আম্বিয়া

AlAnbia

পরম করুণাময় ও অম্বিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করম্বি
মানুমের ম্বহিাবম্বকতামবর িময় ম্বনকটবতী;
অথচ তারা ববখবর হময়
মুখ ম্বিম্বরময় ম্বনমে।

1.

তামদর কামি তামদর
পালনকততার পক্ষ বথমক
যখনই বকান নতু ন উপমদশ
আমি, তারা তা বখলার
িমল শ্রবণ কমর।

2.

তামদর অন্তর থামক
বখলায় মত্ত। জামলমরা
ব াপমন পরামশত কমর, বি
বতা
বতামামদরই
মত
একজন মানুে; এমতাবস্থায়
বদমখ শুমন বতামরা তার
যাদুর কবমল বকন পড়?

3.

পয় ির বলমলনঃ
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডমলর
কথাই আমার পালনকততা
জামনন। ম্বতম্বন িবম্বকিু

4.

1.
Draws near for
mankind
their
reckoning, while they
in heedlessness turn
away.
2. There does not come
to them any admonition
from their Lord as a
new (revelation) except
they listen to it while
they play.
3.
Their
hearts
distracted. And they
confer in secret. Those
who do wrong (say):
“Is this (Muhammad)
other than a man like
you. Will you then
submit to magic while
you see (it).”
4. He (Muhammad)
said: “My Lord knows
whatever is said in the
heavens and the earth.

 
ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ َّاِ ۡق ََّتب لِلن
اس ِح َّس ُاب ُه ۡم َّو ُه ۡم
َّ َّ
ِِِِِف ۡ َّغ ۡفل َّ ٍة ُم ۡعر ُِض ۡو َِّن
َّما يَّاۡتِي ۡ ِه ۡم ِم ۡن ِذ ۡك ٍر ِم ۡن َّربِ ِہ ۡم
ُّم ۡ َّد ٍث اِ َّّل ا ۡست َّ َّم ُع ۡو ُه َّو ُه ۡم
ِِِيَّلۡعَّب ُ ۡو َّ َۙن

م َّوا َّ َّس ُروا النَّ ۡۡ َّو
ِۡ َّّل ِهيَّةً ُقل ُ ۡو ُب ُه
ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا َّه ۡل هٰ َّذا ۤاِ َّّل ب َّ َّش ٌر
ِ م اَََّّتَّا ۡ ُتون ا
ِ
لس ۡۡ َّر َّواَّۡۡتُ ۡم
َّ ۡ ِۡ مثۡل ُ ُك
ِِِ ُتب ۡ ِص ُر ۡو َِّن
ِ السم
ِٓاء
َّ َّ ق ٰ َّل َّر ِّبۡ ي َّ ۡعل َّ ُم الۡقَّ ۡو َّل ِِف
لس ِمي ۡ ُع
ِ ِ َّو ۡاّل َّ ۡر
َّ ض َّو ُه َّو ا

বশামনন, িবম্বকিু জামনন।

এিাড়া তারা আরও
বমলঃ অলীক স্বপ্ন; না বি
ম্বমথযা উদ্ভাবন কমরমি, না
বি একজন কম্বব। অতএব
বি আমামদর কামি বকান
ম্বনদশত ন আনয়ন করুক,
বযমন ম্বনদশত ন িহ আ মন
কমরম্বিমলন পূবতবতী ন।

5.

তামদর পূমবত বযিব
জনপদ আম্বম ধবংি কমর
ম্বদময়ম্বি,
তারা
ম্ববশ্বাি
স্থাপন কমরম্বন; এখন এরা
ম্বক ম্ববশ্বাি স্থাপন করমব?

6.

আপনার পূমবত আম্বম
মানুেই বেরণ কমরম্বি,
যামদর কামি আম্বম ওহী
পাঠাতাম। অতএব বতামরা
যম্বদ না জান তমব যারা
স্মরণ
রামখ
তামদরমক
ম্বজমেি কর।

7.

আম্বম তামদরমক এমন
বদহ ম্ববম্বশষ্ট কম্বরম্বন বয,
তারা খাদয ভক্ষণ করত না
এবং তারা ম্বচরস্থায়ীও ম্বিল
না।

8.

অতঃপর
আম্বম
তামদরমক বদয়া আমার
েম্বতশ্রুম্বত পূণত
করলাম
িুতরাং তামদরমক এবং

9.

And He is the All
Hearer,
the
All
Knower.”
5. But they say: “(The
revelations are but)
mixed up dreams.
Rather, he has invented
it. Rather, he is a poet.
Let him then bring to
us a sign like the ones
that were sent to (the
prophets) of old.”
6.
Not any township
which We destroyed
believed before them.
Will they then believe.
7. And We did not
send before you (O
Muhammad)
except
men, to whom We
revealed (the message).
So ask the people of
the reminder if you
do not know.
8.
And We did
not give them bodies
that
would not eat
food, nor were they
immortals.
9. Then We fulfilled
the promise to them.
So We saved them and
those whom We willed,

ِِِ م
ُِ ۡ الۡعَّلِي
اث ا َّۡح ََّل ٍٍۢم ب َّ ِل
ُ َّ ب َّ ۡل قَّال ُ ۡوٓا ا َّۡضغ
ٮه ب َّ ۡل ُه َّو َّشا ِع ٌِر ِِۖۖ ََّلۡي َّ ِا ۡتِنَّا
ُ ٰ ا َۡ ََّت
ِِِ بِا ٰي َّ ٍة كَّ َّما ۤاُ ۡر ِس َّل ۡاّل َّ َّول ُ ۡو َِّن
َّم ِا ۤ ا ٰ َّمن َّ ۡت قَّبۡل َّ ُه ۡم ِم ۡن قَّ ۡري َّ ٍة
ِِِ ا َّ ۡهلَّـ ۡكنٰهَّا اَََّّ ُه ۡم يُ ۡۡ ِمنُ ۡو َِّن
ۤ ۡك اِ َّّل ِر َّجاّل ًۡ ُ ۡو ِح
َّ َّ َّو َّما ۤا َّۡر َّسلۡنَّا قَّبۡل
ِ
ِ م ََّســَّلُوۤا ا َّ ۡه َّل
الذ ۡك ِر اِ ۡن
ۡ ۡ ِۡ الَّي ۡ ِه
ِِِ ُك نۡتُ ۡم َّّل تَّ ۡعل َّ ُم ِۡو َِّن

َّو َّما َّجعَّلۡن ٰ ُه ۡم َّج َّس ًدا َّّل يَّاۡكُ ِل ُ ۡو َّن
َّ
ِِِن
َِّ ۡ ام َّو َّما كَّاۡ ُ ۡوا ٰخلِ ِدي
َّ َّالطع
ُث َّم َّص َّد ۡقن ٰ ُه ُم ال َّۡوعۡ َّد ََّا َّ ۡۡنَّيۡن ٰ ُه ۡم
َّوا َّ ۡهل َّ ۡكنَّا
ٓاء
ُ َّو َّم ۡن ۡ َّ َّش

যামদরমক ইো বাাঁম্বচময় and
We destroyed
ম্বদলাম এবং ধবংি কমর those who transgressed
beyond bounds.
ম্বিলাম
িীমালঙ্ঘনকারীমদরমক।

10. আম্বম বতামামদর েম্বত 10. Indeed, We have
একটি ম্বকতাব অবতীণত sent down to you the
(the Quran),
কমরম্বি; এমত বতামামদর Book
is
your
জমনয উপমদশ রময়মি। wherein
reminder. Will you not
বতামরা ম্বক ববাঝ না?
then understand.
11. আম্বম কত জনপমদর 11. And how many
ধ্বংি িাধন কমরম্বি যার among township have
অম্বধবািীরা ম্বিল পাপী এবং We destroyed that were
তামদর পর িৃম্বষ্ট কমরম্বি wrong doers, and We
raised up after them
অনয জাম্বত।
another people.
Then, when
12. অতঃপর যখন তারা 12.
আমার আযামবর কথা বটর they perceived Our
behold,
বপল, তখনই তারা বিখান punishment,
বথমক
পলায়ন
করমত they (tried to) flee from
it.
লা ল।
13. পলায়ন কমরা না এবং 13. “Flee not, and
ম্বিমর এি, বযখামন বতামরা return to that wherein
ম্ববলাম্বিতায় মত্ত ম্বিমল ও you lived a luxurious
বতামামদর
আবাি মৃ হ; life, and (to) your
িম্ভবত; বকউ বতামামদর dwellings, perhaps you
will be questioned.”
ম্বজমেি করমব।
They said: “O
তারা বললঃ হায়, 14.
দুমভতা আমামদর, আমরা woe to us, indeed we
were wrongdoers.”
অবশযই পাপী ম্বিলাম।
14.

তামদর এই আততনাদ 15. So that crying
িব িময় ম্বিল, বশে পযত ন্ত of theirs did not cease,
আম্বম
তামদরমক
কমর until We made them

15.

ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِاۡلۡ ُ ۡس ِر
لَّقَّ ۡد اَّۡ ۡ َّزلۡنَّا ۤ اِلَّي ۡ ُك ۡم ِكتٰبًا َِي ۡ ِه
ِِِ م اَََّّ ََّل تَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
ِۡ ِذك ُۡر ُك
َّو َّك ۡم قَّ َّص ۡمنَّا ِم ۡن قَّ ۡري َّ ٍة كَّاۡ َّ ۡت
َّظ ِاۡلَّةً َّواَّۡ ۡ َِّشاَّۡۡا ب َّ ۡع َّد َّها قَّ ۡومًا

ِِِن
َِّ ۡا ٰ َّخرِي

ََّل َّ َّما ۤ ا َّ َّح ُس ۡوا بَّا ۡ َّسنَّا ۤ ِاِذَّا ُه ۡم ِمنۡهَّا
ِِِي َّ ۡر ُك ُض ۡو َّ َؕن

ۤ َّّل تَّ ۡر ُك ُض ۡوا َّو ۡار ِج ُع ۡوۤا اِ ٰٰل مَّا
اُ ۡت ِر َۡتُ ۡم َِي ۡ ِه َّومَّ ٰس ِك ِن ُك ۡم لَّعَّل َّ ُك ۡم
ُِِِت ۡســَّل ُ ۡو َِّن
ِِِي
َِّ ۡ قَّال ُ ۡوا ي ٰ َّويۡلَّنَّا ۤاَِّۡا ُكنَّا ٰظلِ ِم

ٮه ۡم َّح هّٰت
َّ ۡ ََّ َّما زَّال َّ ۡت تِل
ُ ٰك دَّ ۡعو
ِ ٰ َّجعلۡن ٰ ُهم َّح ِصي ًدا
ِِِ ن
َِّ ۡ ٰخ ِدي
ۡ ۡ َّ

ম্বদলাম বযন কম্বততত শিয ও as a field that is reaped,
extinct.
ম্বনবত াম্বপত অম্বি।
আকাশ পৃম্বথবী
এতদুভময়র মমধয যা আমি,
তা আম্বম ক্রীড়ােমল িৃম্বষ্ট
কম্বরম্বন।

16. And We did not
create the heaven and
the earth and what is
between them for a play.

17.

