আল আ’রাফ

AlAaraf

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি
আসলফ, লাম, মীম, 1. Alif. Lam. Mim. Sad.
ছিায়াদ।

1.

এটি একটি গ্রন্থ, যা
আপনার প্রসি অবিীণণ
হময়মি, যামি কমর আপসন
এর মাধ্যমম ভীসি-প্রদর্ণ ন
কমরন। অিএব, এটি ছপৌমি
সদমি
আপনার
মমন
ছকানরূপ িংকীণণ িা থাকা
উসিি নয়। আর এটিই
সবশ্বািীমদর জমনয উপমদর্।

2.

2. (This is) a Book sent
down unto you (O
Muhammad). So let
there not be in your
breast
impediment
therefrom, that you
may warn thereby, and
a reminder for the
believers.

3. ছিামরা অনুিরণ কর, 3. Follow (O mankind)
যা
ছিামামদর
প্রসি that which has been
পালমকর
পক্ষ
ছথমক sent down to you from
অবিীণণ
হময়মি
এবং your Lord, and do not
আল্লাহমক বাদ সদময় অনয follow besides Him any
protecting
friends.
িাথীমদর অনুিরণ কমরা
Little
it
is
you
না।
remember.
4. আর ছিামরা অল্পই 4. And how many a
have We
উপমদর্ গ্রহণ কর। অমনক township
So Our
জনপদমক আসম ধ্বংি কমর destroyed.
সদময়সি। িামদর কামি torment came on them
by night, or while they


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ ِِِ ص
ِۤ ۤ ا ۤل
ِ
ِ
َّ ۡ ب اُن ۡ ِز َّل اِلَّي
ۡ ك فَّ ََّل ي َّ ُك ۡن ِف
ٌ ٰ كت
ك َّح َّر ٌج ِمنۡ ُه لِتُنۡ ِذ َّر بِ ٖه
َّ َّص ۡد ِر
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َّو ِذك ٰۡرى لِل ۡ ُم ۡؤ ِم ِن

اِتَّبِ ُِع ۡوا َّما ۤاُن ۡ ِز َّل اِلَّي ۡ ُك ۡم ِم ۡن َّربِ ُك ۡم
ٓاءَّ ََّلِيَۡل
ِ َّ َّو ََّل تَّتَّبِ ُع ۡوا ِم ۡن ُد ۡونِ ٖهۤ ا َّۡولِي
ِ ِِِ َّما تَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
َّوكَّ ۡم ِم ۡن ََّ ۡري َّ ٍة ا َّ ۡهل َّ ۡكنٰهَّا فَّ َّجٓاءَّ َّها

ِ ِِِبَّا ۡ ُسنَّا بَّيَّاتا ا َّۡو ُه ۡم ََّٓا ِٮل ُ ۡو َِّن

আমার আযাব রাসি ছবলায় slept at noon.
ছপৌমিমি অথবা সিপ্রহমর
সবশ্রামরি অবস্থায়।
অনন্তর যখন িামদর
কামি
আমার
আযাব
উপসস্থি হয়, িখন িামদর
কথা এই সিল ছয, িারা
বললঃ
সনশ্চয়
আমরা
অিযািারী সিলাম।

5.

5. So no cry did they
utter,
when
Our
torment came upon
them, but that they
said: “Indeed, we were
wrong doers.”

6. অিএব, আসম অবর্যই 6. Then surely, We
িামদরমক সজমেি করব shall question those to
যামদর কামি রিূল ছপ্রসরি whom (Our message)
হময়সিল এবং আসম অবর্যই had been sent, and
We
shall
িামদরমক সজমেি করব surely,
question
the
রিূলগণমক।
messengers.
7. অিঃপর আসম স্বোমন 7. Then surely, We
িামদর কামি অবস্থা বণণ না shall narrate unto them
করব।
বস্তুিঃ
আসম (the whole account)
অনুপসস্থি ছিা সিলাম না। with knowledge, and
indeed We were not
absent.
8. আর ছিসদন যথাথণ ই 8. And the weighing
ওজন হমব। অিঃপর যামদর on that Day will be the
পাল্লা ভারী হমব, িারাই true (weighing). Then
those whose scale will
িফলকাম হমব।
be heavy, so they are
those who will be the
successful.
9. এবং যামদর পাল্লা হাল্কা 9. And those whose
হমব, িারাই এমন হমব, scale will be light, so
যারা
সনমজমদর
ক্ষসি they are those who will
কমরমি। ছকননা, িারা lose their own selves,
আমার
আয়াি
িমূহ for what injustice they

ٮه ۡم اِ ۡذ َّجٓاءَّ ُه ۡم
ُ ٰان دَّ ۡعو
َّ َّ فَّ َّما ك
ب َّ ِا ۡ ُسنَّا ۤ اِ ََّل ۤ ا َّۡن ََّال ُ ۡوۤا اِنَّا ُكنَّا
ِ ي
َِّ ۡ ٰظلِ ِم
فَّل َّن َّ ۡســَّل ََّّن ال َّ ِذي ۡ َّن اُ ۡر ِس َّل اِلَّي ۡ ِه ۡم
ِ ي
َۙ َّ ۡ َِّولـ َّن َّ ۡســَّل ََّّن الۡ ُ ۡر َّسل

فَّلَّن َّ ُق َّص َّن عَّلَّي ۡ ِه ۡم بِعِل ۡ ٍم َّو َّما ُكنَّا

ِ ِِِ ي
َِّ ۡ ِغ َّ ِٓاٮب

ۡ ۡ َّ َّوال َّۡو ۡز ُن ي َّ ۡو َّمٮِ ِذ اۨ ۡۡلـ َّ ُِق فَّ َّم ۡن ََّ ُقل
ُه ُم
ِك
َّ َّۤم َّوا ِزيۡنُ ٗه فَّاُول ٰٮ
ِ ِِِ الۡ ُ ۡفلِ ُح ۡو َِّن
ِك
ِ ۡ َّو َّم
َّ ۤن َّخ َّف ۡ ۡ مٰو ِزيۡنُ ٗه فَّاُول ٰٮ
ال َّ ِذي ۡ َّن َّخ ِس ُر ۡوۤا اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم ِِبَّا

অস্বীকার করমিা।

used to do with Our
revelations.

আসম ছিামামদরমক
পৃসথবীমি ঠাই সদময়সি এবং
ছিামামদর জীসবকা সনসদণ ষ্ট
কমর সদময়সি। ছিামরা
অল্পই কৃিেিা স্বীকার
কর।

10.
And surely, We
gave you authority on
the earth, and We
appointed for you
therein
livelihoods.
Little are the thanks
that you give.
11. And surely, We
created you, then We
fashioned you, then We
said to the angels:
“Fall prostrate before
Adam.” So they fell
prostrate except Iblis.
He was not of those
who prostrated.

10.

আর
আসম
ছিামামদরমক িৃসষ্ট কমরসি,
এরপর
আকার-অবয়ব,
তিরী কমরসি। অিঃপর
আসম
ছফমরর্িামদরমক
বলসি-আদমমক
ছিজদা
কর িখন িবাই ছিজদা
কমরমি, সকন্তু ইবলীি ছি
ছিজদাকারীমদর
অন্তভণ ূ ক্ত
সিল না।

11.

He (Allah) said:
12. আল্লাহ বলমলনঃ আসম 12.
যখন সনমদণ র্ সদময়সি, িখন “What prevented you
ছিামক সকমি ছিজদা করমি that you did not
when
I
বারণ করল? ছি বললঃ prostrate
আসম িার িাইমি ছশ্রষ্ট। commanded you.” He
(Iblis) said: “I am
আপসন আমামক আগুন
better than him. You
িারা িৃসষ্ট কমরমিন এবং
created me from fire
িামক িৃসষ্ট কমরমিন মাটির
and him You created
িারা।
from clay.”
He (Allah) said:
13. বলমলন িু ই এখান 13.
ছথমক যা। এখামন অহংকার “Then get you down
করার ছকান অসধ্কার from here. It is not for
ছিার নাই। অিএব িু ই you to be arrogant
ছবর
হময়
যা।
িু ই herein, so get out.

ِ ِِِكَّان ُ ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا ي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن
َّولَّقَّ ۡد َّم َّكنه ُك ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض َّو َّجعَّلۡنَّا
ش ََّلِيَۡل َّما
َؕ َّ لـ َّ ُك ۡم فِيۡهَّا َّمعَّا ِي
ِ ِِِتَّ ۡش ُك ُر ۡو َِّن
َّولَّقَّ ۡد َّخل َّ ۡقن ٰ ُك ۡم َُ َّم َّص َّو ۡرن ٰ ُك ۡم
َُ َّم َُلۡنَّا لِل ۡ َّملٰۤٮِ َّك ِة ۡاس ُج ُد ۡوا َِلَّدَّ َِّم
س ل َّ ۡم ي َّ ُك ۡن
َؕ َّ ۡفَّ َّس َّج ُد ۡوۤا اِ ََّل ۤ اِبۡلِي
ِ
ِ ِ ن
َِّ ۡ الس ِج ِدي
م َّن ه
ك ا َََّّل تَّ ۡس ُج َّد اِ ۡذ
َّ َّال َّما َّمنَّع
َّ ََّ
ِ
ِ
ِ َّ ا َّ َّم ۡر ُت
َّ ََّ ك
ۡ ِ َّ ال ا َّنَّا َّخ ٌۡۡ منۡ ُِه َّخل َّ ۡقت
ِ ِِِي
ٍِ ۡ ِم ۡن نَّا ٍر َّو َّخل َّ ۡقت َّ ٗه ِم ۡن ِط

ـك
َّ َّ ال فَّا ۡهبِ ۡط ِمنۡهَّا فَّ َّما ي َّ ُك ۡو ُن ل
َّ ََّ
ك ِم َّن
َّ َّ ّب فِيۡهَّا فَّا ۡخ ُر ۡج اِن
َّ َّ ا َّۡن تَّت َّ َّك

হীনিমমদর অন্তভণ ু ক্ত।

Indeed, you are
those humiliated.”

of

ِ ِِِ ن
َِّ ۡ ا هلصغِرِي

He (Iblis) said:
ছি বললঃ আমামক 14.
ِ ال اَّن ۡ ِظ ۡر ِن ۡ ۤاِ ٰٰل يَّو
ث
ع
ب
ي
ن
ِ
و
م
ُ
َّ
ُ
َّ ََّ
ۡ
“Reprieve
me
till
the
َّ
ۡ
ۡ
ছকয়ামি
সদবি
পযণ ন্ত
day when they are
অবকার্ সদন।
14.

raised (from the dead).”

আল্লাহ বলমলনঃ 15. He (Allah) said:
“You are indeed of
ছিামক িময় ছদয়া হল।

15.

ছি বললঃ আপসন
আমামক ছযমন উদভ্রান্ত
কমরমিন, আসমও অবর্য
িামদর জমনয আপনার
িরল পমথ বমি থাকমবা।

16.

17. এরপর িামদর কামি
আিব িামদর িামমনর সদক
ছথমক, ছপিন সদক ছথমক,
ডান সদক ছথমক এবং বাম
সদক ছথমক। আপসন িামদর
অসধ্কাংর্মক কৃিে পামবন
না।

18. আল্লাহ বলমলনঃ ছবর
হময় যা এখান ছথমক
লাসিি ও অপমাসনি হময়।
িামদর ছয ছকউ ছিার
পমথিলমব, সনশ্চয় আসম
ছিামদর
িবার
িারা
জাহান্নাম পূণণ কমর সদব।

those reprieved.”
16. He (Iblis) said:
“Because you have
sent me astray, I
shall surely sit in
ambush for them on
Your straight path.”
17. “Then I shall come
upon them, from before
them, and from behind
them, and from their
right, and from their
left. And You will not
find most of them
thankful (unto You).”
18. He (Allah) said:
“Get out from here,
disgraced, rejected. As
for whoever of them
will follow you, surely I
will fill hell with you,
all together.”

“And O Adam,
ছহ আদম িু সম এবং 19.
ছিামার
স্ত্রী
জান্নামি dwell you and your
in the Garden
বিবাি কর। অিঃপর wife
19.

ِ ِِِ

ِ ِِِن
َِّ ۡ ك ِم َّن الۡ ُنۡ َّظرِي
َّ َّ ال اِن
َّ ََّ

ِ ََّلََّۡ ُع َّد َّن ََّل ُ ۡم
َّ ََّ
ۡ ِ َّ ال فَّبِ َّما ۤا َّ ۡغ َّويۡت
ِ ِِِ م
َۙ َّ ۡ ك الۡ ُ ۡستَّقِ ِي
َّ ِص َّر َّاط
ِ ۡ َّ َُ َّم ََّلَّتِيَّنَّ ُه ۡم ِم ۡ ۢۡن ب
ي ا َّي ۡ ِدي ۡ ِه ۡم
ِ ِ َّ َّو ِم ۡن َّخل ۡ ِف ِه ۡم َّوعَّ ۡن ا َّۡۡي
اِن ۡم َّوعَّ ۡن
م َّو ََّل َّ َِ ُد ا َّ ۡكث َّ َّر ُه ۡم
ِۡ َش ِٓاٮلِ ِه
َّ َّ
ِ ِِِن
َِّ ۡ شٰ ِكرِي
ال ا ۡخ ُر ۡج ِمنۡهَّا َّم ۡذ ُء ۡوما
َّ ََّ
ك ِمنۡ ُه ۡم
َّ ََّّم ۡد ُح ۡورا َّل َّ ۡن تَّبِع
َّجهَّنَّ َّم ِمنۡ ُك ۡم
ََّل َّ ۡملَّــَّ َّن
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِّۡجع
َّ ۡ ا

ك
َّ  ۡ َّوزَّ ۡو ُج
َّ ۡ َّويٰۤا ٰدَّ ُم ا ۡس ُك ۡن اَّن

ছিখান ছথমক যা ইচ্ছা খাও
িমব এ বৃমক্ষর কামি
ছযময়ানা িাহমল ছিামরা
ছগানাহগার হময় যামব।

and eat thereof as you
both
wish,
and
approach not
this
tree, or you both will
become of the wrong
doers.”

অিঃপর র্য়িান
উভয়মক প্রমরাসিি করল,
যামি িামদর অঙ্গ, যা
িামদর কামি ছগাপন সিল,
িামদর িামমন প্রকার্ কমর
ছদয়। ছি বললঃ ছিামামদর
পালনকিণা ছিামামদরমক এ
বৃক্ষ ছথমক সনমেধ্ কমরনসন;
িমব িা এ কারমণ ছয,
ছিামরা
না
আবার
ছফমরর্িা হময় যাও-সকংবা
হময়
যাও
সিরকাল
বিবািকারী।

20.
Then
Satan
whispered to them both
that he might uncover
unto
them
that
which was hidden
from them of their
shame (private parts),
and he said: “Your
Lord did not forbid
you (eating) from this
tree, except that you
should become angels
or become of the
immortals.”

20.

21. ছি িামদর কামি কিম 21. And he swore to
ছখময় বললঃ আসম অবর্যই them both (saying):
“Indeed, I am, to you
ছিামামদর সহিাকাঙ্খী।
both, among the sincere
well wishers.”
22.
অিঃপর 22. So he misled them
প্রিারণাপূবণক
িামদরমক both with deception.
িম্মি কমর ছফলল। অনন্তর Then when they tasted
যখন িারা বৃক্ষ আস্বাদন of the tree, their shame
করল,
িখন
িামদর (private parts) became
manifest to them, and
লজ্জাস্থান িামদর িামমন
they both began to
খুমল ছগল এবং িারা
cover themselves with
সনমজর উপর ছবমহর্মির
leaves
from
the
পািা জডামি লাগল। Garden. And their Lord

ِ ا ۡۡل ِـنَّةَّ فَّـ ُك ََّل
م
ث ِش ئۡتُ َّما َّو ََّل
ي
ح
ن
ۡ
ُ ۡ َّ
َّ
َّ تَّق َّۡربَّا هٰ ِذ ِه ا
لش َّج َّرةَّ فَّت َّ ُك ۡونَّا ِم َّن

ِ ِِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه
َّ فَّو ۡسو َّس ََّلما ا
لشي ۡ ٰط ُن لِيُب ۡ ِد َّى
َّ ُ َّ َّ
ََّل ُ َّما َّما ٗو ِر َّى عَّنۡ ُه َّما ِم ۡن
ِ
ال َّما َِِّن ٰٮ ُك َّما
َّ َََّّس ۡوا ٰ ِِت َّما َّو
َّ ربُ ُكما عَّ ۡن هٰ ِذ ِه ا
لش َّج َّر ِة اِ ََّل ۤا َّۡن
َّ َّ
ِ ۡ تَّ ُك ۡونَّا َّمل َّ َّك
ي ا َّۡو تَّ ُك ۡونَّا ِم َّن
ِ

ن
َِّ ۡ ا ۡۡلٰلِ ِدي

اَسَّ ُه َّما ۤ اِ ِن ۡ لـ َّ ُك َّما َّل ِ َّن
َّ َََّّو
ِ ِِِي
َِّ ۡ النه ِص ِح
ٮه َّما بِغُ ُ ِر ۡو ٍِر فَّل َّ َّما ذَّاََّا
ُ فَّ َّدل ه
َّ ا
لش َّج َّرةَّ ب َّ َّد ۡت ََّل ُ َّما َّس ۡوء ٰ ُِت ُ َّما
َّو َّط ِفقَّا ََّيۡ ِصف ٰ ِن عَّلَّي ۡ ِه َّما ِم ۡن َّو َّر ِق
ِ
ٮه َّما َّربُ ُه َّما ۤ اَّل َّ ۡم
ُ ٰ ا ۡۡلَّـنَّ ِة َّونَّاد
َّ ا َِّۡن َّ ُكما عَّ ۡن تِل ۡ ُكما ا
لش َّج َّر ِة
َّ
َّ

িামদর
প্রসিপালক
িামদরমক ছডমক বলমলনঃ
আসম সক ছিামামদরমক এ
বৃক্ষ ছথমক সনমেধ্ কসরসন
এবং বসলসন ছয, র্য়িান
ছিামামদর প্রকার্য র্ত্রু।

called out to them
both: “Did I not forbid
you both from that
tree, and tell you both
that Satan is an open
enemy to you both.”

23. িারা উভময় বললঃ ছহ 23. They both said:
আমামদর
পালনকিণা “Our Lord, we have
ourselves.
আমরা সনমজমদর প্রসি wronged
জুলম কমরসি। যসদ আপসন And if You forgive us
আমামদরমক
ক্ষমা
না not, and bestow (not)
upon us Your mercy,
কমরন এবং আমামদর প্রসি
we shall certainly be of
অনুগ্রহ না কমরন, িমব
the losers.”
আমরা অবর্যই
ধ্বংি হময় যাব।

َّ وا َّ َُ ۡل لـَّ ُكما ۤاِ َّن ا
لشي ۡ ٰط َّن لـ َّ ُك َّما
َّ
َّ

ِ ِِِي
ٌِ ۡ ِع َّ ُد ٌو ُم ِب

ََّ َّاَل َّربَّنَّا َّظل َّ ۡمنَّا ۤاَّن ۡ ُف َّسنَّا َّواِ ۡن ل َّ ۡم
ۡحنَّا لَّـن َّ ُك ۡون َّ َّن ِم َّن
ۡ َّ تَّغ ۡ ِف ۡر لَّـنَّا َّوتَّ ۡر
ِ ِِِن
َِّ ۡ ا ۡۡل ٰ ِسرِي

অবর্যই

আল্লাহ বলমলনঃ
ছিামরা
ছনমম
যাও।
ছিামরা এক অপমরর র্ত্রু।
ছিামামদর জমনয পৃসথবীমি
বািস্থান আমি এবং একটি
সনসদণ ষ্ট ছময়াদ পযণ ন্ত ফল
ছভাগ আমি।

24.
He (Allah) said:
“Go down (from here),
one of you an enemy to
the other. And for you,
on earth there will
be a dwelling and
provision, for a while.”

বলমলনঃ ছিামরা
ছিখামনই জীসবি থাকমব,
ছিখামনই মৃিুযবরন করমব
এবং
ছিখান
ছথমকই
পুনরুসঙ্খি হমব।

25. He (Allah) said:
“Therein shall you live,
and therein shall you
die, and from it you
shall be brought out
(resurrected).”
26.
O Children of
Adam, indeed We have
sent down to you
garment to cover your
shame (yourselves and

24.

25.

26. ছহ বনী-আদম আসম
ছিামামদর জমনয ছপার্াক
অবিীণ
কমরসি,
যা
ছিামামদর লজ্জাস্থান আবৃি
কমর এবং অবিীণ কমরসি

ال ا ۡهبِ ُط ۡوا ب َّ ۡع ُض ُك ۡم لِب َّ ۡـع ٍض
َّ ََّ
ع َّ ُد ٌِو َّولـ َّ ُك ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض ُم ۡستَّقَّ ٌر
ِ ِِِ ي
ٍِ ۡ َّو َّمتَّا ٌع اِ ٰٰل ِح

ال فِيۡهَّا َّ َۡتي َّ ۡو َّن َّوفِيۡهَّا ََّتُ ۡو ُت ۡو َّن
َّ ََّ
ِ َّو ِمنۡهَّا ُُتۡ َّر ُج ۡو َِّن
ِ ۤ اٰدَّ َّم ََّ ۡد اَّن ۡ َّزلۡنَّا عَّلَّي ۡ ُك ۡم لِبَّاسا
ۡ ِ َّ يٰب
ِيُوا ِر ۡى سواٰتِ ُكم و ِريۡشا ول
اس
ب
ُ َّ َّ
َّ ۡ ۡ َّ َّ

িাজ িজ্জার বস্ত্র এবং
পরমহযগারীর ছপার্াক, এটি
িমবণ াত্তম। এটি আল্লাহর
কুদরমিরঅনযিম সনদর্ণ ন,
যামি িারা সিন্তা-ভাবনা
কমর।
ছহ বনী-আদম
র্য়িান ছযন ছিামামদরমক
সবভ্রান্ত না কমর; ছযমন ছি
ছিামামদর
সপিামািামক
জান্নাি ছথমক ছবর কমর
সদময়মি এমিাবস্থায় ছয,
িামদর ছপার্াক িামদর
ছথমক খুসলময় সদময়সিযামি িামদরমক লজ্জাস্থান
ছদসখময় ছদয়। ছি এবং িার
দলবল ছিামামদরমক ছদমখ,
ছযখান
ছথমক
ছিামরা
িামদরমক ছদখ না। আসম
র্য়িানমদরমক িামদর বন্ধু
কমর সদময়সি, , যারা
সবশ্বাি স্থাপন কমর না।

27.

private parts), and as
an adornment. And
the
garment
of
righteousness, that is
better. Such are among
the signs of Allah, that
they may remember.
27. O Children of
Adam, let not Satan
deceive you, as he
caused your parents
to get out from the
Garden, stripping them
of their garments, to
show them their shame
(private parts). Surely,
he sees you, he and
his tribe, from where
you see them
not.
Indeed, We have made
the devils protecting
friends for those who
do not believe.

And when they
28. িারা যখন ছকান মন্দ 28.
কাজ কমর, িখন বমল commit an indecent
আমরা বাপ-দাদামক এমসন act, they say: “We
our
fathers
করমি
ছদমখসি
এবং found
আল্লাহও আমামদরমক এ upon it, and Allah has
commanded us of it.”
সনমদণ র্ই সদময়মিন। আল্লাহ
Say: “Indeed, Allah
মন্দকামজর আমদর্ ছদন
does not command any
না। এমন কথা আল্লাহর
indecency. Do you say
প্রসি ছকন আমরাপ কর, যা about Allah that which
ছিামরা জান না।
you do not know.”

ۡ ِ ٰ ك ِم ۡن اٰي
ِ ۡ ك َّخ
َّ ِ ٌۡ ذٰل
َّ ِ التَّ ۡقوٰى ذٰل
ِه
ِ ِِِاّٰلل لَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
َّ يٰب َّ ِِ ۤ اٰدَّم ََّل ي َّ ۡفتِنَّـنَّ ُكم ا
لشي ۡ ٰط ُن
َّ ۡ
ُ
َّك َّما ۤ ا َّ ۡخ َّر َّج اَّب َّ َّوي ۡ ُك ۡم ِم َّن ا ۡۡلَّـنَّ ِة
ِي ۡ ِۡن ُع عنۡهما ل
ِ ُ ِ اس ُه َّما ل
ۡي َّ ُه َّما
ب
َّ
َّ َّ َّ ُ َّ
َّس ۡوء ٰ ِ ِِت َّما َِؕؕ اِن َّ ٗه ي َّ ٰرٮ ُك ۡم ُه َّو َّوََّ ِبيۡل ُ ٗه
ِ
م
م اِنَّا َّجعَّلۡنَّا
ِۡ ُث ََّل تَّ َّر ۡو َِّن
ي
ح
ن
ُ ۡ َّ ۡ
َّ
ي ا َّۡولِيَّٓاءَّ لِل َّ ِذي ۡ َّن ََّل
َِّ ۡ الشي ٰ ِط
ِ يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
َّواِذَّا فَّعَّل ُ ۡوا فَّا ِح َِّشة ََّال ُ ۡوا َّو َّج ۡدنَّا
ۤ
اّٰلل ا َّ َّم َّرنَّا بِهَّا َُ ۡل
ُ عَّلَّيۡهَّا اٰبَّٓاءَّنَّا َّو ه
ِِ اّٰللَّ ََّل يَّا ۡ ُم ُر بِال ۡ َّف ۡح َّش
ٓاء
اِ َّن ه
ِ اَّتَّ ُقولُون ع َّ ََّل ه
اّٰلل َّما ََّل
َّ ۡ ۡ
ِ ِِِتَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

আপসন বমল সদনঃ
আমার
প্রসিপালক
িুসবিামরর সনমদণ র্ সদময়মিন
এবং
ছিামরা
প্রমিযক
ছিজদার
িময়
স্বীয়
মুখমন্ডল ছিাজা রাখ এবং
িাাঁমক খাাঁটি আনুগিযর্ীল
হময় ডাক। ছিামামদরমক
প্রথমম ছযমন িৃসষ্ট কমরমিন,
পুনবণ ারও িৃসজি হমব।

29.

30. একদলমক পথ প্রদর্ণ ন
কমরমিন এবং একদমলর
জমনয পথভ্রষ্টিা অবধ্াসরি
হময় ছগমি। িারা আল্লাহমক
ছিমড র্য়িানমদরমক বন্ধু
সহিামব গ্রহণ কমরমি এবং
ধ্ারণা কমর ছয, িারা
িৎপমথ রময়মি।
ছহ বনী-আদম!
ছিামরা প্রমিযক নামামযর
িময় িাজিজ্জা পসরধ্ান
কমর নাও, খাও ও পান কর
এবং অপবযয় কমরা না।
সিসন অপবযয়ীমদরমক পিন্দ
কমরন না।

31.

32. আপসন বলুনঃ আল্লাহর
িাজ-িজ্জামক,

যা

সিসন

29.
Say
(O
Muhammad):
“My
Lord has commanded
justice. And that you
set upright your faces
(towards Him) at every
place of worship, and
call upon Him, making
religion sincere for
Him. Such as He
brought you into being,
so shall you return
(unto Him).”
30.
A group He has
guided, and (another)
group
deserved
straying upon them.
Surely, they are those
who took the devils
for
protecting
supporters, instead of
Allah, and they think
that they are guided.
31. O Children of
Adam,
take
your
adornment at every
place of worship, and
eat, and drink, and
waste
not
by
extravagance.
Certainly, He (Allah)
does not love the
extravagant.
32.
Say:
(O
Muhammad):
“Who

ط َّواََِّي ۡ ُم ۡوا
ِ ِ َُ ۡل ا َّ َّم َّر َّر ِّبۡ بِالۡقِ ۡس
ُو ُج ۡو َّه ُك ۡم ِعنۡ َّد كُ ِل َّم ۡس ِج ٍد
ِ َّو ۡاد ُعو ُه ُُمۡلِ ِص ۡي ل َّ ُِـه
الدي ۡ َّنِ َّك َّما
ۡ
َّ
ِ ِِِب َّ َّدا َّ ُك ۡم تَّ ُع ۡو ُد ۡو َّ َؕن

فَّ ِريۡقا َّهدٰى َّو فَّ ِريۡقا َّح َّق عَّلَّي ۡ ِه ُم
ِ َّ الضلٰل َّ ُةِ اِ َِّنُم َّاُت َّ ُذوا
َّ
ي
َّ ۡ الشيٰط
ُ
ِ ا َّولِيٓاء ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل َّو ََّيۡ َّسب ُ ۡو َّن
ۡ ُ َّ َّ ۡ
ِ ِِِ ا ََِّّنُ ۡم ُم ۡهت َّ ُد ۡو َِّن
ِ ۤ اٰدَّ َّم ُخ ُذ ۡوا ِزي ۡنَّت َّ ُك ۡم ِعنۡ َّد
ۡ ِ َّ يٰب
كُ ِل َّم ۡس ِج ٍد َّوكُل ُ ۡوا َِّوا ۡش َّر ُب ۡوا َّو ََّل
ب
ُ ِ ُت ۡس ِر ُف ۡوا اِن َّ ٗه ََّل َُي
ِ ي
َِّ ۡ ِالۡ ُ ۡس ِرف
ِ َُ ۡل َّم ۡن َّح َّرم ِزيۡن َّ َّة ه
ِ َّ اّٰلل ال
ۤت
َّ
ۡ

বান্দামদর
জমনয
িৃসষ্ট
কমরমিন
এবং
পসবি
খাদ্রবস্তুিমূহমক ছক হারাম
কমরমি? আপসন বলুনঃ
এিব ছনয়ামি আিমল
পাসথণ ব জীবমন মুসমনমদর
জমনয এবং সকয়ামমির সদন
খাাঁটিভামব িামদরই জমনয।
এমসনভামব
আসম
আয়ািিমূহ
সবস্তাসরি
বণণ না কসর িামদর জমনয
যারা বুমে।

আপসন বমল সদনঃ
আমার
পালনকিণা
ছকবলমাি
অশ্লীল
সবেয়িমূহ হারাম কমরমিন
যা প্রকার্য ও অপ্রকার্য
এবং
হারাম
কমরমিন
ছগানাহ, অনযায়-অিযািার
আল্লাহর িামথ এমন বস্তুমক
অংর্ীদার করা, সিসন যার
ছকান,
িনদ
অবিীণণ
কমরনসন এবং আল্লাহর প্রসি
এমন কথা আমরাপ করা,
যা ছিামরা জান না।

33.

