মারইয়াম

Maryam

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি

1.
িাদ

কাফ-হা-ইয়া-আইন- 1. Kaf. Ha. Ya. A'in.

Sad.
2.
এটা
আপনার 2. (This is) a mention
পালনকর্তার
অনুগ্রমহর of the mercy of your
সিিরণ
র্াাঁর
িান্দা Lord to His slave
Zachariah.
যাকাসরয়ার প্রসর্।
যখন সি র্াাঁর 3. When he called to
Lord, a call
পালনকর্তামক
আহিান his
(supplication) in secret.
কমরসিল সনভৃমর্।

3.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِِِ  ِص
ٓ كٓهٰيٰـعٓـ
ك عَّـب ۡ َّد ٗه
َّ ِۡح ِت َّرب
َّ ۡ ِذك ُۡر َّر
ِِِِزَّ َّك ِريَّا
ِِِ اِ ۡذ نَّادٰى َّربَّ ٗه نِ َّدٓاءً َّخ ِفيًا

4. He said: “My Lord,
indeed my bones have
grown feeble and grey
hair has spread on my
head, and I have never
been
in
my
supplication to You,
my Lord, unblest.”

ِۡ ال َّر ِب اِ ِّن ۡ َّو َّه َّن الۡعَّ ۡظ ُم ِم
ّن
َّ َّق
َّوا ۡشتَّعَّ َّل ال َّراۡ ُس َّشيۡبًا َّول َّ ۡم ا َّ ُِك ۡ ۢۡن
ِِِك َّر ِب َّشقِيًا
َّ بِ ُدع َّ ِٓاٮ

5. আসম ভয় কসর আমার 5. “And indeed, I fear
পর আমার স্বম াত্রমক এিং my relatives after me.
আমার স্ত্রী িন্ধ্ো; কামেই And my wife is barren.
আপসন সনমের পক্ষ সথমক So give me from
আমামক এক েন কর্তিে Yourself an heir.”

ِ واِ ِّن ۡ ِخ ۡفت اۡلۡ و ِاِل ِمن َّور
ٓاء ۡى
َّ
َّ ۡ َّ َّ َّ ُ
ِوكَّان َّ ِت امرا َِِّت عاق
ب ِ ِۡل
ه
ف
ا
ر
َّ
َّ
ۡ َّ ً َّ ۡ َّ ۡ
ۙك ولِيًا
ََّّ ۡ ِم ۡن ل َّ ُدن

সি িললঃ সহ আমার
পালনকর্তা আমার অসি
িয়ি-ভারািনর্ হময়মি;
িার্ত মকে
মস্তক
িুশুভ্র
হময়মি;
সহ
আমার
পালনকর্তা!
আপনামক
সেমক
আসম
কখনও
সিফলমমনারথ হইসন।

4.

পালনকারী দান করুন।

6. সি আমার িলাসভসিক্ত 6. “Who shall inherit
হমি ইয়াকুি িংমের এিং সহ me and inherit from the
আমার পালনকর্তা, র্ামক family of Jacob. And
make him, my Lord,
করুন িমতািেনক।
pleasing (to You).”
“O Zachariah,
7. সহ যাকাসরয়া, আসম 7.
সর্ামামক
এক
পুমত্রর indeed We give you
িুিংিাদ সদসি, র্ার নাম the good tidings of a
হমি ইয়াহইয়া। ইসর্পূমিত এই son whose name will
নামম আসম কারও নাম be John. We have not
given to any (this)
করণ কসরসন।
name before.”
8. সি িললঃ সহ আমার 8. He said: “My Lord,
পালনকর্তা সকমন কমর how will I have a
আমার পুত্র হমি অথচ son, and my wife
আমার স্ত্রী সয িন্ধ্ো, আর has been barren, and
আসমও সয িার্ত মকের সেি I have reached extreme
old age.”
প্রামত উপনীর্।

ِي
ِّن َّوي َّ ِر ُث ِم ۡن ا ٰ ِل ي َّ ۡع ُق ۡو َّب
ۡ ِ َّر ُث
ِِِاجعَّل ۡ ُه َّر ِب َّر ِضيًا
ۡ َّو
ۨاۡس ٗه
ُۡ ك بِغُلٰم
َّ ي ٰ َّز َّك ِريَّا ۤاِنَّا نُب َّ ِش ُر
ٰي ل َّ ۡم ََّنۡعَّل ل َّ ٗه ِم ۡن قَّب ۡ ُل
ۙ ٰ ََّۡي
ِ َّ
ِِِۡسيًا

ال َّر ِب ا هَّّن ي َّ ُك ۡو ُن ِِلۡ ُغل ٰ ٌم
َّ َّق
َّوكَّان َّ ِت ا ۡم َّرا َِِّت ۡعَّاقِ ًرا َّوقَّ ۡد بَّلَّـغۡ ُت
ِ َّ ِم َّن الـۡ ِك
ِِِ َب عِتِيًا

9.
He said: “So
shall it be.” Said
Your Lord: “That is
easy for Me, and
indeed I did create
you before, and you
were not anything.”

ََّ َّ َّ ك ُه َّو ع
ِ َّ ِ ال َّكذٰل
َّ ُال َّرب
َّ َّك ق
َّ َّق
ك ِم ۡن قَّب ۡ ُل َّول َّ ۡم
َّ ُّي َّوقَّ ۡد َّخ ِل َّ ۡقت
ٌ ِ َّه
ِِِك َّشي ۡ ًًٔـا
ُ َّت

10. সি িললঃ সহ আমার 10. He said: “My Lord,
পালনকর্তা, আমামক একটি appoint for me a sign.”
সনদত েন সদন। সর্সন িলমলন He said: “Your sign is
সর্ামার সনদেত ন এই সয, that you shall not
র্ু সম িুি অিিায় সর্ন সদন speak to people for
মানুমির িামথ কথািার্তা three nights, (having)
no bodily defect.”
িলমি না।

ال
ۡ ال َّر ِب
َّ َّاجعَّل ِِلۡ ۤ اٰيَّةً ِؕ ق
َّ َّق
ث لَّي َّ ٍال
َّ ُاٰيَّت
َّ ٰ اس ثَّل
َّ َّك ا ََّّّل ُتكَّلِ َّم الن
ِِِ َّس ِويًا

সর্সন
িলমলনঃ
এমসনমর্ই হমি। সর্ামার
পালনকর্তা িমল সদময়মিনঃ
এটা আমার পমক্ষ িহে।
আসম সর্া পুমিত সর্ামামক
িৃসি কমরসি এিং র্ু সম
সকিু ই সিমল না।

9.

11.
সথমক

So he came out
অর্ঃপর সি কক্ষ 11.
সির হময় র্ার to his people from the

ِ فَّ َّخ َّر َّج ع َّ َٰ قَّ ۡو ِم ٖه ِم َّن اۡلِۡ ِ ۡرۡح َّر
اب

িম্প্রদাময়র কামি এল এিং
ইসিমর্ র্ামদরমক িকাল
িন্ধ্োয় আল্লাহমক স্মরণ
করমর্ িললঃ

12. সহ ইয়াহইয়া দৃঢ়র্ার
িামথ এই গ্রন্থ র্ারণ কর।
আসম
র্ামক
শেেমিই
সিচারিুসি
দান
কমরসিলাম।

sanctuary and directed
by gestures to them to
glorify (Allah’s) praises
(in) the morning and
the evening.
12. “O John, take the
Book with might.” And
We gave him wisdom
(while yet) a child.

And compassion
13. এিং সনমের পক্ষ সথমক 13.
আগ্রহ ও পসিত্রর্া সদময়সি। from Us, and purity.
And he was righteous.
সি সিল পরমহয ার।
14. সপর্া-মার্ার অনু র্ 14. And dutiful to his
এিং সি উির্, নাফরমান parents. And he was not
arrogant, disobedient.
সিল না।
15.

র্ার প্রসর্ োসতসযসদন সি েন্মগ্রহণ কমর
এিং
সযসদন
মৃর্ুেিরণ
করমি
এিং
সযসদন
েীসির্ািিায় পুনরুসির্
হমি।

15. And peace be upon
him the day he was
born, and the day he
dies, and the day he
shall be raised up to
life.

এই
সকর্ামি
মারইয়ামমর কথা িণত না
করুন, যখন সি র্ার
পসরিামরর সলাকেন সথমক
পৃথক হময় পূিতসদমক এক
িামন আশ্রয় সনল।

16. And mention in
the Book, Mary. When
she had withdrawn
from her family to a
place toward east.

16.