আম্বম যম্বদ ক্রীড়া
উপকরণ
িৃম্বষ্ট
করমত
চাইতাম, তমব আম্বম আমার
কামি যা আমি তা দ্বারাই
তা করতাম, যম্বদ আমামক
করমত হত।

17.
If We had
intended that We take
a pastime, We could
surely have taken it in
Our presence, if We
were going to do (that).

বরং আম্বম িতযমক
ম্বমথযার উপর ম্বনমক্ষপ কম্বর,
অতঃপর িতয ম্বমথযার
মস্তক চু ণত -ম্ববচূ ণত কমর বদয়,
অতঃপর ম্বমথযা তৎক্ষণাৎ
ম্বনম্বিহ্ন হময় যায়। বতামরা
যা বলি, তার জমনয
বতামামদর দুমভতা ।

18. But We fling the
truth
against
the
falsehood, so it crushes
it, then behold, it is
vanished. And woe to
you for that (lie) which
you ascribe.

16.

18.

নমভামন্ডল
ও
ভুমন্ডমল যারা আমি, তারা
তাাঁরই। আর যারা তাাঁর
িাম্বিমধয আমি তারা তাাঁর
ইবাদমত অহংকার কমর না
এবং অলিতাও কমর না।

19. And to Him belongs
whoever is in the
heavens and the earth.
And those who are
with Him (angels) are
not too proud to
worship Him, nor are
they weary (of His
worship).
20. তারা রাম্বিম্বদন তাাঁর 20. They glorify His
পম্ববিতা ও মম্বহমা বণত না praises night and day,
they do not slacken (to
কমর এবং ক্লান্ত হয় না।
do so).
19.

الس َّمٓاءَّ َّو ۡاّل َّ ۡر َّض َّو َّما
َّ َّو َّما َّخل َّ ۡقنَّا

ي
ِ ۡ ِبَّيۡن َّ ُهما لٰعِب

َّ

َّ

ل َّ ۡو ا ََّّر ۡدَّۡا ۤا َّۡن َّۡـتَّ ِخ َّذ ََّلۡوًا َّّل َّّت َّ ۡذۡ ٰ ُه
ِِِي
َِّ ۡ ِِم ۡن ل َّ ُدۡ َّ ِا ۤ ِِۖ اِ ۡن ُكنَّا َٰعِل

ب َّ ۡل ۡـَّ ۡق ِذ ُف بِا ۡۡلـ َّ ِق ع َّ ََّل الۡبَّا ِط ِل
ََّي َّ ۡد َّمغُ ٗه ََّاِذَّا ُه َّو زَّا ِه ٌ ِق َّولـ َّ ُك ُم
ِِِال َّۡوي ۡ ُل ِمَّا تَّ ِص ُف ۡو َِّن
ِلس ٰموٰ ِت َّو ۡاّل َّ ۡر ِض
َّ َّول َّ ٗه َّم ۡن ِِف ا
ِ َّو َّم ۡن ِعنۡ َّد ٗه َّّل ي َّ ۡست َّ ِۡك
ِب ۡو َّن عَّ ۡن
ُ
ِِِِعبَّادَّتِ ٖه َّو َّّل ي َّ ۡست َّ ۡۡ ِس ُر ۡو َِّن
ِ
ار َّّل
َّ َّيُ َّسب ُۡ ۡو َّن الَّي ۡ َّل َّوالنَّه
ِِِ َت ۡو َِّن
ُِ ُ ي َّ ۡف

21. তারা ম্বক মৃম্বত্তকা দ্বারা 21. Or have they taken
ততরী উপািয গ্রহণ কমরমি, gods from the earth
বয তারা তামদরমক জীম্ববত who can resurrect (the
dead).
করমব?
যম্বদ নমভামন্ডল ও
ভুমন্ডমল আল্লাহ বযতীত
অনযানয উপািয থাকত,
তমব উভময়র ধ্বংি হময়
বযত। অতএব তারা যা
বমল, তা বথমক আরমশর
অম্বধপম্বত আল্লাহ পম্ববি।

22.
If there were
therein gods besides
Allah, then they both
(the heavens and earth)
would
have
been
ruined. So glorified be
Allah, the Lord of the
Throne, from what
they ascribe (to Him).
He will not be
23.
ম্বতম্বন যা কমরন, 23.
তৎিম্পমকত ম্বতম্বন ম্বজোম্বিত questioned as to what
হমবন না এবং তামদরমক He does, and they will
be questioned.
ম্বজমেি করা হমব।
24.
তারা ম্বক আল্লাহ 24. Or have they taken
বযতীত অনযানয উপািয besides Him gods. Say
Muhammad):
গ্রহণ
কমরমি?
বলুন, (O
বতামরা বতামামদর েমাণ “Bring your proof.
আন।
এটাই
আমার This (Quran) is the
admonition for those
িঙ্গীমদর কথা এবং এটাই
with
me
and
আমার পুবতবতীমদর কথা।
admonition
(in
বরং তামদর অম্বধকাংশই
scriptures) for those
িতয জামন না; অতএব before me.” But most
তারা টালবাহানা কমর।
of them do not know
the truth, so they have
turned away.
25. আপনার পূমবত আম্বম বয 25. And We did not
রািূলই বেরণ কমরম্বি, send before you any
তামক এ আমদশই বেরণ messenger except that
কমরম্বি বয, আম্বম বযতীত We revealed to him
22.

ا َّ ِم َّاّت َّ ُذ ۡوۤا ا ٰ َِلَّةً ِم َّن ۡاّل َّ ۡر ِض ُه ۡم
ِِِيُنۡ ِش ُر ۡو َِّن

اّٰلل
ان َِي ۡ ِه َّما ۤ ا ٰ َِل َّ ٌة اِ َّّل ُه
َّ َّ ل َّ ۡو ك
ِ لـ َّ َّفس َّدتَّا ََّسب ۡ ٰۡ َّن ه
اّٰلل َّر ِب
ُ
َّ
ِِِالۡعَّ ۡر ِش عَّ َّما ي َّ ِص ُف ۡو َِّن
َّّل يُ ۡس ـَّـ ُل عَّ َّما ي َّ ۡفعَّ ُل َّو ُه ۡم
ِِِيُ ۡســَّل ُ ۡو َِّن

ا َّ ِم َّاّت َّ ُذ ۡوا ِم ۡن ُد ۡوِۡ ٖهۤ ا ٰ َِل َّ ِةً َِۖؕ ُق ۡل
م هٰ َّذا ِذك ُۡر َّم ۡن
ِۡ َّها ُت ۡوا ُب ۡر َّهاۡ َّ ُك

َّم ِِعَّ َّو ِذك ُۡر َّم ۡن قَّب ۡ ِ َِۡل ب َّ ۡل ا َّ ۡكث َّ ُر ُه ۡم
َّّل ي َّ ۡعل َّ ُم ِۡو َّ َۙن ا ۡۡلـ َّ َّ ِق ََّ ُه ۡم
ِِِ ُم ۡعر ُِض ۡو َِّن
ك ِم ۡن َّر ُس ۡو ٍل
َّ َِّو َّما ۤا َّۡر َّسلۡنَّا ِم ۡن قَّبۡل
اِ َّّل ۡ ُ ۡو ِحۡ ۤ اِلَّي ۡ ِه ا َّۡ َّ ٗه َّّل ۤ اِل ٰ َّه اِ َّّل ۤ ا ََّّۡا

no
so

ِِِ اعب ُ ُد ۡو ِِن
ۡ ََّ

26. তারা বললঃ দয়াময় 26. And they say: “The
আল্লাহ িন্তান গ্রহণ কমরমি। Beneficent has taken a
তাাঁর জনয কখনও ইহা son.” Be He glorified.
বযা য নয়; বরং তারা বতা But (whom they call
sons) are honored
তাাঁর িম্মাম্বনত বান্দা।
slaves.
They do not
27.
তারা আম
ববমড় 27.
কথা বলমত পামর না এবং precede Him in speech,
তারা তাাঁর আমদমশই কাজ and they act by His
command.
কমর।

َِّوقَّالُوا َّاّت َّ َّذ ال َّر ۡۡح ٰ ُن َّول َّ ًدا ُسب ۡ ٰۡن َّ ٗه
ِِِ ب َّ ۡل ِعب َّ ٌاد ُم ۡك َّر ُِم ۡو َّ َۙن

অনয বকান উপািয বনই। that,
“There is
িুতরাং আমারই এবাদত god except Me,
worship Me.”
কর।

তামদর িম্মুমখ ও
পিামত যা আমি, তা ম্বতম্বন
জামনন। তারা শুধু তামদর
জমনয িুপাম্বরশ কমর, যামদর
েম্বত আল্লাহ িন্তুষ্ট এবং
তারা তাাঁর ভময় ভীত।

বয, ম্বতম্বন বযতীত আম্বমই
উপািয,
তামক
আম্বম
জাহািামমর শাম্বস্ত বদব।
আম্বম
জামলমমদরমক
এভামবই েম্বতিল ম্বদময়
থাম্বক।

28. He knows what
is before them and
what is behind them,
and
they
cannot
intercede except for
him whom He is pleased
with. And they, for fear
of Him stand in awe.
29. And whoever of
them
should
say:
“Indeed I am a god
other than Him.” Then
such a one We shall
recompense with Hell.
Thus do We recompense
the wrongdoers.

কামিররা ম্বক বভমব
বদমখ না বয, আকাশমন্ডলী
ও পৃম্বথবীর মুখ বন্ধ ম্বিল,
অতঃপর আম্বম উভয়মক
খুমল ম্বদলাম এবং োণবন্ত

30. And have those,
who disbelieved, not
seen that the heavens
and the earth were
joined together, then

28.

29. তামদর মমধয বয বমল

30.

