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পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি
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1. আসলফ, লা-ম, রা; এটি 1. Alif. Lam. Ra. (This
ِ الٓر ِكتٰب اُ ۡح
م
ث
ه
ـت
ي
ا
ت
م
ك
ٰ
ُ
َّ
ٗ
ۡ
ُ
is)
a
Book,
the
verses
ٰ
َّ
এমন এক সকতাব, যার
ٌ
আয়াত িমূহ িুপ্রসতসিত whereof are perfected,
ِ ُف ِصل َّ ۡت ِم ۡن ل َّ ُدن ح
ٍ
ٍ
ِ
ي
ٍۙ
ب
خ
م
ي
ك
َّ
ۡ
explained
in
ۡ َّ ۡ
অতঃপর িসবস্তামর বসণি ত then
এক মহাজ্ঞানী, িবি জ্ঞ িত্তার detail, from All-Wise,
Well Informed.
পক্ষ হমত।
যযন যতামরা আল্লাহ
বযতীত অনয কামরা বমেগী
না কর। সনশ্চয় আসম
যতামামদর প্রসত তাাঁরই পক্ষ
হমত িতকিকারী ও িুিংবাদ
দাতা।

2.

2. That you do not
worship except Allah.
Indeed, I am to you,
from Him a warner
and a bringer of good
tidings.

And that you
3. আর যতামরা সনমেমদর 3.
পালনকতিা িমীমপ ক্ষমা seek forgiveness of
প্রার্ি না কর। অনন্তর তাাঁরই your Lord, then you
প্রসত মমনাসনমবশ কর। turn in repentance to
তাহমল সতসন যতামামদরমক Him. He will let you
enjoy a fair provision
সনসদি ষ্ট িময় পযি ন্ত উৎকৃষ্ট
for a term appointed.
েীবমনাপকরণ দান করমবন
And He will bestow His
এবং অসিক আমলকারীমক
bounty on everyone
যবশী কমর যদমবন আর যসদ who merits favor. And
যতামরা সবমুখ হমত র্াক, if you turn away, then
তমব আসম যতামামদর উপর indeed, I fear for you

ِۡ َّ اّٰللَّ ِؕ اِن
ِن لـ َّ ُك ۡم ِمنۡ ُه
ِ ا ََّّّل تَّ ۡعب ُ ُد ۡوا ۤاِ َّّل ه
ٌِِِي
ٍۙ ۡ ن َّ ِذي ۡ ٌر َّوب َّ ِش

ۤ َّوا َِّن ا ۡستَّغۡ ِف ُر ۡوا َّربَّ ُك ۡم ُث َّم ُت ۡو ُب ۡوا
اِلَّي ۡ ِه ُُيَّتِ ۡع ُك ۡم َّمتَّاعًا َّح َّسنًا اِ ٰٰٓل
ا ََّّج ٍل ُم َّس ًّم َّو يُ ۡؤ ِت كُ َّل ِذ ۡى
ۤ ۡ ِِّ ِفَّ ۡض ٍل فَّ ۡضل َّ ِٗه َّواِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا فَّا
اب ي َّ ۡو ٍم
ُ ا ََّّخ
َّ اف عَّلَّي ۡ ُك ۡم ع َّ َّذ
ِِِ ي
ٍِ ۡ َِّكب

এক মহা সদবমির আযামবর the punishment of a
great Day.
আশঙ্কা করসি।

ِ اِ َّٰل ه
م َّو ُُ َّو ع َّ ٰٰ كُ ِل
ِۡ اّٰلل َّم ۡر ِج ُع ُك
َِِِش ٍء قَّ ِدي ۡ ٌِر
ۡ َّ

4.

আল্লাহর িাসিমিযই
যতামামদরমক সফমর যযমত
হমব। আর সতসন িব সকিু র
উপর ক্ষমতাবান।

4.
Unto Allah is
your return.
And
He is Powerful over
every thing.

5.

যেমন রাখ, সনশ্চয়ই
তারা সনমেমদর বক্ষমদশ
ঘুসরময় যদয় যযন আল্লাহর
সনকট হমত লুকামত পামর।
শুন, তারা তখন কাপম়ে
সনমেমদরমক
আচ্ছাসদত
কমর, সতসন তখনও োমনন
যা সকিু তারা চু সপিামর
বমল আর প্রকাশযভামব
বমল। সনশ্চয় সতসন োমনন
যা সকিু অন্তর িমূমহ সনসহত
রময়মি।

5. Behold, indeed they
fold up their breasts,
that they may hide
from Him. Behold,
(even) when they cover
themselves with their
garments, He (Allah)
knows
what
they
conceal and what they
proclaim. Indeed, He is
the All Knower of what
is (secret) in the breasts.

6.

আর পৃসর্বীমত যকান
সবচরণশীল
যনই,
তমব
িবার েীসবকার দাসয়ত্ব
আল্লাহ সনময়মিন সতসন
োমনন তারা যকার্ায় র্ামক
এবং যকার্ায় িমাসপত হয়।
িবসকিু ই এক িুসবনযস্ত
সকতামব রময়মি।

6. And there is not
any living creature on
the earth but that upon
Allah is its provision.
And He knows its
definite abode and its
temporary deposit. All
is in a clear Book.

َّٰ َّ َّو َّما ِم ۡن دَّٓابَّ ٍة ِِف ۡاّل َّ ۡر ِض اِ َّّل ع
ِه
م ُم ۡستَّقَّ َّر َُّا
ُِ َّ اّٰلل ِر ۡز ُقهَّا َّو ي َّ ۡعل
َّو ُم ۡست َّ ۡودَّعَّهَّا كُ ٌل ِِف ۡ ِكت ٰ ٍب
ِِِ ۡ
ٍِ ۡ ُِمب

সতসনই আিমান ও
যমীন িয় সদমন ততরী
কমরমিন, তাাঁর আরশ সিল
পাসনর
উপমর,
সতসন
যতামামদরমক
পরীক্ষা
করমত চান যয, যতামামদর

7. And it is He who
created the heavens and
the earth in six days,
and His Throne was
upon the water, that
He might test you,
which of you is best in
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7.

ا ََّّّل ۤ اِ َّّنُ ۡم يَّثۡنُ ۡو َّن
لِي َّ ۡست َّ ۡخ ُف ۡوا ِمنۡ ُِه
م ي َّ ۡعل َّ ُم َّما
ٍۙ ۡ ي َّ ۡستَّغ ۡ ُش ۡو َّن ثِيَّاب َّ ُه
يُ ِس ُر ۡو َّن َّو َّما يُ ۡعلِنُ ۡو َِّن اِ ِن َّ ٗه عَّلِي ۡ ٌ ٌۢم
ِ بِ َّذ
دو ِر
ُ ات
ُۡ الص
ُص ُد ۡو َّر ُُ ۡم
ۡ
َّۡ ا ََّّّل ِح

মমিয যক িবমচময় ভাল
কাে কমর। আর যসদ
আপসন তামদরমক বমলন যয,
"সনশ্চয়
যতামামদরমক
মৃতুযর পমর েীসবত ওঠামনা
হমব, তখন কামফমররা
অবশয বমল এটা যতা স্পষ্ট
যাদু!";

deed. And if you (O
Muhammad) were to
say: “Indeed, you shall
be raised up after
death.” Those who
disbelieve will surely
say: “This is not but an
obvious magic.”

আর যসদ আসম এক
সনিি াসরত যময়াদ পযি ন্ত
তামদর আযাব স্থসগত রাসখ,
তাহমল
তারা
সনশ্চয়ই
বলমব
যকান
সেসনমি
আযাব যঠসকময় রাখমি?
শুমন রাখ, যযসদন তামদর
উপর আযাব এমি প়েমব,
যিসদন সকন্তু তা সফমর
যাওয়ার নয়; তারা যয
বযাপামর উপহাি করত
তাই
তামদরমক
সঘমর
যফলমব।

8. And if We delay
from
them
the
punishment until a
determined
period,
they will surely say:
“What withholds it.”
Behold, on the day it
comes to them, it will
not be averted from
them, and will surround
them that which they
used to mock at.

8.

9. আর অবশযই যসদ আসম 9.
And if We give
মানুষমক আমার রহমমতর man a taste of mercy
আস্বাদ গ্রহণ করমত যদই, from Us, and then We
অতঃপর তা তার যর্মক withdraw it from him.
he
is
সিসনময় যনই; তাহমল যি Indeed,
despairing, ungrateful.
হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়।
10. আর যসদ তার উপর 10. And if We let him
আপসতত দুঃখ কমষ্টর পমর taste of favor after
তামক িুখমভাগ করমত যদই, harm has touched him,
তমব যি বলমত র্ামক যয, he is sure to say:
আমার অমঙ্গল দূর হময় “The ills have gone
যগমি, আর যি আনমে from me.” Indeed, he
আত্নহারা হয়, অহঙ্কামর is exultant, boastful.

ت اِن َّ ُك ۡم
َّ ۡ ا َّ ۡح َّس ُن عَّ َّمل ًِؕ َّولَّٮِ ۡن ُقل
َّمب ۡ ُع ۡوث ُۡو َّن ِم ۡ ٌۢن ب َّ ۡع ِد اۡلۡ َّ ۡو ِت لَّيَّـ ُق ۡول َّ َّن
ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوۤا اِ ۡن ُٰ َّذا ۤ اِ َّّل ِس ۡح ٌر
ِِِۡ
ٌِ ۡ ُِمب

اب اِ ٰٰٓل
َّ َّولَّٮِ ۡن ا َّ َّخ ۡرنَّا عَّنۡ ُه ُم الۡعَّ َّذ
اُ َّم ٍة َّم ۡع ُد ۡودَّ ٍة لَّيَّـ ُق ۡول ُ َّن َّما ََّيۡ ِب ُس ٗه
ا ََّّّل ي َّ ۡو َّم يَّاۡتِي ۡ ِه ۡم لَّـيۡ َّس َّم ۡص ُر ۡوفًا
اق بِ ِه ۡم َّما كَّان ُ ۡوا بِ ٖه
َّ عَّنۡ ُه ۡم َّو َّح

ِِِ ي َّ ۡست َّ ۡه ِز ُء ۡو َِّن

ًۡحة
َّ ۡ ان ِمنَّا َّر
َّ َّولَّٮِ ۡن اَّذَّقۡنَّا ۡاّلِن ۡ َّس
ٌ ٌ ُث َّم ن َّ َّز ۡعنٰهَّا ِمنۡ ُِه اِن َّ ٗه لَّيََُُّ ۡو
ر
ِ َّك ُفو

ٌۡ

ََّّولَّٮِ ۡن اَّذَّقۡن ٰ ُه ن َّ ۡـع َّمٓاءَّ ب َّ ۡع َّد َّض َّرٓاء
ل يـ ق ل
السيِا ُٰت
َّ ب
َّ َُّ ََّّم َّستۡ ُه َّ َّ ُ ۡو َّ َّن ذ
ِِِِن ِؕ اِن َّ ٗه لـ َّ َّف ِر ٌح فَّ ُخ ۡو ٌ ٍۙر
ۡ ِ َّع

উদ্দত হময় পম়ে।

11. তমব যারা তিযি যিারণ 11. Except those who
কমরমি
এবং
িৎকাযি are patient and do
কমরমি তামদর েনয ক্ষমা righteous deeds. Those,
will
be
ও সবরাট প্রসতদান রময়মি। theirs
forgiveness and a great
reward.

َ ۡوا َّوعَّ ِملُوا
َُّ اِ َّ ِّل ال َّ ِذي ۡ َّن َّص
ِك ََّل ُ ۡم َّمغ ۡ ِف َّر ٌة
َّ ٓالصلِ ٰح ِت اُول ٰٮ
ه
ٌِِِي
ِ ۡ َِّوا َّ ۡج ٌر كَّب

ٌۢ ٌ ك تَّا ِر
ع
ب
ض َّما يُ ۡو ٰٰٓح
ك
َّ َّ فَّلَّعَّل
َّ
ۡ
َّ
ك ا َّۡن
َّ ۡ اِلَّي
َّ ك َّو َّضٓا ِٮ ٌ ٌۢق بِ ٖه َّص ۡد ُر
ۡن ا َّۡو
ٌ ۡ ي َّ ُق ِۡول ُ ۡوا ل َّ ۡو َّّل ۤ اُن ۡ ِز َّل عَّلَّي ۡ ِه َّك

আর িম্ভবতঃ ঐিব
আহকাম যা ওহীর মািযমম
যতামার সনকট পাঠামনা
হয়, তার সকিু অংশ বেিন
করমব? এবং এমত মন যিাট
কমর বিমব? তামদর এ
কর্ায় যয, তাাঁর উপর যকান
িন-ভান্ডার যকন অবতীণি
হয়সন? অর্বা তাাঁর িামর্
যকান যফমরশতা আমিসন
যকন?
তু সমমতা
শুিু
িতকিকারী মাত্র; আর িব
সকিু রই দাসয়ত্বভার যতা
আল্লাহই সনময়মিন।

12.
Then
(O
Muhammad),
would
you possibly give up
some of what is
revealed to you, and
your
breast
feels
straitened
by
it,
because
they
say:
“Why has not been
sent down to him a
treasure, or come with
him an angel.” You are
only a warner. And
Allah is Trustee over
all things.

তারা সক বমল?
যকারআন
তু সম
ততরী
কমরি? তু সম বল, তমব
যতামরাও অনুরূপ দশটি
িূরা ততরী কমর সনময় আি
এবং আল্লাহ িা়ো যামক
পার যেমক নাও, যসদ
যতামামদর কর্া িতয হময়
র্ামক।

13. Or do they say:
“He (Muhammad) has
invented it (Quran).”
Say:
“Then
bring
ten surahs like unto it,
invented, and call upon
whomever you can
other than Allah, if you
are truthful.”

ٮه ُق ۡل فَّا ۡ ُت ۡوا
ُِ ٰ ا َّۡم ِي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن ا ۡف ََّت
بِعَّ ۡش ِر ُس َّو ٍر ِمثۡلِ ٖه ُم ۡف ََّتَّي ٰ ٍت َّو
ۡاد ُع ۡوا مَّ ِن ۡاست َّ َّط ۡعتُ ۡم ِم ۡن ُد ۡو ِن
ِه
ِِِۡ
َِّ ۡ ِاّٰلل اِ ۡن ُكنۡتُ ۡم ٰص ِدق

অতঃপর তারা যসদ 14. “Then if they do
যতামামদর
কর্া
পুরণ not answer you, then
that
this
করমত অপারগ হয়; তমব know

فَّاِل َّ ۡم ي َّ ۡست َّ ِجيۡب ُ ۡوا لـ َّ ُك ۡم فَّاعۡل َّ ُم ۡوۤا

12.

13.

14.

ِؕ ت ن َّ ِذي ۡ ٌِر
ٌ َّ َّجٓاءَّ َّمعَّ ٗه َّمل
َّ ۡ ك ِؕ اِ َّّنَّا ۤاَّن
ِِِ َش ٍء َّو ِكي ۡ ٌل
ۡ َّ اّٰلل ع َّ ٰٰ كُ ِل
ُ َّو ه

যেমন রাখ, এটি আল্লাহর
এলম দ্বারা অবতীণি হময়মি;
আমরা একীন কমর নাও যয,
আল্লাহ বযতীত অনয যকান
মাবুদ যনই। অতএব, এখন
সক যতামরা আত্নিমপিন
করমব?

(revelation) is sent
down
with
the
knowledge of Allah,
and that there is no
god
except
Him.
Would you then be
those who surrender.”

ِ ا ََّّّنا ۤ اُن ۡ ِز َّل بِعِل ۡ ِم ه
اّٰلل َّوا َّۡن َّّل ۤ اِل ٰ َّه
َّ
ِِِاِ َّّل ُُ َِّو فَّهَّ ۡل اَّنۡتُ ۡم ُم ۡسلِ ُم ۡو َِّن

15. যয বযসি পাসর্ি বেীবন 15. Whoever desires
ও তার চাকসচকযই কামনা the life of the world
কমর, হয় আসম তামদর and its adornments,
দুসনয়ামতই তামদর আমমলর We shall pay in full to
প্রসতফল যভাগ কসরময় যদব them (the wages for)
their deeds therein.
এবং তামত তামদর প্রসত
And they will have no
সকিু মাত্র কমসত করা হয়
diminution therein.