So she had
17. অর্ঃপর র্ামদর সথমক 17.
সনমেমক আডাল করার chosen seclusion from
েমনে সি পদত া করমলা। them. Then We sent to
অর্ঃপর আসম র্ার কামি her Our Spirit. So he

ًفَّا َّ ۡو ٰٰٓح اِلَّي ۡ ِه ۡم ا َّۡن َّسبِ ُرۡح ۡوا ُب ۡك َّرة
َِِِّوعَّ ِشيًا
ب بِ ُق َّو ٍِة َّواٰتَّيۡن ٰ ُه
َّٰ يٰي َّ ۡرۡح ٰٰي ُخ ِذ ال ۡ ِكت
ِِِۙا ۡۡل ُ ۡك َّم َّص ِبيًا
ِ َّوحنانًـا
م
َّ
ك
َّ
ان
ك
و
ِ
ة
و
ِ
ز
و
ا
ن
د
ل
ن
ٰ
ً
َّ
َّ
ُ
َّ
ۡ
َّ َّ
َّ
َّ
ۙتَّقِيًا
ارا
ًَّ َّوب َّ ً ۢۡرا بِ َّوال ِ َّدي ۡ ِه َّول َّ ۡم ي َّ ُك ۡن َّجب
ِِِ عَّ ِصيًا
َّو َّسل ٰ ٌم عَّلَّي ۡ ِه ي َّ ۡو َّم ُول ِ َّد َّوي َّ ۡو َّم
ِِِ ث َّحيًا
ِ ُ ََّّ َُي ۡو ُت َّوي َّ ۡو َّم يُبۡع

َّوا ۡذ ُك ۡر ِِف الـۡ ِكت ٰ ِب َّم ۡري َّ َّمِ اِ ِذ
انتَّب َّ َّذ ۡت ِم ۡن ا َّ ۡهلِهَّا مَّكَّانًا
ۙش ۡرقِيًا
َّ
ُد ۡو ِ ِِن ۡم ِح َّجابًا
اِلَّيۡهَّا ُر ۡو َّحنَّا

فَّ َّاّت َّ َّذ ۡت ِم ۡن
ۤ فَّا َّ ِۡر َّسلۡنَّا

আমার রূহ সপ্ররণ করলাম, appeared before her as
সি
র্ার
সনকট
পুণত a perfect man.
মানিাকৃসর্মর্ আত্নপ্রকাে
করল।

ِِِ فَّت َّ َّمث َّ َّلِ ََّلَّا ب َّ َّش ًرا َّس ِويًا

18. She said: “Indeed, I
seek refuge in the
Beneficent from you, if
you should be fearing
(Allah).”

ك
َّ ۡقَّال َّ ۡت اِ ِّن ۡ ۤ ا َّ ُع ۡو ُذ بِال َّر ۡۡح ٰ ِن ِمن
ِِِت تَّقِيًا
َّ ۡاِ ۡن ُكن

19. সি িললঃ আসম সর্া 19. He said: “I am
শুর্ু সর্ামার পালনকর্তা only a messenger from
সপ্রসরর্, যামর্ সর্ামামক your Lord that I may
এক পসিত্র পুত্র দান কমর bestow on you a pure
son.”
যাি।

ِ ك
ِ ِال اِ َّّنا ۤا َّنَّا رس ۡو ُل رب
ب
ه
ّل
ِ
َّ
َّ
َّ ُ َّ َّ َّ َّق
َّ
ِ َّ ل
ِِِ ـك ُغل ٰ ًما زَّ ِكيًا

মারইয়াম িললঃ
আসম
সর্ামা
সথমক
দয়ামময়র আশ্রয় প্রাথত না
কসর যসদ র্ু সম আল্লাহভীরু
হও।

18.

মসরইয়াম িললঃ
সকরূমপ আমার পুত্র হমি,
যখন সকান মানি আমামক
স্পেত কমরসন এিং আসম
িেসভচাসরণীও
কখনও
সিলাম না?

20. She said: “How
can I have a son, and م
ۡ َّ قَّال َّ ۡت ا هَّّن ي َّ ُك ۡو ُن ِِلۡ ُغل ٰ ٌم َّول
no man has touched
ِ ُ ََّيۡسس ِّن ب َّ َّش ٌر َّولَّم ا
me, and I have not َّك بَّغيًا
ۡ
ۡ ۡ َّ
been unchaste.”

21.

সি িললঃ এমসনমর্ই
হমি। সর্ামার পালনকর্তা
িমলমিন, এটা আমার েমনে
িহে িার্ে এিং আসম
র্ামক মানুমির েমনে একটি
সনদেত ন ও আমার পক্ষ
সথমক অনুগ্রহ স্বরূপ করমর্
চাই।
এটা
সর্া
এক
সিরীকৃর্ িোপার।

21. He said: “Thus
shall it be.” Your Lord
says: “It is easy for
Me. And that We may
make of him a sign
for mankind and a
mercy from Us. And it
is a matter decreed.”

অর্ঃপর সর্সন মভত
িতান র্ারণ করমলন এিং
র্ৎিহ এক দূরির্ী িামন
চমল স মলন।

22. So she conceived
him,
then
she
withdrew with him to
a far place.

20.

22.

ِِِ

ِ ُال رب
ََّ َّ َّ ك ُه َّو ع
ِ ِ ِ ال َّكذٰل
ََّّ َّك ق
َّ َِّق
ِ َّّي َّولِن َّ ۡجعَّل َّ ٗۤه اٰيَّةً لِلن
ٌِ ِ َّه
ًۡحة
َّ ۡ اس َّو َّر
ِ
ِِِ ان ا َّ ۡم ًرا َّم ۡق ِِيًا
َّ َّ منَّا َّوك
فَّ َّرۡح َّملَّتۡ ُه فَّانتَّب َّ َّذ ۡت بِ ٖه َّمكَّ ِان ًا
ِِِقَّ ِصيًا

প্রিি সিদনা র্াাঁমক
এক সখেুর িৃক্ষ-মূমল আশ্রয়
সনমর্ িার্ে করল। সর্সন
িলমলনঃ হায়, আসম যসদ
সকানরূমপ এর পূমিত মমর
সযর্াম এিং মানুমির স্মসৃ র্
সথমক সিলুপ্ত হময়, সযর্াম!

23.

অর্ঃপর সফমরের্া
র্ামক
সনম্নসদক
সথমক
আওয়ায সদমলন সয, র্ু সম
দুঃখ কমরা না। সর্ামার
পালনকর্তা সর্ামার পাময়র
র্লায় একটি নহর োসর
কমরমিন।

24.

23. Then the pains of
childbirth drove her to
the trunk of the palm
tree. She said: “Oh,
would that I had died
before this and had
become
(a
thing)
forgotten, out of sight.”
24. Then he (baby or
angel) called her from
below her, “That do
not grieve, your Lord
has placed a brook
beneath you.”

اض اِ ِٰل ِج ۡذ ِع
ُ فَّا َّ َّجٓاءَّ َّها اۡلۡ َّ َّخ
ِۡ َّ النَّ ۡخل َّ ِِة قَّال َّ ۡت يٰلَّيۡت
ّن ِم ُت قَّب ۡ َّل
ِِِهٰ َّذا َّو ُكنۡ ُت ن َّ ۡسيًا َّم نۡ ِسيًا

ِفَّنَّادٰٮهَّا ِم ۡن َّ َۡت ِتِهَّا ۤ ا ََّّّل َّ َۡت َّز ِّن ۡ قَّ ۡد
ِ َّ ك َّ َۡتت
ِ َُّجعَّ َّل رب
ِِِك َّس ِريًا
َّ

25.
“And shake
toward you the trunk
of the palm tree, it
will drop on you fresh
dates.”

ِ و ُه ِز ۡ ۤى اِلَّي
ك ِ ِِب ۡذ ِع النَّ ۡخل َّ ِة
َّ
ۡ
ِ ُتسقِ ۡط عَّلَّي
ِِِ  ك ُر َّطبًا َّج ِنيًا
ۡ
ٰ

So eat and
26. যখন আহার কর, পান 26.
কর এিং চক্ষু েীর্ল কর। drink and keep cool
যসদ মানুমির মমর্ে কাউমক (your) eyes. Then if
see of
any
র্ু সম সদখ, র্মি িমল সদওঃ you
আসম আল্লাহর উমেমে person, say: “Indeed,
I have vowed a fast
সরাযা
মানর্
করসি।
to the Beneficent, so
িুর্রাং
আে
আসম
I
shall not
speak
সকিু মর্ই সকান মানুমির
today to (any) man.”

