
 

আস-সাফফাত AsSaffat   

পরম করণুাময ় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শুর ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ তাদের যারা 

সারিবদধ্ হযে় দাাঁডা়নো, 
1. By those (angels) 

ranged in ranks.  ِ ف ًّا فهِت صَّ ّٰٓ  ِِِ وَّالصه
2.  অতঃপর ধমকিযে় ভীতি 

পর্দরশ্নকারীদের, 
2.  And those (angels) 

who drive away with 

strength.  

ا  ِجٰرِت زَّۡجرًّ  ِِِ فَّالزه
3.  অতঃপর মখুসথ্ 

আবতৃ্তিকারীদের- 
3.  And those (angels) 

who recite the reminder.  ِا  فَّالتهلِيِٰت  ِِِ ِذۡكرًّ
4.  নিশচ্য় তোমাদের মাবদু 

এক। 
4. Indeed,   your   Lord    

is surely One.  ِ  َّوَّاِحد َُّكۡم ل  ِِِ اِن َّ اِٰٰل
5.  তিনি আসমান সমহূ, 

যমীনও এতদভুযে়র 

মধয্বরত্ী সবকিছরু 

পালনকর্তা এবং পালনকরত্া 

উদযা়চলসমহূের। 

5. Lord of the heavens 

and the earth and 

whatever is between 

them, and Lord of the 

sun’s risings.  

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض وَّمَّا  ب ُ الس َّ ر َّ
اِرِق ِ َّشَّ ب ُ اۡۡل ا وَّرَّ َُّهمَّ  ِِِ بَّيۡن

6.  নিশচ্য় আমি নিকটবরত্ী 

আকাশকে তারকারাজির 

দব্ারা সশুোভিত করেছি। 

6.    Indeed, We have 

adorned the nearest 

heaven with ornament, 

the stars. 

َِّة  َّا بِِزيۡن نۡي ٓاءَّ الد ُ مَّ اِن َّا زَّي َّن َّا الس َّ
 ِ اۨلۡكَّوَّاِكِب ِ

7.  এবং তাকে সংরকষ্িত 

করেছি পর্তয্েক অবাধয্ 

শযত়ান থেকে। 

7. And as guard 

against every rebellious 

devil.  

يٰۡطٍن م َّاِردٍِ ِ شَّ ا م ِۡن كُل   ِِِ وَِّحۡفظًّ
8.  ওরা উরধ্ব্ জগতের 

কোন কিছ ু শ্রবণ করতে 
8. They may not listen 

to the highest chiefs 
ِ اۡۡلَّعٰٰۡل  ََّلَّ ُعۡونَّ اَِلَّ اۡۡل م َّ ۡلَّ يَّس َّ



পারে না এবং চার দিক থেকে 

তাদের প্রতি উল্কা নিকষ্েপ 

করা হয।় 

(angels) and they are 

pelted from every side. ُِۡفو انٍِبِوَّيُۡقذَّ ِ جَّ  ِِِ نَّ ِمۡن كُل 
9.  ওদেরকে বিতাডন়ের 

উদদ্েশে। ওদের জনয্ে 

রযে়ছে বিরামহীন শাসত্ি। 

9. Outcast, and for 

them is a constant 

punishment.  

ُۡم عَّذَّاب  و َّاِصب  ِ ٰلَّ ا و َّ  ِ ُدُحۡورًّ
10.  তবে কেউ ছোাঁ মেরে 

কিছু শনুে ফেললে জব্লনত্ 

উলক্াপিনড্ তার 

পশচ্াদধ্াবন করে। 

10. Except him who 

snatches (some words) 

by theft, then follows 

him a flame, piercing. 

َّعَّٗه  َّتۡب َّۡطفَّةَّ فَّا ِطفَّ اۡۡل اِۡل َّ مَّۡن خَّ
ِ ِِِِ ِشهَّاب  ثَّاقِب 

11.  আপনি তাদেরকে 

জিজ্ঞেস করনু, তাদেরকে 

সষৃট্ি করা কঠিনতর, না 

আমি অনয্ যা সষৃ্টি করেছি? 

আমিই তাদেরকে সষৃট্ি 

করেছি এাঁটেল মাটি থেকে। 

11. Then ask them 

“Are they stronger as a 

creation, or those 

(others) whom we have 

created.” Indeed, We 

created them (mankind) 

from a sticky clay.  

لۡقًّا اَّۡم  فَّاۡستَّۡفتِِهۡم اَُّهۡم اَّشَّد ُ خَّ
َِّ َّقۡن ل َّقۡنُٰهۡم م ِۡن ِطۡۡيٍ م َّۡن خَّ ل ا  اِن َّا خَّ
ِزٍبِ  ِِِ ۡل َّ

12.  বরং আপনি বিসম্য ়

বোধ করেন আর তারা 

বিদর্পু করে। 

12. But you wonder 

while they mock.  َُِّرۡون  ِِِ بَّۡل عَِّجبۡتَّ وَّيَّۡسخَّ
13.  যখন তাদেরকে 

বোঝানো হয,় তখন তারা 

বোঝে না। 

13. And when they are 

reminded, they do not 

heed.   
َّۡذُكُرۡونَِّ ُرۡوا ۡلَّ ي اِذَّا ُذك ِ  ِِِ وَّ

14.  তারা যখন কোন 

নিদরশ্ন দেখে তখন বিদর্পূ 

করে। 

14. And when they see 

a sign, they ridicule. اِذَّا اَّۡوا وَّ َّةًّ  رَّ  ي َّۡستَّۡسِخُرۡونَِّ اٰي
15.  এবং বলে, কিছইু নয,় 

এযে সপ্ষট্ যাদ।ু 
15. And they say: “This 

is  not  but  obvious 

magic.”  

ۤۡ اِۡل َّ ِسۡحر   ا ۤۡا اِۡن هٰذَّ قَّالُۡو وَّ
 ِ ِۖ م ُبِۡۡيِ 

16.  আমরা যখন মরে যাব, 

এবং মাটি ও হাডে় পরিণত 

হযে় যাব, তখনও কি আমরা 

পনুরতুথ্িত হব? 

16. “Is it when we are 

dead and have become 

dust and bones, shall we 

indeed be resurrected.” 

ِعٰظمًّا ءَّاِن َّا  ابًّا و َّ َّا وَُّكـن َّا ُترَّ ءَّاِذَّا ِمتۡن
َّبُۡعۡوُثۡونَّ ِ  ِِِ ۡلَّ



17. আমাদের পিতপৃুরষুগণও 

কি? 
17. “And our fathers of 

old.”  ِ َّلُۡون َّا اۡۡلَّو َّ اٰبَّٓاُؤن  ِِِ اَّوَّ
18.  বলনু, হয্াাঁ এবং 

তোমরা হবে লাঞছ্িত। 
18. Say: “Yes and you 

will be humiliated.”  َِّاَّنۡـتُۡم داِخُرۡون َّعَّۡم وَّ  ِِِ ُقۡل ن
19.  বসত্তুঃ সে উতথ্ান হবে 

একটি বিকট শবদ্ মাতর্-

যখন তারা পর্তয্কষ্ করতে 

থাকবে। 

19. So it will be only 

one shout, then behold 

they will be seeing. 

َّا ِهَِّ اِحدَّ   فَّاِذَّا ُهۡم فَّاِّن َّ  زَّۡجرَّ   و َّ
َّنُۡظُرۡونَِّ  ِِِ ي

20.  এবং বলবে, দরুভ্াগয্ 

আমাদের! এটাই তো 

পর্তিফল দিবস। 

20.  And they will say:  

“woe to us, this is the 

Day of Judgment.”  