الدنۡيَّا َّو
ُ َّان يُ ِري ۡ ُد ا ۡۡلَّيٰوة
َّ َّ َّم ۡن ك
ِزي ۡنَّتَّهَّا ن ُ َّو ِف اِلَّي ۡ ِه ۡم ا َّۡع َّما ََّل ُ ۡم
ِِِفِيۡهَّا َّو ُُ ۡم فِيۡهَّا َّّل يُب ۡ َّخ ُس ۡو َِّن

16. এরাই হল যিিব যলাক 16. They are those for
আমখরামত যামদর েনয whom there is nothing
আগুন িা়ো যনই। তারা in the Hereafter, except
এখামন যা সকিু কমরসিল Fire. And lost is what
িবই বরবাদ কমরমি; আর they did therein, and
worthless is that which
যা সকিু উপােিন কমরসিল,
they used to do.

ِك ال َّ ِذي ۡ َّن لَّـيۡ َّس ََّل ُ ۡم ِِف
َّ ٓاُول ٰٮ
ار َّو َّحبِ َّط َّما
ُِ َّاّل ٰ ِخ َّر ِة اِ َّّل الن
ِۡ
َّصن َّ ُع ۡوا فِيۡهَّا َّوب ٰ ِط ٌل َّما كَّان ُ ۡوا

না।

িবই সবনষ্ট হল।

আচ্ছা বল যতা, যয
বযসি তার প্রভুর িুস্পষ্ট
পমর্ রময়মি, আর িামর্
িামর্ আল্লাহর তরফ যর্মক
একটি িাক্ষীও বতিমান
রময়মি এবং তার পূবিবতী
মূিা (আঃ) এর সকতাবও
িাক্ষী যা সিল পর্সনমদি শক
ও রহমত স্বরূপ, (সতসন সক
অনযামনযর িমান) অতএব

17.

17.
So is he who is
upon a clear proof
from his Lord (like
aforementioned). And
a witness from Him
recites it. And before it
was the Book of Moses,
guidance and mercy.
Those believe in it
(Quran). And whoever
disbelieves in it among

ِِِي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن

ان ع َّ ٰٰ ب َّ ِين َّ ٍة ِم ۡن َّربِ ٖه
َّ َّ اَّفَّ َّم ۡن ك
َّويَّتۡل ُ ۡو ُه َّشا ُِ ٌد ِمنۡ ُه َّو ِم ۡن قَّبۡلِ ٖه
ِؕ ًۡحة
َّ ۡ ِكت ٰ ُب ُم ۡو ٰٰٓس اِ َّمامًا َّو َّر
ِك يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن بِ ِٖه َّو َّم ۡن ي َّ ۡك ُف ۡر بِ ٖه
َّ ٓاُول ٰٮ
ِ ِم َّن ۡاّل َّ ۡح َّز
اب فَّالنَّ ُار َّم ۡوعِ ُد ِٗه فَّ َّل

তাাঁরা যকারআমনর প্রসত
ঈমান আমনন। আর ঐিব
দলগুসল যয যকউ তা
অস্বীকার কমর, যদাযখই
হমব তার ঠিকানা। অতএব,
আপসন তামত যকান িমেমহ
র্াকমবন না। সনঃিমেমহ
তা আপনার পালনকতিার
পক্ষ হমত ধ্রুব িতয; তর্াসপ
অমনমকই তা সবশ্বাি কমর
না।

the factions, then the
Fire will be his
promised destination.
So be not you in doubt
about it. Indeed, it is
the truth from your
Lord, but most of
mankind
do
not
believe.

18. আর তামদর যচময় ব়ে 18. And who is more
যামলম যক হমত পামর, যারা unjust than he who
আল্লাহর প্রসত সমর্যামরাপ invents a lie about
কমর।
এিব
যলাকমক Allah. Those will be
তামদর
পালনকতিার brought before their
Lord, and the witnesses
িাক্ষাত িম্মূখীন করা হমব
will say: “These are
আর
িাসক্ষগণ
বলমত
they who lied against
র্াকমব, এরাই ঐিব যলাক,
their Lord.” Behold,
যারা তামদর পালনকতিার the curse of Allah is
প্রসত সমর্যামরাপ কমরসিল। upon the wrong doers.
শুমন
রাখ,
যামলমমদর
উপর আল্লাহর অসভিম্পাত
রময়মি।

যারা আল্লাহর পমর্ 19. Those who hinder
বািা যদয়, আর তামত (others) from the path
বক্রতা খুমে যব়োয়, এরাই of Allah, and seek
আখরাতমক
অস্বীকার a crookedness therein.
And
they
are
কমর।

19.

disbelievers in the
Hereafter.
20.
তারা পৃসর্বীমতও 20. They will not be
আল্লাহমক অপারগ করমত able to escape (from

ك ِِف ۡ ِم ۡري َّ ٍة ِمنۡ ُِه اِن َّ ُه ا ۡۡلـ َّ ُق ِم ۡن
ُ َّت
ِ َّالن
ا ٌ َّّل
ِ ك َّولـ ٰ ِك َّن ا َّ ۡكث َّ َّر
َّ َِّرب
ِِِيُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن

ِ و َّم ۡن ا َّۡظلَّم ِم َّ ِن ا ۡف ََّتى ع َّ َّٰ ه
اّٰلل
َّ
ٰ
ُ
ٰٰ َّ ِك يُ ۡع َّر ُض ۡو َّن ع
َّ ٓكَّ ِذبًا اُول ٰٮ
َّربِ ِه ۡم َّو ي َّ ُق ۡو ُل ۡاّل َّ ۡشهَّ ُاد ُٰٓ ُؤ َّاَل ِء
م ا ََّّّل ل َّ ۡـعن َّ ُة
ِۡ ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّذ ُب ۡوا ع َّ ٰٰ َّربِ ِه
ِه
ِِِۡ
ٍۙ َّ ۡ الظلِ ِم
اّٰلل ع َّ َّٰ ه

ِ ال َّ ِذي ۡ َّن يَّص ُدون عَّ ۡن س ِبي ِل ه
اّٰلل
َّ ۡ ُ
ۡ َّ
َّويَّبۡغُ ۡو َّّنَّا ِع َّو ًجا َّو ُُ ۡم بِ ۡاّل ٰ ِخ َّر ِة
ُُِِِ ۡم ك ٰ ِف ُر ۡو َِّن
ِك ل َّ ۡم ي َّ ُك ۡون ُ ۡوا ُم ۡع ِجزِيۡ َّن ِِف
َّ ٓاُول ٰٮ

পারমব না এবং আল্লাহ
বযতীত
তামদর
যকান
িাহাযযকারীও যনই, তামদর
েনয সদ্বগুণ শাসস্ত রময়মি;
তারা শুনমত পারত না
এবং যদখমতও যপত না।

21. এরা যি যলাক, যারা
সনমেরাই
সনমেমদরমক
ক্ষসতগ্রস্ত কমরমি, আর এরা
যা সকিু সমর্যা মা’বুদ
িাবযস্ত কমরসিল, তা িবই
তামদর যর্মক হাসরময় যগমি।

Allah’s punishment) on
the earth. And for
them, other than Allah,
there are not any
protecting
friends.
The punishment for
them will be doubled.
They were not able to
hear, nor did they see.
21.
They are those
who have lost their
own selves, and has
vanished from them
that which they used to
invent.

22. আমখরামত এরাই হমব 22. Without a doubt
িবি াসিক ক্ষসতগ্রস্থ যকান they are those, in the
Hereafter, they will be
িমেহ যনই।
the greatest losers.
Certainly, those
23. সনশ্চয়ই যারা ঈমান 23.
এমনমি ও িৎকাে কমরমি who believe and do
এবং স্বীয় পালনকতিার righteous deeds and
themselves
িমীমপ
সবনসত
প্রকাশ humble
their Lord.
কমরমি
তারাই before
They will be the
যবমহশতবািী,
যিখামনই
companions of the
তারা সচরকাল র্াকমব।
Garden. They will
abide therein forever.
24. উভয় পমক্ষর দৃষ্টান্ত 24. The similitude of
হমচ্ছ যযমন অন্ধ ও বসির the two parties is as the
এবং যয যদখমত পায় ও blind and the deaf and
seer and the
শুনমত পায় উভময়র অবস্থা the
সক এক িমান? তবুও hearer. Are they equal
in similitude. Will you
যতামরা সক যভমব যদখ না?
not then take heed.

ان ََّل ُ ۡم ِم ۡن ُد ۡو ِن
َّ َّ ۡاّل َّ ۡر ِض َّو َّما ك
ِه
ٓاءَّ يُ ٰضعَّ ُُ ََّل ُ ُم
ِ َّ اّٰلل ِم ۡن ا َّۡولِي
اب َّما كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن
ِ ُ الۡعَّ َّذ
ِِِ لس ۡم َّع َّو َّما كَّان ُ ۡوا يُب ۡ ِص ُر ۡو َِّن
َّ ا
ِك ال َّ ِذي ۡ َّن َِّخ ِس ُر ۡوۤا اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم
َّ ٓاُول ٰٮ
َّو َّض َّل عَّنۡ ُه ۡم َّما كَّان ُ ۡوا
ِِِ َت ۡو َِّن
ُ َّ ي َّ ۡف

اّل ٰ ِخ َّر ِة ُُ ُم
ِ ۡ َّّل َّج َّر َّم ا َِّ َّّنُ ۡم ِِف
ِِِ ۡاّل َّ ۡخ َّس ُر ۡو َِّن

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّوعَّ ِملُوا
م
ٍۙ ۡ الصلِ ٰح ِت َّوا َّ ۡخبَّـتُ ۡوۤا اِ ٰٰل َّربِ ِه
ه
ِك ا َّۡص ٰح ُب ا ۡۡلَّـنَّ ِِة ُُ ۡم فِيۡهَّا
َّ ٓاُول ٰٮ

ِِِٰخلِ ُد ۡو َِّن

ِ ۡ ََّّمث َّ ُل ال ۡ َّف ِريۡق
ۡ ك َّ ۡاّل َّ ۡع ّٰم
ِ و ۡاّل ٰ َّص ِم والۡب
ِ ۡ ـص
لس ِمي ۡ ِع
َّ ي َّوا
َّ
َّ َّ
َُّ ۡل ي َّ ۡستَّوِي ٰ ِن َّمثَّل ًِؕ اَّفَّ َّل
ِِِتَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن

25. আর অবশযই আসম নূহ 25. And indeed, We
his
(আঃ) যক তাাঁর োসতর প্রসত sent Noah to
(he said):
যপ্ররণ
কমরসি,
(সতসন people
বলমলন)
সনশ্চয়
আসম “Surely, I am a plain
যতামামদর েনয প্রকাশয warner to you.”
িতকিকারী।

26.

যতামরা আল্লাহ
বযতীত কামরা এবাদত
করমব না। সনশ্চয় আসম
যতামামদর বযাপামর এক
যন্ত্রণাদায়ক
সদমনর
আযামবর ভয় করসি।

26. That you worship
none,
but
Allah.
Surely, I fear for you,
the punishment of a
painful day.

তখন তাাঁর কওমমর
কামফর প্রিানরা বলল
আমরা
যতা
আপনামক
আমামদর
মত
একেন
মানুষ বযতীত আর সকিু
মমন
কসর
না;
আর
আমামদর মমিয যারা ইতর
ও স্থুল-বুসিিম্পি তারা
বযতীত
কাউমক
যতা
আপনার আনুগতয করমত
যদসখ না এবং আমামদর
উপর আপনামদর যকন
প্রািানয যদসখ না, বরং
আপনারা িবাই সমর্যাবাদী
বমল আমারা মমন কসর।

27. So the chiefs, those
who disbelieved among
his people, said: “We
do not see you but a
mortal like ourselves.
And we do not see
you being followed
except by those who
are the lowest of us,
immature in judgment.
And we do not see in
you any merit above
us. In fact we think you
as liars.”

27.

He said: “O my
28. নূহ (আঃ) বলমলন-যহ 28.
আমার োসত! যদখ যতা people, see you, if I
আসম
যসদ
আমার should be upon a clear
from my
পালনকতিার পক্ষ হমত স্পষ্ট evidence
দলীমলর উপর র্াক, আর Lord, and He has given
me a mercy from

ۡ ِِّ َِّولَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ن ُ ۡو ًحا اِ ٰٰل قَّ ۡو ِم ِٖهۤ ا
ِِِ ۡ
ٍۙ ٌ ۡ ِلـ َّ ُك ۡم ن َّ ِذي ۡ ٌر ُمب
اف
ِ ا َّۡن َّّل تَّ ۡعب ُ ُد ۡوۤا اِ َّّل ه
ُ اّٰللَّ اِ ِِّ ۡ ۤ ا ََّّخ
ِِِم
ٍِ ۡ اب ي َّ ۡو ٍم اَّلِي
َّ عَّل َّ ِي ۡ ُك ۡم ع َّ َّذ
ال اۡلۡ َّ َّل ُ ال َّ ِذي ۡ َّن كَّفَّ ُر ۡوا ِم ۡن
َّ َّفَّق
ٮك اِ َّّل ب َّ َّش ًرا ِمثۡلَّنَّا
َّ قَّ ۡو ِم ٖه َّما ن َّ ٰر
ك ِاِ َّّل ال َّ ِذي ۡ َّن ُُ ۡم
َّ َّٮك اتَّبَّع
َّ َّو َّما ن َّ ٰر
ى َّو َّما ن َّ ٰرى
ِِ ۡا ََّّرا ِذلَُنَّا بَّا ِد َّى ال َّرا
لـ َّ ُك ۡم عَّلَّيۡنَّا ِم ۡن فَّ ۡض ٌۢ ٍل ب َّ ۡل

ِِِ ۡ
َِّ ۡ ِن َّ ُظن ُ ُك ۡم ك ٰ ِذب

ٰٰ َّ ال يٰقَّ ۡو ِم ا ََّّرءَّيۡتُ ْم اِ ۡن ُكنۡ ُت ع
َّ َّق
ِۡ ٰ ب َّ ِين َّ ٍة ِم ۡن َّر ِّبۡ َّواٰت
ۡحةً ِم ۡن
َّ ۡ ٮِن َّر
ِعنۡ ِد ٖه فَّ ُع ِمي َّ ۡت عَّلَّي ۡ ُك ۡم

সতসন যসদ তাাঁর পক্ষ হমত
আমামক রহমত দান কমর
র্ামকন, তারপমরও তা
যতামামদর যচামখ না পম়ে,
তাহমল আসম সক উহা
যতামামদর উপর যতামামদর
ইচ্ছার সবরুমিই চাসপময়
সদমত পাসর ?

Himself, and it has
been made obscure to
you. Shall we force it
upon you while you
have a hatred for it.”

ا َّ ِن ُل ۡ ِز ُم ُك ُم ۡو َُّا َّواَّنۡـتُ ۡم لَّـهَّا
ِِِ كٰر ُُِ ۡو َِّن

29. আর যহ আমার োসত! 29.
“And O my ويقَّو ِم َّّل ۤا َّسََُّلكم علي ِه ماّل ً ِؕاِن
َّ ۡ َّ َّ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ٰ َّ
আসম যতা এেনয যতামামদর people, I ask of you no ۡ
কামি যকান অর্ি চাই না; wealth for it. My ِ ِ ِ ۤ
ِ ا َّ ۡج ِر َّى اِ َّّل ع َّ َّٰ ه
اّٰلل َّو َّما ا َّنَّا ب َّطارد
আমার পাসরশ্রসমক যতা recompense is not but
আল্লাহর সেম্মায় রময়মি। with Allah, and I am ذين اٰمنوا اِ َّّنم مل ٰ ُقوا ربِ ِهم
ِ َّ ال
ُ
ۡ
ُ
َّ
َّ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
আসম সকন্তু ঈমানদারমদর not going to drive away
who
have ن
তাস়েময় সদমত পাসর না। those
ِۡ َّولـ ٰ ِك
َِّ ِن ۤا َّٰرٮ ُك ۡم قَّ ۡومًا َّ َۡتهَّل ُ ۡو
তারা
অবশযই
তামদর believed. Indeed, they
will meet their Lord.
পালনকতিার িাক্ষাত লাভ
ِِِ
But I see you a people
করমব। বরঞ্চ যতামামদরই
that are ignorant.”
আসম
অজ্ঞ
যদখসি।

িম্প্রদায়

“And O my
30. আর যহ আমার োসত! 30.
আসম যসদ তামদর তাস়েময় people, who will help
যদই তাহমল আমামক আল্লাহ me against Allah if I
them away.
হমত যরহাই যদমব যক? drove
যতামরা সক সচন্তা কমর যদখ Then will you not give
a thought.”
না?
আর
আসম
যতামামদরমক বসল না যয,
আমার কামি আল্লাহর
ভান্ডার
রময়মি
এবং
একর্াও বসল না যয, আসম
গায়বী
খবরও
োসন;

31.

