ভারী হনত োনক - থরাগ বৃক্ষদ্ধ থপনত োনক।

ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
১১. আর র্খ্ে তানদরনক বলা হয়, থতামরা র্মীনে ফাসাদ কনরা ো, বনল, ‘আমরা থতা
থকবল সংনশাধেকারী’।

ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ
১২. থজনে রাখ্, ক্ষেশ্চয় তারা ফাসাদকারী; ক্ষকন্তু তারা বুনঝ ো।

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ
ﯙﯚ
১ ৩ . আর র্খ্ে তানদরনক বলা হয়, ‘থতামরা ঈমাে আে থর্মে থলানকরা ঈমাে এনেনে’,

তারা বনল, ’আমরা ক্ষক ঈমাে আেব থর্মে ক্ষেনবথাধরা১১ ঈমাে এনেনে’? থজনে রাখ্, ক্ষেশ্চয়
তারাই ক্ষেনবথাধ; ক্ষকন্তু তারা জানে ো।
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১১. মুোক্ষফকনদর দৃক্ষষ্টনত এই ‘ক্ষেনবথানধরা(?)’ হনলা থসই সম্মাক্ষেত বযক্ষক্তত্ব র্ারা ক্ষেষ্কলুশ
হৃদনয়র ক্ষেষ্ঠাবাে মু’ক্ষমে - সনতযর পনে েলনত ক্ষগনয় র্ক্ষদ কখ্নো কষ্ট, ক্ষবপদ, উৎপীড়ে,
ক্ষের্থাতে, শত্রুতা বা সামক্ষয়ক িয়িক্ষতর সম্মুখ্ীে হনত হয়, তা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুক্ষষ্টর
লনিয তােঁরই অেুগ্রনহ বুক্ষদ্ধমত্তা ও ধধনর্থযর সানে থমাকাক্ষবলা কনর আনলার পনে োনক
অক্ষবেল। ক্ষকন্তু মুোক্ষফকনদর দৃক্ষষ্টনত এক্ষি ক্ষেনরি থবাকামী(!), কারণ তারা মনে কনর সতয ও
ক্ষমেযার ক্ষবতনকথ ো জক্ষড়নয় আল্লাহর ক্ষবধাে পালনের থিনত্র ক্ষকেু োড় ক্ষদনয় হনলও
ক্ষেনজনদরনক সবার কানে গ্রহণনর্াগয রাখ্ািাই বুক্ষদ্ধমানের কাজ - র্া ক্ষদনয় সামক্ষয়কভানব
মােুষনক প্রতাক্ষরত করা থর্নত পানর তনব তা ক্ষেঃসনেনহ আল্লাহনক থধােঁকা থদয়ার ক্ষেষ্ফল
প্রনেষ্টা। বরং এ হতভাগযরা ক্ষেপুণভানব থধােঁকা থদয় তানদর ক্ষেনজনদরনকই।

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
১৪. আর র্খ্ে তারা মুক্ষমেনদর সানে ক্ষমক্ষলত হয়, তখ্ে বনল, আমরা ঈমাে এনেক্ষে এবং
র্খ্ে থগাপনে তানদর শয়তােনদর১২ সানে একানন্ত ক্ষমক্ষলত হয়, তখ্ে বনল, ক্ষেশ্চয় আমরা
থতামানদর সানে আক্ষে। আমরা থতা থকবল উপহাসকারী’।
১২. ইমাম তাবাক্ষরর মতােুর্ায়ী প্রনতযক সীমালংঘেকারী ও দাক্ষিকনকই শয়তাে বলা হয়।
মােুষ ও ক্ষজে উভনয়র থিনত্রই এ শব্দক্ষি প্রনর্াজয। কুরআনের অক্ষধক িানে এক্ষি ক্ষজেনদর
প্রসনে বযবহৃত হনলও ক্ষকেু থিনত্র প্রনয়াগ করা হনয়নে শয়তাে প্রকৃক্ষতর মােুনষর জনেয।
ক্ষবনশষ কনর র্ারা দুষ্কনমথ থেতৃত্ব থদয় তানদর জেয। আনলােোর প্রসে ক্ষবোনর ‘শায়াতীে’
বলনত এখ্ানে মুশক্ষরকনদর থসই থেতৃিােীয়নদর বুঝানো হনয়নে র্ারা তখ্ে ইসলানমর
ক্ষবনরাক্ষধতায় ক্ষেল কমথ-তৎপর।

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
১৫. আল্লাহ তানদর প্রক্ষত উপহাস কনরে এবং তানদরনক তানদর অবাধযতায় ক্ষবভ্রান্ত হনয়
থঘারার অবকাশ থদে।

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
১৬. এরাই তারা, র্ারা ক্ষহদায়ানতর ক্ষবক্ষেমনয় পেভ্রষ্টতা িয় কনরনে। ক্ষকন্তু তানদর বযবসা
লাভজেক হয়ক্ষে এবং তারা ক্ষহদায়াতপ্রাপ্ত ক্ষেল ো।