فَّ ُك ِ َۡ َّوا ۡش َّر ِِبۡ َّوقَّ ِر ۡى ِع َّيۡنًا فَّاِ َّما
ۡ تَّ َّر ِي َّن ِم َّن الۡب َّ َّش ِر ا ََّّح ًداۙ فَّ ُق ۡو ِِلۡ ۤاِ ِّن
ن َّ َّذ ۡر ُت لِل َّر ۡۡح ٰ ِن َّص ۡومًا فَّل َّۡن اُكَّلِ َّم
ِِِالۡي َّ ۡو َّم اِن ۡ ِسيًا

অর্ঃপর সর্সন
িতানমক
সনময়
র্ার
িম্প্রদাময়র কামি উপসির্
হমলন। র্ারা িললঃ সহ

ِفَّاَّتَّ ۡت بِ ٖه قَّ ۡو َّمهَّا َّ َۡت ِمل ُ ِٗه قَّال ُ ۡوا
َٰي َّ ۡري َّ ُم لَّقَّ ۡد ِجئۡ ِت َّشيۡٔـًًا

আর র্ু সম সনমের
সদমক সখেুর ামির কামে
নাডা দাও, র্া সথমক
সর্ামার উপর িুপক্ক সখেুর
পসর্র্ হমি।

25.

িামথ কথা িলি না।

27.

27. Then she brought
him to her people,
carrying him. They
said: “O Mary, indeed

মারইয়াম, র্ু সম একটি you
have
brought
something hard to
অঘটন ঘটিময় িমিি।

ِ فَّ ِريًا

believe.”
28.
“O sister of
Aaron, your father
was not a man of
evil, nor was your
mother unchaste.”

َّ ان ا َّ ُب ۡو ِك ا ۡم َّرا
َّ يٰۤا ُۡخ
َّ َّ ت هٰ ُر ۡو َّن َّما ك
ِ َّس ۡو ٍء َّوما كَّان َّ ۡت اُ ُم
ِِِ ِؕ ك ِب َّغِيًا
َّ

সহ হারূণ-ভাস নী,
সর্ামার সপর্া অিৎ িেসক্ত
সিমলন না এিং সর্ামার
মার্াও
সিল
না
িেসভচাসরনী।

28.

29.

অর্ঃপর সর্সন হামর্
িতামনর
সদমক
ইসির্
করমলন। র্ারা িললঃ সয
সকামলর সেশু র্ার িামথ
আমরা সকমন কমর কথা
িলি?

29. So she pointed to
him. They said: “How
can we talk to him
who is in the cradle,
a child.”

িতান িললঃ আসম
সর্া আল্লাহর দাি। সর্সন
আমামক সকর্াি সদময়মিন
এিং
আমামক
নিী
কমরমিন।

30. He (the child) said:
“Indeed, I am a slave
of Allah. He has given
me the Book and has
made me a prophet.”

30.

ار ۡت اِلَّي ۡ ِه قَّال ُ ۡوا َّكي ۡ َّف نُـكَّلِ ُم
َّ فَّا َّ َّش
ِِِان ِِف ۡاۡلۡ َّهۡ ِد َّص ِبيًا
َّ َّ َّم ۡن ك
ِ ال اِ ِّن ۡ عَّب ُد ه
ِ ٰ اّٰلل ِؕ اٰت
ب
َّٰ ٮّن ال ۡ ِكت
ۡ َّ َّق
َّ
ِِِّۙن ن َّ ِبيًا
ۡ ِ َّ َّو َّجعَّل

31. আসম সযখামনই থাসক, 31. “And He has
me
blessed
সর্সন আমামক িরকর্ময় made
কমরমিন। সর্সন আমামক wherever I may be,
সনমদত ে সদময়মিন, যর্সদন and He has enjoined
েীসির্ থাসক, র্র্সদন upon me prayers and
charity as long as I
নামায ও যাকার্ আদায়
am alive.”

ِاركًا اَّي ۡ َّن َّما ُكنۡ ُت
َّ َّ ّن ُمب
ۡ ِ َّ َّو َّجعَّل
ِ ٰ وة وال َّزك
ِ ٰ وا َّوص ِّن بِا َّلصل
وة َّما
َّ
ۡ ٰ ۡ َّ
ِِِ ُد ۡم ُت َّحيًا

32. এিং েননীর অনু র্ 32. “And dutiful to
থাকমর্ এিং আমামক সর্সন my mother, and He
উির্
ও
হর্ভা ে has not made me
arrogant, unblest.”
কমরনসন।

ِۡ ۡ َّوب َّ ًرا بِ ۢۡوٰل ِ َّد ِ ِِت ۡ َّول َّ ۡم ََّيۡعَّل
ارا
ًَّ ّن َّجب
َِِِّشقِيًا

করমর্।

আমার প্রসর্ িালাম 33. “And
সযসদন আসম েন্মগ্রহণ upon me

33.

peace be
the day I

السل ٰ ُم ع َّ َّ ََّ ي َّ ۡو َّم ُول ِ ْد ُت َّوي َّ ۡو َّم
َّ َّو

কমরসি, সযসদন মৃর্ুেিরণ was born, and the day
করি
এিং
সযসদন I die, and the day I
পুনরুজ্জীসির্ হময় উসির্ shall be raised alive.”
হি।
এই মারইয়ামমর পুত্র 34. Such is Jesus, son
ঈিা। ির্েকথা, সয িম্পমকত of Mary. (This is) a
statement of truth, that
সলামকরা সির্কত কমর।

34.

in which they doubt.

35. আল্লাহ এমন নন সয, 35. It befits not for
িতান গ্রহণ করমিন, সর্সন Allah that He should
পসিত্র ও মসহমাময় িত্তা, take anyone as a son.
সর্সন যখন সকান কাে Glory be to Him.
করা সিিাত কমরন, র্খন When He decrees a
matter, He only says to
একথাই িমলনঃ হও এিং র্া
it, “Be” And it is.
হময় যায়।

36. সর্সন আরও িলমলনঃ 36. “And indeed, Allah
সনশ্চয়
আল্লাহ
আমার is my Lord and your
পালনকর্তা ও সর্ামামদর Lord, so worship Him.
পালনকর্তা।
অর্এি, That is the straight
সর্ামরা র্ার এিাদর্ কর। path.”
এটা িরল পথ।

37. অর্ঃপর র্ামদর মমর্ে 37. Then the factions
দলগুমলা পৃথক পৃথক পথ have differed among
So
a
অিলম্বন করল। িুর্রাং themselves.
মহাসদিি
আ মনকামল dreadful woe for those
who disbelieved, from
কামফরমদর েমনে র্িংি।
the meeting of a
tremendous Day.
38.
সিসদন র্ারা সক 38.
(How well) they
চমৎকার
শুনমি
এিং will hear and see on
সদখমি, সযসদন র্ারা আমার the Day they come to
কামি আ মন করমি। সকন্তু Us. But today the
আে োমলমরা প্রকােে wrong doers are in
error manifest.
সিভ্রাসতমর্ রময়মি।

ِِِ ث َّحيًا
ُ َّا َّ ُم ۡو ُت َّوي َّ ۡو َّم اُبۡع
م قَّ ۡو َّل
َِّ َّ ك عِيۡ ََّس ابۡ ُن َّم ۡري
َّ ِ ِذ ٰل
ِ َت ۡو َِّن
َُّ ۡا ۡۡلـ َّ ِق ال َّ ِذ ۡى فِي ۡ ِه ََّي

ِ ِما كَّان ِ ه
ِّٰلل ا َّۡن يَّتَّ ِخ َّذ ِم ۡن َّول َّ ٍد
َّ َّ
ُسب ۡ ٰرۡحن َّ ِٗه اِذَّا ق َّٰٰٓٓ ا َّ ۡم ًرا فَّاِ َّّنَّا ي َّ ُق ۡو ُل
ِِِ ل َّ ٗه ُك ۡن فَّي َّ ُك ۡو ُن
ِاعب ُ ُد ۡو ُه
ۡ َّاّٰللَّ َّر ِِبۡ َّو َّربُ ُك ۡم ف
َّواِ َّن ه
ِِِم
ٌِ ۡ هٰ َّذا ِص َّر ٌاط ُم ۡستَّقِي
ح
ِاب ِم ۡ ۢۡن بَّيۡ ِن ِه ۡم
ۡ َِّف
ُ اختَّل َّ َّف ۡاّل َّ ۡ َّز
فَّ َّوي ۡ ٌل لِـل َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ِم ۡن َّم ۡشهَّ ِد

ِِِم
ٍِ ۡ ي َّ ۡو ٍم عَّ ِظي

ِ ۡ َّ ِا
ۡس ۡع بِ ِه ۡم َّواَّبۡ ِص ۡ ۙر ي َّ ۡو َّم يَّا ۡ ُت ۡونَّنَّا
لـ ٰ ِك ِن ا هلظلِ ُم ۡو َّن الۡي َّ ۡو َّم ِِف ۡ َّضل ٰ ٍل
ِِِّي
ٍِ ۡ ُِمب

39.