31. “And I do not say
to you that with me
are the treasures of
Allah, nor do I have
knowledge of
the
unseen, nor do I say
that I am an angel, nor

ِ ويٰقَّو ِم مَّ ۡن يَّـنۡ ُصر ِِّ ۡ ِم َّن ا ه
ّٰلل اِ ۡن
ُ
ۡ َّ
ِِِ م اَّفَّ َّل تَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
ِۡ ُ َّط َّر ُدّت
َّو َّّل ۤ ا َّ ُق ۡو ُل لـ َّ ُك ۡم ِعنۡ ِد ۡى َّخ َّزٓا ِٮ ُن
ِه
ۡ ِِّ ِب َّو َّّل ۤا َّ ُق ۡو ُل ا
َّ ۡ اّٰلل َّو َّّل ۤ ِا َّعۡل َّ ُم الۡغَّي
ك َّو َّّل ۤ ا َّ ُق ۡو ُل لِل َّ ِذي ۡ َّن تَّ ۡزدَّ ِر ۡ ۤى
ٌ َّ َّمل

একর্াও বসল না যয, আসম
একেন যফমরশতা; আর
যতামামদর দৃসষ্টমত যারা
লাসিত
আল্লাহ
তামদর
যকান কলযাণ দান করমবন
না। তামদর মমনর কর্া
আল্লাহ ভাল কমরই োমনন।
িুতরাং এমন কর্া বলমল
আসম অনযায় কারী হব।

do I say of those whom
your eyes look down
upon that Allah will
never grant them any
good.
Allah knows
best of what is in their
souls. Indeed, I would
then be among the
wrong doers.”

তারা বলল-যহ নূহ!
আমামদর িামর্ আপসন তকি
কমরমিন এবং অমনক কলহ
কমরমিন। এখন আপনার
যিই আযাব সনময় আিুন,
যয
িম্পমকি
আপসন
আমাসদগমক
িতকি
কমরমিন,
যসদ
আপসন
িতযবাদী হময় র্ামকন।

32. They said: “O
Noah, surely, you have
disputed with us, then
much
have
you
prolonged the dispute
with us, so bring upon
us that with which
you threaten us, if
you
are
of
the
truthful.”
33.
He said: “Only
Allah will bring it upon
you if He wills, and you
will not escape.”

32.

সতসন বমলন, উহা
যতামামদর কামি আল্লাহই
আনমবন, যসদ সতসন ইচ্ছা
কমরন
তখন
যতামরা
পাসলময় তাাঁমক অপারগ
করমত পারমব না।

33.

34. আর আসম যতামামদর 34. “And my advice
নিীহত করমত চাইমলও তা will not benefit you,
to
যতামামদর েনয ফলপ্রিূ even if I wish
you, (and) if
হমব না, যসদ আল্লাহ advise
যতামামদরমক
যগামরাহ Allah should intend
করমত
চান;
সতসনই to keep you astray.
যতামামদর পালনকতিা এবং He is your Lord,
তাাঁর কামিই যতামামদর and to Him you will
be returned.”
সফমর যযমত হমব।

اّٰلل َّخ ۡيًا
ا َّعۡيُنُ ُك ۡم ل َّ ۡن ي ُ ۡؤتِي َّ ُه ُم ُه
م ِؕ اِ ِِّ ۡ ۤاِذًا
ِۡ َّّٰلل ا َّعۡل َّ ُم ِِبَّا ِِف ۡ ۤاَّن ۡ ُف ِس ِه
ُاه
ِِِ ۡ
َِّ ۡ الظلِ ِم
َّۡل ِ َّن ه

قَّال ُ ۡوا يٰنُ ۡو ُح قَّ ۡد َّجادَّلۡتَّـنَّا فَّا َّ ۡكث َّ ۡر َّت
ِ
ت
َّ ِۡج َّدالـنَّا فَّاۡتِنَّا ِبَّا تَّعِ ُدنَّا ۤاِ ۡن ُكن
ِِِۡ
َِّ ۡ ِالص ِدق
ِم َّن ه

ِ ال اِ َّّنا يَّاۡتِي ُكم بِ ِه ه
َّاّٰلل ا ۡن َّشٓاء
ۡ ۡ َّ َّ َّق
ُ
ِِِن
َِّ ۡ َّو َّما ۤاَّنۡتُ ۡم ِ ُِب ۡع ِجزِي
َّو َّّل يَّنۡ َّف ُع ُك ۡم ن ُ ۡص ِحۡ ۤاِ ۡن ا ََّّردْ ُت ا َّۡن
ِ
اّٰلل يُ ِري ۡ ُد ا َّۡن
ان ُه
َّ َّ اَّن ۡ َّص َّح ل َّ ُك ۡم ا ۡن ك
م َّواِلَّي ۡ ِه
ِۡ م ُُِ َّو َّربُ ُك
ِۡ يُغ ۡ ِوي َّ ُك
ُِِِت ۡر َّج ُع ۡو َّن

35. তারা সক বমল? আপসন 35. Or do they say:
যকারআন
রচনা
কমর “He (Muhammad) has
এমনমিন? আপসন বমল সদন invented it (Quran).”
“If
I
have
আসম যসদ রচনা কমর এমন Say:
র্াসক, তমব যি অপরাি invented it, then upon
me will be my crimes,
আমার,
আর
যতামরা
and I am free of what
যযিব অপরাি কর তার
you commit.”
িামর্ আমার যকান িম্পকি
যনই।

আর নূহ (আঃ) এর
প্রসত ওহী যপ্ররণ করা হমলা
যয, যারা ইসতমমিযই ঈমান
এমনমি
তামদর
িা়ো
আপনার োসতর অনয যকউ
ঈমান আনমবনা এতএব
তামদর কাযি কলামপ সবমষি
হমবন না।

36.

আর আপসন আমার
িম্মুমখ আমারই সনমদি শ
যমাতামবক একটি যনৌকা
ততরী করুন এবং পাসপিমদর
বযাপামর আমামক যকান
কর্া বলমবন না। অবশযই
তারা েু মব মরমব।

37.

সতসন যনৌকা ততরী
করমত লাগমলন, আর তাাঁর
কওমমর
যনতৃ স্থানীয়
বযসিরা যখন পাশ্বি সদময়
যযত, তখন তাাঁমক সবদ্রুপ
করত।
সতসন
বলমলন,
যতামরা যসদ আমামদর
উপহাি কমর র্াক, তমব

38.

36. And it was revealed
to Noah that: “No one
will believe from your
people except those
who have believed
already. So be not
distressed because of
what they have been
doing.”
37. “And build the
ship under Our eyes
and Our inspiration,
and do not address Me
on behalf of those who
have wronged. Surely,
they will be drowned.”
38. And he built the
ship, and whenever
the chiefs
of
his
people passed by him,
they made a mockery
of him. He said: “If
you mock at us, so do
we indeed mock at you,
just as you mock.”

ٮه ُق ۡل اِ ِن
ُِ ٰ ا َّۡم ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن افۡ ََّت
ا ۡف ََّتَّيۡتُ ٗه فَّعَّ َّ َّٰ اِ ۡج َّر ِاِم ۡ َّوا َّنَّا ب َّ ِر ۡ ٓى ٌء
ِِِ ِمَّا ُ َۡتر ُِم ۡو َِّن

َّواُ ۡو ِٰح َّ اِ ٰٰل ن ُ ۡو ٍح ا َّن َّ ٗه ل َّ ۡن ي ُ ۡؤ ِم َّن ِم ۡن
ك اِ َّّل َّم ۡن قَّ ۡد ا ٰ َّم َّن فَّ َّل
َّ قَّ ۡو ِم
ن
َِّ تَّبۡتَّٮِ ۡس ِِبَّا كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡفعَّل ُ ۡو
ك بِاَّعۡيُ ِننَّا َّو َّو ۡح ِينَّا
َّ ۡ َّوا ۡصن َّ ِع ال ۡ ُف ِل
ِۡ َّۡو َّّل ُُتَّا ِطب
ِن ِِف ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا
ِِِ اِ َّّنُ ۡم ُمغ ۡ َّر ُق ۡو َِّن
ك َّوكُل َّ َّما َّم َّر عَّلَّي ۡ ِه
ِ َّ ۡ َّوي َّ ۡصن َّ ُع ال ۡ ُفل
ِ م َّل ٌ ِمن قَّو ِم ٖه س
ِ
خ
ال
ق
ِ
ه
ن
م
ا
و
ر
َّ
َّ ُ ۡ ۡ ُ َّ ۡ ۡ َّ
اِ ۡن تَّ ۡس َّخ ُر ۡوا ِمنَّا فَّاِنَّا ن َّ ۡس َّخ ُر
ِِِِمنۡ ُك ۡم َّك َّما تَّ ۡس َّخ ُر ۡو َّن

যতামরা যযমন উপহাি
করি
আমরাও
তদ্রুপ
যতামামদর উপহাি করসি।
অসচমরই
োনমত
পারমবলািনােনক আযাব কার
উপর আমি এবং সচরস্থায়ী
আযাব কার উপর অবতরণ
কমর।

39.

অতঃপর

40. অবমশমষ যখন আমার
হুকুম এমি যপৌাঁিাল এবং
ভুপৃি উচ্ছসিত হময় উঠল,
আসম বললামঃ িবি প্রকার
যো়োর দুটি কমর এবং
যামদর উপমর পূবিমহ?ই
হুকুম হময় যগমি তামদর
বাসদ
সদময়,
আপনার
পসরেনবগি
ও
িকল
ঈমানদারগণমক যনৌকায়
তু মল সনন। বলাবাহুলয
অসত অল্পিংখযক যলাকই
তাাঁর িামর্ ঈমান এমনসিল।
আর সতসন বলমলন,
যতামরা এমত আমরাহন
কর। আল্লাহর নামমই এর
গসত ও সস্থসত। আমার
পালনকতিা
অসত
ক্ষমাপরায়ন, যমমহরবান।

39. “Then soon you
will know who it is to
whom will come a
punishment that will
disgrace him, and upon
whom will fall a lasting
punishment.”
40. Until when Our
command came to pass
and the oven gushed
forth (with water). We
said: “Embark therein,
of each kind two (male
and female), and your
household, except him
against whom the word
has gone forth already,
and
those
who
believe.” And none
believed with him,
except a few.

41. And he (Noah) said:
“Embark therein. In
the name of Allah is its
moving course and its
resting
anchorage.
Surely, my Lord is Oft
Forgiving,
Most
Merciful.”
42.
আর যনৌকাখাসন 42. And it sailed with
তামদর বহন কমর চলল them amidst waves like
পবি ত প্রমাণ তরঙ্গমালার mountains, and Noah
41.

فَّ َّس ۡو َّف تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َّ ٍۙن َّم ۡن يَّاۡتِي ۡ ِه
ِ
ِ
اب
ٌ اب ُّيۡ ِزيۡه َّو ََّي ِ ُل ع َّ ِل َّيۡه ع َّ َّذ
ٌ ع َّ َّذ
ِِِ م
ٌِ ۡ ُمقِي
ار التَّن ُ ۡو ُر
ََّّ َّح ه ّٰۤت اِذَّا َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُرنَّا َّوف
ِ ۡ ُقلۡنَّا
ِ ۡ اۡح ۡل فِيۡهَّا ِم ۡن كُ ٍل زَّ ۡو َّج
ۡ
ِ ۡ َّ ا ۡثن
ك اِ َّّل َّم ۡن َّسب َّ َّق عَّلَّي ۡ ِه
َّ َّ ۡ َّوا َّ ُۡل
ن َّومَّ ِا ۤاٰمَّ َّن َّمعَّ ٗۤه اِ َّّل
َِّ َّالۡقَّ ۡو ُل َّومَّ ۡن اٰم

ِِِ ل
ِ ٌ ۡ قَّلِي

ِ ال اركَّبوا فِيهَّا بِس ِم ه
اّٰلل
ۡ ۡ ۡ ُ ۡ َّ ََّّوق
ََّمۡرٮٰهَّا َّو ُم ۡر ٰسٮهَّاِ اِ َّن َّر ِّبۡ لَّـغ َّ ُف ۡو ٌر
ِِِم
ٌِ ۡ َّر ِحي
َّو ِِه َّ َّ َۡت ِر ۡى بِ ِه ۡم ِِف ۡ َّم ۡو ٍج

মামে, আর নূহ (আঃ) তাাঁর
পুত্রমক োক সদমলন আর যি
িমর
রময়সিল,
সতসন
বলমলন,
সপ্রয়
বৎি!
আমামদর িামর্ আমরাহন
কর এবং কামফরমদর িামর্
যর্মকা না।
বলল, আসম
অসচমরই যকান পাহাম়ে
আশ্রয় যনব, যা আমামক
পাসন হমত রক্ষা করমব। নূহ
(আঃ) বমল্লন আেমকর সদমন
আল্লাহর হুকুম যর্মক যকান
রক্ষাকারী যনই। একমাত্র
সতসন যামক দয়া করমবন।
এমন িময় উভময়র মামে
তরঙ্গ আ়োল হময় দাাঁ়োল,
ফমল যি সনমসিত হল।

43.

যি

44. আর সনমদি শ যদয়া হলযহ পৃসর্বী! যতামার পাসন
সগমল যফল, আর যহ আকাশ,
ক্ষান্ত হও। আর পাসন হ্রাি
করা হল এবং কাে যশষ
হময় যগল, আর েুদী পবি মত
যনৌকা সভ়েল এবং যঘাষনা
করা হল, দুরাত্না কামফররা
সনপাত যাক।

called out to his son,
and he was at a
distance (from the
rest): “O my son, come
ride with us, and do
not be with the
disbelievers.”

ان
َّ َّ كَّا ۡۡلِبَّال َّونَّادٰى ن ُ ۡو ُح اۨبۡن َّ ٗه َّوك
ِن ۡاركَّب َّمعَّنَّا َّو َّّل
َّ َّ ُِِف ۡ َّم ۡع ِز ٍل يهب
ِِِ ن
َِّ ۡ تَّ ُك ۡن َّم َّع الۡكٰ ِفرِي

43. He (son) said: “I
shall take refuge on a
mountain,
it
will
protect me from the
water.” He (Noah)
said: “There is no
protector this day from
the decree of Allah,
except for whom He has
mercy.” And a wave
came in between them,
so he was among those
who were drowned.
44. And it was said:
“O earth, swallow up
your water, and O sky,
withhold (rain).” And
the water was made to
subside. And the decree
was fulfilled. And it
(the ship) came to rest
upon (the mount) AlJudi, and it was said:
“A far removal for
wrong doing people.”

ِۡ ال َّسا ٰ ِو ۡ ۤى اِ ٰٰل َّجب َّ ٍل ي َّ ۡع ِص ُم
ِن
َّ َّق
ِ َّ ال َّّل ع
اص َّم الۡي َّ ۡو َّم ِم ۡن
ِِ َّ ِۡم َّن اۡل
َّ َّٓاء ق
ِ ا َّ ۡم ِر ه
ال
َِّ اّٰلل اِ َّّل َّم ۡن َّر ِح
َّ م َّو َّح
ان ِم َّن
َّ َّبَّيۡن َّ ُه َّما اۡلۡ َّ ۡو ُج فَّك
ِِِ ۡ
َِّ ۡ ِاۡلۡ ُغ ۡ َّرق

আর নূহ (আঃ) তাাঁর 45. And Noah called
পালনকতিামক
যেমক upon his Lord, so he
বলমলন-যহ
said:
“My
Lord,

45.