প্রমিযক িম্প্রদাময়র
একটি ছময়াদ রময়মি।
যখন িামদর ছময়াদ এমি
যামব, িখন িারা না এক

34.

has
forbidden
the
ِ ۡ ِ الط ِيب
ِ ا َّ ۡخر َّج ل
ٖ
ِ
ِ
م
َّ
ن
و
ه
د
ا
ب
ع
َّ
adornment of Allah َّ
ٰ َّ َّ
which He has brought
ِ
ِ
ِ
ي
َّ
ن
م
ِف
ا
و
ا
ن
ذ
ل
ٰ
ۡ
forth for His slaves and
ۡ ُ َّ َّ ال ِر ۡز ِِق َُ ۡل ِِ َّ ل
the good things of
ِ ا ۡۡلَّي
ِ ي
ُ وة
provision.” Say: “They الدنۡيَّا َّخال َّصة َّ ۡو َّم
ٰ
are for those who ِ
ِ الۡقِيم ِِة كَّذٰل
ِ
ۡ 
ي
اَل
ل
ص
ف
ن
ك
ۡ
ٰ
ُ
َّ
َّ
ُ
ٰ
believe, in the life of
َّ ٰ
this
world,
(and)
ِل
ٍ
م
ل
ع
ي
ق
ِ
ِِ
ِ
ن
ِ
و
م
و
َّ
َّ
َّ
ۡ
exclusively on the Day
َّ ۡ ُ
ۡ
of Resurrection.” Thus,
do We explain in detail
the revelations for a
people
who
have
knowledge.
33.
Say
(O
ِ َُ ۡل اِ َّّنا ح َّرم ر ِّب الـۡ َّفوا
ح
ا
م
ش
َّ
Muhammad):
“My َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
Lord
has
only
ِ
ِ
ط
ب
ۡ
م
َ
اَل
و
ن
ا
م
و
ا
ه
ن
م
َّظهَّ َّر
َّ
ۡ
َّ
ۡ
َّ
َّ
forbidden indecencies, َّ
َّ َّ
َّ
what is apparent of
لبـ
ِ ۡ َّ ۡغ بِغ
ۡ ا ۡۡلـ َّ ِ تش ِ ك
them, and what is ق َّوا َّۡن ُ ۡ ر ُ ۡوا
َّ ۡ َّ ۡ َّوا
secret, and sin, and
ِ
ٖ ِ ۡ اّٰلل ما لَّم يُ َّ ِۡن
oppression
without ل به ُسل ۡ ٰطنا َّوا َّۡن
ۡ َّ بِ ه
right, and that you
ِ تَّ ُقولُوا ع َّ ََّل ه
م
ل
ع
ت
ن
ِ
و
َل
ا
م
اّٰلل
َّ
َّ
َّ
ۡ
associate with Allah
َّ ۡ ُ
ۡ ۡ
َّ
that for which He has
ِ ِِِ
not
sent
down
authority, and that you
say about Allah that
which you do not
know.”
34.
And to every
nation is
a term
appointed, then when
their term is reached,

ل فَّاِذَّا َّجٓاءَّ ا ََّّجل ُ ُه ۡم
ِ ٌ َّول ِ ُك ِل اُ َّم ٍة ا ََّّج
ََّل ي َّ ۡستَّا ۡ ِخ ُر ۡو َّن َّساعَّةِ َّو ََّل

মুহুিণ সপমি ছযমি পারমব, neither can they delay
আর না এসগময় আিমি (it) an hour, nor can
they advance (it).
পারমব।
ছহ বনী-আদম, যসদ
ছিামামদর
কামি
ছিামামদরই মধ্য ছথমক
পয়গম্বর আগমন কমর
ছিামামদরমক
আমার
আয়াি িমূহ শুনায়, িমব
ছয বযসক্ত িংযি হয় এবং
িৎকাজ অবলম্বন কমর,
িামদর ছকান আর্ঙ্কা ছনই
এবং িারা দুঃসখি হমব না।

35.

যারা
আমার
আয়ািিমূহমক
সমথযা
বলমব এবং িা ছথমক
অহংকার করমব, িারাই
ছদাযখী
এবং
িথায়
সিরকাল থাকমব।

36.

অিঃপর ঐ বযসক্তর
িাইমি অসধ্ক জামলম ছক,
ছয আল্লাহর প্রসি সমথযা
আমরাপ কমর অথবা িার
সনমদণ র্াবলীমক সমথযা বমল?
িারা িামদর গ্রমন্থ সলসখি
অংর্ ছপময় যামব। এমন সক,
যখন িামদর কামি আমার
ছপ্রসরি ছফরর্িারা প্রাণ
ছনওয়ার জমনয ছপৌমি,
িখন িারা বমল; িারা
ছকাথায় ছগল, যামদর ছক

37.

35. O Children of
Adam, whenever there
come to you messengers
from amongst you,
narrating to you My
revelations,
then
whosoever
fears
(Allah), and becomes
righteous, so there shall
be no fear upon them,
nor shall they grieve.
36.
And those who
deny Our revelations
and turn away in
arrogance from them,
those are the dwellers
of the Fire. They
shall abide therein.
37.
So who does
greater wrong than he
who invents against
Allah a lie, or denies
His revelations. For
such, will reach them
their appointed portion
of the Decrees. Until,
when Our messengers
(the angels of death)
come to them to take
their souls, they (the
angels)
will
say:

ِ

ن
ِ يَّست َّ ۡق ِدمو

َّ ۡ ُ

ۡ

ِ ۤ اٰدَّ َّم اِ َّما يَّاۡتِيَّنَّ ُك ۡم ُر ُس ٌل
ۡ ِ َّ يٰب
ِۡ ِ ٰ ِمنۡ ُك ۡم ي َّ ُق ُص ۡو َّن عَّلَّي ۡ ُك ۡم اٰي
ت
فَّ َّم ِن اتَّ ٰٰق َّوا َّ ۡصل ََّّح فَّ ََّل َّخ ۡو ٌف
ِ ِِِعَّلَّي ۡ ِه ۡم َّو ََّل ُه ۡم ََّيۡ َّزن ُ ۡو َِّن
َّوال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا
ِك
َّ ّۤب ۡوا عَّنۡهَّا ۤ اُول ٰٮ
ُ َّ َّوا ۡست َّ ۡك
ا َّۡص ٰح ُب النَّا ِر ُه ۡم فِيۡهَّا
ِ ٰخلِ ُد ۡو َِّن
ِ فَّ َّم ۡن ا َّۡظلَّم ِم َّ ِن ا ۡف ََّتى ع َّ ََّل ه
اّٰلل
ٰ
ُ
ِك
َّ َّۤك ِذبا ا َّۡو َّك َّذ َّب بِا ٰيٰتِ ٖهَؕ اُول ٰٮ
ِ ِ ٰ يَّنَّا َُل ُ ۡم ن َّ ِصيۡب ُ ُه ۡم ِم َّن الـۡ ِكت
ب
َّح ه ىت اِذَّا َّجٓاءَّ ِۡت ُ ۡم ُر ُسلُـنَّا
م ََّال ُ ۡوۤا اَّي ۡ َّن َّما ُكنۡتُ ۡم
َۙ ۡ ُيَّت َّ َّوفَّ ۡو َِّن
ِ تَّ ۡد ُعون ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل ََّال ُ ۡوا َّضل ُ ۡوا
ۡ ُ َّ ۡ

ছিামরা আল্লাহ বযিীি
আহবান করমি? িারা
উত্তর ছদমবঃ আমামদর কাি
ছথমক উধ্াও হময় ছগমি,
িারা সনমজমদর িম্পমকণ
স্বীকার করমব ছয, িারা
অবর্যই কামফর সিল।
আল্লাহ বলমবনঃ
ছিামামদর পূমবণ সজন ও
মানমবর ছযিব িম্প্রদায়
িমল ছগমি, িামদর িামথ
ছিামরাও ছদাযমখ যাও।
যখন এক িম্প্রদায় প্রমবর্
করমব;
িখন
অনয
িম্প্রদায়মক
অসভিম্পাি
করমব। এমনসক, যখন
িামি িবাই পসিি হমব,
িখন
পরবিীরা
পূবণবিীমদর িম্পমকণ বলমবঃ
ছহ আমামদর প্রসিপালক
এরাই
আমামদরমক
সবপথগামী
কমরসিল।
অিএব, আপসন িামদরমক
সিগুণ র্াসস্ত সদন। আল্লাহ
বলমবন প্রমিযমকরই সিগুণ;
ছিামরা জান না।

38.

পূবণবিীরা
পরবিীমদরমক
বলমবঃ
িাহমল আমামদর উপর
ছিামামদর ছকান ছশ্রষ্ঠত্ব ছনই
অিএব, র্াসস্ত আস্বাদন কর

39.

“Where (now) are those
whom you used to call
besides Allah.” They
will say: “They have
departed from us.”
And they will testify
against themselves that
they were disbelievers.
38. He (Allah) will say:
“Enter you in the
(company of) nations
who had passed away
before you, of the jinn
and mankind, into the
Fire.” Every time a
nation enters, it curses
its sister (nation), until
when they have all
been made to follow
one another therein,
the last of them will
say to the first of
them:
“Our Lord,
these led us astray, so
give
them
double
punishment of the
Fire.” He will say:
“For each one there is
double (torment), but
you do not know.”
39. And the first of
them will say to the
last of them: “Then
you had no favor over
us, so taste
the

عَّنَّا َّو َّش ِه ُد ۡوا ع َّ ٰىَل اَّن ۡ ُف ِس ِه ۡم ا ََِّّنُ ۡم
ِ ِِِن
َِّ ۡ كَّان ُ ۡوا ك ٰ ِفرِي

ال ۡاد ُخل ُ ۡوا ِِف ۡ ۤاُ َّم ٍم ََّ ۡد َّخل َّ ۡ ۡ ِم ۡن
َّ ََّ
ََّبۡلِ ُك ۡم ِم َّن ا ۡۡل ِ ِن َّو ۡاَلِن ۡ ِس ِِف النَّا ِر

كُل َّ َّما دَّ َّخل َّ ۡ ۡ اُ َّم ٌة لَّعَّن َّ ۡ ۡ اُ ۡختَّهَّا
ََّۙح ه ۤت اِذَّا َّاد َّار ُك ۡوا فِيۡهَّا َّۡجِيۡعا
ِ
ٮه ۡم َّربَّنَّا
ُ ٰ ٮه ۡم َلُ ۡول
ُ ََّال َّ ۡ ۡ اُ ۡخ ٰر
هٰى ُؤَل َّۤ ِء ا َّ َّض ِل ُ ۡونَّا فَّا ٰ ِ ِِت ۡم ع َّ َّذابا
ِ ِضعفا
ِ
م
ال ل ِ ُك ٍل ِض ۡع ٌف
َ
ر
ا
الن
ن
َّ
َّ
َّ
َّ ۡ
ِ َِِِّولـ ٰ ِك ۡن ََّل تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

ِ ٰ وََّال َّ ۡ ۡ اُول
ٮه ۡم فَّ َّما
ُ ۡ
ُ ٮه ۡم َلُ ۡخ ٰر
َّ
ان لـ َّ ُك ۡم عَّلَّيۡنَّا ِم ۡن فَّ ۡض ٍل
َّ َّ ك
اب ِِبَّا ُك نۡتُ ۡم
َّ فَّ ُذ ۡو َُوا الۡعَّ َّذ

স্বীয় কমমণ র কারমণ।

40. সনশ্চয়ই যারা আমার
আয়ািিমূহমক
সমথযা
বমলমি এবং এগুমলা ছথমক
অহংকার কমরমি, িামদর
জমনয আকামর্র িার উম্মুক্ত
করা হমব না এবং িারা
জান্নামি প্রমবর্ করমব না।
ছয পযণ ন্ত না িূমির সিদ্র
সদময় উট প্রমবর্ কমর।
আসম
এমসনভামব
পাপীমদরমক র্াসস্ত প্রদান
কসর।
িামদর
জমনয
নরকাসির র্যযা রময়মি
এবং উপর ছথমক িাদর।
আসম
এমসনভামব
জামলমমদরমক র্াসস্ত প্রদান
কসর।

41.

যারা সবশ্বাি স্থাপন
কমরমি এবং িৎকমণ কমরমি
আসম
কাউমক
িার
িামমথণ যর িাইমি ছবর্ী
ছবাো ছদই না। িারাই
জান্নামির অসধ্বািী। িারা
িামিই সিরকাল থাকমব।

42.

punishment for what
you used to earn.”
40. Surely, those who
deny Our revelations
and turn away in
arrogance from them,
the gates of heaven
will not be opened
for them, and they
will not enter the
Garden until the camel
goes through the eye of
the needle. And thus
do We recompense the
criminals.
41. Theirs will be the
bed of Hell, and over
them coverings (of
Hell). And thus do We
recompense the wrong
doers.
42.
And those who
believed
and
did
righteous deeds, no
burden do We place
on a soul beyond its
capacity. Such are
companions of the
Garden. They will
abide eternally therein.

43. িামদর অন্তমর যা সকিু 43. And We shall
দুঃখ সিল, আসম িা ছবর remove
whatever
কমর ছদব। িামদর িলমদর্ rancor may be in their
সদময় সনেণরণী প্রবাসহি breasts. Rivers will

ِ ِِِتَّ ۡك ِسب ُ ۡو َِّن

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا
ّب ۡوا عَّنۡهَّا ََّل ُت َّفتَّ ُح ََّل ُ ۡم
ُ َّ َّو ۡاست َّ ۡك
ِ السم
ٓاء َّو ََّل ي َّ ۡد ُخل ُ ۡو َّن
َّ َّ اب
ُ اَّبۡ َّو
ا ۡۡلَّـنَّ َّة َّح هت يَّلِ َّج ا ۡۡل َّ َّم ُل ِِف ۡ َّس ِم
ك َّ َِۡ ِزى
ِ ِ َّ ا ۡۡلِي
َّ ِ اط َّو َّكذٰل
ِ ي
َِّ ۡ الۡ ُ ۡج ِر ِم
ََّل ُ ۡم ِِم ۡن َّجهَّنَّ َّم ِمهَّ ٌاد َّو ِم ۡن فَّ ۡوَِ ِه ۡم
ك ََّۡ ِزى
ِ ٍ َّغ َّو
َّ ِ اش َّو َّكذٰل
ِ ِِِي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه

ۡ ِ الصلِ ٰح
َّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّوعَّ ِملُوا ه
ۤ ََّل نُـكَّلِ ُف ن َّ ۡفسا اِ ََّل ُو ۡس ِعَّهَّ ِا
ِك ا َّۡص ٰح ُب ا ۡۡلَّـنَّ ِِة ُه ۡم فِيۡهَّا
َّ ۤاُول ٰٮ
ِ ِِِٰخلِ ُد ۡو َِّن
َّون َّ َّز ۡعنَّا مَّا ِِف ۡ ُص ُد ۡو ِر ِه ۡم ِم ۡن ِغ ٍل
َّ َۡ ِر ۡى ِم ۡن َّ َۡتتِ ِه ُم ۡاَل َّ ِۡن ٰ ُ ِر َّوََّالُوا

হমব। িারা বলমবঃ আল্লাহ
ছর্াকর, সযসন আমামদরমক
এ পযণ ন্ত ছপৌসিময়মিন।
আমরা কখনও পথ ছপিাম
না,
যসদ
আল্লাহ
আমামদরমক পথ প্রদর্ণ ন না
করমিন।
আমামদর
প্রসিপালমকর
রিূল
আমামদর কামি িিযকথা
সনময় এমিসিমলন। আওয়াজ
আিমবঃ
এটি
জান্নাি।
ছিামরা এর উত্তরাসধ্কারী
হমল ছিামামদর কমমণ র
প্রসিদামন।
জান্নািীরা
ছদাযখীমদরমক
ছডমক
বলমবঃ আমামদর িামথ
আমামদর প্রসিপালক ছয
ওয়াদা কমরসিমলন, িা
আমরা
িিয
ছপময়সি?
অিএব, ছিামরাও সক
ছিামামদর
প্রসিপালমকর
ওয়াদা িিয ছপময়ি? িারা
বলমবঃ
হযাাঁ।
অিঃপর
একজন ছ ােক উভময়র
মােখামন ছ ােণা করমবঃ
আল্লাহর
অসভিম্পাি
জামলমমদর উপর।

44.

যারা আল্লাহর পমথ
বাধ্া সদি এবং িামি
বক্রিা অমেেণ করি।

45.

flow beneath them.
And they will say: “All
praise be to Allah, who
has guided us to this.
And we could not truly
have been led aright,
were it not that Allah
had guided us. Indeed,
the messengers of our
Lord did come with the
truth.” And it will be
called out to them that:
“This is the Garden.
You are made to
inherit it for what you
used to do.”
44. And the dwellers of
the Garden will call
out to the dwellers of
the Fire (saying): “We
have indeed found that
which
our
Lord
promised us (to be) the
truth. So have you
(too) found that which
your Lord promised
the truth.” They shall
say: “Yes.” Then an
announcer among them
will call out that: “The
curse of Allah shall be
upon the wrongdoers.”
45. Those who hinder
(people) from the path
of Allah and would
seek to make it

ِ ا ۡۡلم ُد ِ ه
ّٰلل ال َّ ِذ ۡى َّهدٰٮنَّا َِل ٰ َّذا
ۡ َّ
َّو َّما ُكنَّا لِن َّ ۡهت َّ ِد َّى ل َّ ۡو ََّل ۤ ا َّۡن َّهدٰٮنَّا
اّٰلل لَّقَّ ۡد َّجٓاءَّ ۡت ُر ُس ُل َّربِنَّا
ُِ ه
بِا ۡۡلـ َّ ِِق َّون ُ ۡو ُد ِۡو ۤا ا َّۡن تِل ۡ ُك ُم ا ۡۡلَّـنَّ ُة
ُك نۡتُ ۡم
اُ ۡو ِر َۡتُ ُم ۡو َّها ِِبَّا
ِ ِِِتَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن

ِ َّونَّاد ۤى ا َّصحب ا ۡۡلـن
ب
ح
َّص
ا
ة
َّ ُ ٰ ۡ ٰ َّ
ۡ
َّ ٰ
النَّا ِر ا َّۡن ََّ ۡد َّو َّج ۡدنَّا َّما َّوع َّ َّدنَّا
َّربُنَّا َّحقا فَّهَّ ۡل َّو َّجدتُ ۡم َّما َّوع َّ َّد

م فَّا َّ َّذ َّن
ِۡ ََّّربُ ُك ۡم َّحقا َِؕؕ ََّال ُ ۡوا نَّـع
ِ م َّؤ ِذ ۢۡن بَّيۡن َّ ُهم ا َّۡن ل َّ ۡـعن َّ ُة ه
اّٰلل ع َّ ََّل
ٌ ُ
ۡ
ِ ِِِ ي
َۙ َّ ۡ الظلِ ِم
ه

ِ ال َّ ِذي ۡ َّن يَّص ُدون عَّ ۡن س ِبي ِل ه
اّٰلل
َّ ۡ ُ
ۡ َّ
َّويَّـبۡغُ ۡو َِّنَّا ِع َّوجا َّو ُه ۡم بِ ۡاَل ٰ ِخ َِّر ِة

িারা পরকামলর সবেময়ও deviant, and they are
disbelievers concerning
অসবশ্বািী সিল।
উভময়র মােখামন
একটি প্রািীর থাকমব এবং
আরামফর উপমর অমনক
ছলাক
থাকমব।
িারা
প্রমিযকমক িার সিহ্ন িারা
সিমন
ছনমব।
িারা
জান্নািীমদরমক
ছডমক
বলমবঃ ছিামামদর উপর
র্াসন্ত বসেণ ি ছহাক। িারা
িখনও জান্নামি প্রমবর্
করমব না, সকন্তু প্রমবর্
করার বযাপামর আগ্রহী
হমব।

46.

যখন িামদর দৃসষ্ট
ছদাযখীমদর উপর পডমব,
িখন বলমবঃ ছহ আমামদর
প্রসিপালক, আমামদরমক এ
জামলমমদর িাথী কমরা না।

47.

আরাফবািীরা
যামদরমক িামদর সিহ্ন িারা
সিনমব, িামদরমক ছডমক
বলমব ছিামামদর দলবল ও
ঔদ্ধিয ছিামামদর ছকান
কামজ আমিসন।

48.

the Hereafter.
46. And between them
will be a barrier. And
on
AlAaraf
(the
Heights) will be men
who would recognize
all by their marks. And
they will call out to the
companions of the
Garden that: “Peace be
on you.” (And at that
time) they (men on AlAaraf) will not yet
have
entered
it,
although they will hope
(to enter it).
47. And when their
(people on AlAaraf)
eyes are turned towards
the companions of the
Fire, they will say:
“Our Lord, do not
place us with the
wrongdoing people.”
48.
And
the
companions on AlAaraf will call unto
men whom they would
recognize by their
marks, saying: “Of
what benefit to you
were your gathering
(of wealth), and that in

ِ

ن
ِ ك ٰ ِفرو

َّ ۡ ُ

ِ
ِ اب وع َّ ََّل ۡاَل َّ ۡع َّر
اف
َّ ِ ٌ َّوبَّيۡن َّ ُه َّما ح َّج
ۡۢ
ِۡ ٮه
م
ٌ ِر َّج
ُ ال يَّعۡ ِر ُف ۡو َّن كَُل بِ ِسي ۡ ٰم
ب ا ۡۡلَّـنَّ ِة ا َّۡن َّسل ٰ ٌم
َّ َّونَّادَّ ۡوا ا َّۡص ٰح
م ل َّ ۡم ي َّ ۡد ُخل ُ ۡو َّها َّو ُه ۡم
ِۡ عَّلَّي ۡ ُك

ِ ِِِي َّ ۡ ِط َّم ُع ۡو َِّن

ِواِذَّا ُص ِرفَّ ۡ ۡ ا َّبۡ َّصار ُهم ت
ٓاء
ق
ل
ۡ
َّ
َّ
ۡ ُ
َّ
ا َّۡص ٰح ِب النَّا ِرَۙ ََّال ُ ۡوا َّربَّنَّا ََّل َّ َۡعَّلۡنَّا
ِ ِِِي
َِّ ۡ الظلِ ِم
َّم َّع الۡقَّ ۡو ِم ه

ِ ونَّاد ٰۤى ا َّۡصحب ۡاَل َّ ِۡع َّر
اف
َّ َّ
ُ ٰ
ٮه ۡم
ُ ِر َّجاَل ي َّ ۡع ِر ُف ۡو َِّنُ ۡم بِ ِسي ۡ ٰم
ۡج ُع ُك ۡم َّومَّا
ۡ َّ ََّال ُ ۡوا َّما ۤا َّ ۡغ ِٰ عَّنۡ ُك ۡم
ِ ُك نۡتُ ۡم تَّ ۡست َّ ۡك
ِ ِِِ ّب ۡو َِّن
ُ

এরা সক িারাই;
যামদর িম্পমকণ ছিামরা
কিম ছখময় বলমি ছয,
আল্লাহ এমদর প্রসি অনুগ্রহ
করমবন না। প্রমবর্ কর
জান্নামি। ছিামামদর ছকান
আর্ঙ্কা ছনই এবং ছিামরা
দুঃসখি হমব না।

49.

ছদাযখীরা
জান্নািীমদরমক
ছডমক
বলমবঃ আমামদর উপর
িামানয পাসন সনমক্ষপ কর
অথবা আল্লাহ ছিামামদরমক
ছয রুযী সদময়মিন, িা
ছথমকই সকিু দাও। িারা
বলমবঃ আল্লাহ এই উভয়
বস্তু
কামফরমদর
জমনয
সনসেদ্ধ কমরমিন,

50.

িারা স্বীয় ধ্মণ মক
িামার্া ও ছখলা বাসনময়
সনময়সিল
এবং
পাসথণ ব
জীবন িামদর ছক ছধ্াকায়
ছফমল ছরমখসিল। অিএব,
আসম আজমক িামদরমক
ভুমল যাব; ছযমন িারা এ
সদমনর িাক্ষাৎমক ভুমল
সগময়সিল এবং ছযমন িারা
আয়ািিমূহমক
অসবশ্বাি
করি।

51.

which
you
were
arrogant.”
49. Are they those, of
whom you swore that
Allah would not show
them mercy. (Unto
them it has been said):
“Enter
you
the
Garden. No fear shall
be upon you nor shall
you grieve.”
50. And the companions
of the Fire will call to
the companions of the
Garden (saying) that:
“Pour on us some water
or something of what
Allah has provided
you.” They (the dwellers
of the Garden) will
say: “Indeed, Allah has
forbidden both to the
disbelievers.”
51. Those who took
their religion as an
amusement and play,
and the life of the
world deceived them.
So this day, We shall
forget them, just as
they forgot meeting of
this Day of theirs. And
as
they
used
to
repudiate Our signs.

اَّهٰى ُؤ ََّۤل ِء ال َّ ِذي ۡ َّن اََّۡ َِّس ۡمتُ ۡم ََّل
َّۡح ٍِة اُ ۡد ُخل ُ ۡوا ا ۡۡلَّـنَّة
َّ ۡ اّٰلل بِ َّر
ُ يَّنَّا َُل ُ ُم ه

ََّل َّخ ۡو ٌف عَّلَّي ۡ ُك ۡم َّو ََّل ۤ اَّنۡتُ ۡم
ِ َّ َۡت َّزن ُ ۡو َِّن

ِ
ب
َّ َّونَّاد ٰ ۤى ا َّۡص ٰح ُب النَّار ا َّۡص ٰح
ِ ۡا ۡۡلـنَّ ِة ا َّن اَّفِي ُضوا علَّينا ِمن ال
ٓاء
َّ َّ َّ ۡ َّ ۡ ۡ ۡ َّ
ُِ ا َّۡو ِمَّا َّرزَََّّ ُك ُم ه
اّٰلل ََّالـُ ۡوۤا اِ َّن ه
َّاّٰلل
ِ ن
َۙ َّ ۡ َّح َّر َّم ُه َّما ع َّ ََّل الـۡكٰ ِفرِي

ال َّ ِذي ۡ َّن َّاُت َّ ُذ ۡوا ِديۡن َّ ُه ۡم ََّلۡوا َّولَّعِبا

الدنۡيَّا فَّالۡي َّ ۡو َّم
ُ َّو َّغ َِّر ِۡت ُ ُم ا ۡۡلَّيٰو ُة
ٮه ۡم َّك َّما ن َّ ُس ۡوا لِقَّٓاءَّ ي َّ ۡو ِم ِه ۡم
ُ ن َّنۡ ٰس
هٰ َّذاَۙ َّو َّما كَّان ُ ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا

ِ ِ ن
ِ ََّيۡح ُدو

َّ ۡ َّ

আসম িামদর কামি
গ্রন্থ ছপৌসিময়সি, যা আসম
স্বীয় োমন সবস্তাসরি বণণ না
কমরসি, যা পথপ্রদর্ণ ক এবং
মুসমনমদর জমনয রহমি।

52.

িারা সক এখন এ
অমপক্ষায়ই আমি ছয, এর
সবেয়বস্তু প্রকাসর্ি ছহাক?
ছযসদন
এর
সবেয়বস্তু
প্রকাসর্ি হমব, ছিসদন পূমবণ
যারা এমক ভূমল সগময়সিল,
িারা বলমবঃ বাস্তসবকই
আমামদর
প্রসিপালমকর
পয়গম্বরগণ
িিযিহ
আগমন
কমরসিমলন।
অিএব, আমামদর জমনয
ছকান িুপাসরর্কারী আমি
সক ছয, িুপাসরর্ করমব
অথবা আমামদরমক পুনঃ
ছপ্ররণ করা হমল আমরা
পূমবণ যা করিাম িার
সবপরীি
কাজ
কমর
আিিাম। সনশ্চয় িারা
সনমজমদরমক
ক্ষসিগ্রস্ত
কমরমি। িারা মনগডা যা
বলি, িা উধ্াও হময় যামব।

53.

সনশ্চয় ছিামামদর
প্রসিপালক আল্লাহ। সিসন
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডলমক
িয় সদমন িৃসষ্ট কমরমিন।
অিঃপর আরমর্র উপর

54.