يِۡنِ َّۡوُم الد ِ ا ي َّنَّا هٰذَّ قَّالُۡوا يٰوَّيۡل   وَّ
21.  বলা হবে, এটাই 

ফযস়ালার দিন, যাকে 

তোমরা মিথয্া বলতে। 

21.   This is the Day of 

Judgment,  that  which 

you used to deny.  

َّۡوُم الۡفَّۡصِل ال َِّذۡى ُكنۡتُۡم بِٖه  ا ي هٰذَّ
بُۡونَِّ  ِِِ ُتكَّذ ِ

22.  একত্রিত কর 

গোনাহগারদেরকে, তাদের 

দোসরদেরকে এবং যাদের 

এবাদত তারা করত। 

22. (It will be said to 

the angels): “Assemble 

those who did wrong, 

and their companions 

and what they used to 

worship.”  

َُّمۡوا  ل اُۡحُشُروا ال َِّذيۡنَّ ظَّ
ُهۡم وَّمَّا كَّانُۡوا  اَّۡزوَّاجَّ وَّ

َّعۡبُُدۡونَّ   ِِِ ي
23. আলল্াহ বয্তীত। 

অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত 

কর জাহানন্ামের পথে, 

23. “Other than Allah,   

so lead them to the 

path to Hellfire.”  

ِ فَّاۡهُدۡوُهۡم اَِٰل  ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله
َِّحيِۡمِ اِط اۡۡل ِِِِ ِصرَّ

24. এবং তাদেরকে থামাও, 

তারা জিজঞ্াসিত হবে; 

24.  “And stop them, 

indeed, they are to be 

questioned.”  

قُِفۡوُهمِۡ ُۡم م َّْسٔـُُۡولُۡونَّ ِ وَّ  ِِِ اِّن َّ
25.  তোমাদের কি হল যে, 

তোমরা একে অপরের 

সাহাযয্ করছ না? 

25. “What is (matter) 

with you, you do not 

help each other.”  
ُرۡونَِّ َّـُكۡم ۡلَّ تَّنَّاصَّ  ِِِ مَّا ل

26.  বরং তারা আজকের 

দিনে আতন্সমরপ্ণকারী। 
26.   But that day they 

shall make submission.  ََِّّۡومَّ ُمۡستَّۡسلُِمۡون   بَّۡل ُهُم الۡي
27.  তারা একে অপরের 27.    And they will  َّلَّ بَّعُۡضُهۡم عَّٰٰل بَّعٍۡض اَّقۡب وَّ



দিকে মখু করে পরসপ্রকে 

জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 
turn to one another, 

(mutually) questioning.  َِّٓاءَّلُۡون  ِ ي َّتَّسَّ
28.  বলবে, তোমরা তো 

আমাদের কাছে ডান দিক 

থেকে আসতে। 

28. They will say: 

“Indeed, you used to 

come at us from the 

right side.”  

َّنَّا عَِّن  ۤۡا اِن َُّكۡم ُكنۡتُۡم تَّاُۡتۡون قَّالُۡو
َِّمۡۡيِِ  ِِِ الۡي

29.  তারা বলবে, বরং 

তোমরা তো বিশব্াসীই ছিলে 

না। 

29.    They will say:  

“But  you   yourselves 

were not believers.”  
  قَّالُۡوا بَّل ل َّۡم تَُّكۡونُۡوا ُمۡؤمِنِۡۡيَِّ

30.  এবং তোমাদের উপর 

আমাদের কোন কততৃ্ব ছিল 

না, বরং তোমরাই ছিলে 

সীমালংঘনকারী সমপ্র্দায।় 

30.  “And we did not 

have any authority 

over you. But you were 

transgressing people.”  

َّيُۡكۡم م ِۡن ُسلٰۡطِ وَّمَّا كَّانَِّ َّنَّا عَّل    ٍِنِل
 ِِِ بَّۡل ُكنۡتُۡم قَّۡومًّا ٰطغِۡۡيَِّ

31.  আমাদের বিপকষ্ে 

আমাদের পালনকর্তার 

উক্তিই সতয্ হযে়ছে। 

আমাদেরকে অবশই সব্াদ 

আস্বাদন করতে হবে। 

31.   “So the word of 

our Lord has come 

true upon us.  Indeed, 

we will taste 

(punishment).”  

ب ِنَّٓا َّا قَّۡوُل رَّ َّيۡن ق َّ عَّل اِن َّا  ۖ ِِِفَّحَّ
ُقۡونَِّ ٓاٮ ِ َّذَّ ِِِِ ل

32.  আমরা তোমাদেরকে 

পথভর্ষট্ করেছিলাম। কারণ 

আমরা নিজেরাই পথভর্ষট্ 

ছিলাম। 

32. “So we misled you, 

indeed we were 

(ourselves) astray.”  

َّۡغوَّيۡنُٰكۡم اِن َّا ُكن َّا غِٰويۡنَِّ  ِِِ فَّا

33.  তারা সবাই সেদিন 

শানত্িতে শরীক হবে। 
33.   Then indeed they, 

that Day, will share in 

the punishment. 

اِب  َّۡومَّٮ ٍِذ ِِف الۡعَّذَّ ُۡم ي فَّاِّن َّ
ُكۡونَِّ ِ  ِِِ ُمۡشَتَّ

34.  অপরাধীদের সাথে আমি 

এমনি বয্বহার করে থাকি। 
34. Indeed, that is how 

We deal with the 

criminals.  

ِ اِن َّا َّۡفعَُّل بِاۡۡلُۡجِرِمۡۡيَِّ كَّذٰلِكَّ   ن
35.  তাদের যখন বলা হত, 

আলল্াহ বয্তীত কোন 

উপাসয্ নই, তখন তারা 

ঔদধ্তয্ পর্দরশ্ন করত। 

35. Indeed, when it was 
said to them: “There is 
no god but Allah,” they 
were arrogant. 

ۤۡ اِلٰهَّ اِۡل َّ  ُۡم ۡلَّ ۤۡا اِذَّا قِيۡلَّ ٰلَّ َّانُۡو ُۡم ك اِّن َّ
َّۡستَّۡكِِبُۡونَّ  ُ  ي  ِِِ اّٰلله

36.  এবং বলত, আমরা কি 

এক উমম্াদ কবির কথায ়
36.  And  they  said: 

“Shall we abandon our 
َّا  َّتِن ۤۡا اِٰٰل َّتاِرُكۡو َّٮ ِن َّا ل َُّقۡولُۡونَّ ا ي وَّ



আমাদের উপাসয্দেরকে 

পরিতয্াগ করব। 
gods for a poet, 

madman.”  ِ ۡـنُۡوٍن اِعٍر ّم َّ  ِِِ لِشَّ
37.  না, তিনি সতয্সহ 

আগমন করেছেন এবং 

রসূলগণের সতয্তা স্বীকার 

করেছেন। 

37.  But he has come 

with the truth, and he 

confirms the 

messengers  (of before).  

د َّقَّ  بَّۡلِ ِ وَّصَّ َّق  ٓاءَّ بِاۡۡل جَّ
لِۡۡيَِّ  ِِِ اۡۡلُۡرسَّ

38.  তোমরা অবশয্ই 

বেদনাদাযক় শাসত্ি 

আস্বাদন করবে। 

38. Indeed, you are 

going to taste the 

painful punishment. 

ُقوا الۡعَّذَّاِب  ٓاٮ ِ َّذَّ اِن َُّكۡم ل
 ِِِ اۡۡلَّلِيِۡمِ

39.  তোমরা যা করতে, 

তারই পর্তিফল পাবে। 
39. And you will not be 

recompensed except for 

what you used to do. 