َّوقِي ۡ َّل يٰۤا َّ ۡر ُض
ِۡ ِٓاء اَّقۡل
ِع
ُ َّوي ٰ َّس َّم
ِ و ُق
َّٰ َّ ِض ۡاّل َّ ۡم ُر َّوا ۡست َّ َِّو ۡت ع
َّ َّ
ى َّوقِي ۡ َّل ُب ۡع ًدا لِـلۡقَّ ۡو ِم
ِِ ا ۡۡل ُ ۡو ِد
ِِِۡ
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه
ابۡل ِ َِّۡع َّمٓاءَّ ِك
ِو
ي
غ
ۡاۡل
ٓاء
ض
ۡ
ُ َّ َّ َّ

ال َّر ِب اِ َّن
َّ ََّّونَّادٰى ن ُ ۡو ٌح َّربَّ ٗه فَّق

পরওয়ারমদগার,
আমার
পুত্র যতা আমার পসরেনমদর
অন্তভুি ি; আর আপনার
ওয়াদাও সনঃিমেমহ িতয
আর আপসনই িবি ামপক্ষা
সবজ্ঞ ফয়িালাকারী।

surely, my son is of
my household.
And
surely, Your promise
is true, and You are
the Most Just of
Judges.”

46. আল্লাহ বমলন, যহ নূহ! 46. He (Allah) said:
সনশ্চয়
যি
আপনার “O Noah, indeed, he is
পসরবারভুি নয়। সনশ্চই not of your household.
যি দুরাচার! িুতরাং আমার Indeed, his conduct was
কামি
এমন
দরখাস্ত other than righteous.
So do not ask Me for
করমবন না, যার খবর
that about which you
আপসন োমনন না। আসম
have no knowledge.
আপনামক উপপমদশ সদসচ্ছ
Indeed, I advise you,
যয,
আপসন
অজ্ঞমদর lest you be among the
দলভু ি হমবন না।
ignorant.”
47. নূহ (আঃ) বমলন-যহ 47. He (Noah) said:
আমার পালনকতিা আমার “My Lord, indeed, I
যা োনা যনই এমন যকান seek refuge with You,
দরখাস্ত করা হমত আসম that I should ask You
আপনার কামিই আশ্রয় that of which I have no
knowledge. And unless
প্রার্ি না করসি। আপসন যসদ
You forgive me and
আমামক ক্ষমা না কমরন,
have mercy upon me, I
দয়া না কমরন, তাহমল
would
indeed
be
আসম ক্ষসতগ্রস্ত হব।
among the losers.”
48.
হুকুম হল-যহ নূহ 48. It was said: “O
(আঃ)! আমার পক্ষ হমত Noah, disembark with
সনরাপত্তা এবং আপনার peace from Us, and
upon you
সনমের
ও
িঙ্গীয় blessings
upon
nations
িম্প্রদায়গুসলর
উপর and
(descending)
from
বরকত িহকামর অবতরণ
those with you. And
করুণ। আর অনযানয যযিব
(other) nations (of

ك ا ۡۡلـ َّ ُق
َّ ِن ِم ۡن ا َّ ُۡ ِ ٰۡ َّواِ َِّن َّوعۡ َّد
ۡ ِ ۡاب
ِِِۡ
َِّ ۡ ت ا َّۡح َّك ُم ا ۡۡل ٰ ِك ِم
َّ ۡ َّواَّن
ِك
َّ ِال ي ٰ ِـنُ ۡو ُح اِن َّ ٗه لَّـيۡ َّس ِم ۡن ا َّ ُۡل
َّ َّق
ي ٰصلِ ٍِح فَّ َّل
ُۡ َّ َ اِن َّ ٗه عَّ َّم ٌل
ۤ ۡ ِِّ ِم ا
ٌِ ۡ ـك بِ ٖه عِل
َّ َّ تَّ ۡسََُّل ۡ ِن َّما لَّـيۡ َّس ل
ك ا َّۡن تَّ ُك ۡو َّن ِم َّن
َّ ا َّ ِع ُظ
ِِِۡ
َِّ ۡ ِا ۡۡل ٰ ِهل
ك ا َّۡن
َّ ِال َّر ِب اِ ِِّ ۡ ۤ ا َّ ُع ۡو ُذ ب
َّ َّق
م َّواِ َّّل
ٌِ ۡ ك َّما لَّـيۡ َّس ِٰلۡ بِ ٖه عِل
َّ َّ ا َّۡسََُّل
ِۡ ۡح
ِن ۤ ا َّ ُك ۡن ِم َّن
ۡ َّ تَّغ ۡ ِف ۡر ِٰلۡ َّوتَّ ۡر
ِِِن
َِّ ۡ ا ۡۡل ٰ ِسرِي
قِي ۡ َّل يٰـنُ ۡو ُح ا ُۡبِ ۡط بِ َّسل ٰ ٍم ِمنَّا
ك َّوع َّ ٰٰٓ اُ َّم ٍم ِم َّ ۡن
َّ ۡ َّوب َّ َِّرك ٰ ٍت عَّلَّي
ك َّواُ َّم ٌم َّسنُ َّمتِ ُع ُه ۡم ُث َّم
ِ َّ ََّّمع
ِ
م
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ٌ َُّي َّ ُس ُه ۡم منَّا ع َّ َّذ

িম্প্রদায় রময়মি আসম
তামদর যকও উপকৃত হমত
যদব। অতঃপর তামদর
উপর আমার দরুন আযাব
আপসতত হমব।

them) We shall give
enjoyment for a while,
then will reach them
from Us a painful
punishment.”

এটি গায়মবর খবর,
আসম আপনার প্রসত ওহী
যপ্ররন করসি। ইসতপূমবি এটা
আপনার এবং আপনার
োসতর োনা সিল না।
আপসন তিযি যিারণ করুন।
যারা ভয় কমর চমল,
তামদর পসরণাম ভাল,
িমেহ যনই।

49. That is of the news
of the unseen which
We have revealed to you
(Muhammad). You did
not know it, (neither)
you, nor your people
before this. So have
patience. Indeed, the
(good) end is for those
who fear (Allah).
50. And to (the tribe
of) Aaad (We sent)
their brother, Houd.
He said: “O my people,
worship Allah. You
do not have any god
other than Him. You
are not but inventors
(of lies).”
51. “O my people, I
ask you of no reward
for it. My reward is
not except from Him
who created me. Will
you
then
not
understand.”

49.

50. আর আদ োসতর প্রসত
আসম তামদর ভাই হুদমক
যপ্ররণ
কমরসি;
সতসন
বমলন-যহ আমার োসত,
আল্লাহর বমেগী কর, সতসন
সভি
যতামামদর
যকান
মাবুদ যনই, যতামরা িবাই
সমর্যা আমরাপ করি।
যহ আমার োসত!
আসম এেনয যতামামদর
কামি যকান মেুরী চাই না;
আমার মেুরী তাাঁরই কামি
সযসন
আমামক
পয়দা
কমরমিন; তবু যতামরা যকন
যবাে না?

51.

52. আর যহ আমার কওম! 52. “And O my people,
যতামামদর পালন কতিার ask forgiveness of your
কামি যতামরা ক্ষমা প্রার্ি না Lord, then turn to Him

ِ ك ِمن اَّنٌۡۢب
ِت
ۤ ٓاء الۡغَّي ۡ ِب ن ُ ۡو ِحيۡهَّا
ل
ۡ
َّ
ۡ
َّ

ت َّو َّّل
ِ َّ ۡ اِلَّي
َّ ۡ ت تَّ ۡعل َّ ُمهَّا ۤاَّن
َّ ۡك َّما ُكن
ِك
ِ اص
م
ِ
َ ِؕ اِ َّن
ف
ِ
ؕ
ا
ذ
ُ
ل
ب
ق
ن
َّ
َّ
َّ
َّ قَّ ۡو ُم
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِِِۡ
َِّ ۡ ِالۡعَّاقِبَّةَّ لِل ۡ ُمتَّق

ال يٰقَّ ۡو ِم
َّ ََّّواِ ٰٰل عَّا ٍد ا ََّّخ ُاُ ۡم ُُ ۡودًا ق
ِ
ي ِٗه
ۡ
ُۡ َّ َ اّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم م ۡن اِل ٰ ٍه
اعب ُ ُدوا ه
َِِِت ۡو َِّن
َُّ اِ ۡن اَّنۡتُ ۡم اِ َّّل ُم ۡف
يٰقَّ ۡو ِم َّّل ۤا َّۡسََُّل ُ ُك ۡم عَّلَّي ۡ ِه ا َّ ۡج ًرا اِ ۡن
ا َّ ۡج ِر َّى اِ َّّل ع َّ َّٰ ال َّ ِذ ۡى فَّ َّط َّر ِِّ ۡ ِؕ اَّفَّ َّل
ن
َِّ تَّ ۡعقِل ُ ۡو
َّويٰقَّ ۡو ِم ا ۡستَّغ ۡ ِف ُر ۡوا َّربَّ ُك ۡم ُث َّم

ِ ُتو ُبوۤا اِلَّي
ِ
ي
ِ
ٓاء
م
الس
ل
س
ر
ه
َّ
ُ
ۡ
َّ َّ
ۡ ۡ ۡ
عَّلَّي ۡ ُك ۡم ِم ۡد َّر ًارا َّوي َّ ِز ۡد ُك ۡم ُق َّوةًاِ ٰٰل
ِِِ ۡ
َِّ ۡ ُق َّوتِ ُك ۡم َّو َّّل تَّت َّ َّول َّ ۡوا َُم ۡ ِر ِم

কর, অতঃপর তাাঁরই প্রসত
মমনাসনমবশ কর; সতসন
আিমান যর্মক যতামামদর
উপর বৃসষ্ট িারা যপ্ররণ
করমবন এবং যতামামদর
শসির উপর শসি বৃসি
করমবন, যতামরা সকন্তু
অপরািীমদর মত সবমুখ
হময়া না।

(in repentance). He
will send (from) the
sky upon you abundant
rain, and will add unto
you strength to your
strength. And do not
turn
away
as
criminals.”

53.

তারা বলল-যহ হুদ,
তু সম আমামদর কামি যকান
প্রমাণ সনময় আি নাই,
আমরা যতামার কর্ায়
আমামদর
যদব-যদবীমদর
বেিন করমত পাসর না আর
আমরা যতামার প্রসত ঈমান
আনয়নকারীও নই।

53. They said: “O
Houd, you have not
brought
us
clear
evidence, and we shall
not leave our gods on
your (mere) saying,
and we
are not
believers in you.”

قَّال ُ ۡوا ي ٰ ُه ۡو ُد َّما ِجئۡتَّنَّا بِب َّ ِين َّ ٍة َّو َّما ََّن ۡ ُن
ك َّو َّما ََّن ۡ ُن
َّ ِ بِتَّا ِر ِك ۡ ۤا ٰ َِلـَّتِنَّا عَّ ۡن قَّ ۡول
ِِِۡ
َِّ ۡ ـك ِ ُِب ۡؤ ِم ِن
َّ َّ ل

বরং আমরাও যতা
বসল যয, আমামদর যকান
যদবতা যতামার উপমর
যশাচনীয়
ভূত
চাসপময়
সদময়মি। হুদ বলমলন-আসম
আল্লাহমক িাক্ষী কমরসি
আর যতামাও িাক্ষী র্াক
যয, আমার যকান িম্পকি
নাই তাাঁমদর িামর্ যামদর
যক যতামরা শসরক করি;

54. “We say nothing
but that some of our
gods have possessed
you with evil.” He said:
“Indeed, I take Allah
as witness, and you
(too) bear witness that
I am free from that
which you ascribe as
partners (to Allah).”

َّ ِاِ ۡن ن َّ ُق ۡو ُل ا
ٮك ب َّ ۡع
ض
َت
اع
ّل
َّ
َّ
ۡ
ٰ
ُ
اّٰلل
ال اِ ِِّ ۡ ۤ اُ ۡش ِه ُد َّه
َّ َّا ٰ َِلَّتِنَّا بِ ُس ۡو ٓ ٍِء ق
َّوا ۡشهَّ ُد ۡوۤا ا َِِّّ ۡ ب َّ ِر ۡ ٓى ٌء ِمَّا

“Other
than
55. তামক িা়ো, যতামরা 55.
িবাই সমমল আমার অসনষ্ট Him. So plot against
করার
প্রয়াি
চালাও, me all together, then
অতঃপর আমামক যকান do not give me any
respite.”
অবকাশ সদও না।

ِم ۡن ُد ۡونِ ِٖه فَّ ِكي ۡ ُد ۡو ِِّ ۡ ََّجِيۡعًا ُث َّم َّّل
ُِِِتنۡ ِظ ُر ۡو ِِن

54.

ِِِ ُت ۡش ِر ُك ۡو َّ ٍۙن

“Indeed, I have
56. আসম আল্লাহর উপর 56.
সনসশ্চত ভরিা কমরসি put my trust in Allah,
সযসন
আমার
এবং my Lord and your
Lord. There is not of a
যতামামদর
পরওয়ারমদগার। পৃসর্বীর moving creature but
He has grasp of its
বুমক সবচরণকারী এমন
forelock. Indeed, My
যকান প্রাণী নাই যা তাাঁর
Lord
is
on
the
পূিণ
আয়ত্তািীন
নয়।
straight path.”

ِ اِ ِِّ ۡ تَّوكَّلۡت ع َّ َّٰ ه
ِاّٰلل َّر ِّبۡ َّو َّربِ ُك ۡم
ُ َّ
ِ َّ َّما ِم ۡن دَّٓابَّ ٍة اِ َّّل ُُو ا ٰ ِخ ٌ ٌۢذ بِن
اصيَّتِهَّا
َّ
ِِِم
ٍِ ۡ ص ٰر ٍط ُم ۡستَّقِي
ِ ِ ٰٰ َّ اِ َّن َّر ِّبۡ ع

57. তর্াসপ যসদ যতামরা 57. “So if you turn
মুখ যফরাও, তমব আসম away, then indeed, I
যতামামদরমক
তা have conveyed to you
যপৌসিময়সি যা আমার that which I have been
কামি
যতামামদর
প্রসত sent with to you. And
যপ্রসরত হময়মি; আর আমার my Lord will replace
পালনকতিা অনয যকান you with people other
োসতমক
যতামামদর than yourselves. And
স্থলাসভসষি করমবন, আর you will not harm Him
Indeed, my
যতামরা
তাাঁর
সকিু ই at all.
সবগ়োমত
পারমব
না; Lord is Guardian over
সনশ্চয়ই
আমার all things.”

ۤ فَّاِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا فَّقَّ ۡد ا َّبۡلَّغۡتُ ُك ۡم َّما
ُُ ِم َّوي َّ ۡست َّ ۡخل
ِۡ اُ ۡر ِسل ۡ ُت بِ ٖهۤ اِلَّي ۡ ُك

আর আমার আমদশ
যখন উপসস্থত হল, তখন
আসম সনে রহমমত হুদ এবং
তাাঁর িঙ্গী ঈমানদারগণমক
পসরত্রাণ
কসর
এবং
তামদরমক এক কঠিন শাসস্ত
যর্মক রক্ষা কসর।

َّو َّۡلَّا َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُرنَّا َّنَّيۡنَّا ُُ ۡودًا
ۡح ٍة ِمنَّا َّو
َّ ۡ َّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّمعَّ ٗه بِ َّر
ٍ َّنَّيۡن ٰ ُه ۡم ِم ۡن ع َّ َّذ
ِِِظ
ِ ٍ ۡ اب ََّلِي

আমার পালকতিার
পমর্ িমেহ যনই।

িরল

পরওয়ারমদগারই
প্রসতটি
বস্তুর যহফােতকারী।

58. And when Our
command came, We
saved Houd and those
who believed with him
by a mercy from Us.
And We saved them
from
a
severe
punishment.
And such were
59. এ সিল আদ োসত, 59.
যারা তামদর পালনকতিার Aaad. They rejected
58.

َّر ِّبۡ قَّ ۡومًا َ َّ ۡي َّ ُك ۡم َّو َّّل تَّ ُض ُر ۡون َّ ٗه
َش ٍء
َّۡ َّشي ۡ ًَُا اِ َّن َّر ِّبۡ ع َّ ٰٰ كُ ِل
ِِِظ
ِ ٌ ۡ َّح ِفي

ك ع َّ ٌادِ َّج َّح ُد ۡوا بِا ٰي ٰ ِت
َّ ۡ َّوتِل

আয়াতমক অমানয কমরমি,
আর তদীয় রিূলগমণর
অবািযতা কমরমি এবং
প্রমতযক উিত সবমরািীমদর
আমদশ পালন কমরমি।
এ দুসনয়ায় তামদর
সপিমন
সপিমন
লা’নত
রময়মি এবং যকয়ামমতর
সদমনও; যেমন রাখ, আদ
োসত তামদর পালনকতিামক
অস্বীকার কমরমি, হুমদর
জ্ঞাসত আদ োসতর প্রসত
অসভিম্পাত রময়মি যেমন
রাখ।

60.

the signs of their Lord,
and disobeyed His
messengers,
and
followed the command
of
every obstinate
tyrant.
60.
And they were
followed in this world
with a curse and on the
Day of Resurrection.
Behold, indeed Aaad
disbelieved in their
Lord. Behold, a far
removal for Aaad, the
people of Houd.