52. And certainly, We
have brought to them a
Book which We have
explained in detail with
knowledge, a guidance
and a mercy for a
people who believe.
53. Are they waiting
except
for
its
fulfillment.
On the
day when comes the
fulfillment
thereof,
those
who
were
forgetful thereof before
will say: “Indeed, the
messengers of our
Lord did come with the
truth. So are there any
intercessors for us, so
they might intercede
for us. Or could we be
sent back, so that we
might do other than
what we used to do.”
Indeed, they have lost
their own selves, and
has gone away from
them that which they
used to fabricate.
54. Indeed, your Lord
is Allah, He who created
the heavens and the
earth in six days, then
He firmly established

َّولَّقَّ ۡد ِج ئۡن ٰ ُه ۡم بِ ِكت ٰ ٍب فَّ َّصلۡن ٰ ُه ع َّ َٰل
ۡحة لِـقَّ ۡو ٍم
َّ ۡ عِل ۡ ٍم ُهدى َّو َّر
ن
َِّ ي ُ ۡؤ ِم ِنُ ۡو
ِ
َّ ِ
ۡ َِّۡه ۡل يَّنۡ ُظ ُر ۡو َّن اَل تَّا ۡ ِويۡل َّ ِٗه ي َّ ۡو َّم يَّا
تَّا ۡ ِويۡل ُ ٗه ي َّ ُق ۡو ُل ال َّ ِذي ۡ َّن ن َّ ُس ۡو ُه ِم ۡن
ََّب ۡ ُل ََّ ۡد َّجٓاءَّ ۡت ُر ُس ُل َّربِنَّا بِا ۡۡلـ َّ ِِق
ۤ فَّهَّل لَّـنَّا ِم ۡن ُش َّفعَّٓاءَّ فَّي َّ ۡش َّف ُع ۡوا لَّـنَّا
ا َّۡو ن ُ َّردُ فَّن َّ ۡع َّم َّل غ َّ ۡۡ َّ ال َّ ِذ ۡى ُكنَّا
ل ََّ ۡد َّخ ِس ُر ۡوۤا اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم
ِ ُ نـَّ ۡع َّم
َّو َّض َّل عَّنۡ ُه ۡم َّما كَّان ُ ۡوا
َِِِت ۡو َِّن
ُ َّ ي َّ ۡف

اّٰلل ال َّ ِذ ۡى َّخل َّ َّق
اِ َّن َّربَّ ُك ُم ُه
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر َّض ِِف ۡ ِستَّ ِة ا َّيَّا ٍم
َّ ا
ش يُغۡ ِِش
ِ ِ َُ َّم ا ۡستَّوٰى ع َّ ََّل الۡعَّ ۡر

অসধ্সষ্টি হময়মিন। সিসন
পসরময় ছদন রামির উপর
সদনমক এমিাবস্থায় ছয,
সদন ছদৌমড রামির সপিমন
আমি। সিসন িৃসষ্ট কমরমিন
িূযণ, িন্দ্র ও নক্ষি ছদৌড স্বীয়
আমদমর্র অনুগামী। শুমন
ছরখ, িাাঁরই কাজ িৃসষ্ট করা
এবং আমদর্ দান করা।
আল্লাহ, বরকিময় সযসন
সবশ্বজগমির প্রসিপালক।
ছিামরা
স্বীয়
প্রসিপালকমক
ডাক,
কাকুসি-সমনসি কমর এবং
িংমগাপমন। সিসন িীমা
অসিক্রমকারীমদরমক পিন্দ
কমরন না।

55.

on the Throne. He
covers the night with
the day, which is to
follow it in haste. And
the sun, and the moon,
and the stars, He has
made subservient by
His command. Surely,
His is the creation and
the command. Blessed
be Allah, the Lord of
the worlds.
55.
Call upon your
Lord humbly and in
secret. Surely, He does
not love those who
trespass
beyond
bounds.

56. পৃসথবীমক কুিংস্কারমুক্ত 56. And do not cause
ও ঠিক করার পর িামি corruption in the earth
অনথণ িৃসষ্ট কমরা না। িাাঁমক after its reformation.
আহবান কর ভয় ও আর্া And call on Him with
িহকামর। সনশ্চয় আল্লাহর fear and hope. Surely,
Allah’s mercy is near
করুণা
িৎকমণ র্ীলমদর
to those who do good.
সনকটবিী।

সিসনই বৃসষ্টর পূমবণ
িুিংবাদবাহী বায়ু পাঠিময়
ছদন।
এমনসক
যখন
বায়ুরাসর্
পাসনপূনণ
ছম মালা বময় আমন, িখন
আসম এ ছম মালামক একটি
মৃি র্হমরর সদমক হাঁ যাসকময়
ছদই। অিঃপর এ ছম ছথমক

57.

57. And it is He who
sends forth the winds
as good tidings in
advance of His mercy.
Until
when
they
carried a cloud heavy
(with rain), We drive it
to a land that is dead.
Then We cause water

َۙار ي َّ ۡطلُب ُ ٗه َّحثِيۡثا
َّ َّالَّي ۡ َّل النَّه
َّ َّوا
لش ۡم َّس َّوالۡقَّ َّم َّر َّوالن ُ ُج ۡو َّم
ُم َّس َّخ ٰر ٍۢۡت بِا َّ ۡم ِر ٖ َؕه ا َََّّل ل َّ ُـه ا ۡۡلـ َّل ُۡق

اّٰلل َّر ُب
َّ ار
َّ َّ َّو ۡاَل َّ ۡم ُ ِر تَّب
ُك ه
ِِِ ي
َِّ ۡ الۡعٰل َّ ِم
اُ ۡد ُع ۡوا َّربَّ ُك ۡم تَّ َّض ُرعا َّو ُخ ۡفيَّة َِؕؕ اِن َّ ٗه
ِِِن
َِّ ۡ ب الۡ ُ ۡعت َّ ِدي
ُ ِ ََّل َُي

َّو ََّل ُت ۡف ِس ُد ۡوا ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض ب َّ ۡع َّد
اِ ۡص ََّل ِحهَّا َّو ۡاد ُع ۡو ُه َّخ ۡوفا َّو َّط َّمعا
ِ  ۡ ه
ب ِم َّن
َّ َّاِ َِّن َّر ۡۡح
ٌ ۡ اّٰلل ََّ ِري
ِِِي
َِّ ۡ الۡ ُ ۡح ِس ِن

َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡى يُ ۡر ِس ُل الرِي ٰ َّح ُب ۡش ۢۡرا
ۡ ۡ َّ ۡحتِ ِٖه َّح ه ۤت ِاِذَّا ۤ اَََّّل
َّ ۡ ي ي َّ َّد ۡى َّر
َّ ۡ َّ ب
ۡ ٍ َِّس َّحابا َِقَّاَل ُس ۡقن ٰ ُه لِبَّل َّ ٍد َّمي
فَّاَّن ۡ َّزلۡنَّا بِ ِه الۡ َّٓاءَّ فَّا َّ ۡخ َّر ۡجنَّا بِ ٖه ِم ۡن

বৃসষ্ট ধ্ারা বেণ ণ কসর।
অিঃপর পাসন িারা িব
রকমমর ফল উৎপন্ন কসর।
এমসন ভামব মৃিমদরমক
ছবর করব-যামি ছিামরা
সিন্তা কর।

to descend thereon.
Then We bring forth
therewith fruits of every
kind. Thus shall We
bring forth the dead,
that you may take heed.

58. ছয র্হর উৎকৃষ্ট, িার 58. And the good land,
forth
its
ফিল িার প্রসিপালমকর comes
by
the
সনমদণ মর্ উৎপন্ন হয় এবং যা vegetation
সনকৃষ্ট িামি অল্পই ফিল permission of its Lord.
উৎপন্ন হয়। এমসনভামব And that which is
sterile, come forth
আসম আয়ািিমূহ সু রময়
nothing except sparsely.
সফসরময় বণণ না কসর কৃিে
Thus do We explain
িম্প্রদাময়র জমনয।
the signs for a people
who give thanks.
59. সনশ্চয় আসম নূহমক 59. Indeed, We sent
িার
িম্প্রদাময়র
প্রসি Noah to his people, so
“O
my
পাঠিময়সি। ছি বললঃ ছহ he said:
আমার িম্প্রদায়, ছিামরা people, worship Allah.
আল্লাহর এবাদি কর। You do not have any
god other than Him.
সিসন বযিীি ছিামামদর
Certainly, I fear for
ছকান উপািয ছনই। আসম
you the punishment of
ছিামামদর জমনয একটি
a great day.”
মহাসদবমির র্াসস্তর আর্ঙ্কা
কসর।
িার িম্প্রদাময়র
িদণ াররা বললঃ আমরা
ছিামামক
প্রকার্য
পথভ্রষ্টিার মামে ছদখমি
পাসচ্ছ।

60.

60. The chieftains of
his
people
said:
“Indeed, we see you in
plain error.”

61. ছি বললঃ ছহ আমার 61. He said: “O my
িম্প্রদায়, আসম কখনও people, there is no

ك ُُ ۡ ِر ُج
ِ ِ كُ ِل الث َّ َّم ٰر
َّ ِ ت كَّذٰل
ِِِالۡ َّ ۡو ِٰ لَّعَّل َّ ُك ۡم تَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
َّ َّوالۡبَّل َّ ُد
الطيِ ُب ََّيۡ ُر ُج نَّبَّا ُت ٗه بِاِ ۡذ ِن
ث ََّل ََّيۡ ُر ُج اِ ََّل
َّ ُ َّربِ ِٖه َّوال َّ ِذ ۡى َّخب
ۡ ِ ٰ ك ن ُ َّص ِر ُف ۡاَلٰي
َّ ِ ن َّ ِكدا َّكذٰل
ن
َِّ لِقَّ ۡو ٍم ي َّ ۡش ُك ُر ۡو
ال
َّ َّلَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ن ُ ۡوحا اِ ٰٰل ََّ ۡو ِم ٖه فَّق
اّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ۡ يٰقَّ ۡو ِم
اعب ُ ُدوا ه
اف ع َّ ِل َّي ۡ ُك ۡم
ُۡ َّ اِل ٰ ٍه غ
ُ ۡ َٗؕه اِ ِن ۡ ۤ ا ََّّخ
ِِِ م
ٍِ ۡ اب ي َّ ۡو ٍم عَّ ِظي
َّ ع َّ َّذ
ٮك ِ ِۡف
َّ ال الۡ َّ ََّل ُ ِم ۡن ََّ ۡو ِم ٖهۤ اِنَّا لَّـن َّ ِٰر
َّ ََّ
ِِِ ي
ٍِ ۡ َِّضل ٰ ٍل ُمب

ِۡ ال يٰقَّ ۡو ِم لَّـيۡ َّس ِّبۡ َّضلٰل َّ ٌة َّولـ ٰ ِك
ِ
َّ ََّ

ভ্রান্ত নই; সকন্তু আসম error in me, but I am
a messenger from the
সবশ্বপ্রসিপালমকর রিূল।
ছিামামদরমক
প্রসিপালমকর
পয়গাম
ছপৌাঁিাই এবং ছিামামদরমক
িদুপমদর্
ছদই।
আসম
আল্লাহর
পক্ষ
ছথমক
এমনিব
সবেয়
জাসন,
ছযগুমলা ছিামরা জান না।

62.

ছিামরা
সক
আশ্চযণ মবাধ্
করি
ছয,
ছিামামদর কামি ছিামামদর
প্রসিপালমকর পক্ষ ছথমক
ছিামামদর মধ্য ছথমকই
একজমনর বািসনক উপমদর্
এমিমি
যামি
ছি
ছিামামদরমক ভীসি প্রদর্ণ ন
কমর, ছযন ছিামরা িংযি
হও এবং ছযন ছিামরা
অনুগহ
ৃ ীি হও।

63.

Lord of the worlds.”
62. “I convey unto
you the messages of
my Lord and give
sincere advice to you.
And I know from
Allah that which you
do not know.”
63.
“Or do you
wonder that there has
come
to
you
a
reminder from your
Lord through a man
from amongst you, that
he may warn you, and
that you may fear
(Allah), and that you
may receive mercy.”

ِِِ ي
َِّ ۡ َّر ُس ۡو ٌل ِم ۡن َّر ِب الۡعٰل َّ ِم
اُبَّلِغُ ُك ۡم ِر ٰسل ٰ ِ ۡ َّر ِّبۡ َّواَّن ۡ َّص ُح
ِ لـ َّ ُكم وا َّعۡلَّم ِم َّن ه
اّٰلل َّما ََّل
ُ َّ ۡ
ِِِ تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ا ََّّوعَّ ِجبۡتُ ۡم ا َّۡن َّجٓاءَّ ُك ۡم ِذك ٌۡر ِم ۡن
َّربِ ُك ۡم ع َّ َٰل َّر ُج ٍل ِمنۡ ُك ۡم
لِيُنۡ ِذ َّر ُك ۡم َّولِتَّـتَّ ُق ۡوا َّولَّعَّل َّ ُك ۡم
ن
َِّ ۡح ۡو
ُ َّ ُت ۡر

Then they
64. অিঃপর িারা িামক 64.
ِ فَّ َّك َّذ ُب ۡو ُه فَّا َّ ََّۡيۡن ٰ ُه َّوال َّ ِذي ۡ َّن َّمعَّ ٗه
ِف
denied
him,
so
We
সমথযা প্রসিপন্ন করল।
আসম
িামক
এবং saved him and those
ِ ۡ ال ۡ ُفل
ك َّوا َّ ۡغ َّرَۡنَّا ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّذ ُب ۡوا
with
him
in
the
ship,
ছনৌকাসস্থি
ছলাকমদরমক
উদ্ধার করলাম এবং যারা and We drowned those ي
َِّ ۡ بِا ٰيٰتِنَّا اِ َِّنُ ۡم كَّان ُ ۡوا ََّ ۡوما عَّ ِم
who
denied
Our
সমথযামরাপ
করি,
revelations.
Indeed,
িামদরমক ডু সবময় সদলাম।
ِِِ
they were a blind
সনশ্চয় িারা সিল অন্ধ।
people.
65. আদ িম্প্রদাময়র কামি 65. And unto Aaad واِٰل عا ٍد ا َّخاهم هودا َال يقَّو ِم
َّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َّ ٰ َّ
ٰ
َّ
(We
sent)
their
ۡ
ছপ্ররণ কমরসি িামদর ভাই
brother, Houd. He
ِ اعبدوا اّٰلل ما لـ َّ ُكم
ِ
ٍ
হুদমক। ছি বললঃ ছহ
م
ه
َؕ
ۡ
غ
ه
ل
ا
ن
َّ
ٰ
ٗ
ۡ ۡ َّ َّ ۡ ُ ُ ۡ ه
said: “O my people, ُ ۡ

আমার িম্প্রদায়, ছিামরা
আল্লাহর এবাদি কর।
সিসন বযসিি ছিামামদর
ছকান উপািয ছনই।

worship Allah. You do
not have any god other
than Him. Will you
then not fear (Allah).”

িারা স্প্রদাময়র
িদণ ররা
বললঃ
আমরা
ছিামামক সনমবণ াধ্ ছদখমি
পাসচ্ছ
এবং
আমরা
ছিামামক সমথযাবাদী মমন
কসর।

66. The chieftains of
those who disbelieved
among his people said:
“Indeed, we see you
in foolishness,
and
indeed, we think you
of the liars.”
67.
He said: “O
my people, there is no
foolishness in me, but
I am a messenger
from the Lord of the
worlds.”

66.

67. ছি বললঃ ছহ আমার
িম্প্রদায়, আসম ছমামটই
সনমবণ াধ্ নই, বরং আসম সবশ্ব
প্রসিপালমকর
ছপ্রসরি
পয়গম্বর।

68.

ছিামামদর
ছক
প্রসিপালমকর
পয়গাম
ছপৌাঁিাই
এবং
আসম
ছিামামদর
সহিাকাঙ্ক্ষী
সবশ্বস্ত।

68. “I convey unto you
the messages of my
Lord, and I am for you
a trustworthy adviser.”

ছিামরা
সক
আশ্চযণ যমবাধ্ করি ছয,
ছিামামদর কামি ছিামামদর
পালনকিণার পক্ষ ছথমক
ছিামামদর মধ্য ছথমকই
একজমনর বািসনক উপমদর্
এমিমি
যামি
ছি
ছিামামদরমক ভীসি প্রদর্ণ ন
কমর। ছিামরা স্মরণ কর,
যখন আল্লাহ ছিামামদরমক
কওমম নূমহর পর িদণ ার

69.
“Or do you
wonder that
there
has
come to you a
reminder from your
Lord through a man
from amongst you,
that he may warn
you. And remember
when He made you
successors after the
people of Noah, and
increased
you
in

69.

ِِِ اَّفَّ ََّل تَّتَّ ُق ۡو َِّن
ۤال الۡ َّ ََّل ُال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ِم ۡن ََّ ۡو ِم ٖه
َّ ََّ
اه ٍة َّواِنَّا
َّ اِنَّا لَّـن َّ ٰر
َّ ٮك ِِف ۡ َّس َّف
ِِِ ي
َِّ ۡ ِك ِم َّن الـۡكٰ ِذب
ِ َّ ل
َّ ُ ـن َّ ُظن
اه ٌة
َّ ال يٰقَّ ۡو ِم لَّـيۡ َّس ِّبۡ َّس َّف
َّ ََّ
ِۡ َّولـ ٰ ِك
ِ َّر ُس ۡو ٌل ِم ۡن َّر ِب
ِِِي
َِّ ۡ الۡعٰل َّ ِم
اُبَّلِغُ ُك ۡم ِر ٰسل ٰ ِ ۡ َّر ِّبۡ َّوا َّنَّا لـ َّ ُك ۡم
ي
ٌِ ۡ نَّا ِص ٌح ا َّ ِم

ا ََّّوعَّ ِجبۡ ِتُ ۡم ا َّۡن َّجٓاءَّ ُك ۡم ِذك ٌۡر ِم ۡن
َّربِ ُك ۡم ع َّ َٰل َّر ُج ٍل ِمنۡ ُك ۡم
م َّوا ۡذ ُك ُر ۡوۤا اِ ۡذ َّجعَّل َّ ُك ۡم
ِۡ لِيُنۡ ِذ َّر ُك
ُخل َّ َّفٓاءَّ ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ََّ ۡو ِم ن ُ ۡو ٍح
ِؕ َّوزَّادَّ ُك ۡم ِِف ا ۡۡلـ َّل ِۡق ب َّ ۡص َّطة
ِ فَّا ۡذ ُكروۤا ا ٰ ََّۤلء ه
اّٰلل لَّعَّل َّ ُك ۡم
َّ
ُۡ

কমরমিন এবং ছিামামদর
ছদমহর
সবস্তৃসি
ছবর্ী
কমরমিন। ছিামরা আল্লাহর
ছনয়ামিিমূহ স্মরণ করযামি ছিামামদর মঙ্গল হয়।

stature among the
creation. So remember
the bounties of Allah,
that you may be
successful.”

ِِِ ُت ۡفلِ ُح ۡو َِّن

70. িারা বললঃ িু সম সক 70. They said: “Have
আমামদর কামি এজমনয you come to us that we
এমিি ছয আমরা এক should worship Allah
আল্লাহর এবাদি কসর এবং alone and forsake that
আমামদর বাপ-দাদা যামদর which our fathers used
to worship. Then bring
পূজা করি, িামদরমক
upon
us
that
ছিমড ছদই? অিএব সনময়
wherewith you have
আি
আমামদর
কামি
threatened us if you
যাদ্দ্বারা আমামদরমক ভয় are of the truthful.”

ِ
اّٰللَّ َّو ۡح َّد ٗه
ََّالـُ ۡوۤا ا َّ ِجئۡتَّنَّا لن َّ ۡعب ُ َّد ه
ٓاؤنَّا فَّاۡتِنَّا
ُ َّ ان ي َّ ۡعب ُ ُد ا ِٰب
َّ َّ َّون َّ َّذ َّر َّما ك
ِ
 ۡ ِم َّن
َّ ِۡبَّا تَّعِ ُدنَّا ۤ اِ ۡن ُكن
ِِِي
َِّ ۡ َِالص ِد
ه

71. ছি বললঃ অবধ্াসরি 71. He said: “Surely
হময় ছগমি ছিামামদর উপর defilement and wrath
ছিামামদর
প্রসিপালমকর from your Lord have
পক্ষ ছথমক র্াসস্ত ও ছক্রাধ্। befallen upon you. Do
আমার িামথ ঐিব নাম you dispute with me
about names which
িম্পমকণ ছকন িকণ করি,
you have named, you
ছযগুমলা
ছিামরা
ও
and
your
fathers,
ছিামামদর
বাপ-দাদারা
Allah has not sent
ছরমখমি। আল্লাহ এমদর down for which any
ছকান
মন্দ
অবিীণ authority. Then await,
কমরনসন। অিএব অমপক্ষা I am indeed with you
কর। আসমও ছিামামদর among
those
who
wait.”
িামথ অমপক্ষা করসি।
72. অনন্তর আসম িামক ও 72. So We saved him
িার
িঙ্গীমদরমক
স্বীয় and those with him by
অনুগ্রমহ রক্ষা করলাম এবং a mercy from Us, and
যারা আমার আয়ািিমূমহ We cut the roots of

ال ََّ ۡد َّوََّ َّع عَّلَّي ۡ ُك ۡم ِم ۡن َّربِ ُك ۡم
َّ ََّ
ِ ِ ر ِۡج ٌس َّو َّغ َّض
ۤ ۡ ِ ِِف
ٌ
ۡ ِ َّ ب ا َََُّّادل ُ ۡون
ٍ ا ََّۡس
َسيۡتُ ُم ۡو َّها ۤ اَّنۡـتُ ۡم
َّ َّ ٓاء
َّ
ن
اّٰلل بِهَّا ِم ۡن
ُ َّ َّواٰب
ُ ٓاؤ ُك ۡم َّما َّ َّز َّل ه
ُسل ۡ ٰطنٍِ فَّانتت َّ ِظ ُر ۡوۤا اِ ِن ۡ َّمعَّ ُك ۡم ِم َّن
ِِِ ن
َِّ ۡالۡ ُنۡت َّ ِظرِي

ছদখাচ্ছ,
যসদ
িিযবাদী হও।

িু সম

ۡح ٍة ِمنَّا َّو
َّ ۡ فَّا َّ ََّۡيۡن ٰ ُه َّوال َّ ِذي ۡ َّن َّمعَّ ٗه بِ َّر
ََّ َّط ۡعنَّا دَّابِ َّر ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِ ِن َّا

সমথযামরাপ করি িামদর those who denied Our
মূল ছকমট সদলাম। িারা revelations, and they
were not believers.
মানযকারী সিল না।

73.

িামুদ িম্প্রদাময়র
কামি ছপ্ররণ কমরসি িামদর
ভাই িামলহমক। ছি বললঃ
ছহ
আমার
িম্প্রদায়,
ছিামরা আল্লাহর এবাদি
কর।
সিসন
বযসিি
ছিামামদর ছকান উপািয
ছনই। ছিামামদর কামি
ছিামামদর
প্রসিপালমকর
পক্ষ ছথমক একটি প্রমাণ
এমি ছগমি। এটি আল্লাহর
উষ্টী
ছিামামদর
জমনয
প্রমাণ। অিএব এমক ছিমড
দাও, আল্লাহর ভুসমমি িমড
ছবডামব। এমক অিৎভামব
স্পর্ণ করমব না। অনযথায়
ছিামামদরমক যন্ত্রনাদায়ক
র্াসস্ত পাকডাও করমব।

73. And to (the tribe
of) Thamud (We sent)
their brother Salih. He
said: “O my people,
worship Allah. You do
not have any god other
than Him. Indeed there
has come to you a clear
sign from your Lord.
This is the she camel
of Allah unto you as
a sign. So leave her
to graze in Allah’s
earth, and do not touch
her with harm lest
there seize you a
painful punishment.”

ছিামরা স্মরণ কর,
যখন ছিামামদরমক আদ
জাসির
পমর
িদণ ার
কমরমিন;
ছিামামদরমক
পৃসথবীমি
ঠিকানা
সদময়মিন। ছিামরা নরম
মাটিমি অট্টাসলকা সনমণ ান
কর এবং পবণ ি গাি খনন
কমর প্রমকাষ্ঠ সনমণ াণ কর।
অিএব আল্লাহর অনুগ্রহ
স্মরণ কর এবং পৃসথবীমি
অনথণ িৃসষ্ট কমরা না।

74.
“And remember
when He made you
successors after Aad
and
gave
you
habitations in
the
earth. You take for
yourselves
palaces
from its plains, and
carve out homes in
the mountains.
So
remember the bounties
of Allah, and do not go
about in the land
making corruption.”

74.

ِِِ ي
َِّ ۡ َّو َّما كَّان ُ ۡوا ُم ۡؤ ِم ِن
ال
َّ ََّ َّواِ ٰٰل َثَّ ُ ۡودَّ ا ََّّخ ُاه ۡم ٰصلِحا
اّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ۡ يٰقَّ ۡو ِم
اعب ُ ُد ۡوا ه
ۡ ِٗه ََّ ۡد َّجٓاءَّ ۡت ُك ۡم ب َّ ِين َّ ٌة ِم ۡن
ُۡ َّ اِل ٰ ٍه غ
ِ م هٰ ِذ ٖه نَّاََّ ُة ه
ِاّٰلل لـ َّ ُك ۡم اٰيَّة
ِۡ َّربِ ُك
ِ فَّ َّذرو َّها تَّاۡكُ ۡل ِِف ۤا َّر ِض ه
اّٰلل َّو ََّل
ُۡ
ۡ ۡ
ََّت َّ ُس ۡو َّها ِبِ ُس ۡو ى ٍء فَّيَّا ۡ ُخ َّذ ُك ۡم
ِِِم
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ٌ ع َّ َّذ

َّوا ۡذ ُك ُر ۡوۤا اِ ۡذ َّجعَّل َّ ُك ۡم ُخل َّ َّفٓاءَّ ِم ۡ ۢۡن
ب َّ ۡع ِد عَّا ٍد َّوب َّ َّوا َّ ُك ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض
تَّـتَّ ِخ ُذ ۡو َّن ِم ۡن ُس ُه ۡو َِلَّا َُ ُص ۡورا
ِ
ال بُيُ ۡوتا ِفَّا ۡذ ُك ُر ۡوۤا
َّ َّ َّوتَّـنۡحتُ ۡو َّن ا ۡۡلِب
ِ ا ٰ ََّۤلء ه
اّٰلل َّو ََّل تَّ ۡعث َّ ۡوا ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض
َّ
ِِِ ن
َِّ ۡ ُم ۡف ِس ِدي

িার িম্প্রদাময়র
দাসিক িদণ াররা ঈমানদার
দাসরদ্রমদরমক
সজমেি
করলঃ ছিামরা সক সবশ্বাি
কর ছয িামলহ ছক িার
পালনকিণা ছপ্ররণ কমরমিন;
িারা বলল আমরা ছিা
িার আনীি সবেময়র প্রসি
সবশ্বািী।

75.

দাসিকরা বললঃ
ছিামরা ছয সবেময় সবশ্বাি
স্থাপন কমরি, আমরা িামি
অস্বীকৃি।

76.

77. অিঃপর িারা উষ্ট্রীমক
হিযা করল এবং স্বীয়
প্রসিপালমকর
আমদর্
অমানয করল। িারা বললঃ
ছহ িামলহ, সনময় এি যদ্দ্বারা
আমামদরমক ভয় ছদখামি,
যসদ িু সম রিূল হময় থাক।

অিঃপর পাকডাও
করল িামদরমক ভূসমকম্প।
ফমল িকাল ছবলায় সনজ
সনজ গৃমহ উপুড হময় পমড
রইল।

78.

75. The chieftains of
those who
were
arrogant among his
people said to those
who
had
been
oppressed, those who
believed among them:
“Do you know that
Salih is sent forth
from his Lord.” They
said: “Surely we, in
that which he has been
sent with, believe.”
76. Those who were
arrogant said: “Indeed
we, in that which you
have believed, are
disbelievers.”
77. So they hamstrung
the she camel, and they
were insolent toward
the command of their
Lord. And they said:
“O Salih, bring upon
us that which you
threaten us, if you are
of those sent (from
Allah).”
78.
Then
the
earthquake
seized
them, so they lay
prostrate (dead) in
their dwelling places.

Then he (Salih)
িামলহ িামদর কাি 79.
ছথমক প্রস্থান করমলা এবং turned from them and
79.