আপসন র্ামদরমক
পসরর্ামপর সদিি িম্পমকত
হুসেয়ার কমর সদন যখন
িি িোপামরর মীমাংিা
হময় যামি। এখন র্ারা
অনির্ানর্ায় আমি এিং
র্ারা সিশ্বাি িাপন করমি
না।

39.
And
(O
Muhammad)
warn
them of the Day of
anguish
when
the
matter will be decided.
And (now) they are in
heedlessness, and they
do not believe.

40.

আসমই
চু ডাত
মাসলকানার অসর্কারী হি
পৃসথিীর এিং র্ার উপর
যারা আমি র্ামদর এিং
আমারই
কামি
র্ারা
প্রর্োিসর্তর্ হমি।

40. Indeed, it is We
who will inherit the
earth and whatever is
upon it. And to Us they
shall be returned.

41.

আপসন এই সকর্ামি
ইব্রাহীমমর কথা িণত না
করুন। সনশ্চয় সর্সন সিমলন
ির্েিাদী, নিী।

41. And mention in
the Book, Abraham.
Indeed, he was a man
of truth, a prophet.

যখন সর্সন র্ার
সপর্ামক
িলমলনঃ
সহ
আমার সপর্া, সয সোমন না,
সদমখ না এিং সর্ামার
সকান উপকামর আমি না,
র্ার এিাদর্ সকন কর?

42. When he said to
his father: “O
my
father, why do you
worship that which
does not hear and does
not see, and cannot
avail you in anything.”
43. “O my father,
indeed there has come
to me of the knowledge
that which has not
come to you. So follow
me, I will guide you to
a straight path.”
44. “O my father, do not
worship Satan. Indeed,

42.

সহ আমার সপর্া,
আমার কামি এমন জ্ঞান
এমিমি; যা সর্ামার কামি
আমিসন, িুর্রাং আমার
অনুিরণ
কর,
আসম
সর্ামামক িরল পথ সদখাি।

43.

সহ আমার সপর্া,
েয়র্ামনর এিাদর্ কমরা

44.

ِ ِواَّن ۡ ِذرهم يَّوم ا ِۡۡلسر ِة اِ ۡذ ُق
ٰٓ
َّ ۡ َّ َّ ۡ ۡ ُ ۡ َّ
َّ
ۡاّل َّ ۡم ُ ِر َّو ُه ۡم ِِف ۡ ََّ ۡفل َّ ٍة َّو ُه ۡم َّّل
ِِِ يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
ِاِنَّا ََّن ۡ ُن ن َّ ِر ُث ۡاّل َّ ۡر َّض َّو َّم ۡن عَّلَّيۡهَّا
ِِِ َّواِلَّـيۡنَّا يُ ۡر َّج ُع ۡو َِّن
م ِِؕ اِن َّ ٗه
َِّ ۡ َّوا ۡذ ُك ۡر ِِف ال ۡ ِكت ٰ ِب اِبۡ ٰر ِهي
ِِِان ِص ِديۡقًا ن َّ ِبيًا
َّ َّ ك
ال ِّلَّبِي ۡ ِه يٰۤاَّب َّ ِت ل ِ َّم تَّ ۡعب ُ ُد مَّا َّّل
َّ َّاِ ۡذ ق
ِۡ ۡ ي َّ ۡس َّم ُع َّو َّّل يُب ۡ ِص ُر َّو َّّل يُغ
ك
َّ ّۡن عَّن
ِِِ َِّشي ۡ ًًٔـا

ِي ٰۤاَّب َّ ِت اِ ِّن ۡ قَّ ۡد َّجٓاءَّ ِّن ۡ ِم َّن الۡعِل ۡ ِم َّما
ِۡ ك فَّاتَّبِ ۡع
ك
َّ ِل َّ ۡم يَّاۡت
َّ ّن ۤ ا َّ ۡه ِد
ِِِِص َّر ًاطا َّس ِويًا
َّ يٰۤاَّب َّ ِت َّّل تَّ ۡعب ِد ا
لشي ۡ ٰط َّنِ اِ َّن
ُ

না।
সনশ্চয়
েয়র্ান Satan is disobedient to
ِ لشي ٰطن كَّان ل
ِ
ۡح
ل
ِ

ا
ي
ص
ع
ن
ر
ۡ
َّ
ٰ
ً
َّ
the Beneficent.”
َّ َّ ۡ َّ ا
দয়ামময়র অিার্ে।

45. সহ আমার সপর্া, আসম 45. “O my father,
আেঙ্কা কসর, দয়ামময়র indeed I fear that there
একটি আযাি সর্ামামক would touch you a
স্পেত করমি, অর্ঃপর র্ু সম punishment from the
so that
েয়র্ামনর িিী হময় যামি। Beneficent,
you would become a
companion of Satan.”
46.
সপর্া িললঃ সয 46.
He said: “Have
ইব্রাহীম, র্ু সম সক আমার you turned away from
উপািেমদর
সথমক
মুখ my gods, O Abraham.
সফসরময় সনি? যসদ র্ু সম If you do not desist, I
সিরর্ না হও, আসম will surely stone you.
অিেেই প্রস্তরাঘামর্ সর্ামার And leave me a long
প্রাণনাে
করি।
র্ু সম while.”
সচরর্মর আমার কাি সথমক
দূর হময় যাও।
ইব্রাহীম িলমলনঃ
সর্ামার উপর োসত সহাক,
আসম আমার পালনকর্তার
কামি সর্ামার েমনে ক্ষমা
প্রাথত না করি। সনশ্চয় সর্সন
আমার প্রসর্ সমমহরিান।

47.

47. He (Abraham)
said: “Peace be upon
you. I shall ask
forgiveness of my Lord
for you. Indeed, He is
gracious to me.”

48. আসম পসরর্ো করসি 48. “And I shall
সর্ামামদরমক এিং সর্ামরা withdraw from you
আল্লাহ
িের্ীর্
যামদর and what you call upon
এিাদর্ কর র্ামদরমক; other than Allah. And I
আসম আমার পালনকর্তার shall call upon my
Lord. It may be that I
এিাদর্ করি। আো কসর,
shall not be unblest, in
আমার পালনকর্তার এিাদর্
calling unto my Lord.”
কমর আসম িসির্ হি না।

ك
َّ ََّي َّ َّس
فَّت َّ ُك ۡو َّن

اف ا َّۡن
ُ يٰۤاَّب َّ ِت اِ ِّن ۡ ۤ ا ََّّخ
اب ِم َّن ال َّر ۡۡح ٰ ِن
ٌ ع َّ َّذ
َِّ لشي ۡ ٰط
ن ولِيًا
َِّ ِ ل

ِ ال ا َّرا
ِ َّ ت عَّ ۡن ا ٰ َِل
ِت
ن
ا
ب
َ
َّ
ۡ
َّ
َّ َّ َّق
ٌ
ۡ
ِ َّ َُّن
ك
ُِ ۡ يٰۤاِبۡ ٰر ِهي
َّ ُ م لَّٮِ ۡن ل َّ ۡم تَّنۡت َّ ِه َّّل َّ ۡر
َِِِّوا ۡه ُج ۡر ِّن ۡ َّملِيًا

ِـك
ِ َّ ۡ ال َّسل ٰ ٌم عَّلَّي
َّ َّ ك َّسا َّ ۡستَّغ ۡ ِف ُر ل
َّ َّق
ِ
ِِِان ِِبۡ َّح ِفيًا
َّ َّ َّر ِِبۡ ان َّ ٗه ك
َِّو ا َّ ۡعت َّ ِزلـُ ُك ۡم َّو َّما تَّ ۡد ُع ۡو َّن ِم ۡن
ِ دو ِن ه
ۤ اّٰلل َّوا َّۡد ُع ۡوا َّر ِ ِِبۡ عَّ َٰٓس ا ََّّّل
ُۡ
ِ ا َّ ُكون بِ ُدع
ِِِٓاء َّر ِ ِِبۡ َّشقِيًا
َّ َّ ۡ

অর্ঃপর সর্সন যখন
র্ামদরমক এিং র্ার আল্লাহ
িের্ীর্ যামদর এিাদর্
করর্, র্ামদর িিাইমক
পসরর্ো
করমলন, র্খন
আসম র্ামক দান করলাম
ইিহাক ও ইয়াকুি এিং
প্রমর্েকমক নিী করলাম।

49.