61. আর িামুদ োসত প্রসত 61. And to Thamud
তামদর ভাই িামলহ যক (We sent) their brother
যপ্ররণ কসর; সতসন বলমলন, Salih. He said: “O my
যহ আমার োসত। আল্লাহর people, worship Allah.
বমেগী কর, সতসন িা়ো You do not have any
god other than Him. It
যতামামদর যকান উপািয
is He who has brought
নাই। সতসনই যমীন হমত
you forth from the
যতামামদরমক
পয়দা
earth, and has settled
কমরমিন,
তন্মমিয you therein. So ask
যতামামদরমক বিসত দান forgiveness of Him,
কমরমিন। অতএব; তাাঁর then turn to Him (in
কামি ক্ষমা প্রার্ি না কর repentance).
Indeed,
অতঃপর তাাঁরই সদমক সফমর my Lord is Near,
চল আমার পালনকতিা Responsive.”
সনকমটই আমিন, কবুল
কমর র্ামকন; িমেহ যনই।

They said: “O
তারা বলল-যহ 62.
িামলহ, ইসতপূমবি যতামার Salih, indeed you have
62.

َّربِ ِه ۡم َّوعَّ َّص ۡوا ُِر ُسل َّ ٗه َّواتَّب َّ ُع ۡوۤا ا َّ ۡم َّر
د
ٍِ ۡ كُ ِل َّجبَّا ٍر عَّ ِني
الدنۡيَّا ل َّ ۡعنَّةً َّوي َّ ۡو َّم
ُ َّواُ ۡتبِ ُع ۡوا ِِف ۡ ُٰ ِذ ِه
ِۡ الۡقِي ٰ َّم ِِة ا ََّّّل ۤاِ َِّن عَّادًا َّك َّف ُر ۡوا َّربَّ ُه
م
ِِِا ََّّّل ُب ۡع ًدا لِعَّا ٍد قَّ ۡو ِم ُُ ۡو ٍِد

ال
َّ ََّّواِ ٰٰل َثَّ ُ ۡودَّ ا ََّّخ ُاُ ۡم ٰصلِ ًحا ق
اّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ۡ ِي ٰقَّ ۡو ِم
اعب ُ ُدوا ه
ي ِٗه ُُ َّو اَّن ۡ َّشا َّ ُك ۡم ِم َّن
ُۡ َّ َ اِل ٰ ٍه
ۡاّل َّ ۡر ِض َّوا ۡست َّ ۡع َّم َّر ُك ۡم فِيۡهَّا
فَّا ۡستَّغ ۡ ِف ُر ۡو ُه ُث َّم ُت ۡو ُب ۡوۤا اِلَّي ۡ ِه اِ َّن
ِِِ ب
ِ ٌ ۡ ب َُمِي
ٌ ۡ َّر ِّبۡ قَّ ِري

ِقَّالُوا ي ٰصل
ت فِيۡنَّا َّم ۡر ُج ًوا
ن
ك
د
ق
ح
َّ
ُ
ۡ
َّ ۡ ُ ٰ ۡ

কামি আমামদর ব়ে আশা
সিল। আমামদর বাপ-দাদা
যা পূো করত তু সম সক
আমামদরমক তার পূো
করমত সনমষি কর? সকন্তু
যার প্রসত তু সম আমামদর
আহবান োনাচ্ছ আমামদর
তামত এমন িমেহ রময়মি
যয, মন যমামটই িায় সদমচ্ছ
না।

been among us as a
figure of hope before
this. Do you (now)
forbid us to worship of
what our forefathers
have worshipped. And
indeed, we are really
in grave doubt about
that to which you
invite us.”

قَّب ۡ َّل ُٰ َّذٓا اَّتَّـنۡهٰٮنَّا ۤ ا َّۡن ن َّ ۡـعب ُ َّد َّما
ٍ ٓاؤنَّا َّواِنَّنَّا ل ِ َِّۡف َّش
ك ِمَّا
ُ َّ ي َّ ۡعب ُ ُد اٰب
ب
ِ ٍ ۡ تَّ ۡد ُع ۡونَّا ۤاِلَّي ۡ ِه ُم ِري

িামলহ বলমলন-যহ
আমার োসত! যতামরা সক
মমন কর, আসম যসদ আমার
পালনকতিার পক্ষ হমত বুসি
সবমবচনা লাভ কমর র্াসক
আর সতসন যসদ আমামক
সনমের তরফ হমত রহমত
দান কমর র্ামকন, অতঃপর
আসম যসদ তাাঁর অবািয হই
তমব তার যর্মক যক আমায়
রক্ষা করমব? যতামরা যতা
আমার ক্ষসত িা়ো সকিু ই
বৃসি করমত পরমব না

63.
He said: “O
my people, do you see,
if I am upon a clear
evidence from my
Lord, and there has
come to me from
Him a mercy, then who
will save me from
Allah if I disobeyed
Him. So you would not
increase me but in
loss.”

ٰٰ َّ ال يٰقَّ ۡو ِم ا ََّّرءَّيۡتُ ۡم اِ ۡن ُكنۡ ُت ع
َّ َّق
ِۡ ٰ ب َّ ِين َّ ٍة ِم ۡن َّر ِّبۡ َّواٰت
ًۡحة
َّۡ ٮِن ِمنۡ ُه َّر
ِ فَّ َّم ۡن يَّـِنۡ ُصر ِِّ ۡ ِم َّن ه
اّٰلل اِ ۡن
ُ
ِت
َِّن َ َّ ۡي
ۡ ِ َّ عَّ َّصيۡتُ ِٗه فَّ َّما َّزي ۡ ُد ۡون
ي
ٍِ ۡ َُّتۡ ِس

“And O my
64. আর যহ আমার োসত! 64.
আল্লাহর
এ
উষ্ট্রীটি people, this is the
যতামামদর েনয সনদশি ন, she-camel of Allah, a
অতএব তামক আল্লাহর sign to you, so let
যমীমন সবচরণ কমর যখমত her pasture on Allah’s
earth, and do not touch
দাও, এবং তামক মেভামব
her with harm, lest
স্পশি ও করমব না। নতু বা
a near punishment
অসত িত্বর যতামামদরমক
should seize you.”

ِ ويٰقَّو ِم ُٰ ِذ ٖه ِن َّاقَّ ُة ه
ًاّٰلل لـ َّ ُك ۡم اٰيَّة
ۡ َّ
ِ فَّ َّذرو َُّا تَّاۡكُ ۡل ِِف ۤا َّر ِض ه
اّٰلل َّو َّّل
ُۡ
ۡ ۡ

63.

আযাব পাক়োও করমব।

ََّت َّ ُس ۡو َُّا بِ ُس ۡو ٓ ٍء فَّيَّا ۡ ُخ َّذ ُك ۡم
ِِِ ب
ِ ٌ ۡ اب قَّ ِري
ٌ ع َّ َّذ

Then
they
65. তবু তারা উহার পা 65.
যকমট সদল। তখন িামলহ hamstrung her. So he
বলমলন-যতামরা সনমেমদর said: “Enjoy yourselves
গৃমহ সতনটি সদন উপমভাগ in your dwelling-place
কমর নাও। ইহা এমন three days. This is a
promise not to be
ওয়াদা যা সমর্যা হমব না।
denied.”
So when Our
66.
অতঃপর আমার 66.
We
আযাব যখন উপসস্থত হল, command came,
তখন আসম িামলহমক ও saved Salih and those
তদীয় িঙ্গী ঈমানদারগণমক who believed with him
সনে রহমমত উিার কসর, by a mercy from Us,
and from the ignominy
এবং যিসদনকার অপমান
of that day. Indeed,
হমত রক্ষা কসর। সনশ্চয়
your Lord, He is the
যতামার পালনকতিা সতসন
All-Strong, the All
িবি শসিমান পরাক্রমশালী। Mighty.
67. আর ভয়ঙ্কর গেিন 67. And the (awful)
পাসপিমদর পাক়োও করল, cry overtook those who
ফমল যভার হমত না হমতই had wronged, so they
তারা সনে সনে গৃহিমূমহ lay prostrate (dead) in
their dwellings.
উপুর হময় পম়ে রইল।
As though they
68. যযন তাাঁরা যকানসদনই 68.
যিখামন সিল না। যেমন had not dwelt therein.
indeed
রাখ, সনশ্চয় িামুদ োসত Behold,
তামদর পালনকতিার প্রসত Thamud disbelieved in
অস্বীকার কমরসিল। আমরা their Lord. Behold, a
far
removal
for
শুমন রাখ, িামুদ োসতর
Thamud.
েনয অসভশাপ রময়মি।

69. আর অবশযই আমার 69. And indeed, Our
যপ্রসরত
যফমরশতারা messengers came to
ইব্রাহীমমমর কামি িুিংবাদ Abraham with good
They
said:
সনময় এমিসিল তারা বলল news.
“Peace.”
He
said:

ال ََّتَّتَّ ُع ۡوا ِِف ۡ دَّا ِر ُك ۡم
َّ َّفَّعَّقَّ ُر ۡو َُّا فَّق
ِ
ي
َ
د
ع
و
ك
ثَّلٰثَّةَّ ا َّيَّا ٍِمذٰل
َّ
َّ
ٌ
ُۡ
ۡ َّ
ِ ب
ِ ٍ َّم ۡك ُذ ۡو
فَّل َّ َّما َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُرنَّا َّنَّيۡنَّا ٰصلِ ًحـا
ۡح ٍة ِمنَّا
َّ ۡ َّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّمعَّ ٗه بِ َّر
ك ُُ َّو
َّ ََّّو ِم ۡن ِخ ۡز ِى ي َّ ۡو ِمٮِ ٍِذ اِ َّن َّرب
ِِِ الۡقَّ ِو ُى الۡعَّزِي ۡ ُِز
الصي ۡ َّح ُة
َّ َّوا ََّّخ َّذ ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا
ِ
ِديَّا ِر ُِ ۡم
ۡ فَّا َّ ۡصب َّ ُح ۡوا ِف
ِِِۡ
ٍۙ َّ ۡ ٰجثِ ِم
كَّا َّ ۡن ل َّ ۡم يَّغۡن َّ ۡوا فِيۡهَّا ا ََّّّل ۤ اِ َّن َثَّ ُ ۡودَّا
دا لِـثَّمو ِد
ِۡ َّك َّف ُر ۡوا َّربَّ ُه
َّ ۡ ُ ً م ا ََّّّل ُب ۡع
ِِِ
َّولَّقَّ ۡد َّجٓاءَّ ۡت ُر ُسلُنَّا ۤ اِبۡ ٰر ُِي ۡ َّم
ٌِ ٰ ال َّسل
م
َّ َّبِالۡب ُ ۡش ٰرى قَّال ُ ۡوا َّسل ٰ ًما ق

িালাম, সতসনও বলমলন- “Peace,” then delayed
to
bring a
িালাম।
অতঃপর not
অল্পক্ষমণর মমিযই সতসন roasted calf.
একটি ভুনা করা বািু র
সনময় এমলন!

70.

সকন্তু যখন যদখমলন
যয, আহামযি যর সদমক তামদর
হস্ত প্রিাসরত হমচ্ছ না, তখন
সতসন িসন্ধগ্ধ হমলন এবং
মমন মমন তাাঁমদর িম্পমকি
ভয়
অনুভব
করমত
লাগমলন। তারা বলল-ভয়
পামবন না। আমরা লূমতর
কওমমর
প্রসত
যপ্রসরত
হময়সি।

70. Then when he
saw their hands not
reaching to it, he
mistrusted them and
conceived a fear of
them. They said: “Fear
not, indeed, we have
been sent to the people
of Lot.”

তাাঁর স্ত্রীও সনকমটই
দাস়েময়সিল,
যি
যহমি
যফলল। অতঃপর আসম
তামক ইিহামকর েমন্মর
িুখবর
সদলাম
এবং
ইিহামকর
পমরর
ইয়াকুমবরও।

71.
And his wife
was standing by, so she
laughed. Then We gave
her good tidings (of the
birth) of Isaac, and
after Isaac, Jacob.

71.

She said: “woe
72. যি বলল-সক দুভিাগয 72.
আমার! আসম িন্তান প্রিব unto me, shall I bear a
করব?
অর্চ
আসম child and I am an old
বািি মকযর যশষ প্রামন্ত এমি woman, and this, my
উপনীত
হময়সি
আর husband is an old man.
Surely, this is indeed a
আমার স্বামীও বৃি, এমতা
strange thing.”
ভারী আশ্চযি কর্া।

তারা বলল-তু সম 73. They said: “Do you
আল্লাহর হুকুম িম্পমকি wonder at the command
সবস্ময়মবাি
করি?
যহ of Allah. The mercy of

73.

ث ا َّۡن َّجٓاءَّ بِعِ ۡج ٍل
َّ ِفَّ َّما لَّب
ذ
ٍِ ۡ َّح ِني
فَّل َّ َّما َّرا ٰۤ ا َّي ۡ ِدي َّ ُه ۡم َّّل تَّ ِص ُل اِلَّي ۡ ِه
ِؕ ًن َّ ِك َّر ُُ ۡم َّوا َّۡو َّج َّس ِمنۡ ُه ۡم ِخي ۡ َّف ِة
قَّال ُ ۡوا َّّل َُّت َّ ُۡ اِنَّا ۤاُ ۡر ِسلۡنَّا ۤاِ ٰٰل قَّ ۡو ِم
ِِِ ل ُ ۡو ٍط
فَّ َّض ِح َّك ۡت
ِ و ِمن َّور
ٓاء
َّ ۡ َّ

قَّ ِٓاٮ َّم ٌة
بِاِ ۡس ٰح َّ ٍۙق

َّوا ۡم َّرا َّ ُت ٗه
فَّب َّ َّش ۡر ّٰنَّا

ِِِ ب
ِ َّ اِ ۡس ٰح َّق ي َّ ۡع ُق ۡو

قَّال َّ ۡت ي ٰ َّويۡل َّ ّٰٰٓت ءَّاَّل ِ ُد َّوا َّنَّا عَّ ُج ۡو ٌز
ََّ ٌء
َّۡ َّوُٰ َّذا ب َّ ۡع ِ ٰۡ َّشي ۡ ًخا اِ َّن ُٰ َّذا ل
ِِِب
ِ ٌ ۡ ِعَّ ِجي

ِ قَّالُوۤا اَّتَّ ۡع َّجبِ ۡۡ ِم ۡن ا َّ ۡم ِر ه
اّٰلل
ۡ
َّ
ِ ۡحت ه
اّٰلل َّوب َّ َّركٰتُ ٗه عَّلَّي ۡ ُك ۡم
ُ َّ ۡ َّر

গৃহবািীরা,
যতামামদর Allah and His blessings
উপর আল্লাহর রহমত ও beup on you, O people
প্রভুত বরকত রময়মি। of the house. Surely,
সনশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত He is All Praiseworthy,
All Glorious.”
মসহমাময়।
অতঃপর যখন
ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক
দূর হল এবং সতসন িুিংবাদ
প্রাপ্ত হমলন, তখন সতসন
আমার িামর্ তকি শুরু
করমলন
কওমম
লূত
িম্পমকি।

74.

ইব্রাহীম (আঃ) ব়েই
তিযি যশীল, যকামল অন্তর,
আল্লাহমুখী িমেহ যনই।

75.

76. ইব্রাহীম, এমহন িারণা
পসরহার
কর;
যতামার
পালনকতিার হুকুম এমি
যগমি, এবং তামদর উপর যি
আযাব অবশযই আপসতত
হমব, যা কখমনা প্রসতহত
হবার নয়।
আর যখন আমার
যপ্রসরত যফমরশতাগণ লূত
(আঃ) এর সনকট উপসস্থত
হল। তখন তাাঁমদর আগমমন
সতসন দুসচন্তাগ্রস্ত হমলন এবং
সতসন বলমত লাগমলন, আে
অতযন্ত কঠিন সদন।

77.

