সিহরেে রুকইয়াে আয়াত (অর্থিহ)
انَالَرَ ِجَـيَـم
ِ َأَ َعــ َوذ َِباهللَِ َِمـَنَالشَـي ـط

﷽

সুরা আরাফ, আয়াত: -

َ وَاوحیناَۤاِلٰیَمو ٰۤسیَانَا ل ِقَعصاكَ َ فاِذاَهِیَتلقفَماَیا ِفكون

َفوقع َالحق َو َبطل َماَكانواَیعملون َفغلِبواَهنا لِك َو َانقلبوا

ََقال ۤوا َ ٰامنا َِبر ِب

ََۖۚو َا لق ِی َالسحرة َ ٰس ِج ِدین

ٰص ِغ ِر ین

َۙ ال ٰعل ِمی
َن َر ِبَمو ٰسیَوَ ٰهرون

অর্: (117) তখন আমি িূসাকে আকেশ মেলাি যে, তমি যতািার লামিখানা মনকেপ েকরা;
আর অিমন তা তাকের বানাকনা বস্তুগুকলাকে মিকল যফলকত লািল। (118) ফকল সতয
প্রিামিত হল আর তাকের েিোণ্ড অোেের হকয় যিল। (119) এভাকব তারা যসখাকন
পরাভত হল এবং লামিত হকয় মফকর যিল। (120) োেুেকররা যসজোয় পকে যিল। (121)
তারা বলল, ৯আিরা মবশ্বপ্রভর প্রমত ঈিান একনমি; (122) মেমন িূসা ও হারূকনর প্রভ।ৰ
সুরা ইউনুস, আয়াত: -

ٰ َََََََۙالسحرََََََُؕاِن
َ َ ََُؕاّللَسیب ِطل ٗه
َفلماَۤا لقواَقالَمو ٰسیَماَ ِجئتم َِب ِه
ِ

ٰ ن َوَی ِحق
ٰ اِن
َ َاّللَلاَیصلِحَعملَالمف ِس ِدی
ََاّللَالحقَ ِبكَلِ ٰم ِت ٖهَو

َ۠لوَك ِرهَالمج ِرمون

অর্: (81) অতঃপর েখন তারা মনকেপ েরল তখন িূসা বলল, ৯যতািরা ো একনকিা তা
োেু। অমিকরই আল্লাহ তা নসযাৎ েকর যেকবন। আল্লাহ যতা ফাসাে সৃমিোরীকের েি মিে
রাকখন না। (82) এবং অপরাধীরা পিন্দ না েরকলও আল্লাহ তাাঁর বািী দ্বারা সতযকে
প্রমতমিত েকর র্াকেন।ৰ
সুরা ত্বহা, আয়াত: 69

َوَا ل ِقَماَفِیَی ِمی ِنكَتلقفَماَصنعواََََََُؕاِ نماَصنعواَكيد َٰس ِحرَََََََُؕو
۶۹لاَیفلِحَالسا ِحرَحيثَاتٰی
অর্: তমি যতািার ডান হাকত ো আকি তা মনকেপ েকরা, (যেখকব) তারা ো মেিু তরী
েকরকি এটা তা সব মিকল যফলকব। তারা ো তরী েকরকি তা যতা যেবল োেুেকরর যেৌশল।
োেুের যেখাকনই আসুে (োেুমবেযায় েতই পারেশী যহাে), সফল হয় না।ৰ
সুরা ইখলাস

ٰ بِس ِم
ََاّللَِالرح ٰم ِنَالر ِحی ِم

ٰ قلَهو
ََاّللَاحد َا ّٰللَالصمد َلمَیلِدَۙ َ َ ََوَلمَیولدَۙ َوَلمَیكن

َ۠ل ٗهَكف ًواَاحد

অর্: (1) বল, ৯আল্লাহ এে ও এেিাত্র। (2) আল্লাহ মিরন্তন ও স্বয়ংসম্পূি। (3) মতমন
োউকে জন্ম যেনমন এবং তাাঁকেও যেউ জন্ম যেয়মন। (অর্াৎ তাাঁর যোন সন্তান যনই এবং
মতমনও োকরা সন্তান নন।) (4) আর তাাঁর সিেে যেউ যনই।ৰ

সুরা ফালাক্ব

ٰ بِس ِم
ََاّللَِالرح ٰم ِنَالر ِحی ِم

َۙ ِ قل َاعوذ َِبر ِب َالفل
َقَ َ ِمن َش ِر َماَخلقَۙ َو َ ِمن َش ِر َغا ِسق َاِذا
َاسد َاِذا
َۙ ِ ٰت َفِی َالعق
َ وق
ِ د َو َ ِمن َش ِر َح
ِ بَۙ َو َ ِمن َش ِر َالن ٰفث

َ۠حسد

অর্: (1) বল, ৯আমি প্রভাকতর প্রভর আশ্রয় িাই (2) তাাঁর সৃমির অমনি যর্কে, (3)
অন্ধোর রাকতর অমনি যর্কে, েখন তা যনকি আকস, (4) যসই িমহলাকের অমনি যর্কে
োরা (োেু েরার জনয) মিরায় ফাঁ যেয় (5) এবং মহংসুকের অমনি যর্কে েখন যস মহংসা
েকর।ৰ

সুরা নাস

ٰ بِس ِم
ََاّللَِالرح ٰم ِنَالر ِحی ِم

َاسَۙ َ ِمن َش ِر
َۙ ِ ك َالن
ِ ِاسَۙ َمل
ِ اس َاِل ٰ ِه َالن
ِ قل َاعوذ َِبر ِب َالن
َاس َ ِمن
َۙ ِ اسِ۪ۙ َ َال ِذی َیوس ِوس َفِی َصدو ِر َالن
َۖۙ ِ الوسو
ِ اس َََََََالخن
َاس
َ۠ ِ ال ِجن ِةَوَالن

অর্: (1) বল, ৯আমি আশ্রয় িাই িানুকের প্রভর, (2) িানুকের অমধপমতর, (3) িানুকের
উপাকসযর; (4) আত্মকিাপনোরী েিন্ত্রিাোতার অমনি যর্কে, (5) যে িানুকের িকন
েিন্ত্রিা যেয়, (6) (এই েিন্ত্রিাোতা হকত পাকর) মিন বা িানুকের িধয যর্কে।ৰ
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