ۡونَّ اِۡل َّ مَّا ُكنۡتُۡم  وَّمَّا ُُتۡزَّ
لُۡونَّ ِ  ِِِ تَّعۡمَّ

40.  তবে তারা নয,় যারা 

আলল্াহর বাছাই করা বানদ্া। 
40.  Except the slaves 

of Allah, sincere. ِۡاۡۡلُخ ِ َّادَّ اّٰلله َِّصۡۡيَِّاِۡل َّ ِعب  ِِِ ل
41.  তাদের জনয্ে রযে়ছে 

নিরধ্ারিত রযুি। 
41. Those, for them is a   

provision, determined.    ُۡم ِرۡزق  م َّعۡلُۡوم ّٰٓٮ ِكَّ ٰلَّ ٰ  ِِِ اُول
42.  ফল-মলূ এবং তারা 

সমম্ানিত। 
42.   Fruits, and they 

shall be honored.  ُُِهۡم م ُكِۡفَّوَّاِكه ُمۡونَّ  وَّ  ِِِ رَّ
43.  নেযা়মতের উদয্ানসমহূ। 43.   In the gardens of 

delight.   ِِفۡ جَّنهِت الن َّعِيِۡم ِِِ 
44.  মখুোমখুি হযে় আসনে 

আসীন। 
44. On couches facing 

one another.  َِّعَّٰٰل ُسُرٍر م ُتَّقٰبِلِۡۡي ِِِ 
45.  তাদেরকে ঘরুে ফিরে 

পরিবেশন করা হবে স্বচছ্ 

পানপাতর্। 

45.  Circulating among 

them a cup from a 

gushing spring.  

َّيِۡهۡم بِكَّاٍۡس م ِۡن  اُف عَّل يُطَّ
ِن  ِِِ ِۖ م َّعِۡۡيٍ

46.  সশুভু্র, যা পানকারীদের 

জনয্ে সসুব্াদ।ু 
46. White, delicious to 

the drinkers.  َِِّربِۡۡي ٍ  ل ِلشه َّذ َّ ٓاءَّ ل  ِِِ ِۖ بَّيۡضَّ
47.  তাতে মাথা বয্থার 

উপাদান নেই এবং তারা তা 

পান করে মাতালও হবে না। 

47.      No  headache  in 

it, nor are they 

intoxicated from it.  

ۡلَّ ُهۡم عَّنۡهَّا  ۡلَّ فِيۡهَّا غَّۡول  و َّ
 ِيُۡۡنَُّفۡونَِّ



48.  তাদের কাছে থাকবে 

নত, আয়তলোচনা তরণুীগণ। 
48. And with them will 

be those of modest 

gaze, with lovely eyes.  

ۡرِف  ِعنۡدَُّهۡم قِٰصٰرُت الط َّ وَّ
  عِۡۡي  

49.  যেন তারা সুরকষ্িত 

ডিম। 
49. (Pure) as they were 

eggs, well protected.  ِ ُن َّ بَّيۡض  م َّۡكنُۡون َّّن َّ َّا  ِ ك
50.  অতঃপর তারা একে 

অপরের দিকে মখু করে 

জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 

50.    Then  they  will  

turn  to one another, 

(mutually) questioning.  

َّلَّ بَّعُۡضُهۡم عَّٰٰل بَّعٍۡض  َّقۡب فَّا
ٓاءَّلُۡونَِّ  ِِِ ي َّتَّسَّ

51.  তাদের একজন বলবে, 

আমার এক সঙগ্ী ছিল। 
51. A speaker of them 

will say: “Indeed, I had 

a friend.”   

ۡ كَّانَّ َِلۡ  قَّالَّ قَّٓاٮ ِل  م ِنُۡهۡم اِّن ِ
 ِِِ قَِّريۡن  

52.  সে বলত, তমুি কি 

বিশব্াস কর যে, 

52. Who would say: 

“Are you indeed of 

those who believe.” 
قِۡۡيَِّ د ِ ِنَّ اۡۡلُصَّ َُّقۡوُل اَّٮ ِن َّكَّ ۡلَّ  ِِِ ي

53.  আমরা যখন মরে যাব 

এবং মাটি ও হাডে় পরিণত 

হব, তখনও কি আমরা 

পর্তিফল পর্াপত্ হব? 

53.   “That  when  we 

are dead and become 

dust and bones, shall 

we indeed be 

recompensed.” 

امًّا ءَّاِن َّا  ِعظَّ ابًّا و َّ َّا وَُّكن َّا ُترَّ ءَّاِذَّا ِمتۡن
َِّديۡنُۡونَِّ  ِِِ ۡلَّ

54. আল্লাহ বলবেন, তোমরা 

কি তাকে উকি দিযে় দেখতে 

চাও? 

54.   He will say: “Do 

you want to look.”  َِّلُِعۡون ۡل اَّنۡتُۡم م ُط َّ  ِ قَّالَّ هَّ
55.  অপর সে উকি দিযে় 

দেখবে এবং তাকে 

জাহানন্ামের মাঝখানে 

দেখতে পাবে। 

55.   Then  he  will  

look  and see him in 

the midst of the 

Hellfire.  

ِٰ ا َّعَّ فَّرَّ ل َِّحيِۡمِفَّاط َّ وَّٓاءِ اۡۡل  ُه ِِفۡ سَّ

ِِِ 
56.  সে বলবে, আলল্াহর 

কসম, তমুি তো আমাকে 

পর্ায় ধব্ংসই করে 

দিযে়ছিলে। 

56. He will say: “By 

Allah, you had almost 

ruined me.” 

َّـَُتِۡديِۡن  ِ اِۡن ِكدت َّ ل   قَّالَّ تَّاّٰلله

57.  আমার পালনকর্তার 

অনগুর্হ না হলে আমিও যে 
57. “And if it had not 

been for the favor of 
َّـُكنُۡت ِمنَّ  ۡ ل ّب ِ ُة رَّ َّۡوۡلَّ نِعۡمَّ ل وَّ



গ্রেফতারকতৃদের সাথেই 

উপসথ্িত হতাম। 
my Lord, I would have 

been among those 

brought forth (to Hell).” 

ِريۡنَِّ  ِِِ اۡۡلُۡحضَّ
58.  এখন আমাদের আর 

মতৃয্ু হবে না। 
58.  “Are we then not 

to die.”   َُّۡن ِِبَّي ِتِۡۡي ا َنَّ   اَّفَّمَّ
59.  আমাদের প্রথম মতৃয্ ু

ছাডা় এবং আমরা শাসত্ি 

পর্াপত্ও হব না। 

59. “Except our first 

death, and we shall not 

be punished.” 

ُۡن  اِۡل َّ مَّۡوتَّتَّنَّا اۡۡلُۡوَٰل وَّمَّا َنَّ
بِۡۡيَِّ  ِِِ ِِبُعَّذ َّ

60.  নিশচ্য় এই মহা 

সাফলয্। 
60.  Indeed this, it is 

surely the supreme 

success.  

ُوَّ الۡفَّۡوُز الۡعَِّظيُۡمِ ا ٰلَّ  ِِِ اِن َّ هٰذَّ
61.  এমন সাফলয্ের জনয্ে 

পরিশর্মীদের পরিশর্ম করা 

উচিত। 

61.   For the like of 

this, then let the 

workers work.  

ا فَِّ ِل الۡعِٰملُۡونَِِّۡلِثِۡل هٰذَّ َّعۡمَّ   لۡي
62.  এই কি উতত্ম 

আপয্াযন়, না যাকক্মু বকৃষ্? 
62. Is that better as a 

welcome, or the tree of 

Zaqqum.  

رَّ ُ  ۡۡي  ن ُُزۡلًّ اَّۡم شَّجَّ اَّذٰلِكَّ خَّ
ق ُۡومِِ  ِِِ الز َّ

63.  আমি যালেমদের জনয্ে 

একে বিপদ করেছি। 
63.   Indeed,  We  have 

made  it  a  torment  

for  the wrongdoers.  
لِِمۡۡيَِّ َّةًّ ل ِلظه عَّلۡنٰهَّا فِتۡن  ِِِ اِن َّا جَّ

64.  এটি একটি বকৃষ্, যা 

উদগত হয় জাহানন্ামের 

মলূে। 

64.  Indeed, It is a tree 

that grows out of the 

bottom of Hell.  