49. So when he had
withdrawn from them
and that which they
worshipped other than
Allah, We gave him
Isaac and Jacob. And
each We made a
prophet.

50. আসম র্ামদরমক দান 50. And We bestowed
করলাম আমার অনুগ্রহ on them of Our mercy,
এিং র্ামদরমক সদলাম and We made for them
a sublime tongue (for
িমুচ্চ িুখোসর্।
telling) truth.
51. এই সকর্ামি মূিার 51. And mention in the
কথা িণত না করুন, সর্সন Book, Moses. Indeed, he
সিমলন মমনানীর্ এিং was chosen, and he was
a messenger, a prophet.
সর্সন সিমলন রািূল, নিী।
52. আসম র্ামক আহিান 52. And We called
করলাম র্ূ র পাহামডর োন him from the right side
সদক সথমক এিং গুঢ়র্ত্ত্ব of the mount, and We
আমলাচনার উমেমে র্ামক brought him near to
confide in.
সনকটির্ী করলাম।

فَّل َّ َّما ا ۡعت َّ َّز ََّل ُ ۡم َّو َّما ي َّ ۡعب ُ ُد ۡو َّن ِم ۡن
اّٰلل َّو َّهبۡنَّا ل َّ ٗۤه اِ ۡس ٰرۡح َّق
ۙ ِ ُد ۡو ِن ه
ِِِ ب َّوكُا ً َّجعَّلۡنَّا ن َّ ِبيًا
ِ َّ َّوي َّ ۡع ُق ۡو

ِ
ۡحتِنَّا َّو َّجعَّلۡنَّا
َّ ۡ َّو َّو َّهبۡنَّا ََّل ُ ۡم م ۡن َّر
ِ ََّلم ل
ِِِان ِص ۡدقٍ عَّلِيًا
س
َّ َّ ۡ ُ
ِس ا
ِ ۡ وا ۡذ ُك ۡر ِِف ال
م
ِ
َّ
ان
ك
ه
ن
ِ
و
ب
ت
ك
ٓ
َّ
ٗ
ٰ
ٰ
ُ
َّ
ۡ
َّ
ِِ ان َّر ُس ۡوّل ًن َّ ِبيًا
َّ َّ ُُمۡل َّ ًصا َّوك

َّونَّادَّيۡن ٰ ُه ِم ۡن َّجانِ ِب ا ُلط ۡو ِر
ِِِۡاّل َّ َۡيَّ ِن َّوقَّ َّر ِبۡن ٰ ُه ََّنِيًا
َِّو َّو َّهبۡنَّا ل َّ ٗه ِم ۡن
ِِِهٰ ُر ۡو َّن ن َّ ِبيًا

আসম সনে অনুগ্রমহ 53. And We bestowed
র্াাঁমক দান করলাম র্াাঁর on him out of Our
mercy his brother
ভাই হারুনমক নিীরূমপ।

ۡحتِنَّا ۤ ا ََّّخ ُاه
َّ ۡ َّر

এই
সকর্ামি
ইিমাঈমলর কথা িণত না
করুন, সর্সন প্রসর্শ্রুসর্
পালমন ির্োশ্রয়ী এিং
সর্সন সিমলন রিূল, নিী।

ل اِن َّ ٗه
ِ َّ ۡ ب اِ ۡۡسٰعِي
ِ ِ ٰ َّوا ۡذ ُك ۡر ِِف الـۡ ِكت
ِ
ً ان َّر ُس ۡوّل
َّ َّ ان َّصا ِد َّق ال َّۡوعۡد َّوك
َّ َّ ك

53.

Aaron, a prophet.

54.

54. And mention in
the Book, Ishmael.
Indeed, he was true
to (his) promise, and
he was a messenger, a
prophet.

ِِِ ن َّ ِبيًا

55.
And he used to
enjoin on his family
prayers and charity,
and he was pleasing to
his Lord.

ِ ٰ و كَّان ياۡمر ا َّ ۡهل َّ ٗه بِا َّلصل
وة
ُ ُ َّ َّ َّ
ان ِعنۡ َّد َّربِ ٖه
ِِ ٰ َّوال َّزك
َّ َّ وة َّوك
َِِِّم ۡر ِضيًا

56. এই সকর্ামি ইদ্রীমির 56. And mention in the
Idris. Indeed,
কথা আমলাচনা করুন, Book,
সর্সন সিমলন ির্েিাদী he was a man of truth,
a prophet.
নিী।

َّوا ۡذ ُك ۡر ِِف ال ۡ ِكت ٰ ِب اِ ۡدرِي ۡ َّسِ اِن َّ ٗه
ِِِ ۙان ِص ِديۡقًا ن َّ ِبيًا
َّ َّ ك

সর্সন
র্াাঁর
পসরিারি ত মক নামায ও
যাকার্ আদাময়র সনমদত ে
সদমর্ন এিং সর্সন র্াাঁর
পালনকর্তার
কামি
পিন্দনীয় সিমলন।

55.

And We raised
আসম র্ামক উমচ্চ 57.
him to high station.
উন্নীর্ কমরসিলাম।
57.

58. এরাই র্ারা-নিী মণর 58. Those were they
whom Allah
মর্ে
সথমক
যামদরমক upon
আল্লাহ র্া’আলা সনয়ামর্ bestowed favor from
দান
কমরমিন।
এরা among the prophets, of
আদমমর
িংের্র
এিং the offspring of Adam,
and of those whom We
যামদরমক আসম নূমহর িামথ
carried (on the ship)
সনৌকায়
আমরাহন
with Noah, and of the
কসরময়সিলাম,
র্ামদর
offspring of Abraham
িংের্র, এিং ইব্রাহীম ও and Israel, and from
ইিরাঈমলর িংের্র এিং among those whom We
যামদরমক আসম পথ প্রদেত ন guided
and chose.
কমরসি
ও
মমনানীর্ When the revelations
কমরসি, র্ামদর িংমোদ্ভূর্। of the Beneficent were
র্ামদর কামি যখন দয়াময় recited unto them, they
আল্লাহর আয়ার্িমূহ পাঠ fell down prostrating
করা হর্, র্খন র্ারা and weeping. AsSajda
সিেদায় লুটিময় পডর্ এিং
ক্রন্দন করর্। AsSajda

59. অর্ঃপর র্ামদর পমর 59. Then after them
এল অপদাথত পরির্ীরা। there
followed
a

ِِِ َّو َّرفَّ ۡعن ٰ ُه َّمكَّانًا عَّلِيًا

اّٰلل عَّلَّي ۡ ِه ۡم
َّ ٓاُول ٰٮ
ِك ال َّ ِذي ۡ َّن اَّنۡعَّ َّم ُه
َّٖ ِِم َّن النَّب
ّي ِم ۡن ُذ ِري َّ ِة اٰدَّ َِّم َّو ِم َّ ۡن
ۡحلۡنَّا َّم َّع ن ُ ۡو ٍِح َّو ِم ۡن ُذ ِري َّ ِة
َّ َّ
ِ اِبۡر ِهيم واِ ِۡس
ل َّو ِم َّ ۡن
ِ َّ ۡ رٓاءي
َّ َّ ۡ ٰ
اجتَّبَّيۡنَّا اِذَّا ُتتۡ َٰ عَّلَّي ۡ ِه ۡم
ۡ َّه َّديۡنَّا َّو
اٰي ٰ ُت ال َّر ۡۡح ٰ ِن َّخ ُر ۡوا ُس َّج ًدا
ِِِ۩ َّو ُب ِكيًا

فَّ َّخل َّ َّف ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ِه ۡم َّخل ۡ ٌف