74. Then when the
fear had gone away
from Abraham, and
the glad news had
reached him, he began
to argue with Us on
behalf of the people of
Lot.
75. Surely, Abraham
was, without doubt
forbearing,
compassionate,
oft-turning (to Allah).
76. (It was said): “O
Abraham, desist from
this.
Indeed,
your
Lord’s command has
gone forth. And indeed,
there will come to them
a punishment which
cannot be turned back.”
77.
And when Our
messengers (the angels)
came to Lot, he was
anguished for them,
and felt for them
discomfort. And he
said: “This
is
a
distressing day.”

ِ َّ ت اِن َّ ٗه
ِِِۡحي ۡ ٌد ََّمِي ۡ ٌِد
ِ ِ ۡ ا َّ ُۡ َّل الۡبَّي
ب عَّ ۡن اِبۡ ٰر ُِي ۡ َّم ال َّر ۡو ُع
َّ َُّ َِّفَّل َّ َّما ذ
ِ
ِ
َّۡو َّجٓاءَّتۡ ُه الۡب ُ ۡش ٰرى ُُيَّادلَُنَّا ِف

ِِِقَّ ۡو ِم ل ُ ۡو ٍط

اِ َّن اِبۡ ٰر ُِي ۡ َّم َّۡلـ َّلِي ۡ ٌم ا ََّّوا ٌه
ب
ِ ٌ ۡ ُم ِني
يٰۤاِبۡ ٰر ُِي ۡ ُم ا َّ ۡع ِر ۡض عَّ ۡن ُٰ َّذا اِن َّ ٗه
ك َّواِ َّّنُ ۡم اٰتِي ۡ ِه ۡم
ِ َّ ِقَّ ۡد َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُر َّرب
ِِِ ي َّم ۡر ُِد ۡو ٍِد
ٌ ع َّ َّذ
ُ ۡ َّ َ اب

ِ و َّۡلَّا جٓاء ۡت رسلُـنا لُو ًطا
ٰسٓ َّء
ۡ
ۡ َّ ُ ُ َّ َّ َّ
ال ُٰ َّذا
َّ بِ ِه ۡم َّو َّض
َّ َّاق بِ ِه ۡم ذَّ ۡرعًا َّوق
ب
ِ ٌ ۡ ي َّ ۡو ٌم عَّ ِصي

َّو َّجٓاءَّ ٗه قَّ ۡو ُم ٗه يُ ۡه َّر ُع ۡو َّن اِلَّي ۡ ِه َّو ِم ۡن
ال
ِ ِ السيِا
َّ قَّب ۡ ُل كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن
َّ َّٰت ق
يٰقَّ ۡو ِم ُٰٓ ُؤ َّاَل ِء بَّن َّ ِاِت ۡ ُُ َّن ا َّ ۡطهَّ ُر
ِ
ِۡ لـ َّ ُك
م فَّاتَّ ُقوا ه
ۡ اّٰللَّ َّو َّّل ُُتۡ ُز ۡو ِن ِف
ِف اَّلَّيۡ َّس ِمنۡ ُك ۡم َّر ُج ٌل
ۡ ِ ۡ َّضي
ِِِ َّر ِشي ۡ ٌِد

78.

আর তাাঁর কওমমর
যলামকরা
স্বতঃস্ফু তিভামব
তার (গৃহ) পামন িু মট
আিমত লাগল। পূবি যর্মকই
তারা
কু-কমমি
তৎপর
সিল। লূত (আঃ) বলমলনযহ আমার কওম, এ আমার
কনযারা
রময়মি,
এরা
যতামামদর েনয অসিক
পসবত্রতমা।
িুতরাং
যতামরা আল্লাহমক ভয় কর
এবং অসতসর্মদর বযাপামর
আমামক লসিত কমরা না,
যতামামদর মমিয সক যকান
ভাল মানুষ যনই।

78. And his people
came to him, rushing
to him. And before
(this), they had been
doing evil deeds. He
said: “O my people,
here are my daughters,
they are purer for you.
So fear Allah, and do
not
disgrace
me
concerning my guests.
Is there not among
you a right-minded
man.”

79.

তারা বলল ুু তু সম
যতা
োনই,
যতামার
কনযামদর সনময় আমামদর
যকান গরে যনই। আর
আমরা সক চাই, তাও তু সম
অবশযই োন।

79. They said: “Surely,
you know that we do
not have any right to
your daughters, and
indeed you know what
we want.”

ك
َّ ِت مَّا لَّـنَّا ِِف ۡ ب َّنٰت
َّ قَّال ُ ۡوا لَّقَّ ۡد ِع َّلِ ۡم
ك لَّـت َّ ۡعل َّ ُم َّما
َّ َّ ِم ۡن َّحقٍِ َّواِن
ِِِن ُ ِري ۡ ُِد

লূত (আঃ) বলমলনহায়, যতামামদর সবরুমি
যসদ আমার শসি র্াকত
অর্বা আসম যকান িূদঢ়
ৃ
আশ্রয় গ্রহণ করমত িক্ষম
হতাম।

80. He said: “If only
that I had strength
against you, or I could
seek refuge in some
powerful support.”

ال ل َّ ۡو ا ََّّن ِٰلۡ بِ ُك ۡم ُق َّوةً ا َّۡو ا ٰ ِو ۡ ۤى اِ ٰٰل
َّ َّق
د
ٍِ ۡ ُركۡنٍ َّش ِدي

81. যমহমান যফমরশতাগন 81. They (the angels)
বলল-যহ লূত (আঃ) আমরা said: O Lot, indeed
যতামামদর
পালনকতিার we are messengers
পক্ষ
হমত
যপ্রসরত from your Lord. They
যফমরশতা। এরা কখমনা shall never reach you.
যতামার সদমক যপৌাঁিামত So travel with your

ك ل َّ ۡن
َّ ِقَّال ُ ۡوا يٰل ُ ۡو ُط اِنَّا ُر ُس ُل َّرب
ك بِقِ ۡط ٍع
ِ َّ ۡ ي َّ ِصل ُ ۡوۤا اِلَّي
َّ ِك فَّا َّ ۡس ِر بِا َّ ُۡل
ِم َّن الَّي ۡ ِل َّو َّّل يَّلۡت َّ ِف ۡت ِمنۡ ُك ۡم ا ََّّح ٌد

80.

পারমব না। বযি তু সম
সকিু টা
রাত
র্াকমত
র্াকমত সনমের যলাকেন
সনময় বাইমর চমল যাও।
আর যতামামদর যকউ যযন
সপিমন সফমর না তাকায়।
সকন্তু যতামার স্ত্রী সনশ্চয়
তার উপরও তা আপসতত
হমব, যা ওমদর উপর
আপসতত
হমব।
যভার
যবলাই তামদর প্রসতশ্রুসতর
িময়, যভার সক খুব সনকমট
নয়?

family in a part of
the night, and let not
any
of
you turn
around, except your
wife.
Indeed, will
afflict her, that which
will
afflict
them.
Indeed, their promised
hour is morning. Is not
the morning near.”

So when Our
82. অবমশমষ যখন আমার 82.
হুকুম এমি যপৌাঁিাল, তখন command came, We
it
(the
আসম
উি
েনপদমক turned
upside
উপরমক নীমচ কমর সদলাম township)
এবং তার উপর স্তমর স্তমর down, and We rained
upon it stones of
কাাঁকর
পার্র
বষি ণ
layered baked clay.
করলাম।

Marked
from
83. যার প্রসতটি যতামার 83.
পালনকতিার সনকট সচসিত your Lord. And it
সিল। আর যিই পাসপিমদর (punishment) is not
far off from the wrong
যর্মক খুব দূমরও নয়।
doers.
84. আর মাদইয়ানবািীমদর 84.
And to the
প্রসত
তামদর
ভাই Midian (We sent) their
যশায়াময়ব (আঃ) যক যপ্ররণ brother Shueyb. He
কমরসি। সতসন বলমলন-যহ said: “O my people,
আমার কওম! আল্লাহর worship Allah. You do
বমেগী কর, সতসন িা়ো not have any god other
আমামদর যকান মাবুদ than Him. And do not
from the
নাই। আর পসরমামপ ও decrease
ওেমন কম সদও না, আে measure and weight.

ِ
َّ
م
ۤ ك اِ ِن َّ ٗه ُم ِصيۡبهَّا َّما
ِ
ت
ا
ر
ا
ّل
ا
َّ
َّ
َّ
ۡ
َّ
ُ
م اِ َّن مَّ ۡوعِ َّد ُُ ُم ا ُلصب ۡ ُِح
ِۡ ا ََّّصابَّ ُه
ِِِ ب
ِ ٍ ۡاَّلَّيۡ َّس ا ُلصب ۡ ُح بِقَّ ِري

فَّل َّ َّما َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُرنَّا َّجعَّلۡنَّا عَّالِيَّهَّا
ِ سافِلَّهَّا وا َّ ۡم َّط ۡرنَّا عَّلَّيهَّا
ج
ح
ً ارة
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ
ِِِلِ َّمنۡ ُض ۡو ٍٍۙد
ٍۙ ٍ ۡ ِم ۡن ِس ِجي
ك َّو َّما ِِه َّ ِم َّن
ِ َّ ُِم َّس َّو َّمةً ِعنۡ َّد َّرب
ِِ ه
د
ٍِ ۡ ۡ بِبَّعِي
َّ ۡ الظلم
ال
َّ ََّّواِ ٰٰل َّم ۡدي َّ َّن ا ََّّخ ُاُ ۡم ُشعَّيۡبًا ق
اّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ۡ يٰقَّ ۡو ِم
اعب ُ ُد ۡوا ه
ال
ُۡ َّ َ اِل ٰ ٍه
َّ َّ ي ِٗه َّو َّّل تَّـنۡ ُق ُصوا اۡلۡ ِ ۡكي
ٍ ۡ َّ ان اِ ِِّ ۡ ۤ ا َّٰرٮ ُك ۡم ِِب
ۤ ۡ ِِّ ِي َّوا
َِّ َّواۡلۡ ِي ۡ َّز

Indeed, I see you in
prosperity, and indeed,
I fear for you the
punishment of a day
that will encompass
(you) all around.”

اب ي َّ ۡو ٍم
ُ ا ََّّخ
َّ اف عَّلَّي ۡ ُك ۡم ع َّ َّذ
ِِِط
ِ ٍ ۡ ُّمِي

85. আর যহ আমার োসত, 85. “And O my people,
নযায়সনিার
িামর্ give full measure and
ঠিকভামব পসরমাপ কর ও weight in justice, and
ওেন দাও এবং যলাকমদর reduce not people in
সেসনিপমত্র যকানরূপ ক্ষসত respect of their goods.
And do not go about in
কমরা না, আর পৃসর্বীমত
the
land
creating
ফািাদ কমর যব়োমব না।
corruption.”
86. আল্লাহ প্রদত্ত উিৃত্ত 86. “That which Allah
যতামামদর েনয উত্তম, যসদ leaves (with you) is
যতামরা ঈমানদার হও, better for you if you
আর আসম যতা যতামামদর are believers. And I am
উপর িদা পযি মবক্ষণকারী not a guardian over
you.”
নই।

ِ َّ ويٰقَّو ِم ا َّو ُفوا اۡلۡ ِ ۡكي
ان
ۡ ۡ َّ
َّ ال َّواۡلۡ ي ۡ َّز
َّ
ٌ ا
ِ ِ بِالۡقِ ۡس
َّ َّط َّو َّّل تَّب ۡ َّخ ُسوا الن

আসম যতামামদরমক ভাল
অবস্থায়ই যদখসি, সকন্তু
আসম যতামামদর উপর
এমন একসদমনর আযামবর
আশঙ্কা করসি যযসদনটি
পসরমবষ্টনকারী।

তারা বলল-যহ
যশায়াময়ব (আঃ) আপনার
নামায সক আপনামক ইহাই
সশক্ষা যদয় যয, আমরা
ঐিব
উপািযমদরমক
পসরতযাগ করব আমামদর
বাপ-দাদারা
যামদর
উপািনা করত? অর্বা
আমামদর
িন-িম্পমদ
ইচ্ছামত যা সকিু কমর
র্াসক, তা যিম়ে যদব?
আপসন যতা একেন খাি
মহৎ বযসি ও িৎপমর্র
পসর্ক।

87.

87. They said: “O
Shueyb, does your
prayer command you
that we should leave
off that which our
fathers
used
to
worship, or that what
we do with our
wealth as we please.
Indeed you are the
forbearing, the guide
to right behavior.”

ا َّ ۡشيَّٓاءَّ ُُِ ۡم َّو َّّل تَّ ۡعث َّ ۡوا ِِف ۡاّل َّ ۡر ِض
ِِِ ن
َِّ ۡ ُم ۡف ِس ِدي

ِ بَّقِيَّت ه
اّٰلل َّخ ۡيٌ لـَّ ُك ۡم اِ ۡن ُك نۡتُ ۡم
ُ
ۡ ِِؕ َّو َّما ۤ ا َّنَّا عَّلَّي ۡ ُك ۡم
َِّ ۡ ُم ۡؤ ِم ِن
ِِِظ
ِ ٍ ۡ ِِب َّ ِفي
ك
َّ قَّال ُ ۡوا ي ٰ ُشعَّي ۡ ُب ا َّ َّصلٰو ُت
َّ ك تَّا ۡ ُم ُر
ٓاؤنَّا ۤ ا َّۡو ا َّۡن
َّ َت
ُ َّ ك َّما ي َّ ۡعب ُ ُد اٰب
ُ ۡ َّ ا َّۡن ن
ك
َّ َّ نَّـ ۡفعَّ َّل ِِف ۡ ۤ ا َّ ۡموٰلِنَّا َّما ِن َّ ٰشٓ ُؤا اِن
ِِِت ا ۡۡلـ َّلِي ۡ ُم ال َّر ِشي ۡ ُِد
َّ ۡ َّّلَّن

88. He said: “O my
people, do you see, if
I am upon a clear
evidence from my
Lord, and He has
provided me
from
Him a fair provision.
And I do not intend
that, in opposition to
you, to do that what I
forbid you from. I
intend not but reform
as much as I am able.
And my success is not
except from Allah.
Upon Him I trust, and
unto Him I turn.”

ٰٰ َّ ال يٰقَّ ۡو ِم ا ََّّرءَّيۡتُ ۡم اِ ۡن ُكنۡ ُت ع
َّ َّق
ِۡ َّب َّ ِين َّ ٍة ِم ۡن َّر ِّبۡ َّو َّرزَّق
ِن ِمنۡ ُه ِر ۡزقًا
َّح َّسنًا َّو َّما ۤاُ ِري ۡ ُد ا َّۡن اُ َّخال ِ َّف ُك ۡم اِ ٰٰل
َّما ۤ ا َّّۡنٰٮ ُك ۡم عَّنۡ ُِه اِ ۡن اُ ِري ۡ ُد اِ َّّل
ت َّو َّما
ِ ُ ۡاّلِ ۡص َّل َّح َّما ۡاست َّ َّط ۡع
ِ تَّوفِي ۡ ِق ۤ اِ َّّل بِ ه
اّٰلل عَّلَّي ۡ ِه تَّ َّوكَّل ۡ ُت
ۡ ۡ
ِِِب
ِ ُ ۡ َّواِلَّي ۡ ِه اُنِي

89. আর যহ আমার োসত! 89. “And, O my people,
আমার িামর্ সেদ কমর let not (your) opposition
যতামরা নূহ বা হুদ অর্বা to me lead you (to any
িামলহ (আঃ) এর কওমমর crime) that there befall
মত সনমেমদর উপর আযাব you, similar to that
which befell the people
যেমক আনমব না। আর
of Noah, or the people
লূমতর
োসত
যতা
of Houd, or the people
যতামামদর যর্মক খুব দূমর
of Salih. And the
নয়।
people of Lot are not
far off from you.”
“And
ask
90.
আর যতামামদর 90.
পালনকতিার কামি মােিনা forgiveness of your

َّويٰقَّ ۡو ِم َّّل َُّي ۡ ِر َّمنَّ ُك ۡم ِشقَّ ِاق ۡ ۤ ا َّۡن
ِ
ِ
اب قَّ ۡو َّم
َّ يُصيۡب َّ ُك ۡم مث ۡ ُل َّما ۤ ا ََّّص
ن ُ ۡو ٍح ا َّۡو قَّ ۡو َّم ُُ ۡو ٍد ا َّۡو قَّ ۡو َّم ٰصلِ ٍِح َّو َّما

যশায়াময়ব (আঃ)
বলমলন-যহ
যদশবািী,
যতামরা সক মমন কর! আসম
যসদ
আমার
পরওয়ারমদগামরর পক্ষ হমত
িুস্পষ্ট
দলীমলর
উপর
কাময়ম র্াসক আর সতসন
যসদ সনমের তরফ হমত
আমামক উত্তম সরসযক দান
কমর র্ামকন, (তমব সক
আসম তাাঁর হুকুম অমানয
করমত পাসর?) আর আসম
চাই না যয যতামামদরমক যা
িা়োমত চাই পমর সনমেই
যি কামে সলপ্ত হব, আসম
যতা যর্ািািয যশািরামত
চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই
সকন্তু কাে হময় র্ামক,
আসম তাাঁর উপরই সনভির
কসর এবং তাাঁরই প্রসত সফমর
যাই।

88.