ّب ۡوا ِم ۡن
َّ ََّ
َُّ ال الۡ َّ ََّل ُ ال َّ ِذي ۡ َّن ۡاست َّ ۡك
ََّ ۡو ِم ٖه لِل َّ ِذي ۡ َّن ا ۡستُ ۡض ِع ُف ۡوا ِل َّ ۡن ا ٰ َّم َّن

ِمنۡ ُه ۡم اَّتَّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن ا ََّّن ٰصلِحا
ۤ ُم ۡر َّس ٌل ِم ۡن َّربِ ِٖه ََّالـُ ۡوۤا اِنَّا ِِبَّا
ِِِ اُ ۡر ِس َّل بِ ٖه ُم ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
ّب ۡوۤا اِنَّا بِال َّ ِذ ۡ ۤى
َّ ََّ
َُّ ال ال َّ ِذي ۡ َّن ۡاست َّ ۡك
ِِِ ا ٰ َّم نۡتُ ۡم بِ ٖه ك ٰ ِف ُ ِر ۡو َِّن
فَّعَّقَّ ُروا النَّاََّةَّ َّوعَّت َّ ۡوا عَّ ۡن ا َّ ۡم ِر
َّربِ ِه ۡم َّو ََّال ُ ۡوا ي ٰ ٰصلِ ُح ا ۡئتِنَّا ِِبَّا
 ۡ ِم َّن
َّ ۡتَّعِ ُدنَّا ۤ اِ ۡن ُكن
ِِِي
َِّ ۡ ِالۡ ُ ۡر َّسل
فَّا َّ َّخ َّذ ِۡت ُ ُم ال َّر ۡج َّف ُة فَّا َّ ۡصب َّ ُح ۡوا ِ ِۡف
ِِِ ي
َِّ ۡ دَّا ِر ِه ۡم ٰجثِ ِم
ال يٰقَّ ۡو ِم لَّقَّ ۡد
َّ ََّفَّت َّ َّو هٰل عَّنۡ ُه ۡم َّو

ۡ ُ ا َّبۡلَّغۡتُ ُك ۡم ِر َّسالَّةَّ َّر ِّبۡ َّون َّ َّص ۡح
لـ َّ ُك ۡم َّولـ ٰ ِك ۡن َّ َِل ُ َِتب ُ ۡو َّن
ِِِي
َِّ ۡ النه ِص ِح

বললঃ ছহ আমার িম্প্রদায়,
আসম ছিামামদর কামি স্বীয়
প্রসিপালমকর
পয়গাম
ছপৌসিময়সি এবং ছিামামদর
মঙ্গল কামনা কমরসি সকন্তু
ছিামরা মঙ্গলকাঙ্খীমদরমক
ভালবাি না।

said: “O my people, I
have indeed conveyed
to you the message of
my Lord, and I have
given you good advice,
but you do not like
good advisers.”

80.

এবং আসম লূিমক
ছপ্ররণ কমরসি। যখন ছি
স্বীয় িম্প্রদায়মক বললঃ
ছিামরা সক এমন অশ্লীল
কাজ করি, যা ছিামামদর
পূমবণ িারা সবমশ্বর ছকউ
কমরসন?

80. And Lot, when
he said to his people:
“Do you commit an
indecency, such as not
any
one ever did
before you among the
worlds (people).”

ছিামরা
ছিা
কামবর্িঃ পুরুেমদর কামি
গমন কর নারীমদরমক
ছিমড। বরং ছিামরা িীমা
অসিক্রম কমরি।

81. “Indeed, you come
unto men with lust
instead of women.
Nay but, you are a
people who exceed all
bounds.”
82.
And his people
had no answer except
that they said: “Drive
them out of your
town. They are indeed
a people who keep
(pretend) to be pure.”
83. So We saved him
and his household,
except his wife, she was
of those who remained
behind.

اب ََّ ۡو ِم ٖهۤ اِ ََّل ۤ ا َّۡن
َّ َّ َّو َّما ك
َّ ان َّج َّو
ِۡ ََّالـُ ۡوۤا ا َّ ۡخر ُِج ۡو ُه ۡم ِم ۡن ََّ ۡريَّتِ ُك
م
ن
َِّ اس يَّت َّ َّطهَّ ُر ۡو
ٌ َّ اِ َِّنُ ۡم اُن

84. আসম িামদর উপর 84. And We rained
প্রস্তর বৃসষ্ট বেণ ণ করলাম। down on them a rain

َّوا َّ ۡم َّط ۡرنَّا عَّلَّي ۡ ِه ۡم َّم َّطرا فَّان ت ُظ ۡر

81.

82. িাাঁর িম্প্রদায় এ িাডা
ছকান উত্তর সদল না ছয,
ছবর কমর দাও এমদরমক
র্হর ছথমক। এরা খুব িাধ্ু
থাকমি িায়।

83. অিঃপর আসম িামক

ও িাাঁর পসরবার পসরজনমক
বাাঁসিময় সদলাম, সকন্তু িার
স্ত্রী। ছি িামদর মমধ্যই রময়
ছগল, যারা রময় সগময়সিল।

ال لِقَّ ۡو ِم ٖهۤ اَّتَّا ۡ ُت ۡو َّن
َّ ََّ َّول ُ ۡوطا اِ ۡذ
ال ۡ َّفا ِح َّش َّة َّما َّسبَّقَّ ُك ۡم بِهَّا ِم ۡن
ِِِي
َِّ ۡ ا ََّّح ٍد ِم َّن الۡعٰل َّ ِم
ال َّش ۡه َّوة ِم ۡن
َّ اِن َّ ُك ۡم لَّـتَّا ۡ ُت ۡو َّن ال ِر َّج
ِ د ۡو ِن
ٓاء ب َّ ۡل اَّنۡـتُ ۡم ََّ ۡو ٌم
ِِ الن َّس
ُ
ِِِ ُم ۡس ِر ُف ِۡو َِّن

ۡ ۡ َّ فَّا َّ ََّۡيۡن ٰ ُه َّوا َّ ۡهل َّ ٗۤه اِ ََّل ا ۡم َّراَّتَّ ِٗه كَّان
ِ ِ ٰ ِم َّن الۡغ
ِِِن
َِّ ّۡبي

অিএব,
ছগানাহগারমদর
ছকমন হময়মি।

ছদখ (of stones). Then see
was
the
পসরণসি how

আসম মাদইয়ামনর
প্রসি
িামদর
ভাই
ছর্ায়াময়বমক
ছপ্ররণ
কমরসি। ছি বললঃ ছহ
আমার িম্প্রদায়! ছিামরা
আল্লাহর এবাদি কর।
সিসন বযিীি ছিামামদর
ছকান
উপািয
ছনই।
ছিামামদর কামি ছিামামদর
প্রসিপালমকর পক্ষ ছথমক
প্রমাণ এমি ছগমি। অিএব
ছিামরা মাপ ও ওজন পূনণ
কর এবং মানুেমক িামদর
দ্রবযসদ কম সদময়া না এবং
ভুপৃমষ্টর িংস্কার িাধ্ন
করার পর িামি অনথণ িৃসষ্ট
কমরা
না।
এই
হল
ছিামামদর
জমনয
কলযাণকর, যসদ ছিামরা
সবশ্বািী হও।

85.

consequence of the
criminals.
85.
And to Midian
(We sent) their brother
Shuaib. He said: “O
my people, worship
Allah. You do not have
any god other than
Him. Indeed, there has
come to
you
a
clear sign from your
Lord.
So give full
measure and weight,
and do not deprive
people in their goods.
And do not cause
corruption in the earth
after its reformation.
That will be better
for you, if you are
believers.”

“And do not
86. ছিামরা পমথ ামট এ 86.
on every path,
কারমণ বমি ছথমকা না ছয, sit
and
আল্লাহ
সবশ্বািীমদরমক threatening,
হুমসক সদমব, আল্লাহর পমথ hindering from the
বাধ্া িৃসষ্ট করমব এবং way of Allah those
who believe in Him.
িামি বক্রিা অনুিন্ধান
And seeking to make it
করমব। স্মরণ কর, যখন
deviant. And remember
ছিামরা িংখযায় অল্প সিমল
when you were few,
অিঃপর
আল্লাহ then He multiplied

ِِِي
َِّ ۡ ان عٰقِب َّ ُة الۡ ُ ۡج ِر ِم
َّ َّ كَّي ۡ َّف ك
ال
َّ ََّ َّواِ ٰٰل َّم ۡدي َّ َّن ا ََّّخ ُاه ۡم ُشعَّيۡبا
اّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ۡ يٰقَّ ۡو ِم
اعب ُ ُدوا ه
ۡ ِٗه ََّ ۡد َّجٓاءَّتۡ ُك ۡم ب َّ ِين َّ ٌة ِم ۡن
ُۡ َّ اِل ٰ ٍه غ
ِ
ان
ِۡ َّربِ ُك
َّ م فَّا َّ ۡو ُفوا ال ۡ َّكي ۡ َّل َّوالۡ ي ۡ َّز

اس ا َّ ۡشيَّٓاءَّ ُه ۡم َّو ََّل
َّ ََّّو ََّل تَّب ۡ َّخ ُسوا الن
اَل َّ ۡر ِض ب َّ ۡع َّد
ِ ۡ ُت ۡف ِس ُد ۡوا ِِف

اِ ۡص ََّل ِحهَّا ذٰل ِ ُك ۡم َّخ ٌۡۡ لـَّ ُك ۡم اِ ۡن
ِِِ ي
َِّ ۡ ُك نۡتُ ۡم ُم ۡؤ ِم ِن

ٍ و ََّل تَّ ۡقع ُد ۡوا بِ ُك ِل ِص َّر
اط
َّ
ُ
ُت ۡوعِ ُد ۡو َّن َّوتَّ ُص ُد ۡو َّن عَّ ۡن َّس ِبي ۡ ِل
ِه
اّٰلل َّم ۡن ا ٰ َّم َّن بِ ٖه َّوتَّبۡغُ ۡو َِِّن َّا ِع َّوجا
َّوا ۡذ ُك ُر ۡوۤا اِ ۡذ ُك نۡتُ ۡم ََّلِيَۡل
ان
ِۡ فَّ َّكثَّ َّر ُك
َّ َّ م َّوان ت ُظ ُر ِۡوا َّكي ۡ َّف ك

ছিামামদরমক
অসধ্ক
কমরমিন এবং লক্ষয কর
সকরূপ অশুভ পসরণসি
হময়মি অনথণ কারীমদর।

you. And see how
was the consequence
of those who did
corruption.”

87.

আর যসদ ছিামামদর
একদল ঐ সবেময়র প্রসি
সবশ্বাি স্থাপন কমর যা সনময়
আসম ছপ্রসরি হময়সি এবং
একদল সবশ্বাি স্থাপন কমর
যা সনময় আসম ছপ্রসরি
হময়সি এবং একদল সবশ্বাি
স্থাপন না কমর, িমব িবর
কর ছয পযণ ন্ত আল্লাহ
আমামদর মমধ্য মীমাংিা
না কমর ছদন। সিসনই ছশ্রষ্ট
মীমাংিাকারী।

87. “And if there
is a party of you who
has believed in that I
have been sent with,
and a party that has
not
believed, so be
patient until Allah
judges between us.
And He is the best
of judges.”

িার িম্প্রদাময়র
দাসিক িদণ াররা বললঃ ছহ
ছর্ায়াময়ব, আমরা অবর্যই
ছিামামক এবং ছিামার
িামথ
সবশ্বাি
স্থাপনকারীমদরমক
র্হর
ছথমক ছবর কমর ছদব অথবা
ছিামরা আমামদর ধ্মমণ
প্রিযাবিণন
করমব।
ছর্ায়াময়ব বললঃ আমরা
অপিন্দ করমলও সক?

88.
The chieftains of
those
who
were
arrogant among his
people said: “We shall
certainly drive you out,
O Shuaib, and those
who believe with you
from our township,
or else you
shall
return to our religion.”
He said: “Even if we
were unwilling.”
89. “Indeed, we should
have invented against
Allah a lie if we
returned
to
your
religion after when
Allah has rescued us

88.

89. আমরা আল্লাহর প্রসি
সমথযা অপবাদকারী হময়
যাব যসদ আমরা ছিামামদর
ধ্মমণ প্রিযাবিণন কসর, অথি
সিসন আমামদরমক এ ছথমক

ن
َِّ ۡ عَّاَِب ُة الۡ ۡف ِس ِدي

ُ َّ

ِ
ان َّط ِٓاٮ َّف ٌة ِمنۡ ُك ۡم ا ٰ َّمنُ ۡوا
َّ َّ َّوا ۡن ك
بِال َّ ِذ ۡ ۤى اُ ۡر ِسل ۡ ُ ۡ بِ ٖه َّو َّط ِٓاٮ َّف ٌة ل َّ ۡم
ِ ي ۡؤ
ِ اص
ن
م
َِّ ّب ۡوا َّح هت ََّيۡ ُك
م
ف
ا
و
َّ
ُ
ُ ۡ ۡ ُ
ه
اّٰلل
ُه
ُۡۡ بَّي ۡنَّنَّا َّو ُ َِّو َّخ
ِ ي
َِّ ۡ ا ۡۡل ٰ ِك ِم
َّ ِ ي
ّب ۡوا ِم ۡن
َّ ََّ
ُ َّ ال الۡ َّ ََّل ُ الذ ۡ َّن ۡاست َّ ۡك
ك ي ٰ ُشعَّي ۡ ُب
َّ َََّّ ۡو ِم ٖه لَّـنُ ۡخ ِر َّجن
ك ِم ۡن ََّ ۡريَّتِنَّا ۤا َّۡو
َّ ََّّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّمع
ال ا ََّّول َّ ۡو ُكنَّا
َّ ََّ لَّـت َّ ُع ۡو ُد َّن ِِف ۡ ِملَّتِنَّا
ِِِ ي
َِّ ۡ ك ٰ ِر ِه
ِ ََّ ِد ا ۡف ََّتيۡنَّا ع َّ ََّل ه
اّٰلل َّك ِذبا اِ ۡن عُ ۡدنَّا
َّ
اّٰلل ِمنۡهَّا
ِِف ۡ ِملَّتِ ُك ۡم ب َّ ۡع َّد اِ ۡذ ََّهٮنَّا ُه
ۤ َّو َّما ي َّ ُك ۡو ُن لَّـنَّا ۤ ا َّۡن ن َّ ُع ۡودَّ فِيۡهَّا ۤ اِ ََّل

মুসক্ত সদময়মিন। আমামদর
কাজ
নয়
এ
ধ্মমণ
প্রিযাবিণন করা, সকন্তু
আমামদর
প্রসি
পালক
আল্লাহ যসদ িান। আমামদর
প্রসিপালক প্রমিযক বস্তুমক
স্বীয় োন িারা ছবষ্টন কমর
আমিন। আল্লাহর প্রসিই
আমরা ভরিা কমরসি। ছহ
আমামদর
প্রসিপালক
আমামদর
ও
আমামদর
িম্প্রদাময়র মমধ্য ফয়িালা
কমর সিল যথাথণ ফয়িালা।
আপসনই ছশ্রষ্টিম ফিলা
ফয়িালাকারী।

from it. And it is not
for us that we return
to
it, except that
Allah,
our
Lord,
should so will. Our
Lord comprehends all
things in knowledge.
Upon Allah do we put
our trust. Our Lord,
judge between us and
our people in truth.
And You are the best
of those who give
judgment.”

িার িম্প্রদাময়র
কামফর িদণ াররা বললঃ
যসদ ছিামরা ছর্ায়াময়মবর
অনুিরণ
কর,
িমব
সনসশ্চিই ক্ষসিগ্রস্ত হমব।

90. And the chieftains
of those who disbelieved
among his people said:
“If you follow Shuaib,
indeed you shall then
be the losers.”

90.

91. অনন্তর পাকডাও করল 91. Then the earthquake
িামদরমক ভূসমকম্প। ফমল seized them, so they lay
িারা িকাল ছবলায় গৃহ prostrate (dead) in
মমধ্য উপুড হময় পমড their dwelling places.
রইল।
ছর্ায়াময়মবর প্রসি
সমথযামরাপকারীরা
ছযন
ছকান
সদন
ছিখামন
বিবািই কমরসন। যারা
ছর্ায়াময়মবর
প্রসি
সমথযামরাপ
কমরসিল,
িারাই ক্ষসিগ্রস্থ হল।

92.

92.
Those who
denied Shuaib became
as if they had never
dwelt therein. Those
who denied Shuaib, it
was they who were the
losers.

اّٰلل َّربُنَّا َّو ِس َّع َّربُنَّا كُ َّل
ُ ا َّۡن ي َّ َّشٓاءَّ ه
ِ َش ٍء عِلۡما ع َّ ََّل ه
اّٰلل تَّ َِّوكَّلۡنَّا َّربَّنَّا
ۡ َّ
ي ََّ ۡو ِمنَّا بِا ۡۡلـ َّ ِق
َّ ۡ َّ افۡت َّ ۡح بَّي ۡنَّنَّا َّوب
ِِِي
َِّ ۡ ۡ الۡفٰتِ ِح
َّ ۡ َّواَّن
ُ ۡ  ۡ َّخ

ال الۡ َّ ََّل ُ ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ِم ۡن
َّ َََّّو
ََّ ۡو ِم ٖه لَّٮِ ِن اتَّب َّ ۡعتُ ۡم ُشعَّيۡبا اِن َّ ُك ۡم اِذا
َِِِّۡل ٰ ِس ُر ۡو َِّن

ِ
ۡ فَّا َّ َّخ َّذ ِۡت ُ ُم ال َّر ۡج َّف ُة فَّا َّ ۡصب َّ ُح ۡوا ِف
ِِِِؕ ي
َِّ ۡ دَّا ِر ِه ۡم ٰجثِ ِم
ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّذ ُب ۡوا ُشعَّيۡبا كَّا َّ ۡن ل َّ ۡم
يَّغۡن َّ ۡوا فِيۡهَّا ِؕ اَّل َّ ِذي ۡ َّن َّك َّذ ُب ۡوا ُشعَّيۡبا
ِِِ ن
َِّ ۡ كَّان ُ ۡوا ُه ُم ا ۡۡل ٰ ِسرِي

অনন্তর ছি িামদর
কাি ছথমক প্রস্থান করল
এবং বললঃ ছহ আমার
িম্প্রদায়,
আসম
ছিামামদরমক প্রসিপালমকর
পয়গাম ছপৌমি সদময়সি এবং
ছিামামদর সহি কামনা
কমরসি।
এখন
আসম
কামফরমদর জমনয ছকন দুঃখ
করব।

93.

আর আসম ছকান
জনপমদ
ছকান
নবী
পাঠাইসন,
িমব
(এমিাবস্থায়) ছয পাকডাও
কমরসি
ছি
জনপমদর
অসধ্বািীসদগমক কষ্ট ও
কমঠারিার মমধ্য, যামি
িারা সর্সথল হময় পমড।

94.

অিঃপর অকলযামণর
স্থমল িা কলযামণ বদমল
সদময়মি। এমনসক িারা
অমনক ছবমড সগময়সি এবং
বলমি
শুরু
কমরমি,
আমামদর
বাপ-দাদামদর
উপরও
এমন
আনন্দছবদনা এমিমি। অিঃপর
আসম িামদরমক পাকডাও
কমরসি
এমন
আকসস্মকভামব ছয িারা
ছটরও পায়সন।

95.

93. Then he (Shuaib)
turned away from them
and said: “O my
people, indeed I have
conveyed to you the
message of my Lord,
and I have given you
good advice. Then how
could I grieve for a
people
who
disbelieved.”
94. And We did not
send unto a township
any prophet, except
that We seized its
people with tribulation
and adversity, that
they
may
humble
themselves.
95. Then We changed
in place of the evil
plight, the good, until
they grew affluent and
they said: “Indeed, our
fathers were touched
by
suffering
and
affluence.” Then We
seized them suddenly
while they did not
perceive.

96. আর যসদ ছি জনপমদর 96. And if only the
অসধ্বািীরা ঈমান আনি people of the townships

ال يٰقَّ ۡو ِم لَّقَّ ۡد
َّ ََّفَّت َّ َّو هٰل عَّنۡ ُه ۡم َّو
ۡ ُ ا َّبۡلَّغۡتُ ُك ۡم ِر ٰسل ٰ ِ ۡ َّر ِّبۡ َّون َّ َّص ۡح

م فَّ َّكي ۡ َّف ا ٰ ََّٰ ع َّ َٰل ََّ ۡو ٍم
ِۡ لـ َّ ُك
ِِِن
َِّ ۡ ك ٰ ِفرِي
ۤ ب اِ ََّل
ٍ ِ َّ َّو َّما ۤ ا َّۡر َّسلۡنَّا ِ ِِف ۡ ََّ ۡري َّ ٍة ِم ۡن ن
ِ ٓاء وا َّلض َّر
ِ ا ََّّخ ۡذنَّا ۤ ا َّ ۡهلَّهَّا بِالۡباۡس
ٓاء
َّ َّ َّ
ِِِلَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ َّض َّر ُع ۡو َِّن
َّالس ِيئ َّ ِة ا ۡۡل َّ َّسنَّة
َّ ان
َّ ََُّ َّم بَّدَّلۡـنَّا َّمك
َّح هت عَّ َّف توا َّوََّال ُ ۡوا ََّ ۡد مَّ َّس اٰبَّٓاءَّنَّا

ٓاء فَّا َّ َّخ ۡذ ِٰنُ ۡم
َّ ٓاء َّوا
ُ لس َّر
ُ ا َّلض َّر
ِِِبَّغۡتَّة َّو ُه ۡم ََّل ي َّ ۡش ُع ُر ۡو َِّن

َّول َّ ۡو ا ََّّن ا َّ ۡه َّل ال ۡ ُق ٰىرى ا ٰ َّمنُ ۡوا َّواتَّقَّ ۡوا

এবং পরমহযগারী অবলম্বন
করি, িমব আসম িামদর
প্রসি আিমানী ও পাসথণ ব
ছনয়ামি িমূহ উম্মুক্ত কমর
সদিাম। সকন্তু িারা সমথযা
প্রসিপন্ন কমরমি। িুিরাং
আসম িামদরমক পাকডাও
কমরসি িামদর কৃিকমমণ র
বদলামি।
এখনও সক এই
জনপমদর অসধ্বািীরা এ
বযাপামর
সনসশ্চন্ত
ছয,
আমার আযাব িামদর
উপর রামির ছবলায় এমি
পডমব অথি িখন িারা
থাকমব ুমম অমিিন।

97.

had
believed
and
feared
(Allah).
Certainly, We would
have opened for them
blessings from the
heaven and the earth.
But they denied (the
messengers). So We
seized them for what
they used to earn.
97.
Then, did the
people of the townships
feel
secure
from
coming to them of Our
punishment by night
while they were asleep.

98.

আর এই জনপমদর
অসধ্বািীরা সক সনসশ্চন্ত
হময় পমডমি ছয, িামদর
উপর আমার আযাব সদমনর
ছবলামি এমি পডমব অথি
িারা িখন থাকমব ছখলাধ্ুলায় মত্ত।

98. Or, did the people
of the townships feel
secure from coming
to them of Our
punishment in the
daytime while they
were at play.

িারা সক আল্লাহর
পাকডাওময়র
বযাপামর
সনসশ্চন্ত হময় ছগমি? বস্তুিঃ
আল্লাহর পাকডাও ছথমক
িারাই সনসশ্চন্ত হমি পামর,
যামদর ধ্বংি সনময় আমি।

99. Then, did they feel
secure against the plan
of Allah. So none feels
secure from the plan of
Allah, except the people
who are the losers.

99.

িামদর সনকট সক 100.
Is it not a
একথা প্রকাসর্ি হয়সন, guiding
(lesson) to
যারা উত্তারাসধ্কার লাভ those who inherit the

100.

ِلـ َّ َّفت َّ ۡحنَّا عَّلَّي ۡ ِه ۡم بَّ َّرك ٰ ٍ ۡ ِم َّن
ِ السم
ٓاء َّو ۡاَل َّ ۡر ِض َّولـ ٰ ِك ۡن َّك َّذ ُب ۡوا
َّ َّ
كَّان ُ ۡوا
ِِبَّا
فَّا َّ َّخ ۡذ ِٰنُ ۡم
ِِِي َّ ۡك ِسب ُ ۡو َِّن
اَّفَّا َّ ِم َّن ا َّ ۡه ُل الـۡ ُق ٰىرى ا َّۡن يَّاۡتِي َّ ُه ۡم
ِِِ بَّا ۡ ُسنَّا بَّيَّاتا َّو ُه ۡم نَّٓا ِٮ ُم ۡو َّ َؕن
ِا َّ َّوا َّ ِم َّن ا َّ ۡه ُل ال ۡ ُق ٰىرى ا َّۡن يَّاۡتِي َّ ُه ۡم
ِِِبَّا ۡ ُسنَّا ُضًح َّو ُه ۡم يَّلۡعَّب ُ ۡو َِّن
ِ اَّفَّا َّ ِمنُوا َّم ۡك َّر ه
اّٰلل فَّ ََّل يَّا ۡ َّم ُن َّم ۡك َّر
ۡ
ِه
ِِِاّٰلل اِ ََّل الۡقَّ ۡو ُم ا ۡۡل ٰ ِس ُر ۡو َِّن
ا ََّّول َّ ۡم يَّهۡ ِد لِل َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ِرَ ُۡو َّن

কমরমি।
ছিখানকার
ছলাকমদর ধ্বংিপ্রাপ্ত হবার
পর যসদ আসম ইচ্ছা
করিাম, , িমব িামদরমক
িামদর
পামপর
দরুন
পাকডাও কমর ছফলিাম।
বস্তুিঃ আসম ছমাহর এাঁমট
সদময়সি
িামদর
অন্তরিমূমহর উপর। কামজই
এরা শুনমি পায় না।

earth
after
its
(previous) possessors,
that if We so willed,
We could have afflicted
them for their sins.
And We seal over
their hearts so they
do not hear.

এগুমলা হল ছি িব
জনপদ যার সকিু সববরণ
আসম আপনামক অবসহি
করসি। আর সনসশ্চিই
ওমদর কামি ছপৌমিসিমলন
রিূল সনদর্ণ ন িহকামর।
অিঃপর কসস্মনকালও এরা
ঈমান আনবার সিল না,
িারপমর যা িার ইসিপূমবণ
সমথযা
বমল
প্রসিপন্ন
কমরমি। এভামবই আল্লাহ
কামফরমদর অন্তমর ছমাহর
এাঁমট ছদন।

101.
Such were the
townships, We relate
unto
you
(O
Muhammad)
some
stories of them. And
indeed, there came to
them their messengers
with clear proofs, but
they were not such as
to believe in that which
they
had
rejected
before. Thus does Allah
seal over the hearts of
the disbelievers.

101.

আর
িামদর 102. And We did not
অসধ্কাংর্ ছলাকমকই আসম find most of them
(true)
to
(their)
প্রসিো
বাস্তবায়নকারীরূমপ পাইসন; covenant. And indeed,
most of
বরং িামদর অসধ্কাংর্মক We found
them transgressors.
ছপময়সি হুকুম অমানযকারী।

102.

অিঃপর আসম 103. Then after them,
িামদর
পমর
মূিামক We sent Moses with
our signs to Pharaoh
পাঠিময়সি
সনদর্ণ নাবলী

103.

and his chiefs, but they

ض ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ا َّ ۡهلِهَّا ۤ ا َّۡن ل َّ ۡو
ِ َّ ۡاَل َّ ۡر
م َّون َّ ۡطب َّ ُع
ِۡ ٓاء ا ََّّصبۡن ٰ ُه ۡم بِ ُذن ُ ۡوبِ ِه
ُ ن َّ َّش
ع َّ َٰل َُل ُ ۡوبِ ِه ۡم فَّ ُه ۡم ََّل
ن
ِ ي َّ ۡس َّم ُعو

َّ ۡ

ك ِم ۡن
َّ ۡ ص عَّلَّي
َّ ۡ تِل
ُ ك ال ۡ ُق ٰرى ن َّ ُق
ِۡ اَّنۡۢۡب َّ ِٓاٮهَّا َّولَّقَّ ۡد َّجٓاءَّ ِۡت ُ ۡم ُر ُسل ُ ُه
م
 ۡ فَّ َّما كَّان ُ ۡوا لِيُ ۡؤ ِمنُ ۡوا ِِبَّا
ِ ِ ٰ بِالۡب َّ ِين
اّٰلل
ِ ُ ۡ كَّ َّذ ُب ۡوا ِم ۡن ََّب
َّ ِ ل كَّذٰل
ك ي َّ ۡطب َّ ُع ُه
ِِِ ن
َِّ ۡ ع َّ َٰل َُل ُ ۡو ِب الۡكٰ ِفرِي

َِّو َّما َّو َّج ۡدنَّا َِل َّ ۡكث َّ ِر ِه ۡم ِم ۡن عَّ ۡه ٍد
َّو َّج ۡدنَّا ۤ ا َّ ۡكث َّ َّر ُه ۡم
َّواِ ۡن
ِِِ ي
َِّ ۡ ِلَّف ٰ ِسق

ِ
َ
َّٰ َُ َّم بَّعَّثۡنَّا م ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ِه ۡم ُم ۡو
بِا ٰيٰتِنَّا ۤ اِ ٰٰل فِ ۡرعَّ ۡو َّن َّو َّم ََّل۟ ِئ ٖه

সদময় ছফরাউন ও িার
িভািদমদর সনকট। বস্তুিঃ
ওরা িাাঁর ছমাকামবলায়
কুফরী কমরমি। িুিরাং
ছিময় ছদখ, সক পসরণসি
হময়মি অনািারীমদর।

dealt unjustly with
them (Our signs). So
see how was the
consequence of those
who did corruption.

আর মূিা বলমলন,
ছহ ছফরাউন, আসম সবশ্বপালনকিণার পক্ষ ছথমক
আগি রিূল।

104. And Moses said:
“O Pharaoh, indeed I
am a messenger from
the Lord of the
worlds.”
105. “It is (only) right
for (me) that I do not
speak about Allah
except
the
truth.
Indeed, I have come to
you with a clear proof
from your Lord. So let
the Children of Israel
go with me.”

104.