র্ারা নামায নি করল
এিং কুপ্রিৃসত্তর অনুির্ী
হল। িুর্রাং র্ারা অসচমরই
পথভ্রির্া প্রর্েক্ষ করমি।
সকন্তু র্ারা িের্ীর্,
যারা
র্ওিা
কমরমি,
সিশ্বাি িাপন কমরমি।
িুর্রাং র্ারা োন্নামর্
প্রমিে করমি এিং র্ামদর
উপর সকান েুলুম করা হমি
না।

60.

posterity, who have
ا ََّّضا ُعوا ا َّلصلٰوةَّ تَّبع
ruined the prayers and َّوا َّ ُوا
have followed lusts. So
َّ ا
ِ ِ ٰ لشه
they shall meet with ۙن ََّيًا
َّ وت فَّ َّس ۡو َّف يَّلۡقَّ ۡو
the doom.
60. Except those who ِ
ِ َّاِ َّّل َّم ۡن تَّاب وا ٰ َّم َّن وع
ل
م
َّ
repent and believe صاۡلًـا
َّ
َّ َّ َّ
and do righteousness.
َّ ٓفَّاُول ٰٮ
So such shall enter ن ا ۡۡلَّـنَّةَّ َّو َّّل
َّ ِك ي َّ ۡد ُخل ُ ۡو
Paradise, and
they
ِِِ ۙيُ ۡظل َّ ُم ۡو َّن َّشي ۡ ًًٔـا
shall not be wronged
in the least.

61. র্ামদর িায়ী িিিাি 61. Gardens of Eden,
হমি যার ওয়াদা দয়াময় which the Beneficent
আল্লাহ র্াাঁর িান্দামদরমক has promised to His
অদৃেেভামি
সদময়মিন। slaves in the unseen.
অিেেই র্াাঁর ওয়াদার Indeed, His promise
must come to pass.
র্ারা সপৌাঁিামি।
62. র্ারা সিখামন িালাম 62. They shall not hear
িের্ীর্
সকান
অিার therein idle talk, except
কথািার্তা শুনমি না এিং (greeting of) peace. And
সিখামন
িকাল-িন্ধ্ো they will have their
therein,
র্ামদর েমনে রুযী থাকমি। sustenance
morning and evening.
63. এটা ঐ োন্নার্ যার 63. That is the Paradise
অসর্কারী করি আমার which We give as an
িান্দামদর
মমর্ে inheritance to those of
Our slaves who are
পরমহয ারমদরমক।
fearing (Allah).
64. (সেব্রাইল িললঃ) আসম 64. And We (angels)
আপনার
পালনকর্তার do not descend except
আমদে িের্ীর্ অির্রণ by the command of
কসর না, যা আমামদর your Lord. To Him

ِ َّ َّجنه ِت ع َّ ۡدنٍ ۨال
ِت َّوع َّ َّد ال َّر ۡۡح ٰ ُن
ۡ
ِ ِ ِ ِعباد ٗه بِالۡغَّي
ان َّوعۡ ُد ٗه
َّ َّ ب ان َّ ٗه ك
َّ َّ
ۡ
َِِِّماۡتِيًا

َّّل ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َّن فِيۡهَّا لَّـغۡوًا اِ َّّل َّسل ٰ ًما
ًَّو ََّل ُ ۡم ِر ۡز ُق ُه ۡم فِيۡهَّا ُب ۡك َّرة
ِِِ َّوعَّ ِشيًا
ِت
ِ َّ ك ا ۡۡلَّـنَّ ُة ال
ِت ن ُ ۡو ِر ُث ِم ۡن
ل
ۡ
َّ
ۡ
ِ
ِ
م
ِِِان تَّقِيًا
ك
ن
ا
ن
د
ا
ب
ع
َّ
َّ
َّ
ۡ
َّ
َّ

ك ل َّ ٗه َّما
ِ َّ ِن ُل اِ َّّل بِا َّ ۡم ِر َّرب
َّ َّ َّ َِّو َّما نَّت
ّي
َّۡ َّ ّي ا َّي ۡ ِديۡنَّا َّو َّما َّخل ۡ َّفنَّا َّومَّا ب
َّ ۡ َّ ب

িামমন আমি, যা আমামদর
পশ্চামর্ আমি এিং যা এ
দুই-এর মর্েিমল আমি,
িিই র্াাঁর এিং আপনার
পালনকর্তা সিস্মর্
ৃ হওয়ার
নন।

belongs what is before
us and what is behind
us and what is between
those two, and your
Lord is never forgetful.

সর্সন নমভামেল,
ভূমেমল
এর্দুভময়র
মর্েির্ী
িিার
পালনকর্তা। িুর্রাং র্াাঁরই
িমন্দ ী করুন এিং র্ামর্
দৃঢ় থাকুন আপসন সক র্াাঁর
িমনাম কাউমক োমনন?

65. Lord of the heavens
and the earth and
whatever is between
them. So worship Him,
and be steadfast in His
worship. Do you know
(any of) same name as
He.
66. মানুি িমলঃ আমার 66. And man says:
মৃর্ুে হমল পর আসম সক “When I am dead,
েীসির্ অিিায় পুনরুসির্ shall I be brought forth
alive.”
হি?
65.

Does not man
67. মানুি সক স্মরণ কমর 67.
না সয, আসম র্ামক ইসর্ remember that We
পূমিত িৃসি কমরসি এিং সি created him before, and
he was not a thing.
র্খন সকিু ই সিল না।

ِ ذٰل
ِِِ ك ن َّ ِسيًا
ك
ا
م
و
ِ
ك
َّ
َّ ُان َّرب
َّ
َّ َّ َّ

لس ٰموٰ ِت َّو ۡاّل َّ ۡر ِض َّو َّما
َّ َّر ُب ا

ِ ۡ اعب ۡد ُه َّو
َب
ۡ اص َّط
ُ ۡ َّبَّيۡن َّ ُه َّما ف
ِ َّ لِـعِبادَّتِ ِٖه َّه ۡل تَّ ۡعلَّم ل َّ ٗه
ِِِ ۡسيًا
َّ
ُ
ِ
ان ءَّاِذَّا َّما ِم ُت
ُ َّوي َّ ُق ۡو ُل ۡاّلن ۡ َّس
ِِِ ل َّ َّس ۡو َّف اُ ۡخ َّر ُج َّحيًا

ِ
ان ا َّنَّا َّخل َّ ۡقن ٰ ُه
ُ ا ََّّو َّّل ي َّ ۡذ ُك ُر ۡاّلن ۡ َِّس
ِِِك َّشيۡٔـًًا
ُ َّ ِم ۡن قَّب ۡ ُل َّول َّ ۡم ي

68.
So
by your
Lord, surely We shall
gather them and the
devils, then We shall
bring them
around
Hell upon their knees.

َّ ك لَّـن َّ ۡرۡح ُش َّر َِّنُ ۡم َّو
ّي
َّ ِفَّ َّو َّرب
َّۡ الشي ٰ ِط
ُث َّم لَّـنُ ۡرۡح ِِ َّر َِّنُ ۡم َّح ۡو َّل َّجهَّـنَّ َّم
ِِِ ِج ِثيًا

অর্ঃপর প্রমর্েক 69. Then indeed, We
িম্প্রদাময়র
মমর্ে
সয shall drag out from
দয়াময় আল্লাহর িিত াসর্ক every sect all those who

ُِث َّم لَّـن َّ ۡ ِنعَّ َّن ِم ۡن كُ ِل ِشيۡعَّ ٍة ا َّي ُ ُه ۡم

িুর্রাং আপনার
পালনকর্তার কিম, আসম
অিেেই র্ামদরমক এিং
েয়র্ানমদরমক
একমত্র
িমমির্ করি, অর্ঃপর
অিেেই র্ামদরমক নর্োনু
অিিায়
োহান্নামমর
চারপামে উপসির্ করি।

68.

69.

অিার্ে
আসম
অিেেই were worst against the
Beneficent in rebellion.
র্ামক পৃথক কমর সনি।

70. অর্ঃপর র্ামদর মমর্ে 70. Then certainly We
যারা োহান্নামম প্রমিমের know best of those who
অসর্ক সযা ে, আসম র্ামদর are most worthy of
সিিময় ভামলাভামি জ্ঞার্ being burned therein.
আসি।

71. সর্ামামদর মমর্ে এমন 71. And there is none
সকউ সনই সয র্থায় among you except he
সপৌিমি না। এটা আপনার will pass over it (Hell).
পালনকর্তার
অসনিাযত That is upon your
Lord, a decree which
ফায়িালা।
must be accomplished.
72.
অর্ঃপর আসম 72. Then We shall save
পরমহয ারমদরমক উিার those who used to fear
করি এিং োমলমমদরমক (Allah). And We shall
সিখামন নর্োনু অিিায় leave the wrongdoers
therein on their knees.
সিমড সদি।
যখন র্ামদর কামি
আমার িুস্পি আয়ার্িমূহ
সর্লাওয়ার্ করা হয়, র্খন
কামফররা
মুসমনমদরমক
িমলঃ দুই দমলর মমর্ে
সকানটি মর্তিায় সশ্রষ্ঠ এিং
কার মেসলি উত্তম?