ِِِقَّ ۡو ُم ل ُ ۡو ٍط ِمنۡ ُك ۡم بِبَّعِي ۡ ٍِد

َّوا ۡستَّغ ۡ ِف ُر ۡوا َّربَّ ُك ۡم ُث َّم ُت ۡو ُب ۡوۤا اِل َِّي ۡ ِه

চাও এবং তাাঁরই পামন সফমর
এমিা
সনশ্চয়ই
আমার
পরওয়ারমদগার
খুবই
যমমহরবান অসতমেহময়।
তারা বলল-যহ
যশায়াময়ব (আঃ) আপসন যা
বমলমিন তার অমনক কর্াই
আমরা বুসে নাই, আমারা
যতা আপনামক আমামদর
মমিয দূবিল বযসি রূমপ মমন
কসর। আপনার ভাই বন্ধু রা
না
র্াকমল
আমরা
আপনামক প্রস্তরাঘামত হতযা
করতাম। আমামদর দৃসষ্টমত
আপসন যকান মযি াদাবান
বযসি নন।

91.

Lord, then turn unto
Him (in repentance).
Surely, my Lord is
Most Merciful, Most
Loving.”
91.
They said: “O
Shueyb, we do not
understand much of
what you say, and
indeed we do see you
weak among us. And if
(it was) not for your
family,
we
would
certainly have stoned
you. And you are not
powerful against us.”

ِِِاِ َّن َّر ِّبۡ َّر ِحي ۡ ٌم َّو ُد ۡو ٌِد
قَّال ُ ۡوا ي ٰ ُشعَّي ۡ ُب َّما ن َّ ۡفقَّ ُه َّكثِ ۡيًا ِمَّا
ٮك فِيۡنَّا َّضعِيۡفًا
َّ تَّ ُق ۡو ُل َّواِنَّا لَّـن َّ ٰر

ۤ كِ َّو َّما
َّ ٰ َجن
َّ َّول َّ ۡو َّّل َّر ُۡ ُط
ۡ َّ ك ل َّ َّر
ِِِت عَّلَّيۡنَّا بِعَّزِيۡ ٍِز
َّ ۡ اَّن

92. He said: “O my
people, is my family
more to be honored by
you than Allah. And
you cast Him behind
your back. Indeed, my
Lord is surrounding all
that you do.”

ِ ِ َّ َّق
ط ۤ اَّعَّ ُز عَّلَّي ۡ ُك ۡم
ۡ ُۡ ال يٰقَّ ۡوم ا ََّّر
ِ ِم َّن ه
اّٰلل َّو َّاُت َّ ۡذ َُتُ ۡو ُه َّو َّرٓاءَّ ُك ۡم
ِظ ۡه ِريًا اِ َّن َّر ِّبۡ ِِبَّا تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن

93. আর যহ আমার োসত, 93. “And O my people,
যতামরা সনে স্থামন কাে work according to your
কমর যাও, আসমও কাে ability. Indeed, I am
করসি, অসচমরই োনমত working (on my way).
পারমব
কার
উপর You will soon know to
whom will come the
অপমানকর আযাব আমি

ۡ ِِّ َِّويٰقَّ ۡو ِم ا ۡع َّمل ُ ۡوا ع َّ ٰٰ َّمكَّانَّتِ ُك ۡم ا
ل َّس ۡو َّف تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َّ ٍۙن َّم ۡن يَّاۡتِي ۡ ِه
ِ ٌ عَّا ِم

যশায়াময়ব (আঃ)
বমলন-যহ আমার োসত,
আমার ভাই বন্ধু রা সক
যতামামদর কামি আল্লাহর
যচময় প্রভাবশালী? আর
যতামরা তামক সবস্মত
ৃ হময়
যপিমন যফমল যরমখি, সনশ্চয়
যতামামদর
কাযি কলাপ
আমার পালনকতিার আয়মত্ত
রময়মি।

92.

ِِِط
ِ ٌ ۡ ُّمِي

ِكَّا ِذ ٌب

اب ُّيۡ ِزي ۡ ِه َّو َّم ۡن ُُ َّو
ٌ ع َّ َّذ

আর যক সমর্যাবাদী? আর
যতামরাও অমপক্ষায় র্াক,
আসমও যতামামদর িামর্
অমপক্ষায় রইলাম।
আর আমার হুকুম
যখন এল, আসম যশায়াময়ব
(আঃ)
ও
তাাঁর
িঙ্গী
ঈমানদারগণমক
সনে
রহমমত রক্ষা কসর আর
পাসপিমদর উপর সবকট
গেিন পসতত হমলা। ফমল
যভার না হমতই তারা
সনমেমদর ঘমর উপু়ে হময়
পম়ে রইল।

94.

যযন তারা যিখামন
কখমনা বিবািই কমর
নাই। যেমন রাখ, িামুমদর
প্রসত অসভিম্পামতর মত
মাদইয়ানবািীর উপমরও
অসভিম্পাত।

95.

punishment that will
disgrace him, and who
is a liar. And watch
you, indeed, I (too) am
watching with you.”
94. And when Our
command came, We
saved Shueyb and
those who believed
with him by a mercy
from Us. And the
(awful) cry seized those
who had wronged. And
by morning, they lay
prostrate
in
their
dwellings.
95. As if they had
never prospered there.
Behold, a far removal
for Midian, just as
Thamud had been
removed afar.

96. আর আসম মূিা (আঃ) 96. And indeed, We
যক যপ্ররণ কসর আমার sent Moses with Our
সনদশি নাসদ
ও
িুস্পষ্ট signs and a clear
authority.
িনদিহ;
যফরাউন ও তার
পাসরষদবমগি র কামি, তবুও
তারা যফরাউমনর হুকুমম
চলমত
র্ামক,
অর্চ
যফরাউমনর যকান কর্া
নযায় িঙ্গত সিল না।

97.

97. To Pharaoh and
his chiefs, but they did
follow the command of
Pharaoh,
and
the
command of Pharaoh
was no right guide.

যকয়ামমতর সদন যি 98. He will precede his
তার োসতর যলাকমদর people on the Day of

98.

ِِِب
ِ ٌ ۡ َّو ۡارتَّقِب ُ ۡوۤا اِ ِِّ ۡ َّمعَّ ُك ۡم َّرقِي
َّو َّۡلَّا َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُرنَّا َّنَّيۡنَّا ُشعَّيۡبًا
ۡح ٍة ِمنَّا
َّ ۡ َّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّمعَّ ٗه بِ َّر
الصي ۡ َّح ُة
َّ َّوا ََّّخ َّذ ِت ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا
ِ
ِديَّا ِر ُِ ۡم
ۡ فَّا َّ ۡصب َّ ُح ۡوا ِف
ِِِ ۡ
ٍۙ َّ ۡ ٰجثِ ِم
كَّا َّ ۡن ل َّ ۡم يَّغۡن َّ ۡوا فِيۡهَّا ا ََّّّل ُب ۡع ًدا ِۡل َّ ۡدي َّ َّن
ِِِكَّ َّما بَّعِ َّد ۡت َثَّ ُ ۡو ُِد
َّولَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ُم ۡو ٰٰس بِا ٰيٰتِنَّا
ِِِۡ
ٍۙ ٍ ۡ َِّو ُسل ۡ ٰطنٍ ُمب

ِ َّ َّاِ ٰٰل فِ ۡرعَّ ۡو َّن وم
لِ ِٮ ٖه فَّاتَّب َّ ُع ۡوۤا ا َّ ۡم َّر
َّ
فِ ۡرعَّ ۡو َِّن َّو َّما ۤ ا َّ ۡم ُر فِ ۡرعَّ ۡو َّن
د
ٍِ ۡ بِ َّر ِشي
ي َّ ۡق ُد ُم قَّ ۡو َّم ٗه ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة

আমগ আমগ র্াকমব এবং
তামদরমক
োহািামমর
আগুমন যপৌাঁমি সদমব। আর
যিটা অতীব সনকৃষ্ট স্থান,
যিখামন তারা যপৌাঁমিমি।।

Resurrection, and he
will lead them into the
Fire. And evil indeed is
the place to which they
are led.

ارِ َّوبِۡ َّۡس ال ۡ ِو ۡر ُد
َّ َّفَّا َّ ۡو َّردَّ ُُ ُم الن
اۡلۡ َّورو ِد
ُۡ ُۡ

আর এ েগমতও
তামদর
যপিমন
লানত
রময়মি এবং সকয়ামমতর
সদমনও;
অতযন্ত
েঘনয
প্রসতফল,
যা
তারা
যপময়মি।

99. And a curse is
ٖ ِ ِ تبِع
ي
made to follow them in َّواُ ۡ ُ ۡوا ِف ۡ ُٰذه ل َّ ۡـعنَّةً َّو َّ ۡو َّم
this (world) and on the
الۡقِي َّم ِِة بِۡ َّۡس ال ِر ۡف ُ ۡلۡ ف
Day of Resurrection. د ا َّ ۡر ُ ۡو ُِد
ٰ
Evil is the gift (that will
ِِِ
be) given (to them).

100.

এ হমচ্ছ কময়কটি
েনপমদর িামানয ইসতবৃত্ত,
যা
আসম
আপনামক
যশানাসচ্ছ। তন্মমিয যকান
যকানটি এখনও বতিমান
আমি আর যকান যকানটির
সশক়ে যকমট যদয়া হময়মি।

100. That is from the
news of the townships
(destroyed), We relate
it to you (Muhammad).
Some of them are
standing and (some
already) mown down.

আসম সকন্তু তামদর
প্রসত েুলুম কসর নাই বরং
তারা সনমেরাই সনমের
উপর অসবচার কমরমি।
ফমল আল্লাহমক বাদ সদময়
তারা
যযিব
মাবুদমক
োকমতা
আপনার
পালনকতিার হুকুম যখন
এমি প়েল, তখন যকউ
যকান কামে আিল না।
তারা শুিু সবপযি য়ই বৃসি
করল।

101. And We did not
wrong them, but they
did
wrong
to
themselves. So their
gods, on whom they
called upon other than
Allah, did not avail
them any thing when
the command of your
Lord came. And they
increased nothing to
them other than ruin.

99.

101.

আর যতামার 102. And such is the
পরওয়ারমদগার
যখন seizure of your Lord
যকান পাপপূণি েনপদমক when He seizes the

102.

ِ ذٰل
ِ ك ِمن اَّنٌۡۢب
ٓاء ال ۡ ُق ٰرى ن َّ ُق ُص ٗه
َّ
ۡ
َّ
ِِِ ك ِمنۡهَّا قَّ ِٓاٮ ٌم َّو َّح ِصي ۡ ٌِد
ِ َّ ۡ عَّلَّي
َّو َّما َّظل َّ ۡمن ٰ ُه ۡم َّولـ ٰ ِك ۡن
م فَّ َّما ۤ ا َّ ۡغن َّ ۡت عَّنۡ ُه ۡم
ِۡ اَّن ۡ ُف َّس ُه
ِ َّ ا ٰ َِلَّتُ ُهم ال
ّٰت ي َّ ۡد ُع ۡو َّن ِم ۡن ُد ۡو ِن
ۡ ُ
ِ ِ
ك
َّ َِش ٍء َّۡلَّا َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُر َّرب
ه
ۡ َّ اّٰلل م ۡن
ِِِ ب
ِ ٍ ۡ َّو َّما زَّ ُاد ۡو ُُ ۡم َ َّ ۡي َّتَّتۡ ِبي
َّظل َّ ُم ۡوۤا

ك اِذَّا ۤ ا ََّّخ َّذ
َّ ِك ا َّۡخ ُذ َّرب
َّ ِ َّو َّكذٰل

িমরন, তখন এমসনভামবই
িমর র্ামকন। সনশ্চয় তাাঁর
পাক়োও খুবই মারাত্নক,
ব়েই কমঠার।

townships while they
are
doing
wrong.
Indeed, His seizure is
painful, severe.

ال ۡ ُق ٰرى َّو ِِه َّ َّظ ِاۡل َّ ٌة ِؕ اِ َّن ا َّۡخ َّذ ٗۤه اَّلِي ۡ ٌم
َِِِّش ِدي ۡ ٌِد

103. Indeed, in that
ِ ًك َّّلَّية
ِ
ۡل
اب
ذ
ع
اف
خ
ن
اِ َّن ِِف ۡ ذٰل
َّ
َّ
there is a sure sign َّ َّ َّ َّ ۡ َّ َّ
for those who fear
َّ ٌِ ك ي َّ ۡو ٌم ََّم ۡ ُم ۡو
َّ ِ ۡاّل ٰ ِخ َّر ِِة ذٰل
the punishment of the ع ٍِؕۙ ل ُه
Hereafter. That is a
ِ النَّا ٌ وذٰل
م
ي
ش ُهو ِد
م
و
ك
ۡ
َّ
َّ
َّ
ٌۡ
Day whereon mankind
ٌۡ
َّ ُ
will
be
gathered
together, and that is a
Day (that will be)
witnessed.
104. আর আসম যয উহা 104. And We do not
ِ وما ن ُ َّؤ ِخر ٗۤه اِ َّّل
ٍ
ٍ



د
و
د
ع
م
ل
ج
ّل
َّ
َّ
ُ
সবলসিত কসর, তা শুিু delay it except for a
ۡ ۡ َّ
ُ
َّ َّ
একটি ওয়াদার কারমণ যা term appointed.
সনশ্চয় ইহার মমিয
সনদশি ন
রময়মি
এমন
প্রসতটি মানুমষর েনয যয
আমখরামতর আযাবমক ভয়
কমর। উহা এমন একসদন,
যয সদন িব মানুমষই
িমমবত হমব, যিসদনটি যয
হাসযমরর সদন।

103.

ِِِ

সনিি াসরত রময়মি।

যযসদন তা আিমব
যিসদন আল্লাহর অনুমসত
িা়ো যকউ যকান কর্া
বলমত পামর না। অতঃপর
সকিু যলাক হমব হতভাগয
আর
সকিু
যলাক
যিৌভাগযবান।

105.

অতএব যারা
হতভাগয তারা যদাযমখ
যামব,
যিখামন
তারা
আতিনাদ ও সচৎকার করমত
র্াকমব।

105. The day (when)
it comes, no soul shall
speak except by His
(Allah’s) permission.
So some among them
will be wretched, and
(others) blessed.

106. So as for those
who were wretched,
they shall be in the
Fire. For them therein
will be sighing and
wailing.
They will dwell
107.
তারা যিখামন 107.
সচরকাল র্াকমব, যতসদন therein, so long as the
আিমান ও যমীন বতিমান heavens and the earth
106.