105. আল্লাহর পক্ষ ছথমক
ছয িিয এমিমি, িার
বযসিক্রম সকিু না বলার
বযাপামর আসম িুদঢ়
ৃ । আসম
ছিামামদর
পরওয়ারমদগামরর সনদর্ণ ন
সনময় এমিসি। িুিরাং িু সম
বনী
ইিরাঈলমদরমক
আমার িামথ পাঠিময় দাও।

106. ছি বলল, যসদ িু সম 106. He (Pharaoh) said:
ছকান সনদর্ণ ন সনময় এমি “If you have come with
থাক, িাহমল িা উপসস্থি a sign, then bring it
কর যসদ িু সম িিযবাদী forth, if you should be
of the truthful.”
হময় থাক।
107. িখন সিসন সনমক্ষপ 107. So he (Moses)
করমলন সনমজর লাঠিখানা flung down his staff,
এবং
িাৎক্ষণাৎ
িা then behold, it was a
জলজযান্ত এক অজগমর serpent manifest.
রূপান্তসরি হময় ছগল।

And he drew
আর ছবর করমলন 108.
সনমজর হাি এবং িা িমঙ্গ forth his hand (from
bosom),
then
িমঙ্গ
দর্ণ কমদর
ছিামখ his
108.

ان
َّ َّ فَّ َّظل َّ ُم ۡوا بِهَّا فَّان ت ُظ ۡر كَّي ۡ َّف ك
ِِِ ن
َِّ ۡ عٰقِب َّ ُة الۡ ُ ۡف ِس ِدي
ال ُم ۡو َٰ ي ٰ ِف ۡرعَّ ۡو ُن اِ ِن ۡ َّر ُس ۡو ٌل
َّ ََّ َّو
ِِِ ي
َۙ َّ ۡ ِم ۡن َّر ِب الۡعٰل َّ ِم
ِ َّحقِي ٌق ع َّ ٰىَل ا َّۡن ََّل ۤا َّ َُو َّل ع َّ ََّل ه
اّٰلل اِ ََّل
ۡ
ۡ
ا ۡۡلـ َّ َّ ِق ََّ ۡد ِجئۡتُ ُك ۡم بِب َّ ِين َّ ٍة ِم ۡن
ِِ م
ِۤ
ۡ ِ ََّّربِ ُك ۡم فَّا َّ ۡرس ۡل َِّعَّ ب
ِ اِ ۡس ِر
ِِِ ل
َؕ َّ ۡ ٓاءي
َّ
 ۡ بِا ٰي َّ ٍة فَّا ۡ ِت
ِ َّ ۡ ۡ ِجئ
َّ ََّ
َّ ۡال اِ ۡن ُكن
ِ ي
َِّ ۡ َِالص ِد
 ۡ ِم َّن ه
َّ ۡبِهَّا ۤاِ ۡن ُكن
ان
ٌ َّ فَّاَّل ۡ ٰٰق عَّ َّص ُاه فَّاِذَّا ِِ َّ َُ ۡعب
ِِِ ِؕ ي
ٌ ۡ ُِمب
ِ ِ
ٓاء
ُ َّون َّ َّز َّع ي َّ َّد ٗه فَّاذَّا ِ َّ بَّي ۡ َّض

ধ্বধ্মব
লাগল।

উজ্জ্বল

the beholders.

ছফরাউমনর িাঙ্গ- 109. The chiefs of
পাঙ্গরা
বলমি
লাগল, Pharaoh’s people said:
সনশ্চয় ছলাকটি সবে- “Indeed, this is a
sorcerer well versed.”
যাদুকর।

109.

ছি ছিামাসদগমক
ছিামামদর ছদর্ ছথমক ছবর
কমর
সদমি
িায়।
এ
বযাপামর ছিামামদর সক
মি?

110.

110. “He intends that
he drives you out from
your land. So what do
you instruct.”

They said (to
111. িারা বলল, আপসন 111.
him
িামক ও িার ভাইমক Pharaoh): “Put
অবকার্ দান করুন এবং off (a while), and
র্হমর বন্দমর ছলাক পাঠিময় his brother, and send
the
cities
সদন ছলাকমদর িমমবি into
gatherers.”
করার জনয।
যামি
িারা 112. “Who will bring
পরাকাষ্ঠািম্পন্ন
সবে you all well versed
যাদুকরমদর এমন িমমবি sorcerers.”
কমর।

112.

বস্তুিঃ যাদুকররা
এমি ছফরাউমনর কামি
উপসস্থি হল। িারা বলল,
আমামদর জমনয সক ছকান
পাসরশ্রসমক
সনধ্ণ াসরি
আমি, যসদ আমরা জয়লাভ
কসর?

113.
And
the
sorcerers
came
to
Pharaoh. They said:
“Indeed for us is a
reward if we are the
victors.”

ছি বলল, হযাাঁ এবং
অবর্যই ছিামরা আমার
সনকটবিী
ছলাক
হময়
যামব।

114. He (Pharaoh)
said: “Yes, and surely
you shall be among
those nearest (to me).”

113.

114.

ن
َِّ ۡ لِلنه ِظرِي

ছদখামি behold, it was white for

ال الۡ َّ ََّل ُ ِم ۡن ََّ ۡو ِم فِ ۡرعَّ ۡو َّن اِ َّن
َّ ََّ
ِِِ م
َۙ ٌ ۡ هٰ َّذا ل َّ ٰس ِح ٌر عَّلِي
ِۡ ي ُ ِري ۡ ُد ا َّۡن َُيۡ ِر َّج ُك ۡم ِم ۡن ا َّۡر ِض ُك
م
ِِِ ِفَّ َّماذَّا تَّا ۡ ُم ُر ۡو َِّن
ََّال ُ ۡوۤا ا َّۡر ِج ۡه َّوا ََّّخ ُاه َّوا َّۡر ِس ۡل ِِف
ِِِ ن
َۙ َّ ۡ الۡ َّ َّدٓا ِٮ ِن ٰح ِشرِي
م
ٍِ ك بِ ُك ِل س ِح ٍر عَّلِي
َّ يَّا ۡ ُتو

ۡ

ٰ

ۡ

لس َّح َّر ُة فِ ۡرعَّ ۡو َّن ََّال ُ ۡوۤا اِ َّن
َّ َّو َّجٓاءَّ ا
لَّـنَّا ََّل َّ ۡجرا اِ ۡن ُكنَّا ََّن ۡ ُن

ي
ِ ۡ ِالۡغٰلِب

َّ

ال نَّـعَّ ۡم َّواِ ِن َّ ُك ۡم َّل ِ َّن
َّ ََّ
ِِِي
َِّ ۡ ِالۡ ُقَّ َّرب

They said: “O
115. িারা বলল, ছহ মূিা! 115.
হয় িু সম সনমক্ষপ কর অথবা Moses, either that you
throw (first) or that
আমরা সনমক্ষপ করসি।
shall we be the (first)
throwers.”
116.
সিসন বলমলন, 116. He (Moses) said:
ছিামরাই সনমক্ষপ কর। “Throw.” So when
threw,
they
যখন িারা সনমক্ষপ করল they
িখন
ছলাকমদর bewitched the eyes of
ছিাখগুমলামক বাসধ্ময় সদল, the people, and struck
terror into them, and
ভীি-িন্ত্রস্ত কমর িু লল এবং
they produced a great
মহাযাদু প্রদর্ণ ন করল।
magic.
117.
িারপর আসম 117. And We inspired
ওহীমযামগ মূিামক বললাম, to Moses (saying) that:
এবার সনমক্ষপ কর ছিামার “Throw your staff.” So
লাঠিখানা। অিএব িমঙ্গ behold, it swallowed up
they
were
িমঙ্গ িা ছি িমুদয়মক what
falsifying.
সগলমি লাগল, যা িারা
বাসনময়সিল যাদু বমল।
িুিরাং এভামব
প্রকার্ হময় ছগল িিয সবেয়
এবং ভুল প্রসিপন্ন হময় ছগল
যা সকিু িারা কমরসিল।

118.

118. So the truth was
established, and was
made vain that which
they were doing.

So they were
িুিরাং িারা 119.
ছিখামনই পরাসজি হময় defeated there and
ছগল এবং অিীব লাসিি then, and they were
returned disgraced.
হল।
119.

এবং যাদুকররা 120. And the sorcerers
fell down prostrate.
ছিজদায় পমড ছগল।

120.

121. বলল, আমরা ঈমান 121. They said: “We
আনসি
মহা
সবমশ্বর believe in the Lord of
the worlds.”
পরওয়ারমদগামরর প্রসি।

ََّال ُ ۡوا ٰ ُۡي ۡو ٰىَ اِ َّما ۤا َّۡن ُتل ۡ ِٰقَّ َِّواِ َّما ۤا َّۡن
ِِِي
َِّ ۡ ِن َّ ُك ۡو َّن ََّن ۡ ُن الۡ ُلۡق
ال اَّل ۡ ُق ۡوا فَّل َّ َّما ۤ اَّلۡقَّ ۡوا َّس َّح ُر ۡوۤا
َّ ََّ
ِ َّا َّعۡ ُي الن
اس َّو ۡاس ََّتۡ َّهب ُ ۡو ُه ۡم
َّ
ِِِ م
ٍِ ۡ ٓاء ۡو بِ ِس ۡح ٍر عَّ ِظي
ُ َّو َّج
َ ا َّۡن اَّل ِۡق
ِ اِ ٰٰل ُم ۡو ٰى
فَّاِذَّا ِِ َّ تَّلۡقَّ ُف َّما

ۤ َّوا َّۡو َّحيۡنَّا

ِاك
َّ عَّ َّص
ِِِيَّا ۡفِ ُك ۡو َِّن

فَّ َِّوََّ َّع ا ۡۡلـ َّ ُق َّوب َّ َّط َّل َّما كَّان ُ ۡوا
ِِِي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
َّوانتقَّلَّب ُ ۡوا

فَّغُلِب ُ ۡوا
ن
َِّ ۡ ٰصغِرِي

ك
َّ ِ ُهنَّال

ِِِن
َِّ ۡ لس َّح َّر ُة ٰس ِج ِدي
َّ َّو اُل ۡ ِٰقَّ ا

ِِِي
َۙ َّ ۡ ََّال ُ ۡوۤا ا ٰ َّمنَّا بِ َّر ِب الۡعٰل َّ ِم

“The Lord of
সযসন মূিা ও 122.
Moses and Aaron.”
হারুমনর পরওয়ারমদগার।
122.

ছফরাউন বলল,
ছিামরা
সক
(িাহমল)
আমার অনুমসি ছদয়ার
আমগই ঈমান আনমল! এটা
প্রিারণা, যা ছিামরা এ
নগরীমি প্রদর্ণ ন করমল।
যামি কমর এ র্হমরর
অসধ্বািীসদগমক
র্হর
ছথমক ছবর কমর সদমি পার।
িুিরাং ছিামরা র্ীঘ্রই
বুেমি পারমব।

123.

123.
Pharaoh said:
ََِّال ف
ٖ
ع
ِ
َّن
ا
ل
ب
َ
ه
ب
م
ت
ن
م
ا
ن
و
ر
ٰ
َّ
َّ
ۡ
َّ
“You have believed in ۡ
ۡ ۡ ُ َّ ُ ۡ ۡ َّ
Him before that I give
م اِ َّن هٰ َّ َّل ۡك
ِۡ اٰذَّ َّن لـ َّ ُك
you permission. Surely, ذا َّ ٌر
this is the plot that
ِ َّمكَّر َُتوه ِِف الۡ ِدين ِة ل
خ
ت
ِج
ا
و
ر
ۡ
ُ َّ ۡ َّ
ُُۡ ۡ
you have contrived in ۡ ُ
the city, that you may
َِّ ِمنۡهَّا ۤا َّ ۡهلَّهَّا فَّ َّس ۡو َّف تَّ ِۡعل َّ ُم ۡو
drive out therefrom its ن
people. But soon you
ِِِ
shall know.”

124. অবর্যই আসম ছকমট 124. “Surely, I shall
ছদব ছিামামদর হাি ও পা have your hands and
সবপরীি
সদক
ছথমক। your feet cut off on
িারপর ছিামামদর িবাইমক opposite sides. Then I
shall crucify you all.”
র্ূলীমি িসডময় মারব।
িারা
বলল, 125. They said: “We
আমামদরমক ছিা মৃিুযর পর shall surely return to
our Lord.”
সনমজমদর
পরওয়ারমদগামরর সনকট
সফমর ছযমিই হমব।

125.

বস্তুিঃ আমামদর
িামথ ছিামার র্ত্রুিা ছিা
এ কারমণই ছয, আমরা
ঈমান এমনসি আমামদর
পরওয়ারমদগামরর
সনদর্ণ নিমূমহর প্রসি যখন
িা
আমামদর
সনকট
ছপৌাঁমিমি। ছহ আমামদর
পরওয়ারমদগার আমামদর

126.

َِِِّر ِب ُم ۡو َٰ َّوهٰ ُر ۡو َِّن

126. “And you do not
take vengeance on us
except that we have
believed in the signs
of our Lord
when
they came to us. Our
Lord, shower upon us
perseverance
and
cause us to die as those
who have submitted (to

ََّلََُّ ِطعَّ َّن ا َّي ۡ ِد ِي َّ ُك ۡم َّوا َّۡر ُجل َّ ُك ۡم
ِم ۡن ِخ ََّل ٍف َُ َّم ََّلُ َّصلِبَّنَّ ُك ۡم
ِِِ ي
َِّ ۡ َِّۡجع
َّ ۡ ا
ََِِِّالـُ ۡوۤا اِنَّا ۤاِ ٰٰل َّربِنَّا ُمنۡقَّلِب ُ ۡو َِّن
ۡ ِ ٰ َّو َّما تَّـنۡ ِقِ ُم ِمنَّا ۤ اِ ََّل ۤ ا َّۡن ا ٰ َّمنَّا بِا ٰي
َّربِنَّا َّلَّا َّجٓاءَّ ۡتنَّا َّربَّنَّا ۤ اَّفۡ ِر ۡۡ عَّلَّيۡنَّا
ِِِ ي
َِّ ۡ َّص ّۡبا َّوتَّ َّوفَّنَّا ُم ۡسلِ ِم

জনয তধ্মযণ যর িার খুমল দাও You).”
এবং আমামদরমক মুিলমান
সহিামব মৃিুয দান কর।

127.

ছফরাউমনর
িম্প্রদাময়র িণ দাররা বলল,
িু সম সক এমসন ছিমড ছদমব
মূিা ও িার িম্প্রদায়মক।
ছদর্ময় তহ-তি করার জনয
এবং ছিামামক ও ছিামার
ছদব-ছদবীমক বাসিল কমর
ছদবার জনয। ছি বলল,
আসম এখসন হিযা করব
িামদর পুি িন্তানসদগমক;
আর
জীসবি
রাখব
ছমময়মদরমক।
বস্তুিঃ
আমরা িামদর উপর প্রবল।

127. And the chiefs of
Pharaoh’s
people
said: “Will you leave
Moses and his people
to cause corruption
in the land, and to
abandon you and your
gods.” He said: “We
will kill their sons, and
let live their women.
And indeed we are in
power over them.”

128.

মূিা বলমলন িার
কওমমক, িাহাযয প্রাথণ না
কর আল্লাহর সনকট এবং
তধ্যণ য ধ্ারণ কর। সনশ্চয়ই
এ পৃসথবী আল্লাহর। সিসন
সনমজর বান্দামদর মমধ্য
যামক
ইচ্ছা
এর
উত্তরাসধ্কারী বাসনময় ছদন
এবং
ছর্ে
কলযাণ
মুত্তাকীমদর জনযই সনধ্ণ াসরি
রময়মি।

128. Moses said to his
people: “Seek help in
Allah and be patient.
Indeed, the earth is
Allah’s, He gives it as a
heritage to whom He
wills of His slaves. And
the (blessed) end is for
those
who
fear
(Allah).”

িারা
বলল,
আমামদর কষ্ট সিল ছিামার
আিার পূমবণ এবং ছিামার
আিার
পমর।
সিসন
বলমলন,
ছিামামদর

129. They (Children of
Israel) said:
“We
suffered harm before
that you came to us,
and after when you
have come to us.” He

129.

ال الۡ َّ ََّل ُ ِم ۡن ََّ ۡو ِم فِ ۡرعَّ ۡو َّن اَّتَّ َّذ ُر
َّ َََّّو
ُم ۡو َٰ َّوََّ ۡو َّم ٗه لِيُ ۡف ِس ُد ۡوا ِِف
ال
ِ َّ َّ ك َّوا ٰ َِلَّت
َّ ۡاَل َّ ۡر ِض َّوي َّ َّذ َّر
َّ ََّ ك
ًح
ٖ ۡ َّ َّسنُقَّتِ ُل ا َّبۡنَّٓاءَّ ُه ۡم َّون َّ ۡست
َّواِنَّا فَّ ۡوََّ ُه ۡم
ِۡ نِ َّسٓاءَّ ُه
م
ََِِِّا ِه ُر ۡو َِّن
ِ ال مو َٰ لِقَّو ِم ِه ا ۡستَّعِيۡنُوا بِ ه
اّٰلل
ۡ
ۡ
ۡ ُ َّ ََّ
ِ اص
َۙ ِ ّب ۡوا اِ َّن ۡاَل َّ ۡر َّض ِ ه
ّٰلل
ُ ۡ َّو
ٓاء ِم ۡن ِعبَّا ِد ِٖه
ُ يُ ۡو ِر َُهَّا مَّ ۡن ي َّ َّش
ِِِي
َِّ ۡ َِّوالۡعَّاَِب َّ ُة لِل ۡ ُمتَّق

ََّالـُ ۡوۤا اُ ۡو ِذيۡنَّا ِم ۡن ََّب ۡ ِل ا َّۡن تَّ ِا ۡتِيَّنَّا
ِ
ٰٰ َّال ع
َّ ََّ َّوم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد َّما ِجئۡتَّنَّا
ك ع َّ ُد َّو ُك ۡم
َّ َِّربُ ُك ۡم ا َّۡن ي ُ ۡهل

পরওয়ারমদগার
র্ীঘ্রই
ছিামামদর র্ক্রমদর ধ্বংি
কমর
ছদমবন
এবং
ছিামামদরমক
ছদমর্
প্রসিসনসধ্ত্ব দান করমবন।
িারপর ছদখমবন, ছিামরা
ছকমন কাজ কর।

said: “It may be that
your Lord will destroy
your enemy and make
you successors on the
earth, so He may see
how you act.”

130.

িারপর আসম
পাকডাও
কমরসিছফরাউমনর অনুিারীমদরমক
দুসভণমক্ষর মাধ্যমম এবং ফল
ফিমলর
ক্ষয়-ক্ষসির
মাধ্যমম যামি কমর িারা
উপমদর্ গ্রহণ কমর।

130. And indeed, We
seized
Pharaoh’s
people with years (of
droughts)
and
shortness of
fruits,
that
they might
receive admonition.

অিঃপর যখন
শুভসদন সফমর আমি, িখন
িারা বলমি আরি কমর
ছয, এটাই আমামদর জনয
উপমযাগী।
আর
যসদ
অকলযাণ এমি উপসস্থি হয়
িমব িামি মূিার এবং িাাঁর
িঙ্গীমদর
অলক্ষণ
বমল
অসভসহি কমর। শুমন রাখ
িামদর
অলক্ষণ
ছয,
আল্লাহরই এমলমম রময়মি,
অথি এরা জামন না।

131.
So
whenever
prosperity came to
them, they said: “This
is ours.” and if a
calamity
afflicted
them, they attributed it
to evil omens of Moses
and those with him.
Behold,
their
evil
omens are only with
Allah, but most of
them do not know.

131.

132. িারা আরও বলমি 132. And they said:
লাগল, আমামদর উপর “whatever of a sign
জাদু করার জনয িু সম ছয you may bring to us, to
সনদর্ণ নই সনময় আি না work your sorcery on
ছকন আমরা সকন্তু ছিামার us therewith, we shall
not believe in you.”
উপর ঈমান আনসি না।

َّوي َّ ۡست َّ ۡخلِ َّف ُك ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض فَّيَّنۡ ُظ َّر
ِِِ َّكي ۡ َّف تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
َّولَّقَّ ۡد ا ََّّخ ۡذنَّا ۤ ا ٰ َّل فِ ۡرعَّ ۡو َّن
ِ ِب
ي َّونَّق ٍۡص ِم َّن ا ِلث َّ َّم ٰر ِت
َّۡ الس ِن
ِِِلَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
فَّاِذَّا َّجٓاءَّ ِۡت ُ ُم ا ۡۡل َّ َّسن َّ ُة ََّال ُ ۡوا لَّـنَّا
ۡ ۡوا
َُّ هٰ ِذ ِٖه َّواِ ۡن ُت ِصب ۡ ُه ۡم َّس ِيئ َّ ٌة ي َّ َّط
ِ ُِب ۡو َٰ َّو َّم ۡن َّمعَّ ٗه َِؕؕ ا َََّّل ۤ اِ َّّنَّا
ِ ٰىطٮِر ُهم ِعنۡ َّد ه
اّٰلل َّولـ ٰ ِك َّن
ۡ ُ
ِِِ ا َّ ۡكث َّ َّر ُه ۡم ََّل ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
َّوََّال ُ ۡوا َّمهۡ َّما ِتَّاۡتِنَّا بِ ٖه ِم ۡن اٰي َّ ٍة
ك
َّ َّ لِـت َّ ۡس َّح َّرنَّا بِهَّاَۙ فَّ َّما ََّن ۡ ُن ل
ي
َِّ ۡ ِ ُِب ۡؤ ِم ِن

Then We sent
133. িুিরাং আসম িামদর 133.
উপর
পাঠিময়
সদলাম on them the flood,
and the locusts, and
িু ফান, পঙ্গপাল, উকুন,
the lice, and the
বযাঙ ও রক্ত প্রভৃসি বহুসবধ্
frogs, and the blood,
সনদর্ণ ন এমকর পর এক। as manifest signs. Yet
িারপমরও িারা গবণ করমি they
remained
থাকল। বস্তুিঃ িারা সিল arrogant, and they
অপরাধ্প্রবণ।
were a criminal people.

ان
َّ َّفَّا َّ ۡر َّسلۡنَّا عَّلَّي ۡ ِه ُم ا ُلط ۡوف
َّ َّوا ۡۡلـ َّ َّرادَّ َِّوال ۡ ُق َّم َّل َّو
الض َّفا ِد َّع
ِ ٍ ٰ َّوالد ََّّم اٰي ٰ ٍ ۡ ُم َّف َّصل
ۡ 
ّب ۡوا َّوكَّان ُ ۡوا ََّ ۡوما
ُ َّ فَّ ۡاست َّ ۡك
ِِِي
َِّ ۡ ُّم ۡ ِر ِم

134. And when the
punishment fell on
them, they said: “O
Moses, pray for us
unto
your
Lord,
because He has a
covenant with you. If
you will remove from
us the punishment, we
shall indeed believe in
you, and we will let the
Children of Israel go
with you.”

َّول َّ َّـما َّوََّ َّع عَّلَّي ۡ ِه ُم الر ِۡج ُز ََّال ُ ۡوا
ك ِِبَّا عَّ ِه َّد
َّ َّٰ ُۡي ۡو ََّ ۡاد ُع لَّـنَّا َّرب
 ۡ عَّ ِنَّا الر ِۡج َّز
َِّ ِعنۡ َّد
َّ ك لَّٮِ ۡن كَّ َّش ۡف
ِۡ َّ ك ب
َّ َّك َّولَّـنُ ۡر ِسل ََّّن مَّع
َّ َّ لَّـنُ ۡؤ ِمن َّ َّن ل
ِۤ
ِ اِ ۡس
ِِِل
ِ َّ ۡ رٓاءي

135. অিঃপর যখন আসম 135. Then when We
িামদর উপর ছথমক আযাব removed from them
িু মল সনিাম সনধ্ণ াসরি the punishment for a
একটি িময় পযণ ন্ত-ছযখান fixed term which they
পযণ ন্ত িামদরমক ছপৌিামনার had to reach, behold,
broke
their
উমের্য
সিল,
িখন they
িসড সড িারা প্রসিশ্রুসি covenant.

فَّل َّ َّما َّك َّش ۡفنَّا عَّنۡ ُه ُم الر ِۡج َّز اِ ٰىٰل
ا ََّّج ٍل ُه ۡم بٰلِغُ ۡو ُه اِذَّا ُه ۡم

136. িুিরাং আসম িামদর 136. Then We took
কামি ছথমক বদলা সনময় retribution from them.

فَّانتَّقَّ ۡمنَّا ِمنۡ ُه ۡم فَّا َّ ۡغ َّرَۡن ٰ ُه ۡم ِِف

আর িামদর উপর
যখন ছকান আযাব পমড
িখন বমল, ছহ মূিা
আমামদর জনয ছিামার
পরওয়ারমদগামরর সনকট
ছি সবেময় ছদায়া কর যা
সিসন ছিামার িামথ ওয়াদা
কমর ছরমখমিন। যসদ িু সম
আমামদর উপর ছথমক এ
আযাব িসরময় দাও, িমব
অবর্যই আমরা ঈমান
আনব ছিামার উপর এবং
ছিামার
িামথ
বনীইিরাঈলমদরমক ছযমি ছদব।

134.

ভঙ্গ করি।

ِِِ يَّنۡ ُكثُ ۡو َِّن

সনলাম-বস্তুিঃ িামদরমক
িাগমর ডু সবময় সদলাম।
কারণ,
িারা
সমথযা
প্রসিপন্ন কমরসিল আমার
সনদর্ণ নিমূহমক
এবং
িৎপ্রসি অনীহা প্রদর্ণ ন
কমরসিল।

So We drowned them
in the sea, because they
denied Our revelations
and were heedless of
them.

137. আর যামদরমক দুবণল 137. And We made to
মমন করা হি িামদরমকও inherit the people who
আসম উত্তরাসধ্কার দান were oppressed, the
কমরসি এ ভুখমন্ডর পূবণ ও eastern parts of the
পসশ্চম অঞ্চমলর যামি আসম land and the western
parts thereof, that
বরকি িসন্নসহি ছরমখসি
(land) whereon We put
এবং পসরপূণণ হময় ছগমি
our blessing. And the
ছিামার
পালনকিণার
good word of your
প্রসিশ্রুি কলযাণ বনী- Lord was fulfilled for
ইিরাঈলমদর জনয িামদর the Children of Israel,
তধ্যণ যধ্ারমণর দরুন। আর for they had endured
ধ্বংি কমর সদময়মি ছি with patience. And We
all
that
িবসকিু যা তিরী কমরসিল destroyed
ছফরাউন ও িার িম্প্রদায় Pharaoh and his people
এবং ধ্বংি কমরসি যা সকিু had built, and that
they
had
িারা
িুউচ্চ
সনমণ াণ which
erected.
কমরসিল।
138. বস্তুিঃ আসম িাগর 138. And We brought
পার কমর সদময়সি বনী- the Children of Israel
ইিরাঈলসদগমক।
িখন across the sea, then
িারা এমন এক িম্প্রদাময়র they came upon a
কামি সগময় ছপৌিাল, যারা people devoted to idols
স্বহস্তসনসমণ ি
মূসিণপুজায় of theirs (in worship).
সনময়াসজি সিল। িারা They said: “O Moses,
বলমি লাগল, ছহ মূিা; make for us a god same
আমামদর উপািনার জনযও as they have gods.” He
িামদর মূসিণর মিই একটি said: “You are indeed

الۡي َّ ِم بِا َّ َِّنُ ۡم كَّ َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا َّوكَّان ُ ۡوا
ِِِي
َِّ ۡ ِعَّنۡهَّا غ ٰ ِفل
َّوا َّۡو َّر َۡنَّا الـۡقَّ ۡو َّم ال َّ ِذي ۡ َّن
يُ ۡست َّ ۡضعَّ ُف ۡو َّن َّم َّشا ِر َّق ۡاَل َّ ۡر ِض
ِ َّ ِ
ۡ ۡ َّ ت ب ٰ َّر ۡكنَّا فِيۡهَّا َّو ََّت
ۡ َّو َّمغَّاربَّهَّا ال
ِۡ َّ ك ا ۡۡل ُ ۡس َِّ ع َّ َٰل ب
ِك َّ ِلِ َّم ُ ۡ َّرب
َّ
ِۤ
ٰ
ِ ِ َّ اِسرا ۤ ِءي
ّب ۡوا َّودَّ َّم ۡرنَّا َّما
ۡ َّ ۡ
َُّ ل َِِؕۙ ِبَّا َّص
ان ي َّ ۡصن َّ ُع فِ ۡرعَّ ۡو ُن َّوََّ ۡو ُم ٗه َّو َّما
َّ َّ ك
ِِِ كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡعر ُِش ۡو َِّن
كَّان ُ ۡوا

ِ ۤ اِ ۡس َّرا ۤ ِءي ۡ َّل الۡب َّ ۡح َّر
َّ َّو َّج
ۡ ِ َّ او ۡزنَّا بِب
فَّاَّتَّ ۡوا ع َّ َٰل ََّ ِۡو ٍم ي َّ ۡع ُك ُف ۡو َّن ع َّ ٰىَل
اجعَّل
ِۡ ُ ا َّۡصنَّا ٍم ََّل
ۡ ََّ م ََّال ُ ۡوا ٰ ُۡي ۡو
ال اِن َّ ُك ۡم
َّ ََّ َِؕؕ لَّـنَّا ۤاِ َٰلا َّك َّما ََّل ُ ۡم ا ٰ َِل َّ ٌة

ن
ِ ََّوم َّ َۡهَّلُو

َّ ۡ

ٌۡ

মূসিণ সনমণ াণ কমর সদন। an ignorant people.”
সিসন বলমলন, ছিামামদর
মমধ্য বডই অেিা রময়মি।
এরা ছয, কামজ
সনময়াসজি রময়মি িা ধ্বংি
হমব এবং যা সকিু িারা
কমরমি িা ছয ভু ল!

139.