َّّل ي َّ ۡسبِ ُق ۡوۡ َّ ٗه بِالۡقَّ ۡو ِل َّو ُه ۡم بِا َّ ۡم ِر ٖه
ن
ِ ي َّ ۡع َّملُو

َّ ۡ

ي ا َّي ۡ ِدي ۡ ِه ۡم َّومَّا
َّ ۡ َّ ي َّ ۡعل َّ ُم َّما ب
َّخل ۡ َّف ُه ۡم َّو َّّل ي َّ ۡش َّف ُع ۡو َّ َۙن اِ َّّل ِۡل َّ ِن
ۡارت َّٰٰض َّو ُه ۡم ِم ۡن َّخ ۡشيَّـتِ ٖه
ُِِِم ۡش ِف ُق ۡو َِّن

َّو َّم ۡن ي َّ ُق ۡل ِمنۡ ُه ۡم اِ ِن ۡ ۤاِل ٰ ٌـه ِم ۡن ُد ِۡوِۡ ٖه
ك
َِّ َّك َّۡنۡ ِزي ۡ ِه َّجهَّـن
َّ ِ م َّكذٰل
َّ ِ ََّذٰل
ِِِي
َِّ ۡ الظلِ ِم
َّۡنۡ ِز ه
ا ََّّول َّ ۡم ي َّ َّر ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوۤا ا ََّّن
لس ٰموٰ ِت َِّو ۡاّل َّ ۡر َّض كَّاَّۡتَّا َّر ۡتقًا
َّ ا
ِ ََّۡ َّفت َّ ۡقنهما وجعلۡنا ِمن اۡل
ٓاء كُ َّل
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ ٰ

িবম্বকিু আম্বম পাম্বন বথমক
িৃম্বষ্ট করলাম। এরপরও ম্বক
তারা ম্ববশ্বাি স্থাপন করমব
না?

We parted them. And
We made from water
every living thing. Will
they not then believe.

31. আম্বম পৃম্বথবীমত ভারী 31. And We have placed
ববাঝা বরমখ ম্বদময়ম্বি যামত in the earth firm
তামদরমক ম্বনময় পৃম্বথবী mountains lest it should
ঝাঁু মক না পমড় এবং তামত shake with them, and
েশস্ত পথ বরমখম্বি, যামত We have made therein
broad highways to pass
তারা পথ োপ্ত হয়।
through, that they may
be guided.
And We have
32.
আম্বম আকাশমক 32.
িুরম্বক্ষত িাদ কমরম্বি; অথচ made the heaven a
তারা আমার আকাশস্থ secure canopy, and yet
ম্বনদশত নাবলী বথমক মুখ they turn away from
its signs.
ম্বিম্বরময় রামখ।
33. ম্বতম্বনই িৃম্বষ্ট কমরমিন 33. And He it is
রাম্বি ও ম্বদন এবং িূযত ও who created the night
চন্দ্র। িবাই আপন আপন and the day, and the
sun and the moon.
কক্ষপমথ ম্ববচরণ কমর।
Each in an orbit
floating.
34. আপনার পূমবত ও বকান 34. And We did not
মানুেমক আম্বম অনন্ত জীবন grant to any human
immortality
দান
কম্বরম্বন।
িুতরাং being
you
(O
আপনার মৃতুয হমল তারা before
Muhammad), then if
ম্বক ম্বচরঞ্জীব হমব?
you die, would they live
forever.
35. েমতযকমক মৃতুযর স্বাদ 35. Every soul must
আস্বাদন করমত হমব। আম্বম taste death. And We
বতামামদরমক মন্দ ও ভাল test you by evil and by
দ্বারা পরীক্ষা কমর থাম্বক good as a trial. And

ِِِح اَََّّ ََّل يُ ۡۡ ِمنُ ۡو َِّن
ٍِ َّ َش ٍء
ۡ َّ
ِ وجعلۡنا ِِف ۡاّلَّر ِض ر
اوِس ا َّۡن
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ ۡ
ِ ِ
اجا
ِۡ َّ َِتي ۡ َّد بِ ِه
ً َّۡ َ م َّو َّجعَّلۡنَّا َيۡهَّا
ن
َِّ ُِسبَُل ًلَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ ۡهت َّ ُد ۡو
ِۖ الس َّمٓاءَّ َّس ۡقفًا َّّم ۡ ُف ۡو ًظا
َّ َّو َّجعَّلۡنَّا
ِِِ َّو ُه ۡم عَّ ۡن اٰيٰتِهَّا ُم ۡعر ُِض ۡو َِّن
ار
ََّّ َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡ َّخل َّ َّق الَّي ۡ َّل َّوالنَّه
َّ وا
ٍ َّ لش ۡم َّس َّوالۡقَّ َّم َِّر كُ ٌل ِِف ََّل
ك
َّ
ۡ
ِِِي َّ ۡسب َّ ُۡ ۡو َِّن

ِك ا ۡۡلـُل ۡ َّد
َّ َِّو َّما َّجعَّلۡنَّا لِب َّ َّش ٍر ِم ۡن قَّبۡل
ِِِ اَََّّا۟ ِئن ِم َّت ََّ ُه ُم ا ۡۡلـ ٰلِ ُد ۡو َِّن

ِكُ ُل ۡ َّ ۡف ٍس ذَّ ِٓاٮقَّ ُة اۡلۡ َّ ۡو ِت
َّ وَّۡبۡل ُ ۡو ُكم بِا
ِ ۡ َّ لش ِر َّوا ۡۡل
َِؕۖ ًۡي َِتۡن َّ ِة
ۡ
َّ

এবং
আমারই
কামি unto Us you will be
returned.
বতামরা েতযাবম্বততত হমব।
কামিররা যখন
আপনামক
বদমখ
তখন
আপনার িামথ ঠাট্টা করা
িাড়া তামদর আর বকান
কাজ থামক না, এম্বক বিই
বযম্বি, বয বতামামদর বদববদবীমদর িমামলাচনা কমর?
এবং তারাই বতা রহমান’
এর আমলাচনায় অস্বীকার
কমর।

36.

37. িৃম্বষ্ট ত ভামব মানুে
ত্বরােবণ, আম্বম িত্তরই
বতামামদরমক
আমার
ম্বনদশত নাবলী
বদখাব।
অতএব
আমামক
শীঘ্র
করমত বমলা না।

36. And when those
who disbelieve see you
(Muhammad),
they
take you not except
for mockery (saying):
“Is this he who talks
about your gods.”
While they, at the
mention
of
the
Beneficent,
they
disbelieve.
37. Man is created
of haste. I shall soon
show you My signs,
so ask Me not to
hasten.

And they say:
38. এবং তারা বমলঃ যম্বদ 38.
will
this
বতামরা িতযবাদী হও তমব “When
promise be (fulfilled),
এই ওয়াদা কমব পুণত হমব?
if you are truthful.”
যম্বদ কামিররা ঐ
িময়টি জানত, যখন তারা
তামদর িম্মুখ ও পৃষ্ঠমদশ
বথমক
অম্বি
েম্বতমরাধ
করমত পারমব না এবং
তারা িাহাযয োপ্ত হমব না।

39.
If those who
disbelieved only knew
the time when they
will not be able to
drive off the fire from
their faces, nor from
their backs, nor will
they be helped.
But it will
40. বরং তা আিমব তামদর 40.
upon
them
উপর
অতম্বকতত
ভামব, come
অতঃপর তামদরমক তা unexpectedly and will
39.

ِِِ َّواِلَّيۡنَّا ُت ۡر َّج ُع ۡو َِّن

ك ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوۤا اِ ۡن
َّ ٰ َّواِذَّا َّرا
َّ َّ ۡيَّتَّ ِخ ُذ ۡو
ۡ ك اِ َّّل ُه ُز ًواَؕ ا َّهٰ َّذا ال َّ ِذ

م َّو ُه ۡم بِ ِذ ۡك ِر
ِۡ ي َّ ۡذ ُك ُر ا ٰ َِلَّـت َّ ُك
ِِِ ال َّر ۡۡح ٰ ِن ُه ۡم ك ٰ ِف ُر ۡو َِّن

ُِخلِ َّق ۡاّل
ِان ِم ۡن عَّ َّۡ ٍل
س
ۡ
ۡ
ُ َّ
ِ ٰ َّساُو ِري ۡ ُك ۡم اٰي
ّٰت ََّ ََّل
ۡ
ِِتَّ ۡست َّ ۡع ِۡل ُ ۡو ِِن
َّوي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّم ّٰٰت هٰ َّذا ال َّۡوعۡ ُد اِ ۡن
ي
َِّ ۡ ُِك نۡتُ ۡم ٰص ِدق

ي َّّل
َّۡ ل َّ ِۡو ي َّ ۡعل َّ ُم ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ِح
ِ
ار َّو َّّل
َّ َّي َّ ُك ُف ۡو َّن عَّ ۡن ُو ُج ۡوه ِه ُم الن
عَّ ۡن ُظ ُه ۡو ِر ِه ۡم َّو َّّل ُه ۡم
ِِِيُنۡ َّص ُر ۡو َِّن
ب َّ ۡل تَّاۡتِي ۡ ِه ۡم بَّغۡتَّةً ََّتَّبۡهَّتُ ُه ۡم ََّ ََّل

হতবুম্বি কমর বদমব, তখন
তারা তা বরাধ করমতও
পারমব না এবং তামদরমক
অবকাশও বদয়া হমব না।

perplex them, then
they will not be able to
repel it, neither will
they be reprieved.

And indeed,
41. আপনার পূমবত ও অমনক 41.
were
রািূমলর িামথ ঠাট্টা-ম্ববদ্রূপ messengers
করা হময়মি। অতঃপর বয ridiculed before you, so
ম্ববেময় তারা ঠাট্টা করত those who mocked them
তা উমটা ঠাট্টাকারীমদর (the messengers) were
surrounded by that
উপরই আপম্বতত হময়মি।
(punishment)
which
they used to ridicule.
42. বলুনঃ ‘রহমান’ বথমক 42. Say: “Who can
বক বতামামদরমক বহিাযত protect you at the night
করমব রামি ও ম্বদমন। বরং and the day from the
তারা তামদর পালনকততার Beneficent.” But they
স্মরণ বথমক মুখ ম্বিম্বরময় are turning away from
the remembrance of
রামখ।
their Lord.
43. তমব ম্বক আম্বম বযতীত 43. Or do they have
তামদর এমন বদব-বদবী gods who can guard
আমি যারা তামদরমক রক্ষা them against Us. They
করমব?
তারা
বতা have no power to help
ম্বনমজমদরই িাহাযয করমত themselves, nor can
they be protected from
িক্ষম নয় এবং তারা
Us.
আমার
বমাকামবলায়
িাহাযযকারীও পামব না।

44. বরং আম্বম তামদরমক 44. But We gave the
এবং তামদর বাপ-দাদামক luxuries of this life to
these and their fathers
বভা িিার
ম্বদময়ম্বিলাম,
until life prolonged for
এমনম্বক তামদর আয়ুস্কালও
them. Then do they not
দীর্ত হময়ম্বিল। তারা ম্বক see that We gradually
বদমখ না বয, আম্বম তামদর reduce the land from

ي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن َّر َّد َّها َِّو َّّل ُه ۡم
ِِِ يُنۡ َّظ ُر ۡو َِّن