ِي َّ ۡو َّم يَّا ۡ ِت َّّل تَّكَّل َّ ُم ن َّ ۡف ٌس اِ َّّل بِاِ ۡذنِ ٖه
ِِِفَّ ِمنۡ ُه ۡم َّش ِقٌ َّو َّسعِي ۡ ٌِد

فَّا َّ َّما ال َّ ِذي ۡ َّن َّش ُق ۡوا ف َِِّف النَّا ِر ََِّل ُ ۡم
ق
ٍۙ ٌ ۡ فِيۡهَّا زَّفِ ۡيٌ َّو َّش ِهي
لس ٰموٰ ُت
َّ ٰخلِ ِدي ۡ َّن فِيۡهَّا َّما دَّ َّام ِت ا

র্াকমব। তমব যতামার
প্রসতপালক অনয সকিু ইচ্ছা
করমল সভি কর্া। সনশ্চয়
যতামার
পরওয়ারমদগার
যা ইচ্ছা করমত পামরন।
যারা
যিৌভাগযবান
তারা
যবমহশমতর মামে, যিখামনই
সচরসদন র্াকমব, যতসদন
আিমান ও যমীন বতিমান
র্াকমব। তমব যতামার প্রভু
অনয সকিু ইচ্ছা করমল সভি
কর্া।
এ
দামনর
িারাবাসহকতা কখমনা সিি
হওয়ার নয়।

108.

আর

endure, except that
which your Lord wills.
Indeed, your Lord is
doer of what He wills.
108. And as for those
who were blessed, they
shall be in the Garden,
dwelling therein, so
long as the heavens
and the earth endure,
except
that
which
your Lord wills. A gift
without an end.

109. অতএব, তারা যযিমবর 109. So do not be in
উপািনা কমর তু সম যি doubt (O Muhammad)
to what these
বযাপামর যকানরূপ যিাাঁকায় as
প়েমব না। তামদর পূবিবতী (pagans) worship. They
বাপ-দাদারা যযমন পূো worship nothing except
what their fathers
উপািনা করত, এরাও
worshipped
before.
যতমন করমি। আর সনশ্চয়
And indeed, We shall
আসম তামদরমক আযামবর
repay them in full
ভাগ সকিু মাত্রও কম না their portion without
কমরই
পুমরাপুসর
দান diminution.
করমবা।

আর আসম মূিা
(আঃ)-যক অবশযই সকতাব
সদময়সিলাম অতঃপর তামত
সবমরাি
িৃসষ্ট
হল;
বলাবাহুলয
যতামার
পালনকতিার পক্ষ হমত,

110.

110.
And indeed,
We gave Moses the
Book, but there arose
disagreements about it.
And if it had not been
for a word that had
already gone forth

ك اِ َّن
ِ َّ َُّو ۡاّل َّ ۡر ُض اِ َّّل َّما َّشٓاءَّ َّرب
ِِِال ِۡلَّا يُ ِري ۡ ُِد
َّ ََّّرب
ٌ ك فَّ َّع
َّوا ََّّما ال َّ ِذي ۡ َّن ُسعِ ُد ۡوا ف َِِّف ا ۡۡلَّـنَّ ِة
لس ٰموٰ ُت
َّ ٰخلِ ِدي ۡ َّن فِيۡهَّا َّما دَّ َّام ِت ا
ِو ۡاّلَّر ُض ا
َّ
ٓاء
ط
ع
ِ
ك
ِ
ب
ر
ٓاء
ش
ا
م
ّل
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ َّ
َّ
ً
َّ
ِِِ َ َّ ۡي َّ ََّم ۡ ُذ ۡو ٍِذ
ِك ِِف ۡ ِم ِۡري َّ ٍة ِمَّا ي َّ ۡعب ُ ُد ُٰٓ ُؤ َّاَل ِء
ُ َّفَّ َّل ت
ٓاؤ ُُ ۡم
ُ َّ َّما ي َّ ۡعب ُ ُد ۡو َّن اِ َّّل كَّ َّما يَّعۡب ُ ُد اٰب
ل َّواِنَّا َّۡلُ َّوفُ ۡو ُُ ۡم ن َّ ِصيۡب َّ ُه ۡم
ِ ُ ۡ ِم ۡن قَّب
ص
ِ ٍ َ َّ ۡي َّ َّمنۡ ُق ۡو

ب
َّٰ َّولَّقَّ ۡد اٰتَّيۡنَّا ُم ۡو َّٰس ال ۡ ِكت
اختُلِ َُّ فِي ۡ ِه َّو ل َّ ۡو َّّل كَّلِ َِّم ٌة َّسبَّقَّ ۡت
ۡ َّف
ِ ك ل َّ ُق
ِم
ِ
م َّواِ َّّنُ ۡم
ِۡ ِض بَّيۡن َّ ُه
ب
ر
ن
َّ
َّ
ۡ
َّ

একটি কর্া যসদ আমগই
বলা না হত, তাহমল তামদর
মমিয চু ়োন্ত ফয়িালা হময়
যযত তারা এ বযাপামর
এমনই িমেহ প্রবণ যয,
সকিু মতই
সনসশ্চত
হমত
পারমি না।

from your Lord, it
would
have
been
judged between them.
And indeed, they are
in
grave
doubt
concerning it.

আর যত যলাকই
যহাক না যকন, যখন িময়
হমব, যতামার প্রভু তামদর
িকমলরই আমমলর প্রসতদান
পুমরাপুসর দান করমবন।
সনশ্চয়
সতসন
তামদর
যাবতীয়
কাযি কলামপর
খবর রামখন।

111. And indeed, to
each your Lord will
certainly repay in full
for their deeds. Indeed,
He is All Aware of
what they do.

অতএব, তু সম এবং
যতামার িামর্ যারা তওবা
কমরমি িবাই যিাো পমর্
চমল যাও-যযমন যতামায়
হুকুম যদয়া হময়মি এবং
িীমা লঙ্ঘন করমব না,
যতামরা যা সকিু করি,
সনশ্চয় সতসন তার প্রসত দৃসষ্ট
রামখন।

112. So stand firm on
the straight path as
you are commanded,
and those who turn
(unto Allah) with you,
and transgress not.
Indeed, He is All-Seer
of what you do.

111.

112.

And do not
113. আর পাসপিমদর প্রসত 113.
োঁু কমব
না।
নতু বা incline toward those
যতামামদরমকও
আগুমন who do wrong, lest the
িরমব। আর আল্লাহ বযতীত Fire should touch you,
যতামামদর যকান বন্ধু নাই। and you do not have
other than Allah any
অতএব যকার্াও িাহাযয
protecting friends, then
পামব না।
you would not be
helped.

ٍ ل ِ َِّۡف َّش
ِِِب
ِ ٍ ۡ ك ِمنۡ ُه ُم ِري

ك
َّ َُّۡلَّا لَّيُ َّوفِيَّنَّ ُه ۡم َّرب
اِن َّ ٗه ِِبَّا ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن

ً َّواِ َّن كُل
ِۡ ُ ا َّۡع َّما ََّل
م

ِِِ ٌي
ِ ۡ َِّخب

ِ ُفَّاستقِم َّكما ۤ ا
م
م
اب
ت
ن
و
ت
ر
َّ
َّ
َّ
ۡ
َّ ۡ َّ ۡ
َّ ۡ َّ
ك َّو َّّل تَّ ۡطغ َّ ۡوا اِن َّ ٗه ِِبَّا تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن
َّ ََّّمع
ِ
ي
ٌِ ۡ بَّص

َّو َّّل تَّ ۡر َّكنُ ۡوۤا اِ َّٰل ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا
ار َّو َّما لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ٍۙ ُ َّفَّت َّ َّم َّس ُك ُم الن
ِ دو ِن ه
اّٰلل ِم ۡن ا َّۡولِيَّٓاءَّ ُث َّم َّّل
ُۡ
ُِِِتنۡ َّص ُر ۡو َِّن

আর সদমনর দুই
প্রামন্তই নামায ঠিক রাখমব,
এবং রামতর প্রান্তভামগ পূণি
কাে অবশযই পাপ দূর কমর
যদয়, যারা স্মরণ রামখ
তামদর েনয এটি এক মহা
স্মারক।

114.

115. আর তিযি যিারণ কর,
সনশ্চয়ই
আল্লাহ
পূণযবানমদর
প্রসতদান
সবনষ্ট কমরন না।
কামেই, যতামামদর
পূবিবতী োসত গুসলর মমিয
এমন িৎকমি শীল যকন রইল
না, যারা পৃসর্বীমত সবপযি য়
িৃসষ্ট করমত বািা সদত; তমব
মুসষ্টমময়
যলাক
সিল
যামদরমক আসম তামদর
মিয হমত রক্ষা কমরসি।
আর পাসপিরা যতা যভাগ
সবলামি মত্ত সিল যার
িামগ্রী তামদরমক যমর্ষ্ট
যদয়া হময়সিল। আিমল
তারা সিল মহা অপরািী।

116.

আর যতামার
পালনকতিা এমন নন যয,
েনবিসতগুমলামক
অনযায়ভামব ধ্বংি কমর
যদমবন,
যিখানকার
যলামকরা িৎকমি শীল হওয়া
িমেও।

117.

114. And establish the
ِِوا َّق
ِ
ِ
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ل
لص
ِ
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ا
ه
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ر
ة
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ا
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َّ
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ً
َّ
َّ
ُ َّ
prayer at the two ends
َّ
of the day and in some
ِ
ِ ل اِ َّن ا ۡۡلسن ٰ ِت ي ۡذ
م
َّ
ِ
ۡ
ُ
ِ
ي
ال
ن
ۡ
hours of the night. َّ
ُ َّ َّ
ۡ َّ
Indeed, the good deeds
ِك
ك
ِ ِ الس ِيا
َّ ِ ٰت ذٰل
َّ
drive away the evil ذ ٰۡرى
deeds. That is a
ِ لِل هذ
ِي
ك
ِِ
ِ
ن
ِ
ر
ۡ
َّ
reminder for those who
are mindful (of Allah).
115. And be patient,
ِ اص
َ فَّاِ َّن ه ي ِضي ج
for indeed, Allah does اّٰلل َّ َّّل ُ ۡ ُع ا َّ ۡ َّر
ۡ ۡ َّو
not allow to be lost the
ِِِۡ
َِّ ۡ اۡلۡ ُ ۡح ِس ِن
reward of those who do
good.
116.
So why were
ِ فَّلَّو َّّل كَّان ِمن ال ۡ ُقرو ِن
م
ن
there not, among the ۡ
ۡ ُ َّ َّ
ۡ
generations before you,
قَّب ۡ ِلِ ُك ۡم اُول ُ ۡوا بَّقِي َّ ٍة يَّـنۡهَّ ۡو َّ ع
who possessed remnant ن َّ ِن
(wisdom), prohibiting
ِ ً ال ۡ َّفسا ِد ِِف ۡاّلَّر ِض اِ َّّل قَّلِيل
م
ن
َّ
from corruption on ۡ
ۡ
َّ
ۡ
earth, except a few of
م َّواتَّب َّ َّع ال َّ ِذي ۡ َّ ظلم
ِۡ ا َّۡنَّيۡنَّا ِمنۡ ُه
those We saved from ن َّ َّ ُ ۡوا
among them. And they
َِّ ۡ َّما ۤاُتۡ ِر ُف ۡوا فِي ۡ ِه َّوكَّان ُ ۡوا َُم ۡ ِر ِم
followed those who did ۡ
wrong in what they
ِِِ
had been luxuriating
in, and they were
criminals.
117. And your Lord
would not
destroy
the towns unjustly,
while their people
were reformers.

ك ال ۡ ُق ٰرى
َّ ِك لِيُ ۡهل
َّ ُان َّرب
َّ َّ َّو َّما ك
ِِِبِ ُظل ۡ ٍم َّوا َّ ُۡلُهَّا ُم ۡصلِ ُح ۡو َِّن

আর যতামার
পালনকতিা
যসদ
ইচ্ছা
করমতন, তমব অবশযই িব
মানুষমক একই োসতিত্তায়
পসরনত করমত পারমতন
আর তারা সবসভি ভামগ
সবভি হমতা না।

118.

118.
And if your
َّ َُّول َّ ۡو َّشٓاءَّ َّرب
َّ َّك َّۡلَّـعَّ َّل الن
Lord had so willed, He ًا ٌ اُ َّمة
could surely have made
ٍۙ َّ ۡ َّوا ِح َّد ِةً َّو َّّل ي َّ َّزال ُ ۡو َّن ُُمۡتَّلِ ِف
mankind as one nation, ۡ
but they will not cease
ِِِ
to disagree.

119. যতামার পালনকতিা 119. Except whom your
যামদর
উপর
রহমত Lord has bestowed
কমরমিন, তারা বযতীত mercy. And for that
িবাই সচরসদন মতমভদ did He create them.
করমতই
র্াকমব
এবং And the word of your
এেনযই তামদরমক িৃসষ্ট Lord has been fulfilled.
কমরমিন। আর যতামার “Surely, I shall fill Hell
আল্লাহর কর্াই পূণি হল যয, with the jinns and
অবশযই আসম োহািামমক mankind all together.”
সিন ও মানুষ দ্বারা
একমযামগ ভসতি করব।

আর
আসম
রিূলগমণর িব বৃত্তান্তই
যতামামক বলসি, যদ্দ্বারা
যতামার অন্তরমক মেবুত
করসি।
আর
এভামব
যতামার সনকট মহািতয
এবং ঈমানদারমদর েনয
নিীহত
ও
স্বরণীয়
সবষয়বস্তু এমিমি।

120.

আর যারা ঈমান
আমন না, তামদরমক বমল
দাও যয, যতামরা সনে সনে
অবস্থায় কাে কমর যাও
আমরাও কাে কমর যাই।

121.

120.
And all that
We relate to you (O
Muhammad) of the
news of the messengers
is that by which We
make firm your heart.
And in this has come
to you the truth, and
an admonition, and a
reminder
for
the
believers.
121. And say to those
who do not believe:
“Work according to
your ability. We indeed
are working (too).”

ك
ِ َّ ُِاِ َّّل َّم ۡن َّر ِح َّم َّرب
َّ ِ ك َّولِذٰل
ك
ِۡ َّخلَّقَّ ُه
َّ ِم َّو ََّت َّ ۡت كَّلِ َّم ُة َّرب
ِ ََّّّل َّ ۡملَّـئ َّ َّن َّجهَّـنَّم ِم َّن ا ۡۡلِنَّ ِة َّوالن
ٌ ا
َّ
ِِِۡ
َِّ ۡ ََِّجع
َّ ۡ ا
ِ ك ِمن اَّنٌۡۢب
ٓاء
ُ َّوكُل ً ن َّ ُق
َّ ۡ َّ ۡ ص عَّلَّي
َِّ َّال ُر ُس ِل مَّا نُثَّبِ ُت بِ ٖه ُف َّؤاد
ك
ك ِِف ۡ ُٰ ِذ ِه ا ۡۡلـ َّ ُق َّو َّم ۡو ِع َّظ ٌة
َّ ََّّو َّجٓاء
ِِِ ۡ
َِّ ۡ َّو ِذك ٰۡرى لِل ۡ ُم ۡؤ ِم ِن
َِّو ُقل لِـل َّ ِذي ۡ َّن َّ ِّل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن ا ۡع َّمل ُ ۡوا
ِِِ ع َّ ٰٰ َّمكَّانَّتِ ُك ۡم اِنَّا ع ٰ ِمل ُ ۡو َّ ٍۙن

122. এবং যতামরাও অমপক্ষা 122. “And wait. We
কমর
র্াক,
আমরাও indeed are waiting
(too).”
অমপক্ষায় রইলাম।
And to Allah
123. আর আল্লাহর কামিই 123.
আমি আিমান ও যমীমনর belongs the unseen of
যগাপন তর্য; আর িকল the heavens and the
কামের প্রতযাবতিন তাাঁরই earth, and to Him all
will
be
সদমক;
অতএব,
তাাঁরই matters
returned. So worship
বমেগী কর এবং তাাঁর উপর
Him and put your trust
ভরিা
রাখ,
আর
in Him. And your Lord
যতামামদর
কাযি কলাপ
is not unaware of what
িিমন্ধ যতামার পালনকতিা you do.
সকন্তু যব-খবর নন।

ِِِ َّوانْـت َّ ِظ ُر ۡوا اِنَّا ُم نۡت َّ ِظ ُر ۡو َِّن
ِ ِو ِ ه
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاّل َّ ۡر ِض
َّ ّٰلل َّغي ۡ ُب ا
َّ
اعب ُ ۡد ُه
ۡ ََّّواِلَّي ۡ ِه يُ ۡر َّج ُع ۡاّل َّ ۡم ُر كُل ُ ٗه ف
ك بِغَّافِ ٍل
َّ َُّوتَّ َّوك َّ ۡل عَّلَّي ۡ ِه َّو َّما َّرب
 ملُون
َّ ۡ َّ عَّ َّما تَّ ۡع