73.

র্ামদর পূমিত কর্
মানি
স াষ্ঠীমক
আসম
সিনাে
কমরসি,
র্ারা
র্ামদর চাইমর্ িম্পমদ ও
োাঁক-েমমক সশ্রষ্ঠ সিল।

74.

73. And when Our
clear revelations are
recited to them, those
who disbelieve say to
those who believe:
“Which of the two
groups has a better
status and grander in
assemblies.”
74. And how many a
generation before them
have We destroyed,
who were better in
wealth and (outward)
appearance.

ِِِ ا َّ َّش ُد ع َّ ََّ ال َّر ۡۡح ٰ ِن عِتِيًا

ُِث َّم لَّـن َّ ۡرۡح ُن ا َّعۡل َّ ُم بِال َّ ِذي ۡ َّن ُه ۡم ا َّۡو ِٰل
ِِِبِهَّا ِصلِيًا
ِ
ِ ِ
َٰ َّ ان ع
َّ َّ َّوا ۡن من ْ ُک ْم ا َّّل َّوا ِر ُد َّها ك
ِِِك َّحتۡ ًما َّم ۡق ِِيًا
َّ َِّرب
ُث َّم نُـن َّ ِّج ال َّ ِذي ۡ َّن ا َّتقَّ ْوا َّون َّ َّذ ُر
ِِِ ّي فِيۡهَّا ِج ِثيًا
ه
َّۡ الظلِ ِم
ال
َّ ََِّّواِذَّا ُتتۡ َٰ عَّلَّي ۡ ِه ۡم اٰيٰتُنَّا ب َّ ِين ٰ ٍت ق
ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا لِل َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوۤاۙ ا َُّى
ِ ۡ َّال ۡ َّف ِريۡق
ّي َّخ ٌۡرٌ َّمقَّامًا َّوا َّ ۡح َّس ُن
ِِِن َّ ِديًا

ٍَِّو َّك ۡم ا َّ ۡهل َّ ۡكنَّا قَّبۡل َّ ُه ۡم ِم ۡن قَّ ۡرن

ِِِ ُه ۡم ا َّ ۡح َّس ُن اَّثَّاثًا َّو ِر ۡءيًا

িলুন,
যারা
পথভ্রির্ায় আমি, দয়াময়
আল্লাহ র্ামদরমক যমথি
অিকাে সদমিন; এমনসক
অিমেমি র্ারা প্রর্েক্ষ
করমি সয সিিময় র্ামদরমক
ওয়াদা সদয়া হমি, র্া
আযাি
সহাক
অথিা
সকয়ামর্ই সহাক। িুর্রাং
র্খন র্ারা োনমর্ পারমি
সক মর্তিায় সনকৃি ও
দলিমল দূিতল।

75.

যারা িৎপমথ চমল
আল্লাহ র্ামদর পথপ্রাসপ্ত
িৃসি কমরন এিং িায়ী
িৎকমত িমূহ
সর্ামার
পালনকর্তার
কামি
িওয়ামির সদক সদময় সশ্রষ্ঠ
এিং প্রসর্দান সহমিমিও
সশ্রি।

76.

75. Say: “Whoever is in
error, the Beneficent
will surely prolong
span (of his life) for
him, until when they
behold that which they
were promised, either
a punishment (this
world), or the Hour (of
Resurrection).
Then
they will know who it
is, worst in position
and weaker in forces.”
76. And Allah increases
those who were guided,
in guidance. And the
enduring
righteous
deeds are better with
your Lord for reward,
and better for resort.

77. আপসন সক র্ামক লক্ষে 77. Then, have you seen
কমরমিন
সয,
আমার him who disbelieved in
সনদেত নািলীমর্ সিশ্বাি কমর Our verses and he
না এিং িমলঃ আমামক said: “Assuredly I shall
অথত -িম্পদ ও িতান- be given wealth and
children.”
িতসর্ অিেেই সদয়া হমি।
সি সক অদৃেে সিিয়
সেমন সফমলমি, অথিা
দয়াময় আল্লাহর সনকট
সথমক সকান প্রসর্শ্রুসর্ প্রাপ্ত
হময়মি?

78.

78. Has he obtained
knowledge
of
the
unseen, or has he taken
a covenant with the
Beneficent.

Nay, We shall
79. না, এটা ঠিক নয়। সি 79.
যা িমল আসম র্া সলমখ record what he says

َّ ان ِِف
الِلٰل َّ ِة فَّلۡي َّ ۡم ُد ۡد
َّ َّ ُِق ۡل َّم ۡن ك
ِت اِذَّا َّرا َّۡوا مَّا
ِ ٓ ل َّ ُه ال َّر ۡۡح ٰ ُن مَّ ًداِ َّح ه
ِيُوع َّ ُدون ا
اب َّواِ َّما
ذ
ع
ال
ا
م
ۡ
َّ
َّ
َّ
َّ ۡ ۡ
َّ
الساعَّةَّ ِؕ فَّ َّسي َّ ۡـعل َّ ُم ۡو َّن َّم ۡن ُه َّو َّش ٌر
َّ
َِِِّمكَّانًا َّوا َّۡضعَّ ُف ُجنۡ ًدا

اّٰلل ال َّ ِذي ۡ َّن ا ۡهت َّ َّد ۡوا ُه ًدى
َِّوي َّ ِزي ۡ ُد ُه
ت َّخ ٌۡرٌ ِعنۡ َّد
ِ ُ الصلِ ٰرۡح
َّوالۡبٰقِي ٰ ُت ه
ِِِك ثَّ َّوابًا َّو َّخ ٌۡرٌ َّم َّر ًدا
َّ َِّرب
ال
َّ َّت ال َّ ِذ ۡى َّك َّف َّر بِا ٰيٰتِنَّا َّوق
َّ ۡ اَّفَّ َّرءَّي
ِِِ ّي َّماّل ً َّو َّول َّ ًدا
َّ َّ ََّّّلُ ۡوت
َّطل
ب ا َّ ِم َّاّت َّ َّذ ِعنۡ َّد
َّ ۡ ا َّ ََّّع الۡغَّي
ِِِ ۙال َّر ۡۡح ٰ ِن عَّ ۡه ًدا
ِك َّ َّا ِؕ َّسن َّ ۡكتُ ُب مَّا ي َّ ُق ۡو ُل َّو َّّنُ ُد ل َّ ٗه

রাখি এিং র্ার োসস্ত and We shall increase
for him a span of
দীঘত াসয়র্ করমর্ থাকি।

ِ ِم َّن الۡع َّذ
ۙدا
ً اب م
َّ

َّ

punishment.
And We shall
80. সি যা িমল, মৃর্ুের পর 80.
ه ما ي َّ ُقول ويَّاۡتِيۡنَّا ف َّ ۡردا
inherit
from
him
what
َّ ُ ۡ َّ ٗ َّون َّ ِر ُث
ً
আসম র্া সনময় সনি এিং সি
আমার
কামি
আিমি he talks, and he shall
ِِِ
come to Us alone.
একাকী।
81. র্ারা আল্লাহ িের্ীর্ 81. And they have taken
অনোনে
ইলাহ
গ্রহণ other than Allah (false)
কমরমি, যামর্ র্ারা র্ামদর gods that they may be
a strength for them.
েমনে িাহাযেকারী হয়।
কখনই নয়, র্ারা
র্ামদর এিাদর্ অস্বীকার
করমি এিং র্ামদর সিপমক্ষ
চমল যামি।

83.

82.
Nay, they will
deny their worship of
them and will become
opponents
against
them.
83.
Do you not see
that We have sent
the devils upon the
disbelievers who incite
them
(with
great)
incitement.

িুর্রাং র্ামদর
িোপামর আপসন র্াডাহুডা
করমিন না। আসম সর্া
র্ামদর ণনা পূণত করসি
মাত্র।

84. So make no haste
over them. We only
count out to them a
(limited) number (of
days).

82.