ۤۡ اَّۡصِ ُۡرُج ِِفۡ رَّ   َتَّ َّا شَّجَّ ِل اِّن َّ
َِّحيِۡم   ِِِ اۡۡل

65.  এর গচুছ্ শযত়ানের 

মসত্কের মত। 
65.  The shoots of its 

fruit as if it was heads 

of the devils.  

لُۡعهَّا َّن َّهِٗ طَّ َّا ُرُءۡوُس  ك
يِٰطۡۡيِِ   الش َّ

66.  কাফেররা একে ভকষ্ণ 

করবে এবং এর দব্ারা উদর 

পরূণ্ করবে। 

66. Then indeed, they 

will eat from it, then 

they fill with it their 

bellies.  

ِٰكلُۡونَّ مِنۡهَّا فَّمٰلِئُۡونَّ مِنۡهَّا  ُۡم ۡلَّ فَّاِّن َّ
 ِِِ الۡبُُطۡونَّ ِ

67.  তদপুরি তাদেরকে দেযা় 

হবে। ফটুনত্ পানির মিশর্ণ, 
67. Then indeed, for 

them is,   upon it, a 
ۡوبًّا م ِۡن  ُثم َِّ َّشَّ َّيۡهَّا ل ُۡم عَّل اِن َّ ٰلَّ



drink of boiling water.  ِيٍۡم ِ  ِِِ ۡحَّ
68.  অতঃপর তাদের 

পর্তয্াবর্তন হবে 

জাহানন্ামের দিকে। 

68. Then indeed, their 

return will be surely to 

Hellfire.  

۟اَِلَّ  ُثم َّ اِن َّ مَّۡرِجعَُّهۡم ۡلَّ
َِّحيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

69.  তারা তাদের 

পরূ্বপরুষুদেরকে পেযে়ছিল 

বিপথগামী। 

69.  Indeed,  they  

found  their  fathers 

astray.  

ٓال ِۡۡيَّ  ُۡم اَّلۡفَّۡوا اٰبَّٓاءَُّهۡم ضَّ  ِِِ اِّن َّ
70.  অতঃপর তারা তদের 

পদাংক অনসুরণে তৎপর 

ছিল। 

70.    So  in  their  

footsteps  they 

hastened (to follow).  

ِٰ ُعۡونَِّفَُّهۡم عَّٰٰلّٰٓ اٰث  ِِِ ِرِهۡم يُهۡرَّ
71.  তাদের পূরব্েও 

অগ্রবরত্ীদের অধিকাংশ 

বিপথগামী হযে়ছিল। 

71. And certainly, 

before them, most of the 

ancients went astray.  

َُّر  َُّهۡم اَّۡكث ل َّ قَّبۡل َّـقَّۡد ضَّ ل وَّ
لِۡۡيَّ   ِِِ اۡۡلَّو َّ

72.  আমি তাদের মধয্ে 

ভীতি পর্দরশ্নকারী প্রেরণ 

করেছিলাম। 

72. And certainly, We 

sent among them 

warners.  

َّا فِيِۡهۡم م ُنِۡذِريۡنَِّ لۡن َّقَّۡد اَّۡرسَّ ل   وَّ
73.  অতএব লকষ্য্ করনু, 

যাদেরকে ভীতিপর্দরশ্ণ করা 

হযে়ছিল, তাদের পরিণতি কি 

হযে়ছে। 

73.   Then see how was 

the end of those who 

were warned. 

َُّة فَِّ انُْظۡر كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب
ِريۡنَّ   ِِِ اۡۡلُنۡذَّ

74.  তবে আলল্াহর বাছাই 

করা বানদ্াদের কথা ভিনন্। 
74. Except for the 

slaves of Allah, sincere. ََِِّّصۡۡي ِ اۡۡلُۡخل َّادَّ اّٰلله  ِِِ اِۡل َّ ِعب
75.  আর নহূ আমাকে 

ডেকেছিল। আর কি 

চমৎকারভাবে আমি তার 

ডাকে সাডা় দিযে়ছিলাম। 

75. And certainly, 

Noah called Us, so We 

are the best of 

responders.   

َّنِعۡمَّ  َّادٰٮنَّا نُۡوح  فَّل َّقَّۡد ن ل وَّ
 ِِِ اۡۡلُِجيۡبُۡونَِّ

76.  আমি তাকে ও তার 

পরিবারবর্গকে এক 

মহাসংকট থেকে রকষ্া 

করেছিলাম। 

76. And We saved him 

and his household from 

the great affliction.  

َّٗه ِمنَّ الۡكَّۡرِب  اَّۡهل وَّنَّ َّيۡنُٰه وَّ
 ِ الۡعَِّظيِۡمِ



77.  এবং তার 

বংশধরদেরকেই আমি 

অবশিষট্ রেখেছিলাম। 

77.    And  We  made 

his progeny, those 

remaining  (on earth). 
ي َّتَّٗه ُهُم الۡبٰقِۡۡيَِّ َّا ُذر ِ عَّلۡن   وَّجَّ

78.  আমি তার জনয্ে 

পরবর্তীদের মধয্ে এ বিষয ়

রেখে দিযে়ছি যে, 

78.   And  We  left   (a 

mention) of him among 

later generations.  

َّيِۡه ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَِّ َّا عَّل كۡن تَّرَّ  ِ وَّ
79.  বিশব্বাসীর মধয্ে নহূের 

পর্তি শানত্ি বরষ্িত হোক। 
79. Peace be upon 

Noah among the people 

of the world.  
َِّمۡۡيَِّ لٰم  عَّٰٰل نُۡوٍح ِِف الۡعٰل  ِِِ سَّ

80.  আমি এভাবেই 

সৎকরম্ পরাযন়দেরকে 

পরুস্কতৃ করে থাকি। 

80. Indeed, thus do We 

reward the righteous.  َِِّۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡي  ِ اِن َّا كَّذٰلِكَّ نَّ
81.  সে ছিল আমার 

ঈমানদার বানদ্াদের 

অনয্তম। 

81. Indeed, he was 

among Our believing 

slaves.  
َّا اۡۡلُۡؤمِنِۡۡيَِّ َّاِدن  ِِِ اِن َّٗه ِمۡن ِعب

82.  অতঃপর আমি অপরাপর 

সবাইকে নিমজজ্ত 

করেছিলাম। 

82. Then We did 

drown the others.  َِِّريۡن َّا اۡۡلٰخَّ قۡن  ِِِ ُثم َّ اَّۡغرَّ
83.  আর নহূ পনথ্ীদেরই 

একজন ছিল ইব্রাহীম। 
83. And indeed, among 

his (Noah) kind was 

Abraham. 
ِبٰۡرِهيۡمَِّ اِن َّ ِمۡن ِشيۡعَّتِٖه ۡلَّ  ِِِ وَّ

84.  যখন সে তার 

পালনকর্তার নিকট সষুঠ্ ু

চিত্তে উপসথ্িত হযে়ছিল, 

84.  When he came to 

his Lord with a pure 

heart.  

ب َِّ ٓاءَّ رَّ لِيٍۡمِاِۡذ جَّ  ِِِ ٗه بِقَّلٍۡب سَّ
85.  যখন সে তার পিতা ও 

সমপ্র্দাযক়ে বলেছিলঃ 

তোমরা কিসের উপাসনা 

করছ? 

85.  When he said to 

his father and his 

people: “What is it that 

which you worship.”  