ك
َّ ِئ بِ ُر ُس ٍل ِم ۡن قَّبۡل
َّ َّولـ َّقَّ ِد ا ۡستُ ۡه ِز
اق بِال َّ ِذي ۡ َّن َّس ِخ ُر ۡوا ِمنۡ ُه ۡم َّما
َّ َّۡ ََّ

ن
ِ كَّاُۡوا بِ ٖه ي َّ ۡست َّ ۡه ِزءو

َّ ۡ ُ

ۡ

ُِق ۡل َّم ۡن يَّكۡل َّ ُۡ ُك ۡم بِال َِّي ۡ ِل َّوالنَّهَّا ِر
ن ب َّ ۡل ُه ۡم عَّ ۡن ِذ ۡك ِر
ِ ِ ٰ ِم َّن ال َّر ۡۡح
َِِِّربِ ِه ۡم ُم ۡعر ُِض ۡو َِّن
ا َّۡم ََّل ُ ۡم ا ٰ َِل َّ ٌة ََّتۡن َّ ُع ُه ۡم ِم ۡن ُد ۡوِۡنَّا َّّل
ي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن ۡ َّ ۡـص َّر اَّۡ ۡ ُف ِس ِه ۡم َّو َّّل

ُِِِه ۡم ِمنَّا يُ ۡص َّۡب ُ ۡو َِّن

ب َّ ۡل َّمتَّ ۡعنَّا هٰٰٓ ُۡ َّاَل ِء َّو اٰبَّٓاءَّ ُه ۡم َّح هّٰت
َل ي َّ َّر ۡو َّن
ِ َّ َََّّال عَّلَّي ۡ ِه ُم ال ۡ ُع ُم ُ ِر ا
َّ َّط
ا ََّّۡا َّۡا ۡ ِِت ۡاّل َّ ۡر َّض َّۡـنۡ ُق ُصهَّا ِم ۡن

বদশমক চতু ম্বদত ক বথমক হ্রাি its outlying borders. Is
কমর আনম্বি। এরপরও ম্বক it then they who will
overcome.
তারা ম্ববজয়ী হমব?
বলুনঃ আম্বম বতা
বকবল ওহীর মাধযমমই
বতামামদরমক িতকত কম্বর,
ম্বকন্তু বম্বধরমদরমক যখন
িতকত করা হয়, তখন তারা
বি িতকতবাণী বশামন না।

45.

46. আপনার পালনকততার
আযামবর
ম্বকিু মািও
তামদরমক স্পশত করমল তারা
বলমত
থাকমব,
হায়
আমামদর দুভতা য, আমরা
অবশযই পাপী ম্বিলাম।

47. আম্বম বকয়ামমতর ম্বদন
নযায়ম্ববচামরর
মানদন্ড
স্থাপন
করব।
িুতরাং
কারও েম্বত জুলুম হমব না।
যম্বদ বকান আমল িম্বরোর
দানা পম্বরমাণও হয়, আম্বম
তা উপম্বস্থত করব এবং
ম্বহিাব গ্রহমণর জমনয আম্বমই
যমথষ্ট।

48. আম্বম মূিা ও হারুণমক
দান
কমরম্বিলাম
মীমাংিাকারী গ্রন্থ, আমলা
ও
উপমদশ,
আল্লাহ
ভীরুমদর জমনয

45.
Say
(O
Muhammad): “I warn
you only by the
revelation.” And the
deaf do not hear the
call whenever they are
warned.
46.
And
if
a
breath of your Lord’s
punishment were to
touch
them,
they
assuredly would say:
“O woe to us, indeed
we
have
been
wrongdoers.”
47. And We shall set
up balances of justice
on
the
Day
of
Resurrection, so not
a soul will be dealt
with
unjustly
in
anything. And if there
be the weight of a
mustard seed, We will
bring it forth. And
sufficient are We as
Reckoners.
48.
And surely, We
gave Moses and Aaron
the criterion and a
light and a reminder
for the righteous.

ِِِا َّ ۡط َّراَِهَّاَؕ اَََّّ ُه ُم الۡغٰلِب ُ ۡو َِّن
ُق ۡل اِ َّّنَّا ۤ اُۡ ۡ ِذ ُر ُك ۡم بِال َّۡو ۡحِ َّو َّّل
الدعَّٓاءَّ اِذَّا َّما
ُ الص ُم
ُ ي َّ ۡس َّم ُع
ن
َِّ يُنۡ َّذ ُر ۡو
ِ َّولَّٮِ ۡن َّم َّستۡ ُه ۡم ۡ َّ ۡف َّۡ ٌة ِم ۡن ِع َّ َّذ
اب
ك لَّي َّ ُق ۡول ُ َّن ي ٰ َّويۡلَّنَّا ۤ اَِّۡا ُكنَّا
َّ َِّرب
ِ ي
َِّ ۡ ٰظلِ ِم
َّو ِۡ َّ َّض ُع اۡلۡ َّ َّوازِيۡ َّن الۡقِ ۡس َّط لِي َّ ۡو ِم
الۡقِي ٰ َّم ِة ََّ ََّل ُت ۡظل َّ ُم ۡ َّ ۡف ٌس َّشيۡــًا
ِوا
ال َّحب َّ ٍة ِم ۡن َّخ ۡردَّ ٍل
ك
ن
َّ
َّ َّان ِمثۡق
ۡ
َّ
َّ
ِِِي
َِّ ۡ ِاَّتَّيۡنَّا بِهَّا َّو َّك ٰٰ بِنَّا ٰح ِسب

َّوهٰ ُر ۡو َّن
َّو ِذك ًۡرا

َّولـ َّقَّ ۡد اٰتَّيۡنَّا ُم ۡو ِٰس
ِ ان و
ٓاء
ي
ض
ً َّ َّ َّ َّال ۡ ُف ۡرق
ِِِي
َۙ َّ ۡ ِلِـل ۡ ُمتَّق

49.

যারা না বদমখই
তামদর পালনকততামক ভয়
কমর এবং বকয়ামমতর ভময়
শম্বিত।

49. Those who fear
their Lord in unseen,
and they are afraid of
the Hour.

50.

এবং এটা একটা
বরকতময় উপমদশ, যা
আম্বম
নাম্বযল
কমরম্বি।
অতএব বতামরা ম্বক এমক
অস্বীকার কর?

50. And this is a
blessed reminder (the
Quran) which We have
sent down. Will you
then reject it.

আর, আম্বম ইম্বতপূমবত
ইব্রাহীমমক তার িৎপন্থা
দান কমরম্বিলাম এবং আম্বম
তার
িম্পমকত
িমযক
পম্বরোত ও ম্বিলাম।

51. And indeed, We
gave Abraham his
guidance before, and
We
were
well
acquainted with him.

51.

52. যখন ম্বতম্বন তাাঁর ম্বপতা 52. When he said to his
ও
তাাঁর
িম্প্রদায়মক father and his people:
are
these
বলমলনঃ এই মূম্বততগুমলা কী, “What
যামদর বতামরা পূজারী হময় images, those to which
you are devoted.”
বমি আি।
তারা বললঃ আমরা 53. They said: “We
our
fathers
আমামদর
বাপ-দাদামক found
এমদর পুজা করমত বদমখম্বি। worshipping of them.”

53.

বলমলনঃ
বতামরা
েকাশয
ব ামরাহীমত আি এবং
বতামামদর বাপ-দাদারাও।

54.

ম্বতম্বন

54. He said: “Indeed
you have been, you
and your fathers, in
manifest error.”

55. তারা বললঃ তু ম্বম ম্বক 55. They said: “Have
আমামদর কামি িতযিহ you brought us the
আ মন কমরি, না তু ম্বম truth, or are you of
those who jest.”
বকৌতু ক করি?
He said: “But
ম্বতম্বন বলমলনঃ না, 56.
ম্বতম্বনই
বতামামদর your Lord is the Lord
56.

ال َّ ِذي ۡ َّن ََّيۡ َّش ۡو َّن َّربَّ ُه ۡم بِالۡغَّي ۡ ِب
ِِِالساعَّ ِة ُم ۡش ِف ُق ۡو َِّن
َّ َّو ُه ۡم ِم َّن

ِب ٌك اَّۡ ۡ َّزلۡن ٰ ُِه اَََّّاَّۡۡتُ ۡم
َّٰ َّوهٰ َّذا ِذك ٌۡر ُم
ن
َِّ ل َّ ٗه ُمنۡ ِك ُر ۡو
َّولـ َّقَّ ۡد اٰتَّيۡنَّا ۤ اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم ُر ۡش َّد ٗه ِم ۡن
ِِِي
َِّ ۡ قَّب ۡ ُل َّو ُكنَّا بِ ٖه عٰلِ ِم
هٰ ِذ ِه
ََّلَّا

ال ِّلَّبِي ۡ ِه َّوقَّ ۡو ِم ٖه َّما
َّ َّاِ ۡذ ق
ِ َّ التَّ َّماثِي ۡ ُل ال
ّٰت ۤ اَّۡۡتُ ۡم
ۡ
ِِِع ٰ ِك ُف ۡو َِّن

قَّال ُ ۡوا َّو َّج ۡدَّۡا ۤ اٰبَّٓاءََّّۡا ََّلَّا
ِِِن
َِّ ۡ عٰبِ ِدي

ٓاؤ ُك ۡم
ُ َّ ال لـ َّقَّ ۡد ُك نۡتُ ۡم اَّۡۡتُ ۡم َّواٰب
َّ َّق
ِ ي
ٍِ ۡ ِِِف ۡ َّضل ٰ ٍل ُمب
ت ِم َّن
َّ ۡ َّۡقَّال ُ ۡوۤا ا َّ ِجئۡتَّنَّا بِا ۡۡلـ َّ ِق ا َّۡم ا
ي
َِّ ۡ ِاللهعِب

ِلس ٰموٰ ِت
َّ ال بَّل َّربُ ُك ۡم َّر ُب ا
َّ َّق

পালনকততা
ম্বযম্বন
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডমলর
পালনকততা, ম্বযম্বন এগুমলা
িৃম্বষ্ট কমরমিন; এবং আম্বম
এই ম্ববেময়রই িাক্ষযদাতা।

of the heavens and the
earth, He who created
them. And I am, to
that, among those
who testify.”

57. আল্লাহর কিম, যখন 57. “And by Allah, I
বতামরা পৃষ্ঠ েদশত ন কমর certainly have a plan
চমল যামব, তখন আম্বম (against) your idols
বতামামদর
মূম্বততগুমলার after that you have
(and) gone
বযাপামর একটা বযবস্থা turned
away.”
অবলিন করব।
অতঃপর ম্বতম্বন
বিগুমলামক চূ ণত -ম্ববচু ণত কমর
ম্বদমলন
ওমদর
েধানটি
বযতীতঃ যামত তারা তাাঁর
কামি েতযাবততন কমর।

58.

