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সুরা মারইয়াম গািণিতক অেলৗিককতা
কারআেনর ১৯তম সুরার নাম "মারইয়াম"।
১) এই সুরায় ধু "মারইয়াম" নাম ট উে খ করা হেয়েছ ২বার এবং
১বার "মারইয়ােমর পু " ।
সুরা মারইয়াম ১৯:১৬
এই িকতােব মারইয়ােমর কথা বণনা ক ন, যখন স তার পিরবােরর লাকজন
থেক পৃথক হেয় পূবিদেক এক ােন আ য় িনল।
সুরা মারইয়াম ১৯:২৭
অতঃপর িতিন স ানেক িনেয় তার স দােয়র কােছ উপি ত হেলন। তারা
বললঃ হ মারইয়াম, তিম এক ট অঘটন ঘ টেয় বেসছ।
সুরা মারইয়াম ১৯:৩৪
এই মারইয়ােমর পু ঈসা। সত কথা, য স
যিদ আয়াত ১৬ থেক আয়াত ৩৪ পয

েক লােকরা িবতক কের।

গণনা কির তাহেল পাই ১৯।

২) থম "মারইয়াম" নাম উে খ করা হয় সুরা ইমরান (৩) আয়াত না ার
৩৬-এ ।
...আর আিম তার নাম রাখলাম মারইয়াম।...
শষবার "মারইয়াম" নাম উে খ করা হয় সুরা তাহরীম (৬৬) আয়াত না ার
১২-এ ।
...আর দৃ া বণনা কেরেছন এমরান-তনয়া মিরয়েমর, য তার সতী বজায়
রেখিছল।..

সুরা ইমরান (৩) না জল অুনসাের ৮৯তম সুরা।
সুরা তাহরীম (৬৬) না জল অনুসাের ১০৭তম সুরা।
যিদ ৮৯ থেক ১০৭ পয

গণনা কির তাহেল পাই ১৯ ।

৩) এই সুরার ৭৫ না ার আয়ােত িকয়ামত (Hour/Al-Shaaha) স
হেয়েছ। তা তােত িক হইেছ!
৭৫ না ার সুরার নাম য "সুরা িকয়ামা’ত" ।

েক বলা

এখনও শষ হয় নাই। আের য আেছ দাদ!
সুরা মারইয়াম (১৯) না জল অনুসাের ৪৪ তম সুরা।
সুরা িকয়ামা’ত (৭৫) না জল অনুসাের ৩১ তম সুরা।
৪৪+৩১=৭৫
৭৫ না ার সুরা "সুরা িকয়ামা’ত" ।

৪) সুরা মারইয়াম (১৯) থেক সুরা িকয়ামা’ত (৭৫) পয
ল নীয়, ১৯*৩=৫৭ ।
এছাড়াও, ৫৭ উে াটা ৭৫।

৫৭ ট সুরা আেছ।

৫) সুরা মারইয়াম (১৯) থেক সুরা িকয়ামা’ত (৭৫) পয ৩৫
বার িকয়ামা’ত উে খ করা হেয়েছ।
১) ১৯:৯৫ ২)২০:১০০
৩) ২০:১০১ ৪) ২০:১২৪ ৫) ২১:৪৭
৬) ২২:৯
৭) ২২:১৭
৮) ২২:৬৯ ৯) ২৩:১৬ ১০) ২৫:৬৯
১১) ২৮:৪১ ১২) ২৮:৪২ ১৩) ২৮:৬১ ১৪) ২৮:৭১ ১৫) ২৮:৭২
১৬) ২৯:১৩ ১৭)২৯:২৫ ১৮) ৩২:২৫ ১৯) ৩৫:১৪ ২০) ৩৯:১৫
২১) ৩৯:২৪ ২২) ৩৯:৩১ ২৩) ৩৯:৪৭ ২৪) ৩৯:৬০ ২৫) ৩৯:৬৭
২৬) ৪১:৪০ ২৭) ৪২:৪৫ ২৮) ৪৫:১৭ ২৯) ৪৫:২৬ ৩০) ৪৬:৫
৩১) ৫৮:৭ ৩২) ৬০:৩ ৩৩) ৬৮:৩৯ ৩৪) ৭৫:১ ৩৫) ৭৫:৬
ল

নীয়, ৩৫=৫*৭ বা ৭*৫