قَّۡوِمٖه مَّاذَّا  اِۡذ قَّالَّ ِۡلَّبِيِۡه وَّ
 ِِِ تَّعۡبُُدۡونَِّ

86.  তোমরা কি আল্লাহ 

ব্যতীত মিথয্া উপাসয্ 

কামনা করছ? 

86. “Is it a falsehood, 

gods besides Allah that 

you desire.”  

ِ ُتِريُۡدۡونَّ  َّةًّ ُدۡونَّ اّٰلله   اَّٮ ِۡفكًّا اِٰٰل
87.  বিশব্জগতের 

পালনকর্তা সমপ্রক্ে 
87.  “Then  what  is  

your opinion about the ََِِّّمۡۡي ب ِ الۡعٰل ن ُُكۡم بِرَّ ا ظَّ   فَّمَّ



তোমাদের ধারণা কি? Lord of the worlds.”  

88.  অতঃপর সে একবার 

তারকাদের পর্তি লকষ্য্ 

করল। 

88. Then he glanced a 

glance at the stars.   َّۡظرَّ ًّ ِِف الن ُُجۡوِم رَّ ن  ِِِ فَّنَّظَّ
89.  এবং বললঃ আমি 

পীডি়ত। 
89. Then he said: 

“Indeed, I am sick.”   ِقِيۡم ۡ سَّ  ِِِ فَّقَّالَّ اِّن ِ
90.  অতঃপর তারা তার 

পর্তি পিঠ ফিরিযে় চলে গেল। 
90. So they turned away 

from him, departing.  َِّفَّتَّوَّل َّۡوا عَّنُۡه ُمۡدبِِريۡن ِِِ 
91.  অতঃপর সে তাদের 

দেবালযে়, গিযে় ঢকুল এবং 

বললঃ তোমরা খাচছ্ না 

কেন? 

91. Then he turned to 

their gods and said: 

“Do you not eat.”  

َّتِِهۡم فَّقَّالَّ اَّۡلَّ  اغَّ اَِٰلّٰٓ اِٰٰل فَّرَّ
 ِِِ تَّاۡكُلُۡونَِّ

92.  তোমাদের কি হল যে, 

কথা বলছ না? 

92. “What is (matter) 

with you that you do 

not speak.”  
َّـُكۡم ۡلَّ تَّنِۡطُقۡونَِّ  ِِِ مَّا ل

93.  অতঃপর সে পর্বল 

আঘাতে তাদের উপর ঝাাঁপিযে় 

পডল়। 

93. Then he turned 

upon them, striking 

with his right hand.  

َِّمۡۡيِِ نا بِالۡي ًّ ۡرب َّيِۡهۡم ضَّ اغَّ عَّل   فَّرَّ
94.  তখন লোকজন তার 

দিকে ছটুে এলো ভীত-

সনত্র্স্ত পদে। 

94. Then they came 

towards him, hastening.  ََِِّّزف ُۡون َّيِۡه ي ۤۡا اِل َّلُۡو َّقۡب  ِِِ فَّا
95.  সে বললঃ তোমরা 

সব্হসত্ নিরম্িত পাথরের 

পজূা কর কেন? 

95. He said: “Do you 

worship what you 

(yourselves) carve.”  

 ِِِ قَّالَّ اَّتَّعۡبُُدۡونَّ مَّا تَّنِۡحتُۡونَّ ِ
96. অথচ আল্লাহ 

তোমাদেরকে এবং তোমরা 

যা নিরম্াণ করছ সবাইকে 

সষৃট্ি করেছেন। 

96.  “And Allah 

created you and what 

you do.”  
لُۡونَِّ َّقَُّكۡم وَّمَّا تَّعۡمَّ ل ُ خَّ  ِِِ وَّاّٰلله

97.  তারা বললঃ এর জনয্ে 

একটি ভিত নিরম্াণ কর এবং 

অতঃপর তাকে আগনুের 

সত্পুে নিকষ্েপ কর। 

97.  They said:  “Build 

for him a building, 

then throw him into 

the blazing fire.”  

َّلُۡقۡوُه ِِف  ًّا فَّا َّان نۡي َّٗه بُ قَّالُۡوا ابۡنُۡوا ل
َِّحيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

98.  তারপর তারা তার 

বিরদুধ্ে মহা ষডয়নত্র্ 
98.  So they intended 

against him a plot, then 
عَّلۡنُٰهُم  اُدۡوا بِٖه كَّيۡدًّا فَّجَّ َّرَّ فَّا



আাঁটতে চাইল, কিনত্ু আমি 

তাদেরকেই পরাভতূ করে 

দিলাম। 

We made them the 

lowest. َِّاۡۡلَّۡسفَّلِۡۡي ِِِ 
99.  সে বললঃ আমি আমার 

পালনকর্তার দিকে চললাম, 

তিনি আমাকে পথপর্দরশ্ন 

করবেন। 

99.   And he said: 

“Indeed, I am going to 

my Lord, He will guide 

me.”  

ۡ ذَِّ قَّالَّ اِّن ِ ۡ وَّ ّب ِ اِهب  اَِٰل رَّ
َّهِۡديِۡنِ ي  ِِِ سَّ

100.  হে আমার 

পরওযা়রদেগার! আমাকে এক 

সৎপতু্র দান কর। 

100. “My Lord, grant 

me (offspring) from the 

righteous.”  
لِِحۡۡيَِّ ۡب َِلۡ ِمنَّ الصه ب ِ هَّ  ِِِ رَّ

101.  সতুরাং আমি তাকে 

এক সহনশীল পতু্রের 

সসুংবাদ দান করলাম। 

101. So We gave him 

good tidings of a gentle 

son.  

لِيٍۡمِ ۡرنُٰه بِغُلٍٰم حَّ َّش َّ  ِِِ فَّب
102.  অতঃপর সে যখন 

পিতার সাথে চলাফেরা করার 

বযস়ে উপনীত হল, তখন 

ইব্রাহীম তাকে বললঃ 

বৎস! আমি সব্পন্ে দেখিযে, 

তোমাকে যবেহ করছি; এখন 

তোমার অভিমত কি দেখ। সে 

বললঃ পিতাঃ! আপনাকে যা 

আদেশ করা হযে়ছে, তাই 

করনু। আল্লাহ চাহে তো 

আপনি আমাকে সবরকারী 

পাবেন। 

102.  Then when he 

(his son) reached (the 

age) to walk with him, 

he (Abraham) said: “O 

my son, I indeed have 

seen in a dream that I 

am slaughtering you, 

so look, what do you 

think.” He said: “O my 

father, do that which 

you are commanded. 

You shall find me, 

Allah willing, of the 

steadfast.” 

 ۡۤ ۡ ۡۡعَّ قَّالَّ يٰبُنَّ َّ اِّن ِ َّغَّ مَّعَُّه الس َّ ا بَّل َّم َّ فَّل
ُكَّ فَّانُْظۡر  ۤۡ اَّۡذَبَّ ۡ َّنَّاِم اَّّن ِ اَّٰرى ِِف اۡۡل

َّبَِّمَّاذَّا تَّٰرى ۤۡا ٰ ِت افۡعَّۡل مَّا  قَّالَّ ي
ُ ِمنَّ  ُتۡؤمَُّرِ ۤۡ اِۡن شَّٓاءَّ اّٰلله ۡ تَِّجُدِّن سَّ

ِِبِيۡنَِّ  ِ الصه

103.  যখন পিতা-পতু্র 

উভযে়ই আনুগতয্ প্রকাশ 

করল এবং ইবর্াহীম তাকে 

যবেহ করার জনয্ে শাযি়ত 

করল। 

103. Then, when they 

had both surrendered 

(to Allah), and he had 

laid him down upon his 

forehead.  