58. So he reduced
them
into
pieces,
except the biggest of
them, that they might
turn to it.

59. তারা বললঃ আমামদর 59. They said: “Who
উপািযমদর িামথ এরূপ has done this to our
বযবহার বক করল? বি বতা gods. Indeed, he is
surely
of
the
ম্বনিয়ই বকান জাম্বলম।
wrongdoers.”
60. কতক বলামক বললঃ 60. They said: “We
আমরা এক যুবকমক তামদর heard a young man
িম্পমকত ম্ববরূপ আমলাচনা mentioning of them,
is
called
করমত
শুমনম্বি;
তামক who
Abraham.”
ইব্রাহীম বলা হয়।
তারা বললঃ তামক 61. They said: “Then
জনিমমক্ষ উপম্বস্থত কর, bring him before the
eyes of the people that
যামত তারা বদমখ।

61.

they may testify.”

62. তারা বললঃ বহ ইব্রাহীম 62. They said: “Is it you
তু ম্বমই
ম্বক
আমামদর who has done this to
উপািযমদর িামথ এরূপ our gods, O Abraham.”
বযবহার কমরি?

ن َّوا ََّّۡا
ِ َّ َّو ۡاّل َّ ۡر ِض ال َّ ِذ ۡ ََّ َّط َّر ُه
ِِِن
َِّ ۡ ع َّ َٰل ذٰل ِ ُك ۡم ِم َّن ال هش ِه ِدي
ِ و تَّ ه
اّٰلل َّّل َّ ِكي ۡ َّد َّن ا َّۡصن َّ َّام ُك ۡم ب َّ ۡع َّد
َّ
ِِِن
َِّ ۡ ا َّۡن ُت َّول ُ ۡوا ُم ۡدبِرِي
ََّ َّۡعَّل َّ ُه ۡم ُجذٰذًا اِ َّّل كَّبِ ۡۡيًا ََّل ُ ۡم
ِِِ لَّعَّل َّ ُه ۡم اِلَّي ۡ ِه ي َّ ۡر ِج ُع ۡو َِّن
قَّال ُ ۡوا َّم ۡن ََّعَّ َّل هٰ َّذا بِا َِٰلَّتِنَّا ۤ اِۡ َّ ٗه
ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
َّۡل ِ َّن ه
ِ َّ قَّال ُ ۡوا
ال
ُ ََّس ۡعنَّا ََّ ًّٰت ي َّ ۡذ ُك ُر ُه ۡم يُق
ِِِم
َؕ ُ ۡ ل َّ ٗۤه اِبۡ ٰر ِهي
ِ َّي الن
ِ ُ ۡقَّال ُ ۡوا ََّا ۡ ُت ۡوا بِ ٖه ع َّ َٰٰٓل ا َّع
اس
ِِِلَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ ۡشهَّ ُد ۡو َِّن

ت هٰ َّذا بِا َِٰلَّتِنَّا
َّ ۡ ت ََّعَّل
َّ ۡ َّۡقَّال ُ ۡوٰٓا ءَّا
ِِِ م
َؕ ُ ۡ يٰۤاِبۡ ٰر ِهي

63.

ম্বতম্বন বলমলনঃ না
এমদর এই েধানই বতা
একাজ কমরমি। অতএব
তামদরমক ম্বজমেি কর, যম্বদ
তারা কথা বলমত পামর।

63. He said: “But this
has done it, biggest of
them, this one. So
ask them, if they can
speak.”

অতঃপর মমন মমন
ম্বচন্তা করল এবং বললঃ
বলাক িকল; বতামরাই বব
ইনিাি।

64. So they turned to
themselves and said:
“Indeed you, yourselves
are the wrongdoers.”

64.

অতঃপর তারা ঝাঁু মক 65. Then their minds
ব ল মস্তক নত কমর, তু ম্বম tuned upside down,
they
said):
বতা জান বয, এরা কথা (and
“Indeed, you know well
বমল না

65.

66. ম্বতম্বন বলমলনঃ বতামরা

ম্বক আল্লাহর পম্বরবমতত এমন
ম্বকিু র এবাদত কর, যা
বতামামদর বকান উপকার
ও করমত পামর না এবং
ক্ষম্বতও করমত পামর না?

that these do not speak.”
66. He said: “Do you
ِ ال اَََّّت َّ ۡعب ُدون ِم ۡن دو ِن ه
then worship other اّٰلل َّما َّّل
ۡ ُ َّ ۡ ُ َّ َّق
than Allah that which
ًم َّشي ـ
ض
ي
م
َؕ
ك
ر
ّل
و
ا
ـ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
does not benefit you
ۡ
ۡ ِۡ يَّنۡ َّف ُع ُك
at all, nor harm you.”

ِِِ

67. ম্বধক বতামামদর জমনয 67. “Fie upon you, and
এবং বতামরা আল্লাহ বযতীত to what you worship
যামদরই এবাদত কর, ওমদর other than Allah. Have
জমনয। বতামরা ম্বক ববাঝ you then no sense.”
না?

68.

তারা বললঃ এমক
পুম্বড়ময় দাও এবং বতামামদর
উপািযমদর িাহাযয কর, যম্বদ
বতামরা ম্বকিু করমত চাও।

68. They said: “Burn
him and help your
gods, if you will be
doing.”

আম্বম বললামঃ বহ
অম্বি, তু ম্বম ইব্রাহীমমর উপর
শীতল ও ম্বনরাপদ হময়
যাও।

69. We (Allah) said:
“O fire, be coolness
and
peace
upon
Abraham.”

69.

ِ
ۡي ُه ۡم هٰ َّذا
َّ َّق
ُ ۡ ال ب َّ ۡل ََّعَّل َّ ٗهِ َّكب
ََّ ۡس ـَّـل ُ ۡو ُه ۡم اِ ۡن كَّاۡ ُ ۡوا
ِِِ يَّنۡ ِط ُق ۡو َِّن
ََّ َّر َّج ُع ۡوۤا اِ ٰٰٰٓل اَّۡ ۡ ُف ِس ِه ۡم ََّقَّال ُ ۡوۤا
ِِِاِۡ َّ ُك ۡم اَّۡۡتُ ُم ا هلظلِ ُم ۡو َّ َۙن
م لـ َّقَّ ۡد
ِۡ ُث َّم ۡ ُ ِك ُس ۡوا ع َّ َٰل ُر ُء ۡو ِس ِہ
ِِِ ت مَّا هٰٰٓ ُۡ َّاَل ِء يَّنۡ ِط ُق ۡو َِّن
َّ عَّلِ ۡم

اُ ٍف لـَّ ُك ۡم َّو ِۡلَّا تَّ ۡعب ُ ُد ِۡو َّن ِم ۡن ُد ۡو ِن
ِه
ِِِ اّٰلل اَََّّ ََّل تَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
قَّال ُ ۡوا َّح ِر ُق ۡو ُه َّواۡ ْ ُص ُر ۡوۤا ا ٰ َِلَّت َّ ُك ۡم
ي
َِّ ۡ ِاِ ۡن ُك نۡتُ ۡم َٰعِل
ُقلۡنَّا يٰن َّ ُار ُك ۡو ِن ۡ ب َّ ۡردًا َّو َّسل ٰ ًما ع َّ َٰٰٓل
ِِِ م
َۙ َّ ۡ اِبۡ ٰر ِهي

তারা ইব্রাহীমমর
ম্ববরুমি িম্বন্দ আাঁটমত চাইল,
অতঃপর আম্বম তামদরমকই
িবত াম্বধক ক্ষম্বতগ্রস্থ কমর
ম্বদলাম।

70.

70. And they intended
for
him a plan, so
We made them the
worst losers.

71. আম্বম তাাঁমক ও লূতমক 71. And We delivered
উিার কমর বিই বদমশ him and Lot to the
বপৌাঁম্বিময় ম্বদলাম, বযখামন land, that whereupon
had
bestowed
আম্বম ম্ববমশ্বর জমনয কলযাণ We
blessing for the nations.
বরমখম্বি।
আম্বম তামক দান
করলাম ইিহাক ও পুরস্কার
স্বরূপ ম্বদলাম ইয়াকুব এবং
েমতযকমকই িৎকমত পরায়ণ
করলাম।

72.

72. And We bestowed
upon him Isaac, and
Jacob in addition.
And each We made
righteous.

73. আম্বম তাাঁমদরমক বনতা 73.
And We made
করলাম। তাাঁরা আমার them leaders, guiding
ম্বনমদত শ অনুিামর পথ েদশত ন by Our command, and
করমতন। আম্বম তাাঁমদর We inspired to them
েম্বত ওহী নাম্বযল করলাম to do good deeds, and
িৎকমত করার, নামায to establish prayers,
কাময়ম করার এবং যাকাত and to give charity.
they
were
দান করার। তাাঁরা আমার And
worshippers of Us.
এবাদমত বযাপৃত ম্বিল।
এবং আম্বম লূতমক
ম্বদময়ম্বিলাম েো ও োন
এবং তাাঁমক ঐ জনপদ বথমক
উিার কমরম্বিলাম, যারা
বনাংরা কামজ ম্বলপ্ত ম্বিল।
তারা মন্দ ও নািরমান
িম্প্রদায় ম্বিল।

74.

74. And Lot, We gave
him judgment and
knowledge, and We
saved him from the town
which was committing
abominations. Indeed,
they were a wicked
people,
exceedingly
disobedient.

َّوا ََّّر ُاد ۡوا بِ ٖه كَّي ۡ ًدا ََّ َّۡعَّلۡن ٰ ُه ُم
ِِِن
َِّ ۡ ۡاّل َّ ۡخ َّسرِي
ِ َّ َّو َّۡنَّيۡن ٰ ُه َّول ُ ۡو ًطا اِ َّٰل ۡاّل َّ ۡر ِض ال
ّٰت
ۡ
ِِِي
َِّ ۡ ِب ٰ َّر ۡكنَّا َِيۡهَّا لِلۡعٰل َّ ِم
َِؕۖ ًَّو َّو َّهبۡنَّا ل َّ ِٗۤه اِ ۡس ٰۡ َّ َؕق َّوي َّ ۡع ُق ۡو َّب َّۡاَِل َّ ِة
ِِِي
َِّ ۡ ِۡ َِّوكَُل ً َّجعَّلۡنَّا ٰصل
َّو َّجعَّلۡن ٰ ُه ۡم ا َِّٮ َّمةً ي َّ ۡه ُد ۡو َّن بِا َّ ۡم ِرَّۡا
َّوا َّۡو َّح ِيۡنَّا ۤ اِلَّي ۡ ِه ۡم َِ ۡع َّل ا ۡۡل َّ ۡۡي ٰ ِت
ِ ٰ واِقَّام ا َّلصل
ِِ ٰ وة َّواِيۡتَّٓاءَّ ال َّزك
وة
َّ َّ
َِۙۖن
َّ ۡ وكَّاُۡوا لَّـنَّا عٰبِ ِدي

ۡ َّ

َّول ُ ۡو ًطا اٰتَّيۡن ٰ ُه ُح ۡك ًما َّوعِل ۡ ًما
ِ َّ َّو َّۡنَّيۡن ٰ ُه ِم َّن الۡقَّ ۡري َّ ِة ال
ّٰت كَّاۡ َّ ۡت
ۡ
ِث اِ ََُّّ ۡم كَّاۡ ُ ۡوا قَّ ۡو َّم
ِ َّ تَّ ۡع َّم ُل ا ۡۡلَّبٰٰٓٮ

ِِِي
َۙ َّ ۡ َِّس ۡو ٍء َ ٰ ِسق

75.