সিসন বলমলন,
িাহমল সক আল্লাহমক িাডা
ছিামামদর জনয অনয ছকান
উপািয অনুিন্ধান করব,
অথি সিসনই ছিামাসদগমক
িারা সবমশ্ব ছশ্রষ্ঠত্ব দান
কমরমিন।

140.

139.
“Indeed, these
people will be destroyed
for that which they are
engaged in. And vain is
that
which
(idols
worship)
they
are
doing.”
140. He said: “Is it
other than Allah I
should seek for you
as a god. And He
has favored you above
the nations.”

141. আর ছি িমময়র কথা 141. And (remember)
স্মরণ কর, যখন আসম when We saved you
Pharaoh’s
ছিামামদরমক ছফরাউমনর from
who
were
ছলাকমদর কবল ছথমক মুসক্ত people,
you with
সদময়সি;
িারা afflicting
dreadful
torment,
ছিামামদরমক সদি সনকৃষ্ট
slaughtering your sons,
র্াসস্ত, ছিামামদর পুিand
letting
your
িন্তানমদর ছমমর ছফলি এবং
women live. And in
ছমময়মদর বাাঁসিময় রাখি। that was a tremendous
এমি
ছিামামদর
প্রসি trial from your Lord.
ছিামামদর
পরওয়ারমদগামরর
পরীক্ষা রময়মি।

َِِِّما كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن

ِ ال اَّغ َّ ۡۡ ه
اّٰلل ا َّبۡ ِغِي ۡ ُك ۡم اِ َٰلا َّو ُه َّو
َّ َّ ََّ
ِِِي
َِّ ۡ فَّ َّضل َّ ُك ۡم ع َّ ََّل الۡعٰل َّ ِم
َّواِ ۡذ ا َََّّۡيۡن ٰ ُك ۡم ِم ۡن ا ٰ ِل فِ ۡرعَّ ۡو َّن
ِ ِ ي َّ ُس ۡو ُم ۡون َّ ُك ۡم ُس ۡوىءَّ الۡعَّ َّذ
اب
يُقَّتِل ُ ۡو َّن ا َّبۡنَّٓاءَّ ُك ۡم َّو ي َّ ۡست َّ ۡحيُ ۡو َّن
م َّو ِِف ۡ ذٰل ِ ُك ۡم ب َّ ََّ ٌء ِم ۡن
ِۡ نِ َّسٓاءَّ ُك
م
ٌِ ۡ َّربِ ُك ۡم عَّ ِظي

সবরাট

আর আসম মূিামক 142.
And
We
প্রসিশ্রুসি সদময়সি সির্ appointed for Moses
রাসির এবং ছিগুমলামক পূনণ thirty
nights,
and

142.

ّب َّما ُه ۡم فِي ۡ ِه َّوب ٰ ِط ٌل
ٌَّ َّ اِ َّن هٰى ُؤ ََّۤل ِء ُمت

ِ
ي لَّيۡلَّة
َّ ۡ َّووٰع َّ ۡدنَّا ُم ۡو َٰ ََّلٰث

কমরসি আমরা দর্ িারা।
বস্তুিঃ
এভামব
িসল্লর্
রামির ছময়াদ পূণণ হময়
ছগমি। আর মূিা িাাঁর ভাই
হারুনমক বলমলন, আমার
িম্প্রদাময় িু সম আমার
প্রসিসনসধ্ সহিামব থাক।
িামদর িংমর্াধ্ন করমি
থাক
এবং
হাঙ্গামা
িৃসষ্টকারীমদর পমথ িমলা
না।
িারপর মূিা যখন
আমার প্রসিশ্রুি িময়
অনুযায়ী এমি হাসযর হমলন
এবং িাাঁর িামথ িার
পরওয়ারমদগার
কথা
বলমলন,
িখন
সিসন
বলমলন, ছহ আমার প্রভু,
ছিামার দীদার আমামক
দাও, ছযন আসম ছিামামক
ছদখমি পাই। সিসন বলমলন,
িু সম
আমামক
কসস্মনকামলও ছদখমি পামব
না, িমব িু সম পাহামডর
সদমক ছদখমি থাক, ছিটি
যসদ স্বস্থামন দাঁ সডময় থামক
িমব
িু সমও
আমামক
ছদখমি পামব। িারপর
যখন িার পরওয়ারদগার
পাহামডর উপর আপন
ছজযাসির সবসকরণ টামলন,
ছিটিমক সবধ্বস্ত কমর সদমলন
এবং মূিা অোন হময় পমড

143.

added to them ten. So
he completed the term
appointed by his Lord
of forty nights. And
Moses said to his
brother Aaron: “Take
my place among my
people,
and
act
righteously, and do not
follow the path of
those
who
create
corruption.”
143. And when Moses
came to the place
appointed by Us, and
his Lord spoke to him,
he said: “My Lord,
show me, that I may
look at You.” He said:
“Never can you see Me,
but
look
at
the
mountain, so if it
remains firm in its
place, then you shall
see Me.” Then when
his Lord manifested
His glory to the
mountain, He sent it
crashing down, and
Moses
fell
down
unconscious.
Then
when he recovered his
senses, he said: “Glory
be to You, I turn to
You in repentance, and
I am the first of those

ات
ُ ََّّوا ََّۡت َّ ۡمنٰهَّا بِعَّ ۡش ٍر فَّت َّ َّم ِميۡق
ِ ٖ
َٰ ال ُم ۡو
َّ ََّي لَّيۡلَّةِ َّو
َّ ۡ َّربِهۤ ا َّۡربَّع

ِۡ اخل ُ ۡف
ۡ َِل َّ ِخي ۡ ِه هٰ ُر ۡو َّن
ۡ ِ ِِف ۡ ََّ ۡو ِِم
َّوا َّ ۡصلِ ۡح َّو ََّل تَّتَّبِ ِۡع َّس ِبي ۡ َّل
ِِِن
َِّ ۡ الۡ ُ ۡف ِس ِدي

َّو َّلَّا َّجٓاءَّ ُم ۡو َٰ ِلِيۡقَّاتِنَّا َّوكَّل َّ َّم ٗه
ِ َّ ۡ ال َّر ِب ا َّ ِر ِن ۡ ۤ اَّن ۡ ُظ ۡر اِلَّي
ك
َّ ََّ َّربُ َٗۙه
ََّ َّ ل ت
ٮِ َّولـ ٰ ِك ِن ان ت ُظ ۡر اِ َّ ِٰل
ۡ ِ ال َّ ۡن َّ ٰر
ا ۡۡلَّـب َّ ِل فَّاِ ِن ا ۡستَّقَّ َّر َّمكَّان َّ ٗه فَّ َّس ۡو َّف
ٮِ فَّل َّ َّما َََّّ هَل َّربُ ٗه لِل ۡ َّجب َّ ِل
ِۡ ِ تَّ ٰر
ۤ َّجعَّل َّ ٗه دَّكا َّو َّخ َّر ُم ۡو َٰ َّصعِقا فَّل َّ َّما
ك
َّ ۡ ك ُتب ۡ ُ ۡ اِلَّي
َّ َّ ال ُسب ۡ ٰحن
َّ َّاَّف
َّ ََّ اق
ِِِي
َِّ ۡ َّوا َّنَّا ا ََّّو ُل الۡ ُ ۡؤ ِم ِن

ছগমলন। অিঃপর যখন who believe.”
িাাঁর োন সফমর এল;
বলমলন, ছহ প্রভু! ছিামার
িত্তা
পসবি,
ছিামার
দরবামর
আসম
িওবা
করসি এবং আসমই িবণ প্রথম
সবশ্বাি স্থাপন করসি।
(পরওয়ারমদগার)
বলমলন, ছহ মূিা, আসম
ছিামামক আমার বািণা
পাঠামনার এবং কথা বলার
মাধ্যমম ছলাকমদর উপর
সবসর্ষ্টিা দান কমরসি।
িুিরাং যা সকিু আসম
ছিামামক দান করলাম,
গ্রহণ কর এবং কৃিে থাক।

144.

144.
He said: “O
ِ
اص َّط َّفيۡتُ َّ ع
َّ ََّ
ۡ ال ٰ ُۡي ۡو ٰىَ ا ِن
Moses, indeed I have ك َّ ََّل
chosen
you
above
ِ َّالن
ۤ ۡ اس بِ ِر ٰسل ٰ ِت َّو بِكَّ ََّل ِ ِِم ۡ فَّ ُخ
mankind
by
My ذ َّما
ۡ
messages and by My
ِ ك و ُكن ِمن ال هش
ِي
ك
ن
ِ
ر
ۡ
َّ
َّ ۡ َّ َّ ُاٰتَّيۡت
speaking (to you). So
hold that which I have
ِِِ
given you, and be
among those who give
thanks.”

145. আর আসম ছিামামক 145. And We wrote for
পমট
সলমখ
সদময়সি him, on the tablets, the
িবণ প্রকার
উপমদর্
ও lesson to be drawn
সবস্তাসরি
িব
সবেয়। from all things, and the
of
all
অিএব, এগুমলামক দৃঢ়ভামব explanation
(We said):
ধ্ারণ কর এবং স্বজাসিমক things.
এর কলযাণকর সবেয়িমূহ “Hold unto these with
দৃঢ়িার িামথ পালমনর firmness, and command
your people to hold on
সনমদণ র্ দাও।
to the best in it. I shall
show you the abode of
the disobedient.”
146.
আসম আমার 146. I shall turn away
সনদর্ণ নিমূহ হমি িামদরমক from My signs those
সফসরময়
রাসখ,
যারা who behave arrogantly
পৃসথবীমি অনযায়ভামব গবণ in the earth, without
কমর। যসদ িারা িমস্ত any right. And if they
see each and every

ِ
َش ٍء
ۡ َّ َّو َّكتَّبۡنَّا ل َّ ٗه ِِف ۡاَلَّل َّۡوا ِح م ۡن كُ ِل
َش ٍِء
ِ ِ َّم ۡو ِع َّظة َّوتَّ ۡف ِصيَۡل لِـ ُك
َّۡ ل
ك
َّ فَّ ُخ ۡذ َّها بِ ُق َّو ٍة َّواۡ ُم ۡر ََّ ۡو َّم
يَّا ۡ ُخ ُذ ۡوا بِا َّ ۡح َّس ِنهَّا َّساُو ِري ۡ ُك ۡم

ِ ي
ِ ۡ ِدار الۡف ٰ ِسق

َّ

َّ َّ

ِ ٰ َّسا َّ ۡص ِر ُف عَّ ۡن اٰي
ت ال َّ ِذي ۡ َّن
َّ
ِ ۡ َّ يَّت َّ َّك َّّب ۡو َّن ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض بِغ
ۡ ا ۡۡلـ َّ ِ َؕق
ُ
َّواِ ۡن ي ََّّر ۡوا كُ َّل اٰي َّ ٍة ََّل يُ ۡؤ ِمنُ ۡوا بِهَّا

সনদর্ণ ন প্রিযক্ষ কমর ছফমল,
িবুও িা সবশ্বাি করমব
না। আর যসদ ছহদাময়মির
পথ ছদমখ, িমব ছি পথ
গ্রহণ কমর না। অথি
ছগামরাহীর পথ ছদখমল
িাই গ্রহণ কমর ছনয়। এর
কারণ,
িারা
আমার
সনদর্ণ নিমূহমক সমথযা বমল
মমন কমরমি এবং িা ছথমক
ছবখবর রময় ছগমি।

147. বস্তুিঃ যারা সমথযা
ছজমনমি
আমার
আয়ািিমূমক
এবং
আমখরামির
িাক্ষািমক,
িামদর যাবিীয় কাজকমণ
ধ্বংি হময় ছগমি। ছিমন
বদলাই ছি পামব ছযমন
আমল করি।
আর বাসনময় সনল
মূিার
িম্প্রদায়
িার
অনুপসস্থসিমি
সনমজমদর
অলংকারাসদর িারা একটি
বািু র িা ছথমক ছবরুসচ্ছল
‘হাম্বা হাম্বা’ র্ব্দ। িারা সক
একথাও লক্ষয করল না ছয,
ছিটি িামদর িামথ কথাও
বলমি না এবং িামদরমক
ছকান পথও বািমল সদমচ্ছ
না! িারা ছিটিমক উপািয
বাসনময় সনল। বস্তুিঃ িারা
সিল জামলম।

148.

sign, they shall not
believe therein. And if
they see the way of
righteousness, they will
not adopt that way.
And if they see the way
of error, they will
adopt that way. That is
because they have
denied Our revelations
and were heedless from
them.
147. And those who
denied Our revelations
and the meeting of the
Hereafter, vain are
their deeds. Shall they
be recompensed except
what they used to do.
148. And the people of
Moses made, after him
(his absence), from
their ornaments, a calf
(for worship), an image
having a lowing sound.
Did they not see that it
could neither speak to
them nor guide them to
the way. They took it
(for worship) and they
were wrong doers.

َّواِ ۡن ي ََّّر ۡوا َّس ِبي ۡ َّل ال ُر ۡش ِد ََّل
يَّتَّ ِخ ُِذ ۡو ُه َّس ِبيَۡلِ َّواِ ۡن ي ََّّر ۡوا َّس ِبي ۡ َّل
ك بِا َّ َِّنُ ۡم
ِ َّ ۡ ال
َّ ِ ۡغ يَّتَّ ِخ ُذ ۡو ُه َّس ِبيَۡلِ َِؕؕ ذٰل

كَّ َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا َّوكَّان ُ ۡوا عَّنۡهَّا
ِِِ ي
َِّ ۡ ِغ ٰ ِفل

ِ َّوال َّ ِذيۡن كَّ َّذ ُبوا بِا ٰيتِنا ولِق
ٓاء
َّ َّ
َّ َّ ٰ ۡ
م َّه ۡل
ِۡ ُ اَل ٰ ِخ َّر ِة َّحبِ َّط ۡ ۡ ا َّۡع َّما َُل
ِۡ
ن
َِّ َُي ۡ َّز ۡو َّن اِ ََّل َّما كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو
َّو َّاُت َّ َّذ ََّ ۡو ُم ُم ۡو َٰ ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ٖه ِم ۡن
ٌِ ُحلِيِ ِه ۡم ِع ۡجَل َّج َّسدا ل َّ ٗه ُخ َّو
ار
اَّل َّ ۡم ي َّ َّر ۡوا ا َّن َّ ٗه َّ َِل يُكَّلِ ُم ُه ۡم َّو ََّل
ي َّ ۡه ِدي ۡ ِه ۡم َّس ِبيَۡلِ اِ َُّت َّ ُذ ۡو ُه َّوكَّان ُ ۡوا
ِِِي
َِّ ۡ ٰظلِ ِم

149. অিঃপর যখন িারা 149. And when they
the
অনুিপ্ত হল এবং বুেমি regretted
পারল ছয, আমরা সনসশ্চিই consequences thereof,
ছগামরাহ হময় পমডসি, and saw that they had
িখন
বলমি
লাগল, indeed gone astray,
they said: “If our Lord
আমামদর
প্রসি
যসদ
does not have mercy on
আমামদর পরওয়ারমদগার
us, and (does not)
করুণা না কমরন, িমব
pardon us, we shall
অবর্যই আমরা ধ্বংি হময় indeed be among the
যাব।
losers.”
150. িারপর যখন মূিা 150. And when Moses
সনজ িম্প্রদাময় সফমর এমলন returned to his people,
রাগাসম্বি
ও
অনুিপ্ত angry (and) grieved, he
অবস্থায়, িখন বলমলন, said: “Evil is that
আমার
অনুপসস্থসিমি which you have done in
my place after me (my
ছিামরা আমার সক সনকৃষ্ট
absence).
Did
you
প্রসিসনসধ্ত্বটাই না কমরি।
make haste to (bring
ছিামরা
সনজ
on) the judgment of
পরওয়ারমদগামরর
হুকুম your Lord.” And he
ছথমক সক িাডাহুডা কমর put down the tablets,
ছফলমল
এবং
ছি and he seized his
িখিীগুমলা িুাঁ মড ছফমল brother by the head,
সদমলন
এবং
সনমজর dragging him towards
ভাইময়র মাথার িু ল ছিমপ him. He (Aaron) said:
ধ্মর সনমজর সদমক টানমি “O son of my mother,
the
people
লাগমলন। ভাই বলমলন, ছহ indeed
judged me weak and
আমার
মাময়র
পুি,
were about to kill me.
ছলাকগুমলা ছয আমামক
So make not the
দুবণল মমন করল এবং
enemies rejoice over
আমামক ছয ছমমর ছফলার me,
nor put me
উপক্রম কমরসিল। িুিরাং amongst the people
আমার উপর আর র্ত্রুমদর who are wrong doers.”
হাসিও না। আর আমামক

َّول َّ َّـما ُسقِ َّط ِِف ۡ ۤ ا َّي ۡ ِدي ۡ ِه ۡم َّو َّرا َّۡوا

ا ََِّّنُ ۡم ََّ ۡد َّضل ُ ۡواَۙ ََّال ُ ۡوا لَّٮِ ۡن ل َّ ۡم
ۡحنَّا َّربُنَّا َّويَّغ ۡ ِف ۡر لَّـنَّا لَّن ُك ۡون َّ َّن
ۡ َّ ي َّ ۡر
ِِِ ن
َِّ ۡ ِم َّن ا ۡۡل ٰ ِسرِي

ٖ و َّلَّا ر َّج َّع ُمو ٰىَ اِ ٰٰل ََّو ِم
ان
ب
ض
غ
ه
ۡ
َّ
َّ َّ
ۡ
ۡ َّ َّ
ال بِئۡ َّس َّما َّخل َّ ۡفتُ ُم ۡو ِن ۡ ِم ۡ ۢۡن
َّ ََّ َۙا َّ ِسفا
م َّو ِا َّل ۡ َّٰق
ِۡ ى ا َّعَّ ِجلۡتُ ۡم ا َّ ۡم َّر َّربِ ُك
ِب َّ ۡع ِد ۡ ى
اح َّوا ََّّخ َّذ بِ َّراۡ ِس ا َّ ِخي ۡ ِه ََّيُ ُر ٗۤه
َّ ۡاَلَّل َّۡو
ال ابۡ َّن اُ َّم اِ َّن الـۡقَّ ۡو َّم
َّ ََّ اِلَّي ۡ ِه
ِۡ ِ َّ ا ۡست َّ ۡضعَّ ُف ۡو ِن ۡ َّوك َّ ُاد ۡوا ي َّ ۡقتُل ُ ۡون
ِ
فَّ ََّل ُت ۡش ِم ۡ ۡ ِّب َّ ۡاَلَّعۡ َّدٓاءَّ َّو ََّل
ِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ِ َّم َّع الۡقَّ ۡو ِم ه
ۡ ِ ۡ َّ َۡعَّل

জাসলমমদর িাসরমি গনয
কমরা না।

151.

মূিা বলমলন, ছহ
আমার
পরওয়ারমদগার,
ক্ষমা কর আমামক আর
আমার
ভাইমক
এবং
আমামদরমক
ছিামার
রহমমির অন্তভণ ু ক্ত কর।
িু সম
ছয
িবণ াসধ্ক
করুণাময়।

151. He (Moses) said:
“O my Lord, forgive
me and my brother,
and make us enter into
Your mercy. And you
are the Most Merciful
of those who show
mercy.”

অবর্য
যারা
ছগাবৎিমক উপািয বাসনময়
সনময়মি,
িামদর
উপর
িামদর পরওয়ারমদগামরর
পক্ষ ছথমক পাসথণ ব এ
জীবমনই গযব ও লাঞ্জনা
এমি পডমব। এমসন আসম
অপবাদ
আমরাপকারীমদরমক র্াসস্ত
সদময় থাসক।

152. Certainly, those
who took the calf (for
worship), wrath will
come upon them from
their
Lord,
and
humiliation in the life
of the world. And thus
do We recompense
those who fabricate
lies.

152.

153. আর যারা মন্দ কাজ 153. And those who
কমর, িারপমর িওবা কমর committed evil deeds,
ছনয় এবং ঈমান সনময় then repented after
that and believed,
আমি,
িমব
সনশ্চয়ই
verily, your
Lord,
ছিামার
পরওয়ারমদগার after that, is indeed
িওবার
পর
অবর্য Oft Forgiving, Most
ক্ষমাকারী, করুণাময়।
Merciful.
154. িারপর যখন মূিার 154. And when the
রাগ পমড ছগল, িখন সিসন anger
of
Moses
িখিীগুমলা িু মল সনমলন। subsided, he took up
আর যা সকিু িামি ছলখা the tablets, and in
সিল, িা সিল ছি িমস্ত their inscription was
ছলামকর জনয ছহদাময়ি ও guidance and mercy
রহমি যারা সনমজমদর for those who are

ال َّر ِب ا ۡغ ِف ۡر ِٰلۡ َّو َِل َّ ِِخ ۡ َّو ا َّۡد ِخلۡنَّا
َّ ََّ
 ۡ ا َّۡر َّح ُم
ِ َّ ِۡحت
َّ ۡ ِِف ۡ َّر
َّ ۡ ك َّواَّن
ِ ِ ال هر
ي
َِّ ۡ ۡح
ِاِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّاُت َّ ُذوا ال ۡ ِع ۡج َّل
ب ِم ۡن َّربِ ِه ۡم َّو ِذل َّ ٌة
ٌ َّسيَّنَّا َُل ُ ۡم َّغ َّض
ِ ِِف ا ۡۡلَّي
ك ََّۡ ِزى
ُ وة
َّ ِ الدنۡيَّا َّوكَّذٰل
ٰ
ِ َّ الۡ ۡف
ِِِن
َِّ ۡ َتي
ُ
السيِا ِٰت َُ َّم
َّ َِّوال َّ ِذي ۡ َّن عَّ ِملُوا
ك
َّ َّتَّا ُب ۡوا ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد َِّها َّوا ٰ َّمنُ ۡوۤا اِ َّن َّرب
م
ٌِ ۡ ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد َّها لَّغ َّ ُف ۡو ٌر َّر ِحي
 ۡ عَّ ۡن ُم ۡو ََّ الۡغ َّ َّض ُب
َّ َّول َّ َّـما َّس َّك
اح َّو ِِف ۡن ُ ۡس َّختِهَّا ُهدِى
َِّ ا ََّّخ َّذ ۡاَلَّل َّۡو
ۡح ٌة لِـل َّ ِذي ۡ َّن ُه ۡم ل ِ َّربِ ِه ۡم
َّ ۡ َّو َّر

পরওয়ারমদগারমক
কমর।

ভয় fearful of their Lord.

আর মূিা ছবমি
সনমলন সনমজর িম্প্রদায়
ছথমক িত্তর জন ছলাক
আমার প্রসিশ্রুি িমময়র
জনয।
িারপর
যখন
িামদরমক
ভূসমকম্প
পাকডাও করল, িখন
বলমলন,
ছহ
আমার
পরওয়ারমদগার, িু সম যসদ
ইচ্ছা
করমি,
িমব
িামদরমক আমগই ধ্বংি
কমর সদমি এবং আমামকও।
আমামদরমক সক ছি কমমণ র
কারমণ ধ্বংি করি, যা
আমার িম্প্রদাময়র সনমবণ াধ্
ছলামকরা কমরমি? এিবই
ছিামার
পরীক্ষা;
িু সম
যামক ইচ্ছা এমি পথ ভ্রষ্ট
করমব এবং যামক ইচ্ছা
িরলপমথ রাখমব। িু সম ছয
আমামদর
রক্ষক-িুিরাং
আমামদরমক ক্ষমা কমর দাও
এবং আমামদর উপর করুনা
কর। িািাডা িু সমই ছিা
িবণ াসধ্ক ক্ষমাকারী।

155.

155. And Moses chose
from his people seventy
men
for
an
appointment with Us.
So when they were
seized with a violent
earthquake, he said:
“O My Lord, if it had
been Your will, You
could have destroyed
them before, and me.
Would You destroy us
for the deeds of the
foolish ones
among
us. It is nothing but
Your trial. You lead
astray by which, whom
You will, and guide
whom You will. You
are our protector, so
forgive us and have
mercy on us. And
You are the best of
those who forgive.”

156. আর পৃসথবীমি এবং 156. And ordain for
আমখরামি আমামদর জনয us good in this world,
কলযাণ সলমখ দাও। আমরা and in the Hereafter.
ছিামার সদমক প্রিযাবিণন Certainly, we have
করসি। আল্লাহ িা’আলা turned unto You. He
said: “My punishment,
বলমলন, আমার আযাব

ِِِ ي َّ ۡر َّهب ُ ۡو َِّن

ِ
ي
ۡ َِّو
َّ ۡ ار ُم ۡو َٰ ََّ ۡو َّم ٗه َّسبۡع
َّ َّ اخت
َّر ُجَل ِلِيۡقَّاتِنَّا فَّل َّ َّما ۤ ا ََّّخ َّذ ِۡت ُ ُم
ۡ 
َّ ََّ ال َّر ۡج َّف ُة
َّ ۡال َّر ِب ل َّ ۡو ِشئ
ِ َّ َّ ا َّ ۡهل َّ ۡكت َّ ُه ۡم ِم ۡن ََّب ۡ ُل َّواِي
اى
ِ ا َُِّتۡلِ ُكنا
ٓاء ِمنَّا اِ ۡن
ه
ف
الس
ل
ع
ف
ا
ِب
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ َّ َّ
ُ َّ
ك ُت ِض ُل بِهَّا مَّ ۡن
َؕ َّ ُِِ َّ اِ ََّل فِتۡنَّـت
ۡ 
ُِ ٓاء َّوِتَّ ۡ ِد ۡى َّم ۡن تَّ َّش
َّ ۡ ٓاء اَّن
ُ تَّ َّش
ۡ 
َّۡ ۡحنَّا َّواَّن
ۡ َّ َّولِيُنَّا فَّا ۡغ ِف ۡر لَّـنَّا َّو ۡار
ِِِ ن
َِّ ۡ ۡ الۡغَّافِرِي
ُ ۡ َّخ

الدنۡيَّا َّح َّسنَّة
ُ ب لَّـنَّا ِِف ۡ هٰ ِذ ِه
ۡ َُِّوا ۡكت
ِ ٰ َّو ِِف ۡاَل
ِ
ِ
ِ
خ
ۤ
َّ
ال
َ
ِ
ك
ي
ل
ا
ا
ن
د
ه
ا
ن
ا
ة
ر
َّ
َّ
َّ
ۡ
َّ
ُ
َّ
َّ
ۡ
ُِ ع َّ َّذ ِاّبۡ ۤ اُ ِصي ۡ ُب بِ ٖه َّم ۡن ا َّ َّش
ٓاء

িারই উপর পসরবযাপ্ত।
িুিরাং িা িামদর জনয
সলমখ ছদব যারা ভয় রামখ,
যাকাি দান কমর এবং
যারা আমার আয়িিমুমহর
উপর সবশ্বাি স্থাপন কমর।

I
afflict
therewith
whom I will, and My
mercy embraces all
things. So I shall ordain
it for those who fear
(Me), and give the
poor due, and those,
they who believe in
Our revelations.”

157. ছিিমস্ত ছলাক, যারা 157. Those who follow
আনুগিয অবলম্বন কমর এ the Messenger, the
রিূমলর, সযসন উম্মী নবী, unlettered
Prophet
যাাঁর
িম্পমকণ
িারা (Muhammad),
he
সনমজমদর কামি রসক্ষি whom they find written
িওরাি ও ইসঞ্জমল ছলখা with them in the
ছদখমি
পায়,
সিসন Torah and the Gospel.
িামদরমক
সনমদণ র্
ছদন He commands them
that which is right, and
িৎকমমণ র, বারণ কমরন
forbids them from
অিৎকমণ ছথমক; িামদর
what is wrong. And he
জনয যাবিীয় পসবি বস্তু
makes lawful for them
হালাল ছ ােনা কমরন ও the good things, and
সনসেদ্ধ
কমরন
হারাম he prohibits for them
বস্তুিমূহ এবং িামদর উপর the evil things, and
ছথমক ছি ছবাো নাসমময় he relieves from them
ছদন এবং বন্দীত্ব অপিারণ their burden, and the
কমরন যা িামদর উপর shackles that are upon
সবদযমান সিল। িুিরাং them. So those who
ছযিব ছলাক িাাঁর উপর believe in him, and
ঈমান এমনমি, িাাঁর িাহিযণ honor him, and help
him, and follow the
অবলম্বন কমরমি, িাাঁমক
light
which is sent
িাহাযয কমরমি এবং ছি
down with him, it is
নূমরর অনুিরণ কমরমি যা they who
are the
িার িামথ অবিীণণ করা successful.
হময়মি,

শুধ্ুমাি

িারাই

ِ َّ ۡ َّو َّر
َِش ٍء
ۡ َّ ت َّو ِسعَّ ۡ ۡ كُ َّل
ۡ ۡح
فَّ َّسا َّ ۡكتُبُهَّا لِل َّ ِذي ۡ َّن يَّتَّ ُق ۡو َّن
َّويُ ۡؤ ُت ۡو َّن ال َّزكٰوةَّ َّوال َّ ِذي ۡ َّن ُه ۡم
ِِِ بِا ٰيٰتِنَّا يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
ب
َّ ِ َِّا َّل َّ ِذي ۡ َّن يَّتَّبِ ُع ۡو َِّن ال َّر ُس ۡو َّل الن
ۡاَلُ ِِم َّ ال َّ ِذ ۡى َّ َِي ُد ۡون َّ ٗه َّم ۡكتُ ۡوبا
ِ ِعنۡ َّدهم ِِف التَّور
ِ ِ ۡ ٮة َّو ۡاَلِ َِۡي
ل
ۡ ُ
ٰۡ
ٮه ۡم
ُ ٰ يَّا ۡ ُم ُر ُه ۡم بِالۡ َّ ۡع ُر ۡو ِف َّويَّنۡه
َّ عَّ ِن الۡ ُنۡ َّك ِر َّو َُي ِ ُل ََّلُم
ۡ ِ ٰ الط ِيب
ُ
ِث َّوي َّ َّض ُع
َّ َّو َُي َّ ِر ُم عَّلَّي ۡ ِه ُم ا ۡۡلَّبٰۤٮ
ِ َّ عَّ ِنۡ ُه ۡم اِ ۡص َّر ُه ۡم َّو ۡاَلَّغۡل ٰ َّل ال
ت
ۡ
م فَّال َّ ِذي ۡ َّن اٰمَّنُ ۡوا بِ ٖه
ِۡ كَّان َّ ۡ ۡ عَّلَّي ۡ ِه
َّوعَّ َّز ُر ۡو ُه َّون َّ َّص ُر ۡو ُه َّو ا َّتب َّ ُـعوا الن ُ ۡو َّر
ِك ُه ُم
َّ ۤال َّ ِذ ۡ ۤى اُن ۡ ِز َّل َّمعَّ ٗۤه َِؕۙ اُول ٰٮ
ِِِ الۡ ُ ۡفلِ ُح ۡو َِّن

সনমজমদর উমের্য িফলিা
অজণন করমি ছপমরমি।

Say
(O
158. বমল দাও, ছহ মানব 158.
“O
মন্ডলী। ছিামামদর িবার Muhammad):
প্রসি আসম আল্লাহ ছপ্রসরি mankind, indeed I am
রিূল, িমগ্র আিমান ও the Messenger of Allah
যমীমন
িার
রাজত্ব। to you all, Him to
whom belongs the
একমাি িাাঁমক িাডা আর
dominion
of
the
কামরা উপািনা নয়। সিসন
heavens and the earth.
জীবন ও মৃিুয দান কমরন।
There is no god but
িুিরাং ছিামরা িবাই Him. He gives life and
সবশ্বাি
স্থাপন
কমরা causes
death.
So
আল্লাহর উপর িাাঁর ছপ্রসরি believe in Allah, and
উম্মী নবীর উপর, সযসন His Messenger, the
Prophet,
সবশ্বাি রামখন আল্লাহর unlettered
এবং িাাঁর িমস্ত কালামমর who believes in Allah
উপর। িাাঁর অনুিরণ কর and His words, and
যামি িরল পথপ্রাপ্ত হমি follow him so that you
may be guided.
পার।
159.