بِۡۡيِِ ا وَّتَّل َّٗه لِلۡجَّ َّمَّ ۤۡ اَّۡسل ا َّم َّ  ِِِ فَّل

104.  তখন আমি তাকে 

ডেকে বললামঃ হে ইবর্াহীম, 
104. And We called out 

to him that: “O  ۤۡاِبٰۡرِهيُۡم ه َّادَّيۡنُٰه اَّۡن ي  ِِِ وَّن



Abraham.”  

105.  তমুি তো সব্পন্কে 

সত্যে পরিণত করে দেখালে! 

আমি এভাবেই 

সৎকরম্ীদেরকে প্রতিদান 

দিযে় থাকি। 

105. “Certainly, you 

have fulfilled the 

dream.” Indeed, thus 

We reward the 

righteous.  

ۡءيَّٓا قۡتَّ الر ُ د َّ  اِن َّا كَّذٰلِكَّ ِِقَّۡد صَّ
ِۡزى اۡۡلُۡحِسنِۡۡيَِّ  ِِِ نَّ

106.  নিশচ্য় এটা এক 

সসুপ্ষট্ পরীকষ্া। 
106. Indeed this, surely 

it was a manifest trial. ُُِّٰٓؤا اۡۡلُبِۡۡي ٰ َّل ُوَّ الۡب ا ٰلَّ  ِِِ اِن َّ هٰذَّ
107.  আমি তার পরিবরত্ে 

দিলাম যবেহ করার জনয্ে 

এক মহান জনত্ু। 

107. And We ransomed 

him with a great 

sacrifice.  

 ِِِ وَّفَّدَّيۡنُٰه بِِذبٍۡح عَِّظيٍۡمِ
108.  আমি তার জনয্ে এ 

বিষযট়ি পরবরত্ীদের মধয্ে 

রেখে দিযে়ছি যে, 

108.  And We left (a 

mention) of him among 

later generations.  

َّيِۡه ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَِّ َّا عَّل كۡن تَّرَّ  ِِِ وَّ
109.  ইবর্াহীমের প্রতি 

সালাম বরষ্িত হোক। 
109. Peace be upon 

Abraham.  َِّلٰم  عَّٰٰلّٰٓ اِبٰۡرِهيۡم  ِِِ سَّ
110.  এমনিভাবে আমি 

সৎকরম্ীদেরকে প্রতিদান 

দিযে় থাকি। 

110. Thus do We 

reward the righteous.  َِِّۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡي  ِِِ كَّذٰلِكَّ نَّ
111.  সে ছিল আমার 

বিশব্াসী বানদ্াদের একজন। 

111. Indeed, he was 
among Our believing 
slaves.  

َّا اۡۡلُۡؤمِنِۡۡيَِّ َّاِدن  ِِِ اِن َّٗه ِمۡن ِعب
112.  আমি তাকে সসুংবাদ 

দিযে়ছি ইসহাকের, সে 

সৎকরম্ীদের মধয্ থেকে 

একজন নবী। 

112. And We gave him 

the good tidings of 

Isaac, a prophet from 

among the righteous.  

َِّبي ًِّ ۡرنُٰه بِاِۡسٰحقَّ ن بَّش َّ ا م ِنَّ وَّ
لِِحۡۡيَِّ  ِِِ الصه

113. তাকে এবং ইসহাককে 

আমি বরকত দান করেছি। 

তাদের বংশধরদের মধয্ে 

কতক সৎকরম্ী এবং কতক 

নিজেদের উপর সপ্ষট্ 

জুলমুকারী। 

113. And We bestowed 

blessings upon him and 

upon Isaac. And of 

their progeny are those 

who do good and those 

who clearly wrong 

themselves.  

ِ َّيِۡه وَّعَّٰٰلّٰٓ اِۡسٰحقَّ َّا عَّل كۡن بٰرَّ  وَّ ِمۡن وَّ
َّۡفِسٖه  الِم  ل ِن ظَّ ا ُُمِۡسن  و َّ ي َّتِِهمَّ ُذر ِ

  ُمبِۡۡيِ 



114.  আমি অনগুর্হ 

করেছিলাম মসূা ও হারনুের 

পর্তি। 

114. And certainly, We 

bestowed   favor upon 

Moses and Aaron.  
ٰ ُمۡوٰٰس وَّهُٰرۡونَِّ نَّن َّا عَّٰلَّ َّقَّۡد مَّ ل  وَّ

ِ 
115.  তাদেরকে ও তাদের 

সমপ্র্দাযক়ে উদধ্ার করেছি 

মহা সংকট থেকে। 

115.  And We saved 

them and their people 

from the great distress.  

ا ِمنَّ الۡكَّۡرِب  قَّۡومَُّهمَّ ا وَّ وَّنَّ َّيۡنُٰهمَّ
 ِِِ الۡعَِّظيِۡمِ

116.  আমি তাদেরকে 

সাহাযয্ করেছিলাম, ফলে 

তারাই ছিল বিজযী়। 

116. And We helped 

them so that they 

became the victors.  

ۡرّٰنُۡم فَّكَّانُۡوا ُهُم  َّصَّ وَّن
 ِِِ الۡغٰلِبِۡۡيَِّ

117.  আমি উভযক়ে 

দিযে়ছিলাম সসুপ্ষট্ কিতাব। 
117. And We gave 

them the Scripture 

making things clear.  
ا الِۡكتٰبَّ اۡۡلُۡستَّبِۡۡيَِّ اٰتَّيۡنُٰهمَّ  ِ وَّ

118.  এবং তাদেরকে সরল 

পথ প্রদরশ্ন করেছিলাম। 
118. And We guided 

them  to  the  right 

path.  

ا ِ وَّهَّدَّيۡنُٰهمَّ اطَّ رَّ ِ  اۡۡلُۡستَّقِيۡمَِّ الص 
  

119.  আমি তাদের জনয্ে 

পরবর্তীদের মধয্ে এ বিষয ়

রেখে দিযে়ছি যে, 

119.  And We left (a 

mention) of them among 

later generations.  

ا ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَّ  َّيِۡهمَّ َّا عَّل كۡن تَّرَّ   وَّ
120.  মসূা ও হারনুের প্রতি 

সালাম বরষ্িত হোক। 
120. Peace be upon 

Moses and Aaron.  َِّلٰم  عَّٰٰل ُمۡوٰٰس وَّهُٰرۡون   سَّ
121.  এভাবে আমি 

সৎকরম্ীদেরকে প্রতিদান 

দিযে় থাকি। 

121.  Indeed,  thus  do 

We reward the 

righteous.  
ِۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡيَِّ   اِن َّا كَّذٰلِكَّ نَّ

122.  তারা উভযে়ই ছিল 

আমার বিশব্াসী বানদ্াদের 

অনয্তম। 

122. Indeed, they were 

among Our believing 

slaves.  
َّا اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَِّ َّاِدن ا ِمۡن ِعب ُمَّ   اِّن َّ

123.  নিশচ্যই় ইলিযা়স ছিল 

রসূল। 
123. And indeed, Elias 

was from among the 

messengers. 

لِۡۡيَّ ِ ِنَّ اۡۡلُۡرسَّ َّاسَّ ۡلَّ اِن َّ اِلۡي  ِِِ وَّ
124.  যখন সে তার 

সমপ্র্দাযক়ে বললঃ তোমরা 

কি ভয় কর না? 

124. When he said to 

his people: “Will you 

not fear (Allah).” 
 ِِِ اِۡذ قَّالَّ لِقَّۡوِمٖهۤۡ اَّۡلَّ تَّت َُّقۡونَِّ



125.  তোমরা কি বা’আল 

দেবতার এবাদত করবে এবং 

সর্বোতত্ম স্রষট্াকে 

পরিতয্াগ করবে। 

125.   “Will you call 

upon Baal and forsake 

the best of creators.” 