আম্বম তামক আমার
অনুগ্রমহর
অন্তভত ু ি
কমরম্বিলাম।
বি
ম্বিল
িৎকমত শীলমদর একজন।

75. And We admitted
him into Our mercy.
Indeed, he was of the
righteous.

76.

এবং স্মরণ করুন
নূহমক; যখন ম্বতম্বন এর পূমবত
আহবান কমরম্বিমলন। তখন
আম্বম তাাঁর বদায়া কবুল
কমরম্বিলাম, অতঃপর তাাঁমক
ও তাাঁর পম্বরবারব ত মক মহা
িংকট
বথমক
উিার
কমরম্বিলাম।

76. And Noah, when
he called upon (Us)
before.
So
We
responded to him.
Then We saved him
and his household from
the great affliction.

এবং আম্বম তাাঁমক ঐ
িম্প্রদাময়র ম্ববপমক্ষ িাহাযয
কমরম্বিলাম, যারা আমার
ম্বনদশত নাবলীমক অস্বীকার
কমরম্বিল। ম্বনিয়, তারা
ম্বিল এক মন্দ িম্প্রদায়।
অতঃপর
আম্বম
তামদর
িবাইমক
ম্বনমজ্জত
কমরম্বিলাম।

77. And We helped him
against the people,
those who denied Our
revelations.
Indeed,
they were an evil
people,
So
We
drowned them, all
together.

77.

এবং স্মরণ করুন
দাউদ ও িুলায়মানমক,
যখন
তাাঁরা
শিযমক্ষি
িম্পমকত ম্ববচার কমরম্বিমলন।
তামত
রাম্বিকামল
ম্বকিু
বলামকর
বমে
ঢু মক
পমড়ম্বিল। তামদর ম্ববচার
আমার িম্মুমখ ম্বিল।

78.
And David and
Solomon, when they
judged regarding the
field. When (at night)
the sheep of certain
people had pastured in
it. And We were
witnesses
to
their
judgment.
And We gave
79.
অতঃপর আম্বম 79.
িুলায়মানমক বি িায়িালা understanding of it to
বুম্বঝময় ম্বদময়ম্বিলাম এবং Solomon, and to each
(of them) We gave
78.

ِم َّن

ۡحتِنَّا اِۡ َّ ٗه
َّ ۡ َّوا َّۡد َّخلۡن ٰ ُه ِِف ۡ َّر
ِِِ ي
َِّ ۡ ِۡ ِالصل
ه

َّوۡ ُ ۡو ًحا اِ ۡذ َّۡاد ٰ ِم ۡن قَّب ۡ ُل
ََّ ۡاست َّ َّۡبۡنَّا ل َّ ٗه ََّن َّ َّۡيۡن ٰ ُه َّوا َّ ۡهل َّ ٗه ِم َّن
ِِِم
ِِ ۡ الۡك َّۡر ِب الۡعَّ ِظي
َّوۡ َّ َّص ۡرۡ ٰ ُه ِم َّن الۡقَّ ۡو ِم ال َّ ِذي ۡ َّن
َّك َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا اِ ََُّّ ۡم كَّاۡ ُ ۡوا قَّ ۡو َّم
ِِِي
َِّ ۡ َِّۡجع
َّ ۡ َّس ۡو ٍء ََّا َّ ۡغ َّرقۡن ٰ ُه ۡم ا
َّودَّ ٗاودَّ َّو ُسلَّي ۡ ٰم َّن اِ ۡذ ََّيۡ ُك ٰم ِن ِِف
ا ۡۡلـ َّ ۡر ِث اِ ۡذ ۡ َّ َّف َّش ۡت َِي ۡ ِه َّغن َّ ُم
ِۡل ُ ۡك ِم ِه ۡم
َّو ُكنَّا
الۡقَّ ۡو ِم
ِِِ ن
َۙ َّ ۡ شٰ ِه ِدي
ن َّوكَُل ً اٰتَّيۡنَّا
َِّ ََّ َّفهَّ ۡمنٰهَّا ُسلَّي ۡ ٰم
ِ
َُّح ۡك ًما َّوعل ۡ ًما َّو َّس َّخ ۡرَّۡا َّم َّع دَّ ٗاود

judgment
and
knowledge. And We
subjected along with
David the mountains to
praise (Us), and (also)
the birds. And We
were the doers.

َّ َّو
الط ۡۡيِ َّ َّو ُكنَّا

80. আম্বম তাাঁমক বতামামদর 80. And We taught him
জমনয বমত ম্বনমত ান ম্বশক্ষা the art of making the
ম্বদময়ম্বিলাম, যামত তা যুমি coats of armor for you
বতামামদরমক রক্ষা কমর। to protect you in your
অতএব বতামরা ম্বক কৃতে fighting (against your
enemy). Will you then
হমব?
be grateful.
81.
এবং িুলায়মামনর 81. And (We subjected)
অধীন কমর ম্বদময়ম্বিলাম for Solomon the raging
েবল বায়ুমক; তা তাাঁর wind, which blew at his
আমদমশ েবাম্বহত হত ঐ command towards the
বদমশর ম্বদমক, বযখামন আম্বম land, that whereupon
We
had
bestowed
কলযাণ দান কমরম্বি। আম্বম
blessing. And We are
িব ম্ববেময়ই িমযক অব ত
All Knower of every
রময়ম্বি।
thing.
And of
the
82. এবং অধীন কমরম্বি 82.
শয়তানমদর
কতকমক, devils were those who
যারা তার জমনয ডু বুরীর dived (into the sea) for
কাজ করত এবং এ িাড়া him, and carried out
অনয আরও অমনক কাজ (other) jobs besides
that. And We were
করত। আম্বম তামদরমক
guardian over them.

لَّب ُ ۡو ٍس لـَّ ُك ۡم
م ََّهَّ ۡل
ِۡ بَّا ۡ ِس ُك

আম্বম উভয়মক েো ও
োন ম্বদময়ম্বিলাম। আম্বম
পবত ত
ও
পক্ষীিমূহমক
দাউমদর
অনু ত
কমর
ম্বদময়ম্বিলাম; তারা আমার
পম্ববিতা ও মম্বহমা বর্ােণা
করত। এই িমস্ত আম্বমই
কমরম্বিলাম।

ال يُ َّسبِ ۡۡ َّن
َّ َّ ا ۡۡلِب
ي
َِّ ۡ َِٰعِل

ََّّوعَّل َّ ۡمن ٰ ُه َّصنۡعَّة
لِتُ ۡۡ ِصن َّ ُك ۡم ِم ۡ ٍۢن
ِِِ اَّۡۡـتُ ۡم شٰ ِك ُر ۡو َِّن

ِ َّ َّول ِ ُسلَّي ۡ ٰم َّن الرِي ۡ َّح ع
ِۡ اص َّفةً َّ َۡت
ر
ِ َّ بِا َّ ۡم ِر ٖه ۤ اِ َّ ِٰل ۡاّل َّ ۡر ِض ال
ّٰت ب ٰ َّر ۡكنَّا
ۡ
ِِِي
َِّ ۡ َش ٍء عٰلِ ِم
ۡ َّ َِيۡهَّا َّو ُكنَّا بِ ُك ِل
َّ َّو ِم َّن
ِ ۡ الشي ِط
ي َّم ۡن يَّغُ ۡو ُص ۡو َّن ل َّ ٗه
ٰ
ك َّو ُكنَّا
ِ َّ ِ َّوي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن عَّ َّمَل ً ُد ۡو َّن ذٰل
ي
َۙ َّ ۡ ََّل ُ ۡم ٰح ِف ِظ

ম্বনয়ন্ত্রন কমর রাখতাম।

এবং স্মরণ করুন 83. And Job, when he
আইয়ুযমবর কথা, যখন called to his Lord,
“Indeed
ম্বতম্বন তাাঁর পালনকততামক (saying):

83.

ِ َّواَّي ُ ۡو َّب اِ ۡذ َّۡاد ٰ َّربَّ ٗۤه ا َِّن ۡ َّم َّس
ِن
َّ

আহবান কমর বমলম্বিমলনঃ
আম্বম দুঃখকমষ্ট পম্বতত হময়ম্বি
এবং আপম্বন দয়াবানমদর
চাইমতও িবত মশ্রষ্ট দয়াবান।

adversity has afflicted
me, and You are the
Most Merciful of those
who are merciful.”

অতঃপর আম্বম তাাঁর
আহবামন িাড়া ম্বদলাম এবং
তাাঁর দুঃখকষ্ট দূর কমর
ম্বদলাম
এবং
তাাঁর
পম্বরবরাব ত ম্বিম্বরময় ম্বদলাম,
আর তামদর িামথ তামদর
িমপম্বরমাণ আরও ম্বদলাম
আমার
পক্ষ
বথমক
কৃপাবশতঃ
আর
এটা
এবাদত কারীমদর জমনয
উপমদশ স্বরূপ।

84. So We responded
to him, and We
removed what was on
him, of the adversity.
And We gave him
(back) his household
and the like thereof
along with them, a
mercy from Us, and a
reminder
for
the
worshippers.

84.

And Ishmael,
85. এবং ইিমাঈল, ই’দ্রীি 85.
ও যুলম্বকিমলর কথা স্মরণ and Idris, and Dhul
করুন, তাাঁরা েমতযমকই Kifl. All were of the
steadfast.
ম্বিমলন িবরকারী।
86. আম্বম তাাঁমদরমক আমার 86. And We admitted
রহমাতোপ্তমদর
অন্তভত ূ ি them into Our mercy.
they were
কমরম্বিলাম। তাাঁরা ম্বিমলন Indeed,
among the righteous.
িৎকমত পরায়ণ।
এবং মািওয়ালার
কথা স্মরণ করুন ম্বতম্বন
ক্রুি হময় চমল ম্ব ময়ম্বিমলন,
অতঃপর মমন কমরম্বিমলন
বয, আম্বম তাাঁমক ধৃত করমত
পারব না। অতঃপর ম্বতম্বন
অন্ধকামরর মমধয আহবান
করমলনঃ তু ম্বম বযতীত
বকান উপািয বনই; তু ম্বম

87.