বস্তুিঃ মূিার
িম্প্রদাময় একটি দল রময়মি
যারা িিযপথ সনমদণ র্ কমর
এবং ছি মমিই সবিার কমর
থামক।

159. And among the
people of Moses, is a
community, who guide
with truth and by it
they establish justice.

আর আসম পৃথক
পৃথক কমর সদময়সি িামদর
বার
জন
সপিামমহর
িন্তানমদরমক সবরাট সবরাট
দমল, এবং সনমদণ র্ সদময়সি
মুিামক, যখন িার কামি
িার িম্প্রদায় পাসন িাইল
ছয, স্বীয় যসষ্টর িারা

160. And We divided
them into twelve tribes
(as distinct) nations.
And We inspired to
Moses, when his people
asked him for water,
(saying) that: “Strike
with your stick the
stone.”
So
there

160.

ِ َُِ ۡل يۤاَّيُهَّا النَّاس اِ ِن ۡ رسول ه
اّٰلل
ُ ۡ ُ َّ ُ
ٰ
ك
ُ ۡ اِلَّي ۡ ُك ۡم َّۡجِيۡعَّا ۨال َّ ِذ ۡى ل َّ ٗه ُمل
ض ََّل ۤاِل ٰ َّه اِ ََّل ُه َّو
ِ ِ لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر
َّ ا
ِ  ۡ فَّا ٰ ِمنُوا بِ ه
اّٰلل
ِ ُ ۡ َُيۡ ٖى َّو ُ ِۡيي
ۡ
ب ۡاَلُ ِ ِِم ال َّ ِذ ۡى يُ ۡؤ ِم ُن
ِ ِ ََّّو َّر ُس ۡول ِ ِه الن
ِ بِ ه
اّٰلل َّوكَّلِ ٰمتِ ٖه َّواتَّبِ ُع ۡو ُه لَّعَّل َّ ُك ۡم
ِِِ ِتَّ ۡت َّ ُد ۡو َِّن

َّو ِم ۡن ََّ ۡو ِم ُم ۡو ٰىَ اُ َّم ٌة ي َّ ۡه ُد ۡو َّن
ِِِبِا ۡۡلـ َّ ِق َّوبِ ٖه يَّعۡ ِدل ُ ۡو َِّن
َّ
ت عَّ ۡش َّرةَّ ا َّۡسبَّاطا
ۡ َّ َّ َّوََّط ۡعن ٰ ُه ُم ا َۡ ن
اُ َّما َّوا َّۡو َّحيۡنَّا ۤ اِ ٰٰل ُم ۡو ٰىَ اِ ِذ
ٮه ََّ ۡو ُم ٗۤه ا َِّن ا ۡض ِرب
ُ ٰ ۡاست َّ ۡسق
اك ا ۡۡل َّ َّج َِّر فَّانۢۡب َّ َّج َّس ۡ ۡ ِمنۡ ُه
َّ بِعَّ َّص

আ াি কর এ পাথমরর
উপর। অিঃপর এর ছভির
ছথমক ফুমট ছবর হল বারটি
প্রস্রবণ। প্রসিটি ছগাি সিমন
সনল সনজ সনজ াাঁটি। আর
আসম িায়া দান করলাম
িামদর উপর ছমম র এবং
িামদর
জনয
অবিীনণ
করলাম মান্না ও িালওয়া।
ছয
পসরচ্ছন্ন
বস্তুি
জীসবকারূমপ
আসম
ছিামামদর সদময়সি, িা
ছথমক ছিামরা ভক্ষণ কর।
বস্তুিঃ িারা আমার ছকান
ক্ষসি কমরসন, বরং ক্ষসি
কমরমি সনমজমদরই।

gushed forth out of
it twelve springs. Each
(group of) people did
indeed know their
drinking place. And
We shaded over them
with the clouds, and
We sent down for
them the manna and
the quails (saying):
“Eat of the good things
with which We have
provided you. And
they wronged Us not,
but they used to wrong
themselves.

161.

আর যখন িামদর
প্রসি সনমদণ র্ হল ছয,
ছিামরা
এ
নগরীমি
বিবাি কর এবং খাও িা
ছথমক ছযখান ছথমক ইচ্ছা
এবং বল, আমামদর ক্ষমা
করুন। আর দরজা সদময়
প্রমবর্ কর প্রণি অবস্থায়।
িমব আসম ক্ষমা কমর ছদব
ছিামামদর
পাপিমুহ।
অবর্য আসম িৎকমীসদগমক
অসিসরক্ত দান করব।

161.
And when it
was said to them:
“Dwell in this township
and eat therefrom
wherever you wish,
and say repentance,
and enter the gate
prostrate. We shall
forgive you your sins,
We
shall
increase
(reward) for those
who do good.”

অনন্তর জামলমরা
এমি অনয র্ব্দ বদমল সদল
িার
পসরবমিণ,
যা
িামদরমক বলা হময়সিল।
িুিরাং আসম িামদর উপর

162. Then those who
did
wrong
among
them, changed the word
to other (word), that
which had been said to

162.

ا َۡ نَّتَّا عَّ ۡش َّرةَّ عَّيۡنا ََّ ۡد عَّلِ َّم كُ ُل
م َّو َّظلَّلۡنَّا عَّلَّي ۡ ِه ُم
ِۡ اس َّم ۡش َّربَّ ُه
ِ ٍ َّ اُن

ام َّواَّن ۡ َّزلۡنَّا عَّلَّي ۡ ِه ُم الۡ َّ َّن
َّ الۡغ َّ َّم
لسل ۡوٰىَؕ كُل ُ ۡوا ِم ۡن َّط ِيب ٰ ِ ۡ َّما
َّ َّوا
م َّو َّما َّظل َّ ُم ۡونَّا َّولـ ٰ ِك ۡن
ِۡ َّرزََّۡن ٰ ُك
ِِِكَّان ُ ۡوۤا اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم ي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن

َّواِ ۡذ َِي ۡ َّل ََّل ُ ُم ا ۡس ُكنُ ۡوا هٰ ِذ ِه
ث ِش ئۡتُ ۡم
ُ ۡ الۡقَّ ۡريَّةَّ َِّوكُل ُ ۡوا ِمنۡهَّا َّحي
ِ و َُولُوا
ل
خ
َّ
اب
ب
ال
وا
اد
و
ة
ط
ح
ٌ
ُ
ۡ
َّ
ُ
ۡ
ۡ ۡ َّ
َّ َّ
ِۡ ُس َّجدا نَّـغ ۡ ِف ۡر لـ َّ ُك ۡم َّخ ِطيتىــٰتِ ُك
م
ي
َِّ ۡ َّس َّ ِۡني ۡ ُد الۡ ُ ۡح ِس ِن
ِفَّبَّد ََّّل ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا ِمنۡ ُه ۡم ََّ ۡوَل
غ َّ ۡۡ َّ ال َّ ِذ ۡى َِي ۡ َّل ََّل ُ ۡم فَّا َّ ۡر َّسلۡنَّا

আযাব পাঠিময়সি আিমান them. So We sent down
ছথমক িামদর অপকমমণ র upon them wrath from
heaven for the wrong
কারমণ।

that they were doing.

ِ السم
ٓاء ِِبَّا
ََّّ عَّلَّي ۡ ِه ۡم ِر ۡجزا ِم َّن
ِِِ كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن

163. আর িামদর কামি ছি 163. And ask them (O
ِ وس ـَّـلۡهم عَّ ِن الـۡقَّ ۡري
َّ
ِ
ت
ال
ة
َّ
ۡ ُ ۡ َّ
জনপমদর অবস্থা িম্পমকণ Muhammad) about the ۡ
সজমেি কর যা সিল নদীর township that was by
كَّان َّ ۡ ۡ َّحا ِض َّرةَّ الۡب َّ ۡح ِر اِ ۡذ ي َّ ۡع ُد ۡو َّن
the
sea,
when
they
িীমর
অবসস্থি।
যখন
র্সনবার সদমনর সনমদণ মর্র transgressed in (the اِنم
ِ السب ِ ۡ اِ ۡذ تَّاۡتِي ِهم
ت
ي
ح
ُ
َّ ِِف
َّ
ۡ
ُ
matter
of)
the
sabbath.
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
বযাপামর
িীমাসিক্রম
When their fish came
ي َّ ۡو َّم َّسبۡتِ ِه ۡ ش
ي
করমি লাগল, যখন আিমি
to them on their م ُ َّرعا َّو َّ ۡو َّم ََّل
লাগল মািগুমলা িামদর
sabbath day openly,
ِ َّ ِ م ِؕ َّكذٰل
ِۡ ي َّ ۡس ِبتُ ۡو َِّن ََّل تَّاۡتِي ۡ ِه
কামি র্সনবার সদন পাসনর and the day they had ِؕ ك
উপর, আর ছযসদন র্সনবার no sabbath, they did
َِّ نَّبۡل ُ ۡو ُه ۡم ِِبَّا كَّان ُ ۡوا ي َّ ِۡف ُس ُق ۡو
হি না, আিি না। এভামব not come to them. ن
আসম িামদরমক পরীক্ষা Thus, did We try them
ِِِ
they were
কমরসি। কারণ, িারা সিল because
disobedient.
নাফরমান।
আর যখন িামদর
মমধ্য ছথমক এক িম্প্রদায়
বলল, ছকন ছি ছলাকমদর
িদুপমদর্ সদমচ্ছন, যামদরমক
আল্লাহ ধ্বংি কমর সদমি
িান সকংবা আযাব সদমি
িান কঠিন আযাব? ছি
বললঃ
ছিামামদর
পালনকিণার িামমন ছদাে
ফুরাবার জনয এবং এজনয
ছযন িারা ভীি হয়।

164.

165. অিঃপর যখন িারা

ছিিব সবেয় ভুমল ছগল, যা
িামদরমক
ছবাোমনা
হময়সিল, িখন আসম ছিিব

164.
And when a
community
among
them said: “Why do
you preach to a people
whom Allah is about
to destroy or punish
them with a severe
punishment.”
They
said: “To offer an
excuse before your
Lord,
and perhaps
they may fear (Allah).”
165.
Then, when
they forgot what they
had been reminded
with, We rescued those

َّواِ ۡذ ََّال َّ ۡ ۡ اُ َّم ٌِة ِمنۡ ُه ۡم ل ِ َّم تَّعِ ُظ ۡو َّن
َ
َۙاّٰلل ُم ۡهلِ ُك ُه ۡم ا َّۡو ُمعَّ ِذ ُب ُه ۡم
ُ َّ ۡو َّما ۨ ِؕ ه
ع َّ َّذابا َّش ِديۡدا ََّال ُ ۡوا َّم ۡع ِذ َّرة اِ ٰٰل
َِِِّربِ ُك ۡم َّولَّعَّل َّ ُه ۡم يَّتَّ ُق ۡو َِّن

فَّل َّ َّما ن َّ ُس ۡوا َّما ُذ ِك ُر ۡوا بِ ٖهۤ ا َََّّۡيۡنَّا
لس ۡو ۤ ِء
ُ ال َّ ِذي ۡ َّن يَّنۡهَّ ۡو َّن عَّ ِن ا

ছলাকমক মুসক্ত দান করলাম
যারা মন্দ কাজ ছথমক
বারণ
করি।
আর
পাকডাও
করলাম,
ছগানাহগারমদরমক সনকৃষ্ট
আযামবর মাধ্যমম িামদর
না-ফরমানীর দরুন।

who
forbade from
evil, and We seized
those who did wrong
with
a
severe
punishment
because
they were disobedient.

166. িারপর যখন িারা 166.
So when they
এসগময় ছযমি লাগল ছি were insolent about
কমমণ যা ছথমক িামদর that which they had
বারণ করা হময়সিল, িখন been forbidden from,
আসম সনমদণ র্ সদলাম ছয, We said to them: “Be
ছিামরা লাসিি বানর হময় you apes, despised.”
যাও।

اب
ِ ِۭ َّوا ََّّخ ۡذنَّا ال َّ ِذي ۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا بِعَّ َّذ
ِِِ ِبَّـيۡ ٍ ۢۡس ِِبَّا كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡف ُس ُق ۡو َِّن
فَّل َّ َّما عَّت َّ ۡوا عَّ ۡن َّما ُِنُ ۡوا عَّنۡ ُه َُلۡنَّا
ِِ ي
َِّ ۡ ََّل ُ ۡم ُك ۡون ُ ۡوا َِ َّردَّة ٰخ ِس ِـ

167. আর ছি িমময়র কথা 167. And when your ِ
ِِوا
ث
ع
ب
ي
ل
ِ
َّ
َّ
ٰل
ا
م
ه
ي
ل
ع
ن
ك
ب
ر
ن
ذ
ا
ت
ذ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
ٰ
ۡ
َّ
َّ
َّ
Lord
proclaimed
that
ۡ
َّ
َّ
ۡ ۡ
َّ
َّ
স্মরণ কর, যখন ছিামার
পালনকিণা
িংবাদ He would certainly
ِ يَّو ِم الۡقِيم
م
س
ي
ه
م
و
ن
ة
َّ
raise against them, till َّم ُس ۡوىء
َّ
ۡ
ۡ
ۡ ُ ُۡ ُ
َّ ٰ
সদময়মিন
ছয,
অবর্যই
the
Day
of
ছকয়ামি
সদবি
পযণ ন্ত Resurrection,
ِ ِ الۡعَّ َّذ
َّ ك ل
those سرِي ۡ ُع
َّ َّاب اِ َّن َّر ِب
َّ
ইহুদীমদর উপর এমন ছলাক who
would
afflict
পাঠামি থাকমবন যারা them with humiliating م
ٌِ ۡ اب ِؕ َّواِن َّ ٗه لَّـغ َّ ُف ۡو ٌر َّر ِحي
ِ ِ َّالۡعِق
Surely,
িামদরমক সনকৃষ্ট র্াসস্ত দান punishment.
করমি থাকমব। সনঃিমন্দমহ your Lord is indeed
ِِِ
ছিামার পালনকিণা র্ীঘ্র swift in retribution,
and indeed He is Oft
র্াসস্ত দানকারী এবং সিসন
Forgiving,
Most
ক্ষমার্ীল, দয়ালু।
Merciful.
168. আর আসম িামদরমক 168. And We have
َّوََّ َّط ِۡعن ٰ ُه ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض اُ َّما ِمنهم
সবভক্ত
কমর
সদময়সি divided them in the ُ ُ ۡ
as
nations.
ছদর্ময় সবসভন্ন ছশ্রনীমি, earth
ِ َّ ِ ا هلصلِ ُح ۡو َّن َّو ِمنۡ ُه ۡم ُد ۡو َّن ذٰل
ك
Among
them
some
are
িামদর মমধ্য সকিু রময়মি
ভাল আর সকিু রময়মি righteous, and some ٰت
ِ السيِا
َّ َّوبَّل َّ ۡو ِٰنُ ۡم بِا ۡۡل َّ َّسن ٰ ِ ۡ َّو
among
them
are
other
অনয রকম! িািাডা আসম
than that. And We
িামদরমক পরীক্ষা কমরসি
ن
َِّ لَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ ۡر ِج ُع ۡو
have tested them with

ভাল ও মমন্দর মাধ্যমম good things and evil
things that perhaps
যামি িারা সফমর আমি।

িামদর
ছপিমন
সকিু
অপদাথণ ,
যারা
উত্তরাসধ্কারী
হময়মি
সকিামবর; িারা সনকৃষ্ট
পাসথণ ব উপকরণ আহরণ
করমি
এবং
বলমি,
আমামদর ক্ষমা কমর ছদয়া
হমব। বস্তুিঃ এমসন ধ্রমনর
উপকরণ যসদ আবামরা
িামদর িামমন উপসস্থি হয়,
িমব িাও িু মল ছনমব।
িামদর কািমথমক সকিামব
সক অঙ্গীকার ছনয়া হয়সন
ছয, আল্লাহর প্রসি িিয
িাডা সকিু বলমব না?
অথি িারা ছি িবই পাঠ
কমরমি, যা িামি ছলখা
রময়মি। বস্তুিঃ আমখরামির
আলয়
ভীিমদর
জনয
উত্তম-ছিামরা সক িা
ছবাে না ?

169.

িারপর
এমিমি

আর ছযিব ছলাক
িুদঢ়
সকিাবমক
ৃ ভামব
আাঁকমড থামক এবং নামায
প্রসিষ্ঠা কমর সনশ্চয়ই আসম
সবনষ্ট করব না িৎকমীমদর
িওয়াব।

170.

they might return (to
Our obedience).”
169. Then succeeded
after
them
a
generation,
which
inherited the book.
They took the vanities
of this lower life, and
saying: “It will be
forgiven for us.” And if
there came to them an
offer like it, they would
(again) take it. Has not
the covenant of the
book been taken from
them, that they would
not speak about Allah
but the truth. And they
have
studied
that
which is therein. And
the abode of the
Hereafter is better for
those who fear (Allah).
Do not you then
understand.
170. And those who
hold fast to the Book,
and establish worship,
certainly, We shall not
waste the reward of
those who do righteous
deeds.

ِفَّ َّخل َّ َّف ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ِه ۡم َّخل ۡ ٌف َّو ِرَُوا
ب يَّا ۡ ُخ ُذ ۡو َّن عَّ َّر َّض هٰ َّذا
َّٰ ال ۡ ِكت
ۡاَل َّ ۡد ٰن َّوي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّسيُغ ۡ َّف ُر لَّـنَّا َّواِ ۡن
يَّا ۡ ِ ِِت ۡم عَّ َّر ٌض ِمثۡل ُ ٗه يَّا ۡ ُخ ُذ ۡو ُه َِؕؕ اَّل َّ ۡم
اق الـۡ ِكت ٰ ِب ا َّۡن
ِۡ يُ ۡؤ َّخ ۡذ عَّلَّي ۡ ِه
ُ َّ م ِميۡث

ِ ََّل ي َّ ُقولُوا ع َّ ََّل ه
اّٰلل اِ ََّل ا ۡۡلـ َّ َّق
ۡ ۡ
َّودَّ َّر ُس ۡوا َّما فِي ۡ ِه َّوالد َُّار ۡاَل ٰ ِخ َّر ُة
َّخ ٌۡۡ لِـل َّ ِذي ۡ َّن يَّتَّ ُق ۡو َِّن اَّفَّ ََّل
ن
َِّ تَّ ۡعقِل ُ ۡو

َّوال َّ ِذي ۡ َّن ُۡي َّ ِس ُك ۡو َّن بِالـۡ ِكت ٰ ِب
َّواَََّّا ُموا الِ َّصلٰوةَّ َِؕؕ اِنَّا ََّل ن ُ ِضي ۡ ُع ا َّ ۡج َّر
ِِِي
َِّ ۡ الۡ ُ ۡصلِ ِح

আর যখন আসম
িু মল ধ্রলাম পাহাডমক
িামদর উপমর িাসময়ানার
মি এবং িারা ভয় করমি
লাগল ছয, ছিটি িামদর
উপর পডমব, িখন আসম
বললাম, ধ্র, যা আসম
ছিামামদর
সদময়সি,
দৃঢ়ভামব এবং স্মরণ ছরমখা
যা িামি রময়মি, ছযন
ছিামরা বাাঁিমি পার।

171.

171. And when We
raised the mountain
above them, as if it had
been a canopy, and
they thought that it
was about to fall on
them (and We said):
“Hold that which We
have given you firmly,
and remember that
which is therein, so
that you may fear
(Allah).”

َّواِ ۡذ نَّـت َّ ۡقنَّا ا ۡۡلَّـب َّ َّل فَّ ۡوََّ ُه ۡم كَّاَّن َّ ٗه
م ُخ ُذ ۡوا
ِۡ ُظل َّ ٌة َّو َّظن ُ ۡوۤا ا َّن َّ ٗه َّواَِ ٌ ۢۡع بِ ِه
َّما ۤاٰتَّيۡن ٰ ُك ۡم بِ ُق َّو ٍة َّوا ۡذ ُك ُر ۡوا َّما فِي ۡ ِه
ِِِ لَّعَّل َّ ُك ۡم تَّتَّ ُق ۡو َِّن

172. আর যখন ছিামার 172. And when your
ِ ك ِم ۢۡن ب ِِ ۤ اٰدم
ِِو ا
م
ن
ب
ر
ذ
َّخ
ا
ذ
َّ
ُ
ۡ
َّ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۡ
পালনকিণা বনী আদমমর Lord brought forth
পৃষ্টমদর্ ছথমক ছবর করমলন from the Children of
ُظ ُه ۡو ِر ِه ۡم ُذ ِريَّت َّ ُه ۡم َّو ا َّ ۡشهَّ َّد ُه ۡم
িামদর িন্তানমদরমক এবং Adam, from their loins,
সনমজর উপর িামদরমক their descendants, and م
ِۡ م اَّل َّ ۡس ُ ۡ بِ َّربِ ُك
ِۡ ع َّ ٰىَل اَّن ۡ ُف ِس ِه
প্রসিো করামলন, আসম সক made them testify as
ছিামামদর পালনকিণা নই? to themselves, (saying): دنَّا ِؕ ا َّن ت َّ ُقولُوا يَّوم
ََّال ُ ۡوا ب َّ َٰل ِؕ َّش ِه
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
িারা
বলল,
অবর্যই, “Am I not your Lord.”
They said: “Yes, we do ذا
الۡقِي ٰ َّم ِة اِنَّا ُكنَّا عَّ ۡن ه
আমরা অঙ্গীকার করসি।
َّ
ٰ
testify.” lest you should
আবার না ছকয়ামমির সদন
say on the Day of
ِِِي
َۙ َّ ۡ ِغ ٰ ِفل
বলমি শুরু কর ছয, এ
Resurrection: “Indeed,
সবেয়টি আমামদর জানা we were unaware of
সিল না।
this.”
Or lest you
173. অথবা বলমি শুরু 173.
ِ ٓاؤنَّا
ِِا َّو تَّ ُقولُوۤا ا
م
ش
ۤ
َّ
ِ
ن
ب
ا
ك
ر
ا
ا
ّن
َّ
ۡ
ٰ
َّ
ُ
ۡ
َّ
َّ
should
say:
“It
was
َّ ۡ ۡ ۡ
কর ছয, অংর্ীদাসরমত্বর
প্রথা ছিা আমামদর বাপ- only our fathers who
ِۡ ََّب ۡ ُل َّو ُكنَّا ُذ ِريَّة ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ِه
م
ascribed
partners
(to
দাদারা উদ্ভাবন কমরসিল
ِ اَّفَّت ۡهلِ ُكنا ِِبا فَّع َّل الۡ ب
আমামদর
পূমবণ ই।
আর Allah) before, and we ن
ل
ط
ِ
و
ُ
were descendants after
َّ ۡ ۡ ُ َّ َّ َّ ُ
আমরা
হলাম
িামদর
them. Would You then
পশ্চাৎবিী িন্তান-িন্তসি।
ِِِ
destroy us because of

িাহমল সক ছি কমমণ র জনয that
which
আমামদরমক ধ্বংি করমবন, unrighteous did.”
যা পথভ্রষ্টরা কমরমি?

the

174. বস্তুিঃ এভামব আসম 174. And thus do We
সবেয়িমূহ িসবস্তামর বণণ না explain in details the
And
কসর, যামি িারা সফমর revelations.
perhaps they may
আমি।
return.
175.
আর
আপসন 175. And recite (O
িামদরমক শুসনময় সদন, ছি Muhammad) to them
ছলামকর অবস্থা, যামক আসম the story of him to
সনমজর সনদর্ণ নিমূহ দান whom We gave Our
কমরসিলাম, অথি ছি িা signs, then he turned
away from them, so
পসরহার
কমর
ছবসরময়
Satan followed him up,
ছগমি। আর িার ছপিমন
then he became of
ছলমগমি র্য়িান, ফমল ছি
those who went astray.
পথভ্রষ্টমদর
পমডমি।

অন্তভণ ূ ক্ত

َّوا ۡت ُل عَّلَّي ۡ ِه ۡم نَّبَّا َّ ال َّ ِذ ۡ ۤى اٰتَّيۡن ٰ ُه
نسل َّ َّخ ِمنۡهَّا فَّا َّ ۡتبَّعَّ ُه
َّ اٰيٰتِنَّا فَّا
َّ ا
ن
َِّ ۡ ان ِم َّن الۡغٰوِي
َّ َّلشي ۡ ٰط ُن فَّك

হময়

অবর্য আসম ইচ্ছা
করমল িার মযণ াদা বাসডময়
সদিাম
ছি
িকল
সনদর্ণ নিমূমহর
ছদৌলমি।
সকন্তু ছি ছয অধ্ঃপসিি
এবং
সনমজর
সরপুর
অনুগামী
হময়
রইল।
িুিরাং িার অবস্থা হল
কুকুমরর মি; যসদ িামক
িাডা কর িবুও হাাঁপামব
আর যসদ ছিমড দাও িবুও
হাাঁপামব। এ হল ছিিব
ছলামকর উদাহরণ; যারা
সমথযা প্রসিপন্ন কমরমি
আমার
সনদর্ণ নিমূহমক।

176.

ك ن ُ َّف ِص ُل ۡاَلٰي ٰ ِ ۡ َّولَّعَّل َّ ُه ۡم
َّ ِ َّو َّكذٰل
ِِِي َّ ۡر ِج ُع ۡو َِّن

176. And if We had so
willed,
We
would
surely have raised him
by those (signs), but he
clung to the earth and
followed his own vain
desire. So his likeness
is as the likeness of a
dog. If you drive him
away, he hangs out
with his tongue, or you
leave him, he hangs out
his tongue. Such is the
likeness of the people
who
deny
Our
revelations. So narrate

َّول َّ ۡو ِش ئۡنَّا ل َّ َّرفَّ ۡعن ٰ ُه بِهَّا َّولـ ٰ ِكنَّ ٗۤه ا َّۡخل َّ َّد
وٮه فَّ َّمثَّل ُ ٗه
ُِ ٰاِ َّٰل ۡاَل َّ ۡر ِض َّواتَّب َّ َّع ه
ب اِ ۡن َّ َۡت ِم ۡل عَّلَّي ۡ ِه
ِ ِ ۡ َّك َّمث َّ ِل الـۡكَّل
ك
ِ ۡ ََّت ۡك ُه ِي َّلۡه
َّ ِ ث ذٰل
ۡ َّيَّلۡه
ُ ۡ َّث ا َّۡو ت
َّمث َّ ُل الۡقَّ ۡو ِم ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا

ِ
ص لَّعَّل َّ ُه ۡم
َّ فَّا َۡ ُصص الۡقَّ َّص
ِِِ يَّت َّ َّف َّك ُر ۡو َِّن

অিএব, আপসন সববৃি the stories, that they
করুন এিব কাসহনী, যামি may reflect.
িারা সিন্তা কমর।

177.

িামদর উদাহরণ
অসি সনকৃষ্ট, যারা সমথযা
প্রসিপন্ন কমরমি আমার
আয়াি িমূহমক এবং িারা
সনমজমদরই ক্ষসি িাধ্ন
কমরমি।

177.
Evil as an
example are
the
people
who denied
Our revelations, and
used to wrong their
own selves.

178.