نَّ  ُرۡونَّ اَّۡحسَّ تَّذَّ اَّتَّۡدُعۡونَّ بَّعَۡلًّ و َّ
َّـالِقِۡۡيَّ ِ  ِِِ اۡۡل

126.  যিনি আল্লাহ 

তোমাদের পালনকরত্া এবং 

তোমাদের পরূ্বপরুষুদের 

পালনকর্তা? 

126.   “Allah,  your  

Lord   and    the    Lord 

of  your  first  

forefathers.”  

ب َّ اٰبَّٓا ب َُّكۡم وَّرَّ َّ رَّ ٮ ُِكُم اّٰلله
لِۡۡيَِّ  ِِِ اۡۡلَّو َّ

127.  অতঃপর তারা তাকে 

মিথয্া প্রতিপনন্ করল। 

অতএব তারা অবশয্ই 

গ্রেফতার হযে় আসবে। 

127. So they denied 

him, then indeed, they 

will be brought forth 

(to the punishment). 

ُرۡونَّ ِ ُۡحضَّ ُۡم ۡلَّ بُۡوُه فَّاِّن َّ  ِِِ فَّكَّذ َّ

128. কিন্তু আল্লাহ 

তা’আলার খাাঁটি বানদ্াগণ 

নয।় 

128. Except the slaves 

of Allah, sincere. ََِِّّصۡۡي ِ اۡۡلُۡخل َّادَّ اّٰلله  ِِِ اِۡل َّ ِعب
129.  আমি তার জনয্ে 

পরবর্তীদের মধয্ে এ বিষযে় 

রেখে দিযে়ছি যে, 

129. And We left (a 

mention) of him among 

later generations.  

َّيِۡه ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَّ  َّا عَّل كۡن تَّرَّ  ِِِ وَّ
130.  ইলিযা়সের প্রতি 

সালাম বরষ্িত হোক! 
130. Peace be upon 

Elias.  ََِّّاِسۡۡي لٰم  عَّٰٰلّٰٓ اِۡل ي  ِِِ سَّ
131.  এভাবেই আমি 

সৎকরম্ীদেরকে প্রতিদান 

দিযে় থাকি। 

131. Indeed, thus do 

We reward the 

righteous.  
ِۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡيَِّ   اِن َّا كَّذٰلِكَّ نَّ

132.  সে ছিল আমার 

বিশব্াসী বানদ্াদের 

অনত্র্ভকূত্। 

132. Indeed, he was 

among our believing 

slaves.  
َّا اۡۡلُۡؤمِنِۡۡيَِّ َّاِدن  ِِِ اِن َّٗه ِمۡن ِعب

133.  নিশচ্য ় লতূ ছিলেন 

রসূলগণের একজন। 
133. And indeed, Lot 

was among the 

messengers. 

لِۡۡيَّ ِ ِنَّ اۡۡلُۡرسَّ ا ۡل َّ اِن َّ لُۡوطًّ  ِِِ وَّ
134.  যখন আমি তাকেও 

তার পরিবারের সবাইকে 

উদধ্ার করেছিলাম; 

134. When We saved 

him and his household, 

all. 

َّٗهۤۡ اَّۡۡجَّعِۡۡيَّ ِ اَّۡهل  ِِِ اِۡذ نَّ َّيۡنُٰه وَّ



135.  কিনত্ ু এক বদৃধ্াকে 

ছাডা়; সে অনয্ানয্দের সঙগ্ে 

থেকে গিযে়ছিল। 

135. Except old woman 

among those who 

remained behind.  

 ِِِ اِۡل َّ عَُّجۡوزًّا ِِف الۡغِِٰبِيۡنَِّ
136. অতঃপর 

অবশিষট্দেরকে আমি সমলূে 

উৎপাটিত করেছিলাম। 

136. Then We 

destroyed the others.  َِّ ِريۡنَُِّثم َّ دَّم َّا اۡۡلٰخَّ  ِِِ ۡرن
137.  তোমরা তোমাদের 

ধব্ংস সত্পুের উপর দিযে় 

গমন কর ভোর বেলায ়

137.   And indeed, you 

pass by (ruins) of them 

in the morning.  

َّيِۡهۡم  ۡونَّ عَّل َّتَُّمر ُ اِن َُّكۡم ل وَّ
 ِِِ م ُۡصبِِحۡۡيَّ ِ

138.  এবং সনধ্য্ায,় তার 

পরেও কি তোমরা বোঝ না? 

138. And at night, do 

you not then have 

sense.  

بِال َّيِۡلِ  ِِِ  اَّفََّلَّ تَّعۡقِلُۡونَِّوَّ
139.  আর ইউনসুও ছিলেন 

পযগ়ম্বরগণের একজন। 
139.  And indeed, 

Jonah was among the 

messengers. 

لِۡۡيَّ ِ ِنَّ اۡۡلُۡرسَّ اِن َّ يُۡونُسَّ ۡلَّ  ِِِ وَّ
140.  যখন পালিযে় তিনি 

বোঝাই নৌকায় গিযে় 

পৌাঁছেছিলেন। 

140. When he fled to 

the laden ship.  ِ َّۡشُحۡوِن  ِِِ اِۡذ اَّبَّقَّ اَِلَّ الُۡفلِۡك اۡۡل
141.  অতঃপর লটারী 

(সরুতি) করালে তিনি দোষী 

সাবয্স্ত হলেন। 

141.  Then he drew 

lots, so he was among 

those rejected. 

اهَّمَِّ ِمنَّ  فَّكَّانَِّ فَّسَّ
   اۡۡلُۡدحَِّضۡۡيَِّ

142.  অতঃপর একটি মাছ 

তাাঁকে গিলে ফেলল, তখন 

তিনি অপরাধী গণয্ 

হযে়ছিলেন। 

142. Then the fish 

swallowed him while 

he was blameworthy.  
ُهوَّ ُملِيۡمِ  ُه اۡۡلُۡوُت وَّ َّقَّمَّ  ِِِ فَّالۡت

143.  যদি তিনি আলল্াহর 

তসবীহ পাঠ না করতেন, 
143. Then if that he had  

not been  of  those  who 

glorify (Allah).  

ب ِِحۡۡيَّ  ۤۡ اَّن َّٗه كَّانَّ ِمنَّ اۡۡلُسَّ َّۡوۡلَّ   فَّل
144.  তবে তাাঁকে কেযা়মত 

দিবস পরয্নত্ মাছের পেটেই 

থাকতে হত। 

144.   He would have 

remained in its belly 

until the day they are 

raised.   

َّۡوِم  َّبِثَّ ِِفۡ بَّۡطنِٖهۤۡ اَِٰل ي َّل ل
 ِ يُبۡعَّثُۡونَِّ



145.  অতঃপর আমি তাাঁকে 

এক বিসত্ীরণ্-বিজন 

পর্ানত্রে নিকষ্েপ করলাম, 

তখন তিনি ছিলেন রগুন্। 

145. Then We cast him 

on a desert shore while 

he was sick.  

ٓاءِِ َّۡذنُٰه بِالۡعَّرَّ قِيۡم ِ فَّنَّب   وَُّهوَّ سَّ

146.  আমি তাাঁর উপর এক 

লতাবিশিষট্ বৃকষ্ উদগত 

করলাম। 

146. And We caused to 

grow above him a tree 

of gourd.  

رَّ ًّ م ِۡن  َّيِۡه شَّجَّ َّا عَّل َّتۡن نب ۡ اَّن وَّ
 ِِِ ي َّۡقِطۡۡيٍِ

147.  এবং তাাঁকে, লকষ্ বা 

ততোধিক লোকের প্রতি 

পর্েরণ করলাম। 

147. And We sent him 

to a hundred thousand 

or more.  