87. And Dhun Nun
(Jonah), when he went
off in anger, then he
thought that We had
no power over him.
Then he called out in
the darkness, (saying)
that: “There is no god
except You. Be You
glorified. Indeed, I have

ا َّۡر َّح ُم

ا ُلض ُر
ِ ِ ال هر
ِۖ ۡح ۡي
َّ

ت
َّ ۡ ََّّۡوا

ََّ ۡاست َّ َّۡبۡنَّا ل َّ ٗه ََّ َّك َّش ۡفنَّا مَّا بِ ٖه ِم ۡن
ُض ٍِر َّواٰتَّيۡن ٰ ُه ا َّ ۡهل َّ ٗه و ِمثۡل َّ ُه ۡم َّمعَّ ُه ۡم
ۡحةً ِم ۡن ِعنۡ ِدَّۡا َّو ِذك ٰۡر
َّ ۡ َّر
ِِِ ن
َِّ ۡ لِلۡعٰبِ ِدي

َِّواِ َۡسٰعِي ۡ َّل َّواِ ۡدرِي ۡ َّس َّوذَّا ال ۡ ِك ۡف ِل
ِ ِ الص
ِِِ ِۖ ِبي ۡ َّن
كُ ٌل ِم َّن ه
َّوا َّۡد َّخلۡن ٰ ُه ۡم ِِف ۡ َّر ۡۡحَّتِنَّاَؕ اِ ََُّّ ۡم ِم َّن
ِِِي
َِّ ۡ ِۡ ِالصل
ه

ِ َّ و ذَّا الن ُ ۡو ِن اِذ َّذ َّهب مغ
اضبًا ََّ َّظ َّن
َّ
ُ َّ
ا َّۡن ل َّ ۡن َّۡـ ۡق ِد َّر عَّلَّي ۡ ِه ََّنَّاد ٰ ِِف
ُ
ت
َّ ۡ َّۡالظل ُ ٰم ِت ا َّۡن َّّل ۤ اِل ٰ َّه اِ َّّل ۤ ا
كِ اِ ِن ۡ ُكنۡ ُت ِم َّن
ِ َّ َّ ُسب ۡ ٰۡن
ِِ ه
ِِِِۖ ي
َّ ۡ الظلم

ম্বনমদত াে আম্বম গুনাহ ার।
অতঃপর আম্বম তাাঁর
আহবামন িাড়া ম্বদলাম এবং
তাাঁমক দুম্বিন্তা বথমক মুম্বি
ম্বদলাম। আম্বম এমম্বন ভামব
ম্ববশ্ববািীমদরমক মুম্বি ম্বদময়
থাম্বক।

88.

been
of
the
wrongdoers.”
88. So We responded
to him, and We saved
him from the anguish.
And thus do We save
the believers.

ََِِّ ۡاست َّ َّۡبۡنَّا ل َّ َٗۙه َّو َّۡنَّيۡن ٰ ُه ِم َّن الۡـغ َّ ِم
ِِِي
َِّ ۡ ك ُۡـن ْ ِِج اۡلۡ ُ ۡۡ ِم ِن
َّ ِ َّو َّكذٰل

And Zachariah,
89. এবং যাকাম্বরয়ার কথা 89.
স্মরণ করুন, যখন বি তার when he called to his
পালনকততামক
আহবান Lord: “My Lord, do
me alone
কমরম্বিল;
বহ
আমার not leave
পালনকততা আমামক একা (without heir), and
You are the best of the
বরমখা না। তু ম্বম বতা উত্তম
inheritors.”

ب َّّل
ِ ِ َّوزَّ َّك ِريَّا ۤ اِ ۡذ َّۡاد ٰ َّربَّ ٗه َّر
ۡي
ُۡ ت َّخ
َّ ۡ َّۡتَّ َّذ ۡر ِن ۡ ََّ ۡردًا َّوا
ِِِِۖ ي
َّۡ ِال ۡوٰ ِرث

অতঃপর আম্বম তার
বদায়া কবুল কমরম্বিলাম,
তামক দান কমরম্বিলাম
ইয়াহইয়া এবং তার জমনয
তার স্ত্রীমক েিব বযা য
কমরম্বিলাম। তারা িৎকমমত
ঝাাঁম্বপময় পড়ত, তারা আশা
ও ভীম্বত িহকামর আমামক
ডাকত এবং তারা ম্বিল
আমার কামি ম্ববনীত।

ََّ ۡاست َّ َّۡبۡنَّا ل َّ ِٗه َّو َّو َّهبۡنَّا ل َّ ٗه ََّيۡ ٰٰي
َّوا َّۡصل َّ ۡۡنَّا ل َّ ٗه زَّ ۡو َّج ِٗه اِ ََُّّ ۡم كَّاۡ ُ ۡوا
يُ ٰسر ُِع ۡو َّن ِِف ا ۡۡل َّ ۡۡي ٰ ِت َّو ي َّ ۡد ُع ۡوَّۡـنَّا
َّر َّغبًا َّو َّر َّهبًا َّوكَّاۡ ُ ۡوا لَّنا
ِِِي
َِّ ۡ ِٰخ ِشع

ওয়াম্বরি।

90.

91. এবং বিই নারীর কথা

আমলাচনা করুন, বয তার
কামেবৃম্বত্তমক
বমশ
বরমখম্বিল, অতঃপর আম্বম
তার মমধয আমার রূহ িাঁ ু মক
ম্বদময়ম্বিলাম এবং তামক
তার পুিমক ম্ববশ্ববািীর
জনয ম্বনদশত ন কমরম্বিলাম।

90. So We responded to
him, and We bestowed
upon him John, and
We cured his wife for
him. Indeed, they used
to hasten in doing good
deeds, and they used to
call on Us with hope
and fear. And they
used
to
humble
themselves before Us.
91. And she (Mary)
who
guarded
her
chastity,
so
We
breathed
into
her
through Our Spirit
(angel), and We made
her and her son a sign
for peoples.

ِ َّ َّوال
ّٰت ۤ ا َّۡح َّصن َّ ۡت ََّ ۡر َّجهَّا ََّـن َّ َّف ۡخنَّا
ۡ
ۤ َِيۡهَّا ِم ۡن ُر ۡو ِحنَّا َّو َّجعَّلۡنٰهَّا َّوابۡنَّهَّا
ِِِي
َِّ ۡ اٰيَّةً لِـلۡعٰل َّ ِم

Indeed,
this
92. তারা িকমলই বতামামদর 92.
ধমমত র; একই ধমমত বতা your religion, is one
ম্ববশ্বািী িবাই এবং আম্বমই religion, and I am your
বতামামদর
পালনকততা, Lord, so worship Me.
অতএব
কর।

আমার

বমন্দ ী

93.

এবং মানুে তামদর
কাযত কলাপ
দ্বারা
পারস্পম্বরক ম্ববেময় বভদ
িৃম্বষ্ট কমরমি। েমতযমকই
আমার কামি েতযাবম্বততত
হমব।

93. And they have
divided their affair
(religion, into factions)
among
themselves.
They shall all return to
Us.

অতঃপর বয ম্ববশ্বািী
অবস্থায় িৎকমত িম্পাদন
কমর, তার েমচষ্টা অস্বীকৃত
হমব না এবং আম্বম তা
ম্বলম্বপবি কমর রাম্বখ।

94. So whoever does
of righteous deeds and
he is a believer, then
there will be no
rejection of his effort.
And indeed, We record
(it) for him.
95. And there is a
prohibition
upon
(people of) a town,
which
We
have
destroyed. Certainly,
they shall not return.
(to this world).
96.
Until, when Gog
and Magog are let
loose, and they descend
from every mound.

94.

95. বযিব জনপদমক আম্বম
ধ্বংি কমর ম্বদময়ম্বি, তার
অম্বধবািীমদর ম্বিমর না
আিা অবধাম্বরত।

96. বয পযত ন্ত না ইয়াজুজ
ও মাজুজমক বন্ধন মুি
কমর বদয়া হমব এবং তারা
েমতযক উচ্চভু ম্বম বথমক দ্রুত
িু মট আিমব।

আমমার্ েম্বতশ্রুত 97. And the true
িময়
ম্বনকটবতী
হমল promise shall draw
কামিরমদর চক্ষু উমচ্চ ম্বস্থর near. Then behold,

97.

ًِِاِ َّن هٰ ِذ ٖه ۤ اُ َّمتُ ُك ۡم اُ َّمةً َّوا ِح َّد ِة
ِِِ اعب ُ ُد ۡو ِِن
ۡ ََّ َّوا ََّّۡا َّربُ ُك ۡم

َّوتَّقَّ َّط ُع ۡوۤا ا َّ ۡم َّر ُه ۡم بَّيۡن َّ ُه ۡمِ كُ ٌل
ِِِاِلَّـيۡنَّا ٰر ِج ُع ۡو َِّن
الصلِ ٰۡ ِت َّو ُه َّو
ِ ۡ ََّ َّم ۡن ي َّ ۡع َّم
ل ِم َّن ه
ِ ۡۡ م
م
ف
ك
ان ل ِ َّس ۡعيِ ِٖه َّواَِّۡا ل َّ ٗه
ر
َل
َ
ن
ۡ
ُ
َّ
َّ
ٌ
َّ
ُ
َّ
ِِِكٰتِب ُ ۡو َِّن
َّو َّح ٰر ٌم ع َّ َٰل قَّ ۡري َّ ٍة ا َّ ۡهل َّ ۡكنٰهَّا ۤا َََُّّّ ۡم
ِِِ َّّل ي َّ ۡر ِج ُع ۡو َِّن
َّح ه ّٰٰٓت اِذَّا َُتِ َّۡ ۡت يَّا ُۡج ۡو ُج َّو َّما ُۡج ۡو ُج
َّو ُه ۡم ِم ۡن كُ ِل َّح َّد ٍب
ِِِي َّنۡ ِسل ُ ۡو َِّن

َّ َّوا ۡق ََّت َّ َّب ال َّۡوعۡ ُد ا ۡۡلـ َّ ُق ََّاِذَّا ِِه

হময় যামব; হায় আমামদর
দূভতা য, আমরা এ ম্ববেময়
ববখবর
ম্বিলাম;
বরং
আমরা
ব ানাহ রই
ম্বিলাম।

98. বতামরা এবং আল্লাহর
পম্বরবমতত বতামরা যামদর
পুজা
কর,
বিগুমলা
বদাযমখর ইন্ধন। বতামরাই
তামত েমবশ করমব।

these eyes of those who
disbelieved will stare in
horror. (They will say):
“O woe to us, indeed
we were in heedlessness
of this, but we were
wrongdoers.”
98.
Indeed, you
(disbelievers) and that
which you worship
other than Allah are
fuel for Hell. You
will (surely) come to it.