যামক আল্লাহ পথ
ছদখামবন, ছিই পথপ্রাপ্ত
হমব। আর যামক সিসন পথ
ভ্রষ্ট করমবন, ছি হমব
ক্ষসিগ্রস্ত।

178. He whom Allah
guides, then he is the
rightly guided, and
he whom He sends
astray,
so such are
they who are the losers.

আর আসম িৃসষ্ট
কমরসি ছদাযমখর জনয বহু
সিন ও মানুে। িামদর
অন্তর রময়মি, িার িারা
সবমবিনা কমর না, িামদর
ছিাখ রময়মি, িার িারা
ছদমখ না, আর িামদর কান
রময়মি, িার িারা ছর্ামন
না। িারা িিু ষ্পদ জন্তুর
মি; বরং িামদর ছিময়ও
সনকৃষ্টির। িারাই হল
গামফল, তর্সথলযপরায়ণ।

179.
And certainly,
We have created for
Hell many of the jinn
and mankind. They
have hearts
with
which they do not
understand, and they
have eyes with which
they do not see, and
they have ears with
which
they do not
hear. They are like
the cattle. Rather, they
are even more astray.
Such are they who are
the heedless.

179.

আর আল্লাহর জনয 180.
And to Allah
রময়মি িব উত্তম নাম। belong
the
most
কামজই ছি নাম ধ্মরই beautiful names. So

180.

َّسٓاءَّ َّمث َّ ََّل َّۨالۡقَّ ۡو ُم ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّذ ُب ۡوا
بِا ٰيٰتِنَّا َّواَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم كَّان ُ ۡوا
ِِِي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن
ى َّو َّم ۡن
ِ ۡ اّٰلل فَّ ُه َّو الۡ ُ ۡهت َّ ِد
َّم ۡن ي َّ ۡه ِد ُه
ُه ُم
ِك
َّ ۤي ُ ۡضلِ ۡل فَّاُول ٰٮ
ِِِ ا ۡۡل ٰ ِس ُر ۡو َِّن
َّولـ َّقَّ ۡد ذَّ َّراۡنَّا ِۡلَّـهَّنَّ َّم كَّثِ ۡۡا ِم َّن
س ََّل ُ ۡم َُل ُ ۡو ٌب ََّل
ِ ِ ۡ ا ۡۡل ِ ِن َّو ۡاَلِن
ي ََّل
ٌ ُ ۡي َّ ۡفقَّ ُه ۡو َّن بِهَّا َّو ََّل ُ ۡم ا َّع
ِ ۡ يُب
ص
ِ
ان ََّل
ذ
ا
م
َل
و
ا
ه
ب
ن
و
ر
َّ
ٰ
َّ
َّ
ٌ ۡ ُ َّ
َّ ۡ ُ
ِك ك َّ ۡاَلَّنۡعَّا ِم
َّ ۤبِهَّاَؕاُول ٰٮ
ِك ُه ُم
ِ ُ ا ََّّض
َّ ۤل اُول ٰٮ

ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َّن
ب َّ ۡل ُه ۡم
ِِِ الۡغ ٰ ِفل ُ ۡو َِّن

ِ وِ ِ ه
ٓاء ا ۡۡل ُ ۡس ِٰ فَّ ۡاد ُع ۡو ُه
َس
اَل
ّٰلل
ۡ
َّ
ۡ
َّ
َّ
ُ

িাাঁমক
ডাক।
আর
িামদরমক বজণন কর, যারা
িাাঁর নামমর বযাপামর বাাঁকা
পমথ িমল। িারা সনমজমদর
কৃিকমমণ র
ফল
র্ীঘ্রই
পামব।

call on Him by them.
And leave those who
blaspheme concerning
His names. They will
soon be requited for
what they used to do.

181. আর যামদরমক আসম 181. And among those
িৃসষ্ট কমরসি, িামদর মমধ্য whom We created, is a
এমন এক দল রময়মি যারা nation who guides with
িিয পথ ছদখায় এবং ছি the truth, and thereby
they establish justice.
অনুযায়ী নযায়সিার কমর।
And those who
182. বস্তুিঃ যারা সমথযা 182.
প্রসিপন্ন কমরমি আমার deny Our revelations,
আয়ািিমূহমক,
আসম We shall gradually
with
িামদরমক
ক্রমােময় seize them
পাকডাও
করব
এমন punishment from where
they do not know.
জায়গা ছথমক, যার িম্পমকণ

ۤ ۡ بِهَّا َّوذَّ ُروا ال َّ ِذي ۡ َّن يُل ۡ ِح ُد ۡو َّن ِِف
ا ََّۡسَّ ِٓاٮ ِٖه َّسيُ ۡج َّز ۡو َّن َّما كَّان ُ ۡوا
ِِِ ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن

َّو ِم َّ ۡن َّخل َّ ۡقنَّا ۤ اُ َّم ٌة يَّهۡ ُد ۡو َّن بِا ۡۡلـ َّ ِق
َِِِّوبِ ٖه ي َّ ۡع ِدل ُ ۡو َِّن
بِا ٰيٰتِنَّا
ث ََّل
ُ ۡ َّحي

َّك َّذ ُب ۡوا
َّوال َّ ِذي ۡ َّن
َّس ن َّ ۡست َّ ۡد ِر ُج ُه ۡم ِم ۡن
ِِِ ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

িামদর ধ্ারণাও হমব না।

183. বস্তুিঃ আসম িামদরমক 183. And I respite
ِا
ِ
ِ



ِ
ي
ت
م
ى
د
ي
ك
ن
َّ
َّ
ۡ
ۡ
ٌ َّ ۡ
সিল সদময় থাসক। সনঃিমন্দমহ them, certainly My
scheme is strong.
আমার ছকৌর্ল িুসনপুণ।
184.

িারা সক লক্ষয
কমরসন ছয, িামদর িঙ্গী
ছলাকটির মসস্তমে ছকান
সবকৃসি ছনই? সিসন ছিা
ভীসি
প্রদর্ণ নকারী
প্রকৃষ্টভামব।

184. Do they not
reflect that there is no
madness
in
their
companion
(Muhammad). He is
not but a plain warner.

িারা সক প্রিযক্ষ
কমরসন আকার্ ও পৃসথবীর
রাজয িম্পমকণ এবং যা সকিু
িৃসষ্ট
কমরমিন
আল্লাহ
িা’আলা বস্তু িামগ্রী ছথমক

185.
Do they not
look in the dominion
of the heavens and the
earth, and that which
Allah has created of
all things, and that it

185.

َّما بِ َّصا ِحبِ ِه ۡم
ُه َّو اِ ََّل ن َّ ِذي ۡ ٌر

سکتہ

َِّواُ ۡم ِ َۡل ََّل ُ ۡم

ا ََّّول َّ ۡم يَّت َّ َّف َّك ُر ۡوا
ِم ۡن ِجنَّ ٍِة اِ ۡن
ِِِي
ٌِ ۡ ُِمب

ا ََّّول َّ ۡم يَّنۡ ُظ ُر ۡوا ِِف ۡ َّملَّـ ُك ۡو ِت
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر ِض َّو َّما َّخل َّ َّق
َّ ا

এবং এ বযাপামর ছয, িামদর
িামথ কৃি ওয়াদার িময়
সনকটবিী হময় এমিমি?
বস্তুিঃ এরপর সকমির উপর
ঈমান আনমব?

may be that their own
term has drawn near.
Then in what message
after this will they
believe.

186. আল্লাহ যামক পথভ্রষ্ট 186. Whoever Allah
কমরন।
িার
ছকান sends astray, then there
পথপ্রদর্ণ ক
ছনই।
আর is no guide for him.
আল্লাহ িামদরমক িামদর And He leaves them
দুষ্টামীমি মত্ত অবস্তায় in their transgression
to wander blindly.
ছিমড সদময় রামখন।
আপনামক সজমেি
কমর,
ছকয়ামি
কখন
অনুসষ্ঠি হমব? বমল সদন এর
খবর
ছিা
আমার
পালনকিণার
কামিই
রময়মি।
সিসনই
িা
অনাবৃি কমর ছদখামবন
সনধ্ণ াসরি িমময়। আিমান
ও যমীমনর জনয ছিটি অসি
কঠিন সবেয়। যখন িা
ছিামামদর উপর আিমব
অজামন্তই
এমি
যামব।
আপনামক সজমেি করমি
থামক, ছযন আপসন িার
অনুিন্ধামন ছলমগ আমিন।
বমল সদন, এর িংবাদ
সবমর্ে
কমর
আল্লাহর
সনকটই রময়মি। সকন্তু িা
অসধ্কাংর্ ছলাকই উপলসি
কমর না।

187.

188.
আসম

187. They ask you
about the Hour (Day of
Resurrection): “When
will be its appointed
time.”
Say:
“The
knowledge thereof is
with my Lord only.
None will manifest it at
its proper time but He.
Heavy it will be in the
heavens and the earth.
It shall not come upon
you except all of a
sudden.” They ask you
as if you
could be
well informed thereof.
Say: “The knowledge
thereof is with Allah
only, but most of
mankind do not know.

Say
আপসন বমল সদন, 188.
আমার
সনমজর Muhammad):

(O
“I

ِ
َش ٍَۙء َّوا َّۡن عَّ ٰىٰ ا َّۡن
ۡ َّ اّٰلل م ۡن
ُه
م فَّبِا َّ ِى
ِۡ ي َّ ُك ۡو َّن ََّ ِد ا َۡ ََّت َّ َّب ا ََّّجل ُ ُه
ِِِ ث ب َّ ۡع َِّد ٗه يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
ۡۢ ٍ ۡ َّح ِدي
اّٰلل فَّ ََّل َّها ِد َّى ل َّ ِٗه َّو
َّم ۡن ي ُ ۡضلِ ِل ُه
ِ
ُطغۡي ٰ ِن ِه ۡم
ۡ ي َّ َّذ ُر ُه ۡم ِف
ِِِي َّ ۡع َّم ُه ۡو َِّن

َّيســ
ِ الساع
ع
ل
ِ
ان
َّي
ا
ة
ن
ك
ن
و
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ ۡ َّ
ُم ۡر ٰسٮهَّا َُ ۡل اِ َّّنَّا ِعِل ۡ ُمهَّا ِعنۡ َّد
ۡ ۡ َّ َّر ِ ِّبۡ ََّل َُيَّلِيۡهَّا ل ِ َّوَۡتِهَّا ۤاِ ََّل ُه َّوِۢۡ ََّ ُقل
ض ََّل
ِ ِ لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر
َّ ِِف ا
ك
َّ َّ تَّاۡتِي ۡ ُك ۡم اِ ََّل بَّغۡتَّةِ ي َّ ۡســَّل ُ ۡون
ف عَّنۡهَّاَؕ َُ ۡل اِ َّّنَّا عِل ۡ ُمهَّا
ٌ ِ ك َّح
َّ َّ كَّاَّن
ِ ِعنۡ َّد ه
اس ََّل
ِ ِ َّاّٰلل َّولـ ٰ ِك َّن ا َّ ۡكث َّ َّر الن
ِِِ ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

ِ ك لِنَّف
ٰۡ ن َّ ۡفعا َّو ََّل
ُ َُِل ََّل ۤ ا َّۡمل
ۡ

কলযাণ
িাধ্মনর
এবং
অকলযাণ িাধ্মনর মাসলক
নই, সকন্তু যা আল্লাহ িান।
আর আসম যসদ গায়মবর
কথা ছজমন সনমি পারিাম,
িাহমল বহু মঙ্গল অজণন
কমর সনমি পারিাম, ফমল
আমার
ছকান
অমঙ্গল
কখনও হমি পারি না।
আসম ছিা শুধ্ুমাি একজন
ভীসি
প্রদর্ণ ক
ও
িুিংবাদদািা
ঈমানদারমদর জনয।

189. সিসনই ছি িত্তা সযসন

ছিামাসদগমক িৃসষ্ট কমরমিন
একটি মাি িত্তা ছথমক; আর
িার ছথমকই তিরী কমরমিন
িার ছজাডা, যামি িার
কামি স্বসস্ত ছপমি পামর।
অিঃপর
পুরুে
যখন
নারীমক
আবৃি
করল,
িখন, ছি গভণবিী হল।
অসি হালকা গভণ। ছি িাই
সনময় িলামফরা করমি
থাকল। িারপর যখন
ছবাো হময় ছগল, িখন
উভময়ই আল্লাহমক ডাকল
সযসন িামদর পালনকিণা
ছয, িু সম যসদ আমাসদগমক
িুস্থ ও ভাল দান কর িমব
আমরা ছিামার শুকসরয়া
আদায় করব।

possess no power for
َِّضرا ا
َّ
ل
ۡ 
ن
ك
و
و
ِ
اّٰلل
ٓاء
ش
ا
م
َل
َّ
ُ
َّ
ۡ
ه
myself to benefit, nor ُ
ۡ َّ ُ َّ َّ
to hurt, except that
ِ ا َّعلَّم الۡغيب ََّلس ِت َّ ۡكثَّرت
م
ن
ُ ۡ ۡ َّ ۡ َّ ُ ۡ
which Allah wills. And َّ
if I had knowledge of ِ
ِ لس
ۤ ِ ۡ ِؕ و َّما َّم َّس
َّ
the unseen, I should ِ ا ُ ۡو ُِء ِؕ ا ۡن ا َّنَّا اَل
َّ ِ ۡ َّ ا ۡۡل
َّ
have
secured
ِ ن َّ ِذيۡر َّوب ِش ۡۡ لِقَّو ٍم ي ُ ۡؤ
ن
م
ن
ِ
و
ُ
abundance of good,
َّ ۡ
ۡ ٌ َّ ٌ
and adversity would
ِِِ
not have touched me. I
am not except a
warner, and a bringer
of good tidings unto a
people who believe.”
189. He it is who ٍ
ِ ُهو ال َّ ِذى خلَّقَّ ُكم
َّ
ف
ـ
ن
م
س
ن
ۡ
ۡ
has created you from
ۡ َّ ۡ َّ
a single soul, and He
َّ َّوا ِح َّد ٍة َّو َّجعَّ َّل ِمنۡهَّا زَّ ۡو
has created from him جهَّا
his mate, that he
ِل
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ك
س
ي
ا
ٮه
ش
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غ
ت
ا
م
ل
ف
ا
ه
ي
ل
ا
ن
ُ
ه
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۡ َّ ۡ َّ
might take rest in her. َّ َّ
Then when he covered ٖ
ِ ِۡحَل َّخ ِفيۡفا فَّ َّم َّر ۡت ب
ۡ َّ ۡ ۡ َّ ۡحل
َّ َّ
her, she carried a ه
light burden, so she
فَّل َّ َّما ۤ ا َّ َۡقَّل َّ ۡ ۡ َّدعَّ َّوا ه
went about with it. ما
َّ اّٰللَّ َّربَّ ُه
Then when it became
ِ
َّ لَّٮِ ۡن اٰتَّيۡتَّـنَّا ٰصلِحا لَّـن َّ ُك ۡون َّ َّن م
heavy,
they
both ن
prayed unto Allah,
ِ ال هش
ِي
ك
ِِ
ِ
ن
ِ
ر
ۡ
َّ
their Lord: “If you
give us a good child,
we shall indeed be
among the grateful.”

অিঃপর িামদরমক 190. Then when He
যখন িুস্থ ও ভাল দান করা gave them a good child,

190.

ٮه َِّما َّص ِاۡلـا َّجعَّ ََّل ل َّ ٗه
ُ ٰ فَّل َّ َّما ۤ اٰت

হল, িখন দানকৃি সবেময়
িার অংর্ীদার তিরী করমি
লাগল।
বস্তুিঃ
আল্লাহ
িামদর র্রীক িাবযস্ত করা
ছথমক বহু উমধ্ণ ।
িারা সক এমন
কাউমক র্রীক িাবযস্ত
কমর, ছয একটি বস্তুও িৃসষ্ট
কমরসন, বরং িামদরমক িৃসষ্ট
করা হময়মি।

191.

they ascribed to Him
partners in that which
He had given to them.
Exalted is Allah above
all that they join (with
Him).
191. Do they associate
as partners (to Allah)
those who do not create
a thing, and they are
(themselves) created.

192.

আর িারা, না
িামদর িাহাযয করমি
পামর, না সনমজর িাহাযয
করমি পামর।

192.
And they are
not able to help them,
nor can they help
themselves.

আর ছিামরা যসদ
িামদরমক আহবান কর
িুপমথর সদমক, িমব িারা
ছিামামদর
আহবান
অনুযায়ী
িলমব
না।
িামদরমক আহবান জানামনা
সকংবা
নীরব
থাকা
উভয়টিই ছিামামদর জনয
িমান।

193. And if you call
them
to guidance,
they will not follow
you. It is the same for
you whether you call
them or you keep
silent.

193.

194. আল্লাহমক বাদ সদময় 194.
Indeed, those
ছিামরা যামদরমক ডাক, you call upon besides
িারা িবাই ছিামামদর Allah are slaves like
মিই
বান্দা।
অিএব, you. So call upon
ছিামরা যামদরমক ডাক, them then let them
িখন িামদর পমক্ষও ছিা answer you, if you are
ছিামামদর ছি ডাক কবুল truthful.
করা উসিি যসদ ছিামরা
িিযবাদী হময় থাক?

اّٰلل
ُٰ ُش َّركَّٓاءَّ فِي ۡ َّما ۤ اٰت
ٮه َّما فَّتَّع ٰ ََّل ُه
ِِِ عَّ َّما يُ ۡش ِر ُك ۡو َِّن
اَّيُ ۡش ِر ُك ۡو َّن َّما ََّل ََّيۡل ُ ُق َّشيۡــا َّو ُه ۡم
ِِِ َُيۡل َّ ُق ۡو َِّن
ۤ َّو ََّل ي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن ََّل ُ ۡم ن َّ ۡـصرا َّو ََّل
ِِِاَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم يَّنۡ ُص ُر ۡو َِّن
ا َۡلُدٰى ََّل
عَّلَّي ۡ ُك ۡم
اَّنۡـتُ ۡم

َِّواِ ۡن تَّ ۡد ُع ۡو ُه ۡم اِ َّٰل
ٌِ م َّس َّو
ٓاء
ِۡ يَّتَّبِ ُع ۡو ُك

ا َّۡم

ا َّدَّعَّ ۡو َُتُ ۡو ُه ۡم
َِِِّصا ِمتُ ۡو َِّن

ِ ِاِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن تَّ ۡد ُعون ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل
ۡ ُ َّ ۡ
م فَّ ۡاد ُع ۡو ُه ۡم
ِۡ ِعب َّ ٌاد ا َّۡمثَّالـُ ُك
فَّلۡي َّ ۡست َّ ِجيۡب ُ ۡوا لـ َّ ُك ۡم ِاِ ۡن ُك نۡتُ ۡم
ِِِ ي
َِّ ۡ َِٰص ِد

195. িামদর সক পা আমি, 195. Do they have feet
যিারা িারা িলামফরা by which they walk, or
কমর, সকংবা িামদর সক do they have hands
হাি আমি, যিারা িারা by which they hold, or
ধ্মর। অথবা িামদর সক do they have eyes by
which they see, or do
ছিাখ আমি যিারা িারা
they have ears by which
ছদখমি পায় সকংবা িামদর
they hear. Say: “Call
সক কান আমি যিারা
upon your (so called)
শুনমি পায়? বমল দাও, partners (of Allah), then
ছিামরা ডাক ছিামামদর plot against me, and
অংর্ীদারসদগমক, অিঃপর give me no respite.”
আমার অমঙ্গল কর এবং
আমামক অবকার্ সদও না।
আমার িহায় ছিা
হমলন আল্লাহ, সযসন সকিাব
অবিীণণ কমরমিন। বস্তুি;
সিসনই
িাহাযয
কমরন
িৎকমণ র্ীল বান্দামদর।

196.

196.
“Indeed,
my
protecting friend is
Allah, who has sent
down the book. And
He is an ally to the
righteous.”

“And those
197. আর ছিামরা িাাঁমক 197.
বাদ সদময় যামদরমক ডাক whom you call upon
িারা না ছিামামদর ছকান besides Him, they are
িাহাযয করমি পারমব, না not able to help you,
সনমজমদর আত্নরক্ষা করমি nor can they help
themselves.”
পারমব।
আর িু সম যসদ
িামদরমক িুপমথ আহবান
কর, িমব িারা িা সকিু ই
শুনমব না। আর িু সম ছিা
িামদর ছদখিই, ছিামার
সদমক িাসকময় আমি, অথি
িারা সকিু ই ছদখমি পামচ্ছ
না।

198.

198. And if you call
them to guidance, they
do not hear. And you
will see them looking
towards you, yet they
do not see.

ا َّ ََّل ُ ۡم ا َّۡر ُج ٌل َّۡيۡ ُش ۡو َّن بِهىَّا ا َّۡم ََّل ُ ۡم
ِ
ي
ٌ ُ ۡا َّي ۡ ٍد يَّبۡط ُش ۡو َّن بِهىَّا ا َّۡم ََّل ُ ۡم ا َّع
ِ
ان
ٌ َّيُبۡص ُر ۡو َّن بِهىَّا ا َّۡم ََّل ُ ۡم اٰذ
بِهَّا َُ ِل ۡاد ُع ۡوا
َُ َّم ِكي ۡ ُد ۡو ِن فَّ ََّل

ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َّن
ُش َِّركَّٓاءَّ ُك ۡم
ِِِ ُتنۡ ِظ ُر ۡو ِِن

اّٰلل ال َّ ِذ ۡى ن َّ َّز َّل
ِاِ َّن َّو ِٰل َّۦ ُه
يَّت َّ َّو َّٰل
َّو ُه َّو
ِ َّ ٰ الـۡ ِكت
ب
ِِِ ي
َِّ ۡ الصلِ ِح
ه

َِّوال َّ ِذي ۡ َّن تَّ ۡد ُع ۡو َّن ِم ۡن ُد ۡونِ ٖه ََّل
ۤ ي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن ن َّ ۡـص َّر ُك ۡم َّو ََّل
ِِِاَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم يَّنۡ ُص ُر ۡو َِّن
َّو ِاِ ۡن تَّ ۡد ُع ۡو ُه ۡم اِ َّٰل ا َۡلُدٰى ََّل
ٮه ۡم يَّنۡ ُظ ُر ۡو َّن
ُ ي َّ ۡس َّم ُع ۡوا َّوتَّ ٰر
ِِِ ك َّو ُه ۡم ََّل يُب ۡ ِص ُر ۡو َِّن
َّ ۡ اِلَّي

আর ক্ষমা করার
অভযাি
গমড
ছিাল,
িৎকামজর সনমদণ র্ দাও এবং
মূখণ জামহলমদর ছথমক দূমর
িমর থাক।

199. Show forgiveness,
and enjoin kindness,
and turn away from
the ignorant.

201.

যামদর মমন ভয়
রময়মি,
িামদর
উপর
র্য়িামনর আগমন টার
িামথ িামথই িারা িিকণ
হময় যায় এবং িখনই
িামদর
সবমবিনার্সক্ত
জাগ্রি হময় উমঠ।

201.
Indeed, those
who fear (Allah), when
an evil thought touches
them from Satan, they
do remember (Allah),
then
they
become
seers.

202.

পক্ষান্তমর যারা
র্য়িামনর ভাই, িামদরমক
ছি ক্রমাগি পথভ্রষ্ট িার
সদমক সনময় যায় অিঃপর
িামি ছকান কমসি কমর
না।

202.
And
their
brothers, they (the
devils) plunge them
further into error, then
they do not stop short.

আর যখন আপসন
িামদর সনকট ছকান সনদর্ণ ন
সনময় না যান, িখন িারা
বমল, আপসন সনমজর পক্ষ
ছথমক ছকন অমুকটি সনময়
আিমলন না, িখন আপসন
বমল সদন, আসম ছিা ছি
মমিই িসল ছয হুকুম আমার
সনকট
আমি
আমার

203. And when you
do not bring them a
sign, they say: “Why
have you not brought
it.” Say: “I follow
only that which is
revealed to me from
my Lord. This (Quran)
is insight from your

199.

ُخ ِذ الۡعَّ ۡف َّو َّواۡ ُم ۡر بِال ۡ ُع ۡر ِف
ِِِي
َِّ ۡ َِّوا َّ ۡع ِر ۡض عَّ ِن ا ۡۡل ٰ ِهل

200. আর যসদ র্য়িামনর 200. And if an evil
ِك
ِ
َّ
ط
ي
لش
م
ن
ِ
ٌ
ۡ
ز
ن
ا
ن
ـن
غ
ۡن
ي
ا
م
ۡ
َّ
ٰ
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ
َّ
َّ َّوا
ۡ َّ
প্রমরািনা
ছিামামক whisper comes to you
প্রমরাসিি কমর, িাহমল from the Satan, then
ِ َّ اّٰلل اِن َّ ٗه
ِ فَّاستَّعِ ۡذ بِ ه
م
ٌِ ۡ َسي ۡ ٌع عَّلِي
seek
refuge
with
Allah.
ۡ
আল্লাহর র্রণাপন্ন হও
সিসনই
শ্রবণকারী, Indeed, He is All
ِِِ
Hearer,
All
Knower.
মহাোনী।

203.

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن اتَّقَّ ۡوا اِ ِذَّا َّم َّس ُه ۡم ٰۤطٮ ٌِف
َّ ِم َّن ا
لشي ۡ ٰط ِن تَّ َّذ َّك ُر ۡوا فَّاِذَّا ُه ۡم
ُِِِمب ۡ ِص ُر ۡو َِّن
ۡغ َُ َّم ََّل
ِ َّ ۡ َِّواِ ۡخ َّو ُاِنُ ۡم َّ ُۡي ُد ۡو َِّنُ ۡم ِِف ۡال
ِِِ يُ ۡق ِص ُر ۡو َِّن

َِّواِذَّا ل َّ ۡم تَّا ۡ ِ ِِت ۡم بِا ٰي َّ ٍة ََّال ُ ۡوا ل َّ ۡو ََّل
ٰٓاجتَّبَّيۡتَّهَّا َُ ۡل اِ َّّنَّا ۤ اَّتَّبِ ُع َّما يُ ۡو ٰى
ِۡ
اِ َّٰلَّ ِم ۡن َّر ِ ِّبۡ هٰ َّذا ب َّ َّصٓا ِٮ ُر ِم ۡن
ۡح ٌة لِقَّ ۡو ٍم
َّ ۡ َّربِ ُك ۡم َّو ُهدى َّو َّر

পরওয়ারমদগামরর
কাি Lord, and a guidance,
ছথমক। এটা ভাববার সবেয় and a mercy for a
people who believe.”
ছিামামদর
পরওয়ারমদগামরর
পক্ষ
ছথমক এবং ছহদাময়ি ও
রহমি ছিিব ছলামকর জনয
যারা ঈমান এমনমি।

204. আর যখন ছকারআন 204.
And when the
পাঠ করা হয়, িখন িামি Quran is recited, so
কান লাসগময় রাখ এবং listen to it, and be
সনশ্চু প
থাক
যামি silent, that you may
ছিামামদর উপর রহমি receive mercy.
হয়।

আর স্মরণ করমি
থাক স্বীয় পালনকিণামক
আপন মমন ক্রন্দনরি ও
ভীি-িন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং
এমন স্বমর যা সিৎকার কমর
বলা অমপক্ষা কম; িকামল
ও িন্ধযায়। আর ছব-খবর
ছথমকা না।

205.

205. And remember
your
Lord
within
yourself, with humility
and fear, and without
loudness in words, in
the mornings and the
evenings. And do not
be of those who are
neglectful.
206. Indeed, those
(angels) who are with
your Lord, do not turn
away out of arrogance,
from His worship, and
they glorify His praise,
and to Him they
prostrate themselves.

সনশ্চয়ই যারা
ছিামার পরওয়ারমদগামরর
িাসন্নমধ্য রময়মিন, িারা
িাাঁর বমন্দগীর বযাপামর
অহঙ্কার কমরন না এবং
স্মরণ কমরন িাাঁর পসবি
িত্তামক;
আর
িাাঁমকই
ছিজদা কমরন। AsSajda
AsSajda

206.

ِِِ ي ُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن

ئ ال ۡ ُق ۡرا ٰ ُن فَّا ۡست َّ ِم ُع ۡوا ل َّ ٗه
َّ َّواِذَّا َُ ِر
ِِِۡح ۡو َِّن
ُ َّ َّواَّن ۡ ِصتُ ۡوا لَّعَّل َّ ُك ۡم ُت ۡر
ك تَّ َّض ُرعا
َّ ك ِِف ۡ ن َّ ۡف ِس
َّ ََّّوا ۡذ ُكر َّرب
َّو ِخي ۡ َّفة َّو ُد ۡو َّن ا ۡۡل َّ ۡـه ِر ِم َّن الۡقَّ ۡو ِل
بِالۡغُ ُد ِو َّو ۡاَل ٰ َّص ِال َّو ََّل تَّ ُك ۡن ِم َّن
ي
َِّ ۡ ِالۡغ ٰ ِفل
ك ََّل
َّ ِِعنۡ َّد َّرب
عَّ ۡن ِعبَّادَّتِ ِٖه
َِّو ل َّ ٗه ي َّ ۡس ُج ُد ۡو َِّن

ِاِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن
ِ ي َّ ۡست َّ ۡك
ّب ۡو َّن
ُ
َّويُ َّسبِ ُح ۡون َّ ٗه
۩