আপসন সক লক্ষে
কমরনসন
সয,
আসম
কামফরমদর
উপর
েয়র্ানমদরমক
সিমড
সদময়সি। র্ারা র্ামদরমক
সিমেিভামি
(মন্দকমমত )
উৎিাসহর্ কমর।

84.

সিসদন দয়ামময়র 85. The day We shall
কামি
পরমহয ারমদরমক gather the righteous to
অসর্সথরূমপ িমমির্ করি, the Beneficent, like a

85.

delegate.

ِ ِو َّاّت َّ ُذوا ِم ۡن دو ِن ه
ًاّٰلل ا ٰ َِلَّة
ُۡ
ۡ َّ
ِِِ ۙلِي َّ ُك ۡون ُ ۡوا ََّل ُ ۡم ِع ًزا

ا َّسي َّ ۡك ُف ُر ۡو َّن بِعِبَّادَّ ِ ِِ ۡم
ِ َّ َّ ِك
َِِِّوي َّ ُك ۡون ُ ۡو َّن عَّلَّي ۡ ِه ۡم ِض ًدا

ِ َّ اَّلَّم تَّ َّر ا َّنَّا ۤا َّرسلۡنَّا
ََّ َّ ّي ع
ۡ
َّ ۡ الشيٰـط
َّ ۡ
ِِِۙالۡكٰ ِفرِي ۡ َّن تَّ ُؤزُ ُه ۡم ا ًَّزا
م اِ َّّنَّا ن َّ ُـع ُد ََّل ُ ۡم
ِۡ فَّ َّا تَّ ۡع َّج ۡل عَّلَّي ۡ ِه
ِِِۙؕ ع َّ ًدا
ّي اِ َِّل ال َّر ۡۡح ٰ ِن
َّۡ ِي َّ ۡو َّم ََّن ۡ ُش ُر اۡلۡ ُتَّق
َِِِّوفۡ ًدا

And We shall
এিং অপরার্ীমদরমক 86.
সপপািার্ত
অিিায় drive the criminals to
োহান্নামমর সদমক হাাঁসকময় Hell, like thirsty cattle.
সনময় যাি।
86.

সয দয়াময় আল্লাহর
কাি সথমক প্রসর্শ্রুসর্ গ্রহণ
কমরমি, সি িের্ীর্ আর
সকউ
িুপাসরে
করার
অসর্কারী হমি না।

87.

87. They will have no
power of intercession,
except him who has
made a covenant with
the Beneficent.

র্ারা িমলঃ দয়াময় 88. And they say: “The
আল্লাহ
িতান
গ্রহণ Beneficent has taken a
son.”
কমরমিন।

88.

সনশ্চয় সর্ামরা সর্া 89. Indeed, you have
brought
forth
an
এক অদ্ভুর্ কাে কমরি।

89.

90. হয় সর্া এর কারমণই
এখনই নমভামেল সফমট
পডমি, পৃসথিী খে-সিখে
হমি এিং পিত র্মালা চূ ণত সিচু ণত হমি।

atrocious thing.
90. The heavens are
almost torn therefrom,
and the earth is split
asunder,
and
the
mountains fall in ruins.

এ কারমণ সয, র্ারা 91. That they ascribe to
দয়াময় আল্লাহর েমনে the Beneficent a son.
িতান আহিান কমর।

91.

And it is not
92. অথচ িতান গ্রহণ করা 92.
দয়ামময়র েনে সোভনীয় appropriate for (the
Majesty
of)
the
নয়।
Beneficent that He
should take a son.
93. নমভামেল ও ভূ- 93. Every one who is
মেমল সকউ সনই সয, in the heavens and the
দয়াময় আল্লাহর কামি দাি earth shall not come to
the Beneficent, except
হময় উপসির্ হমি না।

ِ
ّي اِ ِٰل َّجهَّـنَّ َّم
َّ ۡ َّون َّ ُس ۡو ُق اۡلۡ ُ ۡج ِرم
ِِِِو ۡردًا

َّ َّّل ََّيۡلِ ُك ۡو َّن
الش َّفاعَّ َّة اِ َّّل َّم ِن َّاّت َّ َّذ
ِِِ ِعنۡ َّد ال َّر ۡۡح ٰ ِن عَّ ۡه ًدا
ِِِ َِّوقَّالُوا َّاّت َّ َّذ ال َّر ۡۡح ٰ ُن َّول َّ ًدا
ِِِ ۙلـ َّقَّ ۡد ِج ئۡتُ ۡم َّشيۡٔـًًا اِ ًدا
لس ٰموٰ ُت يَّتَّفَّ َّط ۡر َّن ِمنۡ ُه
َّ تَّكَّ ُاد ا
ِ َّ وتَّـنۡ َّش ُق ۡاّلَّرض و
ّت
ِ
ۡ
ال
ب
ۡل
ا
ر
ُ
ُ َّ
َّ ُ ۡ
َّ

َِِِّۙه ًدا

ِِِ ا َّۡن دَّعَّ ۡوا لِـل َّر ۡۡح ٰ ِن َّول َّ ًدا
ۡۢ
ِغ لِل َّر ۡۡح ٰ ِن ا َّۡن يَّتَّ ِخ َّذ
ۡ ِ َّو َّما ي َّنۡبَّـ

ِِِ َّول َّ ًدا

لس ٰموٰ ِت
َّ ِِف ا
ا ٰ ِِت ال َّر ۡۡح ٰ ِن

مَّ ۡن
ۤ اِ َّّل

ِاِ ۡن كُ ُل
َّو ۡاّل َّ ۡر ِض

as a slave.
র্াাঁর কামি র্ামদর
পসরিংখোন রময়মি এিং
সর্সন র্ামদরমক ণনা কমর
সরমখমিন।

94.

94.
Certainly.
He
ً َّ ٮه ۡم َّوعَّد َُّه ۡم ع
ُ لـ َّقَّ ۡد ا َّۡح ٰص
encompasses them and دا
has counted them a
ِِِ
(full) counting.

সকয়ামমর্র সদন 95. And each one of
র্ামদর িিাই র্াাঁর কামি them will come to Him
on
the
Day
of
একাকী অিিায় আিমি।

95.

Resurrection, alone.

96.

যারা সিশ্বাি িাপন
কমর এিং িৎকমত িম্পাদন
কমর, র্ামদরমক দয়াময়
আল্লাহ ভালিািা সদমিন।

96. Indeed, those who
believe
and
do
righteous deeds, the
Beneficent will bestow
love for them.

আসম সকারআনমক
আপনার ভািায় িহে কমর
সদময়সি, যামর্ আপসন এর
দ্বারা
পরমহয ারমদরমক
িুিংিাদ
সদন
এিং
কলহকারী
িম্প্রদায়মক
ির্কত কমরন।

97. So, We have only
made this (Quran) easy
in your tongue that you
may give good tidings
therewith to those who
are righteous, and warn
with it a contentious
people.
98. And how many
of generations have We
destroyed before them.
Do you perceive any
one of them, or you
hear a whisper of them.

97.

98. র্ামদর পূমিত আসম কর্
মানিম াষ্ঠীমক
ধ্বংি
কমরসি। আপসন সক র্ামদর
কাহারও িাডা পান, অথিা
র্ামদর ক্ষীনর্ম আওয়ায ও
শুনমর্ পান?

ِِِِعَّب ۡ ًدا

َّوكُل ُ ُه ۡم اٰتِي ۡ ِه ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة
ِِِفَّ ۡردًا

ِاِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّوعَّ ِملُوا
الصلِ ٰرۡح ِت َّسي َّ ۡجعَّ ُل ََّل ُ ُم ال َّر ۡۡح ٰ ُن
ه
ُِِِو ًدا
ك لِتُب َّ ِش َّر
َّ ِِفَّاِ َّّنَّا ي َّ َّس ۡرن ٰ ُه بِلِ َّسان
ّي َّو ُتنۡ ِذ َّر بِ ٖه قَّ ۡومًا ِل ُ ًدا
َّۡ ِبِ ِه اۡلۡ ُتَّق
ِِِ 
ٍَِّو َّك ۡم ا َّ ۡهل َّ ۡكنَّا قَّبۡل َّ ُه ۡم ِم ۡن قَّ ۡرن
م ِم ۡن ا ََّّح ٍد ا َّۡو
ِۡ َّه ۡل ُ َِت ُس ِمنۡ ُه
ۡزا
ً تَّ ۡس َّم ُِع ََّلم ِرك

ُۡ