99. এই মূম্বততরা যম্বদ উপািয 99. If these (idols) had
হত, তমব জাহািামম েমবশ been gods, they would
করত না। েমতযমকই তামত not have come there, and
ম্বচরস্থায়ী হময় পমড় থাকমব। all will abide therein.
100.

তারা বিখামন
চীৎকার
করমব
এবং
বিখামন তারা ম্বকিু ই শুনমত
পামব না।

100. For them, therein,
will be wailing. And
they, therein, will not
hear (anything else).

যামদর জনয েথম
বথমকই আমার পক্ষ বথমক
কলযাণ ম্বনধত াম্বরত হময়মি
তারা বদাযখ বথমক দূমর
থাকমব।

101. Indeed, those to
whom kindness has
gone forth before from
Us, they will be far
removed from it (Hell).

101.

102. তারা তার ক্ষীণতম 102. They will not hear
শব্দও শুনমব না এবং তারা the slightest sound of it
তামদর
মমনর
বািনা (Hell). And they will be
অনুযায়ী ম্বচরকাল বিবাি in that which their
selves desire, abiding
করমব।
forever.
103. মহা িাি তামদরমক 103. They will not be
ম্বচন্তাম্বিত করমব না এবং grieved by the greatest

َّشا ِخ َّص ٌة ا َّبۡ َّص ُار ال َّ ِذي ۡ َّن َّكفَّ ُر ۡو َؕا
ي ٰ َّويۡلَّنَّا قَّ ۡد ُكنَّا ِِف ۡ َّغ ۡفل َّ ٍة ِم ۡن هٰ َّذا
ي
َِّ ۡ ب َّ ۡل ُكنَّا ٰظلِ ِم
ِ اِۡ َّ ُكم وما تَّ ۡعب ُدون ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل
ۡ ُ َّ ۡ ُ َّ َّ ۡ
م اَّۡۡـتُ ۡم ََّلَّا
َؕ َّ ََّّح َّص ُب َّجهَّـن
ِِِ َّوا ِر ُد ۡو َِّن

ان هٰٰٓ ُۡ َّاَل ِء ا ٰ َِل َّ ِةً َّما َّو َّر ُد ۡو َّها
َّ َّ ل َّ ۡو ك
ن
َِّ َّوكُ ٌل َِيۡهَّا ٰخلِ ُد ۡو

ََِّل ُ ۡم َِيۡهَّا زََِّ ۡۡيٌ َّو ُه ۡم َِيۡهَّا َّّل
ِِِي َّ ۡس َّم ُع ۡو َِّن
ََِّل ُ ۡم ِمنَّا
عَّنۡهَّا

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّسبَّقَّ ۡت
ِك
َۙ ٰٰٓ ا ۡۡل ُ ۡس
َّ ِٰٓن اُول ٰٮ
ُِِِمبۡعَّ ُد ۡو َّ َۙن

ِ
ِ
ۡ َّّل ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َّن َّحسيۡ َّسهَّا َّو ُه ۡم ِف
َّما ا ۡشتَّهَّ ۡت اَّۡ ۡ ُف ُس ُه ۡم
ِِِٰخلِ ُد ۡو َِّن
ِب
َُّ َّّل ََّيۡ ُز َُُّ ُم الـۡ َّف َّز ُع ۡاّل َّ ۡك

বিমরশতারা
তামদরমক
অভযথত না করমবঃ আজ
বতামামদর ম্বদন, বয ম্বদমনর
ওয়াদা বতামামদরমক বদয়া
হময়ম্বিল।

horror, and the angels
will
meet
them,
(saying): “This is your
Day which you have
been promised.”

বিম্বদন
আম্বম
আকাশমক গুটিময় বনব,
বযমন গুটামনা হয় ম্বলম্বখত
কা জপি। বযভামব আম্বম
েথমবার িৃম্বষ্ট কমরম্বিলাম,
বিভামব
পুনরায়
িৃম্বষ্ট
করব।
আমার
ওয়াদা
ম্বনম্বিত, আমামক তা পূণত
করমতই হমব।

104. The Day when
We shall fold the
heaven as a recorder
folds up a written
scroll. As We began the
first creation, We shall
repeat it. (That is) a
promise
(binding)
upon Us. Indeed, We
shall do it.
105. And indeed, We
have written in the
Scripture, after the
Reminder, that the
earth shall be inherited
by My righteous slaves.

104.

105. আম্বম উপমদমশর পর
যবুমর ম্বলমখ ম্বদময়ম্বি বয,
আমার
িৎকমত পরায়ণ
বান্দা ণ অবমশমে পৃম্বথবীর
অম্বধকারী হমব।

Indeed, in this
এমত এবাদতকারী 106.
িম্প্রদাময়র জমনয পযত াপ্ত (Quran) there is a plain
message for a people
ম্ববেয়বস্তু আমি।
106.

who worship (Allah).

আম্বম আপনামক 107. And We have not
ম্ববশ্ববািীর জমনয রহমত sent you except as a
mercy for all the worlds.
স্বরূপই বেরণ কমরম্বি।

107.

108. বলুনঃ আমামক বতা 108. Say: “It is
এ আমদশই বদয়া হময়মি বয, revealed to me
বতামামদর উপািয একমাি your god is only
উপািয। িুতরাংমতামরা ম্বক God.
Will you
surrender.”
আোবহ হমব?

only
that
one
then

ٮه ُم اۡلۡ َّلٰٰٓٮِ َّك ُة َِۖؕ هٰ َّذا ي َّ ۡو ُم ُِك ُم
ُ َّوتَّتَّل َّ هق
ن
َِّ ال َّ ِذ ۡ ُكنۡتُ ۡم ُت ۡوع َّ ُد ۡو
الس َّمٓاءَّ كَّ َّطـ ِى
ي َّ ۡو َّم ۡ َّ ۡط ِو
َّ
ِ
ب َّك َّما ب َّ َّداَّۡۡا ۤا ََّّو َِّل
ِ ِ ُالس ِۡ ِل لِل ۡ ُكت
َّخل ۡقٍ ُۡعِي ۡ ُد ِٗه َّوعۡ ًدا عَّلَّيۡنَّا اَِّۡا ُكنَّا
ِِِي
َِّ ۡ َِٰعِل
َّولـ َّقَّ ۡد َّكتَّبۡنَّا ِِف ال َّز ُب ۡو ِر ِم ۡ ٍۢن بَّعۡ ِد
ِ
َّ الذ ۡك ِر ا ََّّن ۡاّل َّ ۡر َّض ي َّ ِر ُثهَّا ِعبَّا ِد
ِِِا هلصلِ ُۡ ۡو َِّن
ن
َؕ َّ ۡ اِ َّن ِِف ۡهٰ َّذا لَّبَّلٰغًا لِـقَّ ۡو ٍم عٰبِ ِدي
ِِِ
ًۡحة
َّ ٰ َِّو َّما ۤ ا َّۡر َّسلۡن
َّ ۡ ك اِ َّّل َّر
ي
َِّ ۡ لِـلۡعٰل َّ ِم
ُق ۡل اِ َّّنَّا يُ ۡو ٰح ۤاِ َّٰلَّ ا ََّّّنَّا ۤاِ َٰل ُ ُك ۡم اِل ٰ ٌـه
ن
َِّ َّوا ِح ٌد ِۖ ََّهَّ ۡل اَّۡۡـتُ ۡم ُم ۡسلِ ُم ۡو

109. অতঃপর যম্বদ তারা 109. So, if they turn
মুখ ম্বিম্বরময় বনয়, তমব বমল away, then say: “I have
ম্বদনঃ আম্বম বতামামদরমক announced to you all
পম্বরস্কার
ভামব
িতকত alike. And I do not
কমরম্বি এবং আম্বম জাম্বন know, whether it is
না, বতামামদরমক বয ওয়াদা near or far that which
বদয়া হময়মি, তা ম্বনকটবতী you are promised.”
না দূরবতী।

ম্বতম্বন জামনন, বয 110. Indeed, He knows
কথা িশমব্দ বল এবং বয of that which is said
কথা বতামরা ব াপন কর। loudly, and He knows

110.

what you conceal.

111.

আম্বম জাম্বন না
িম্ভবতঃ ম্ববলমির মমধয
বতামামদর জমনয একটি
পরীক্ষা এবং এক িময়
পযত ন্ত বভা করার িুমযা ।

111. “And I do not
know, perhaps this
may be a trial for you
and an enjoyment for
a fixed time.”

পয় াির বলমলনঃ
বহ আমার পালনকততা,
আপম্বন নযায়ানু িয়িালা
কমর
ম্বদন।
আমামদর
পালনকততা বতা দয়াময়,
বতামরা যা বলি, বি
ম্ববেময় আমরা তাাঁর কামিই
িাহাযয োথত না কম্বর।

112. He (Muhammad)
said: “My Lord, judge
with truth. And our
Lord is the Beneficent,
whose help is sought
against that which you
ascribe.”

112.

ََّاِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا ََّ ُق ۡل اٰذَّۡۡـتُ ُِك ۡم ع َّ َٰل
ِ ِ ٍِ َّسو
ب ا َّۡم بَّعِي ۡ ٌد
َّ
ٌ ۡ ٓاء َّوا ۡن ا َّۡدر ۡ ۤ اَّقَّ ِري
ِِِ َّما ُت ۡوع َّ ُد ۡو َِّن

اِۡ َّ ٗه ي َّ ۡعل َّ ُم ا ۡۡل َّ ۡـه َّر ِم َّن الۡقَّ ۡو ِل
ن
َِّ َّوي َّ ۡعل َّ ُم َّما تَّ ۡكتُ ُم ۡو
َّواِ ۡن ا َّۡد ِر ۡ لَّعَّل َّ ٗه َِتۡن َّ ٌة لـَّ ُك ۡم
ٍ ۡ َّو َّمتَّا ٌع اِ ٰٰل ِح
ِِِ   ي

اح ُك ۡم بِا ۡۡلـ َّ ِِق َّو َّربُنَّا
ۡ ق ٰ َّل َّر ِب
ان ع َّ َٰل مَّا
ُِ َّال َّر ۡۡح ٰ ُن اۡلۡ ُ ۡستَّع
 ن
َِّ ِتَّ ِص ُف ۡو