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ
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১৭. তানদর উপমা ঐ বযক্ষক্তর মত, থর্ আগুে জ্বালাল। এরপর র্খ্ে আগুে তার োরপাশ
আনলাক্ষকত করল, আল্লাহ তানদর দৃক্ষষ্টশক্ষক্ত থকনড় ক্ষেনলে১৩ এবং তানদরনক থেনড় ক্ষদনলে
অিকানর । তারা ক্ষকেু থদখ্নে ো।
১৩. থর্সব মুোনফক বাহযত ঈমাে আনে অেে অন্তনর োনক অক্ষবশ্বাসী তারা অবনেতেভানব
অিাকনর হাতনড় থবড়ায়, আনলানত থবর হওয়ার থকানো পে থখ্ােঁনজ পায় ো। ক্ষিক ওই
থলাকনদর মনতা র্ানদর থকউ আধার রানত আনলা জ্বালাল, এবং থস আনলায় োরক্ষদক
উদ্ভাক্ষসত হল, ক্ষিক থসসময় আনলা ক্ষেনব থগল; ফনল সবাই অিকানর ক্ষেমক্ষিত হল। থবর
হওয়ার থকানো পে থপলো। আসনল থর্ বযক্ষক্ত আন্তক্ষরকভানব সনতযর আনলার প্রতযাশী েয়,
ক্ষহদায়ানতর পক্ষরবনতথ থগামরাহীনক ক্ষেনজর বুনক আেঁকনড় ধনর রাখ্নত বদ্ধপক্ষরকর, আর
সনতযর আনলানকাজ্জ্বল থেহারা থদখ্ার থকানো আগ্রহই র্ার থেই, থস হতভাগাই হাক্ষরনয় বনস
তার অন্তদৃথক্ষষ্টর আনলা - র্া আল্লাহপ্রদত্ত এক অমূলয ক্ষেয়ামত।

ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ
১৮. তারা বক্ষধর-মূক-অি। ১৪; তাই তারা ক্ষফনর আসনব ো।
১৪. হক কো থশাোর সময় কানে থশানে ো, হক কো বলার থিনত্র থবাবা, আর সতয ও
সুেনরর আনলানকাজ্জ্বল পনে েলার প্রনে থোনখ্ থদনখ্ ো; এনদর আল্লাহর পনে ক্ষফনর আসার
আর থকানো সিাবো থেই, ধ্বংস অবধাক্ষরত। মহাে রাব্বুল আ’লামীে আমানদর সবাইনক
থহফার্ত করুে! আমীে।

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ
১৯. ক্ষকংবা আকানশর বষথণমুখ্র থমনঘর েযায়, র্ানত রনয়নে ঘে অিকার, বজ্রধ্বক্ষে ও
ক্ষবদুযৎেমক। বনজ্রর গজথনে তারা মৃতুযর ভনয় তানদর কানে আঙুল ক্ষদনয় রানখ্।১৫ আর আল্লাহ
কাক্ষফরনদরনক পক্ষরনবষ্টে কনর আনেে।
১৫. এক্ষি ক্ষেক্ষশ্চত ধ্বংস থেনক বােঁোর এক বযেথ থেষ্টা, কারণ থধােঁকাবাজনদর অবিাে
সবথশক্ষক্তমাে আল্লাহর পাকড়াও-এর মনধয।
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ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
২০. ক্ষবদুযৎেমক তানদর দৃক্ষষ্ট থকনড় থেয়ার উপিম হয়। র্খ্েই তা তানদর জেয আনলা
থদয়, তারা তানত েলনত োনক। আর র্খ্ে তা তানদর উপর অিকার কনর থদয়, তারা
দােঁক্ষড়নয় পনড়। আর আল্লাহ র্ক্ষদ োইনতে, অবশযই তানদর শ্রবণ ও থোখ্সমূহ থকনড় ক্ষেনতে।
ক্ষেশ্চয় আল্লাহ সব ক্ষকেুর উপর িমতাবাে ১৬।
১৬. এ উপমাক্ষি থসই সব থদাদুলযমাে বযক্ষক্তনদর বযাপানর – র্ারা প্রকৃত সতয সুস্পষ্ট হনয়
পড়ার পরও অক্ষবরাম সনেহ, ক্ষিধা-িে ও ক্ষবশ্বানসর দুবথলতায় থভানগ। তারা অেুকূল
পক্ষরনবনশ সুক্ষবধাজেক সতযগুনলানক স্বীকার কনর ক্ষেনলও অবিার থপ্রক্ষিনত দুঃখ্-কষ্ট ও
ক্ষবপদ-আপনদর সম্মুখ্ীে হ’থল তা থেনক সনর পনড়।
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