لۡنُٰه اَِٰل ِمائَِّة اَّلٍۡف اَّۡو  اَّۡرسَّ وَّ
َِّزيُۡدۡونَِّ  ِِِ ي

148.  তারা বিশব্াস সথ্াপন 

করল অতঃপর আমি 

তাদেরকে নিরধ্ারিত সময ়

পরয্নত্ জীবনোপভোগ 

করতে দিলাম। 

148. So they believed, 

then We gave them 

comfort for a while.  

ت َّعۡنُٰهۡم اَِٰل ِحۡۡيٍ   ِِِ فَّاٰمَّنُۡوا فَّمَّ

149.  এবার তাদেরকে 

জিজ্ঞেস করনু, তোমার 

পালনকর্তার জনয্ে কি 

কনয্া সনত্ান রযে়ছে এবং 

তাদের জনয্ে কি পতুর্-

সনত্ান। 

149.   So ask them   

“Are there daughters 

for your Lord, and for 

them are sons.”  

ُُم  َّنَّاُت وَّٰلَّ ب ِكَّ الۡب فَّاۡستَّۡفتِِهۡم اَّلِرَّ
َّنُۡونَّ ِ  ِِِ الۡب

150.  না কি আমি তাদের 

উপসথ্িতিতে ফেরেশতাগণকে 

নারীরপূে সষৃ্টি করেছি? 

150.  “Or did We 

create the angels as 

females while they 

were witnesses.”  

ّٰٓٮ ِكَّةَِّ ٰ َّل َّا اۡۡل َّقۡن ل ُهۡم  اَّۡم خَّ َّاثًّا و َّ اِن
 ِِِ شِٰهُدۡونَِّ

151.  জেনো, তারা মনগডা় 

উক্তি করে যে, 

151.  Behold, indeed it 

is of their falsehood 

that they say.  

َُّقۡولُۡونَّ  َّي ُۡم م ِۡن اِفِۡكِهۡم ل ۤۡ اِّن َّ   اَّۡلَّ
152.  আলল্াহ সনত্ান জনম্ 

দিযে়ছেন। নিশচ্য় তারা 

মিথয্াবাদী। 

152. “Allah has 

begotten,” and indeed 

they are the liars.  
َّـكِٰذبُۡونَِّ ُۡم ل اِّن َّ ُ  وَّ َّدَّ اّٰلله ل  ِِِ وَّ



153.  তিনি কি পতুর্-

সনত্ানের সথ্লে কনয্া-

সনত্ান পছনদ্ করেছেন? 

153. He has chosen 

daughters over sons.   ََِّّنۡۡي َّنَّاِت عَّٰلَّ الۡب َفَّ الۡب  ِِِ اَّۡصطَّ
154.  তোমাদের কি হল? 

তোমাদের এ কেমন 

সিনধ্ানত্? 

154. What is (the 

matter) with you.  How 

do you judge. 

َّـُكۡمِ ُۡكُمۡونَِّ مَّا ل  ِِِ كَّيۡفَّ َتَّ
155.  তোমরা কি অনধুাবন 

কর না? 
155. Then will you not   

remember.  َِّاَّفََّلَّ تَّذَّك َُّرۡون ِِِ 
156.  না কি তোমাদের 

কাছে সসুপ্ষট্ কোন দলীল 

রযে়ছে? 

156.  Or is there for 

you   a clear authority.   َّـُكۡم ُسلٰۡطن  م ُبِۡۡي  ِ اَّۡم ل
157.  তোমরা সতয্বাদী 

হলে তোমাদের কিতাব আন। 
157. Then bring your 

scripture if you are 

truthful.  

ِِ ُكۡم اِۡن ُكنۡتُۡم فَّاُۡتۡوا بِِكتٰب
 ِِِ ٰصِدقِۡۡيَِّ

158.  তারা আলল্াহ ও 

জ্বিনদের মধয্ে সমপ্র্ক 

সাবয্স্ত করেছে, অথচ 

জ্বিনেরা জানে যে, তারা 

গ্রেফতার হযে় আসবে। 

158.  And they have 
invented between Him 
and the jinn a kinship, 
and certainly the jinn 
know that they will be 
brought forth (before 
Him).  

ًّا ب َّسَّ بَّۡۡيَّ اۡۡلِن َِّة ن َّٗه وَّ عَّلُۡوا بَّيۡن ۖ ِ وَّجَّ
ُۡم  ِت اۡۡلِن َُّة اِّن َّ َّقَّۡد عَّلِمَّ ل وَّ

ُرۡونَّ ِ ُۡحضَّ  ِِِ ۡلَّ
159.  তারা যা বলে তা থেকে 

আলল্াহ পবিতর্। 
159. Glorified be Allah 

from what they 

attribute (to Him).  

َِّصُفۡونَّ ُِسبۡحِٰ ا ي ِ عَّم َّ  ِِِ نَّ اّٰلله
160.  তবে যারা আলল্াহর 

নিষঠ্াবান বানদ্া, তারা 

গ্রেফতার হযে় আসবে না। 

160. Except the slaves 

of Allah, sincere. ََِِّّصۡۡي ِ اۡۡلُۡخل َّادَّ اّٰلله  ِِِ اِۡل َّ ِعب
161.  অতএব তোমরা এবং 

তোমরা যাদের উপাসনা কর, 
161. So indeed, you 

and whatever you 

worship.  

 ِِِ فَّاِن َُّكۡم وَّمَّا تَّعۡبُُدۡونَّ 
162.  তাদের কাউকেই 

তোমরা আলল্াহ সমপ্রক্ে 

বিভ্রানত্ করতে পারবে না। 

162. You cannot turn 

(anyone) against Him.  ِ ََّّيِۡه بِفٰتِنِۡۡي ۤۡ اَّنۡـتُۡم عَّل  ِِِ مَّا



163. শধুমুাতর্ তাদের ছাডা় 

যারা জাহানন্ামে পৌছাবে। 
163. Except him who is 

to burn in Hell. َِِّحيِۡم اِل اۡۡل  ِِِ اِۡل َّ مَّۡن ُهوَّ صَّ
164.  আমাদের পর্তয্েকের 

জনয্ রযে়ছে নিরদ্িষট্ সথ্ান। 
164. And there is not 

among  us  any  except  

he has a known position.  

َّٗه مَّقَّام  م َّعۡلُۡوم  وَّمَّا مِن َِّ ۤۡ اِۡل َّ ل  ِِِ ا
165.  এবং আমরাই 

সারিবদধ্ভাবে দনড্াযম়ান 

থাকি। 

165. And indeed, we 

(angels) are those who 

set the ranks.  
ٓاف ُۡونَِّ َّـنَّۡحُن الص َّ اِن َّا ل  ِِِ و َّ

166.  এবং আমরাই 

আলল্াহর পবিতর্তা ঘোষণা 

করি। 

166. And indeed, we 

(angels) are those who 

glorify (Allah). 
ب ُِحۡونَِّ َّـنَّۡحُن اۡۡلُسَّ اِن َّا ل  ِِِ وَّ

167.  তারা তো বলতঃ 167. And indeed, they 

(disbelievers) used to 

say.  

َُّقۡولُۡونَّ ِ َّي اِۡن كَّانُۡوا ل  ِِِ وَّ
168.  যদি আমাদের কাছে 

পরূ্ববরত্ীদের কোন 

উপদেশ থাকত, 

168. If only we had a 

reminder from the 

former people.  

ا م ِنَّ  َّا ِذۡكرًّ َّۡو اَّن َّ ِعنۡدَّن ل
لِۡۡيَّ   ِِِ اۡۡلَّو َّ

169.  তবে আমরা অবশয্ই 

আলল্াহর মনোনীত বানদ্া 

হতাম। 

169. Surely, we would 

have been slaves of 

Allah, sincere. 

ِِ َّادَّ اّٰلله َّـُكن َّا ِعب َِّصۡۡيَِّ ل  ِِِ اۡۡلُۡخل
170.  বসত্ুতঃ তারা এই 

কোরআনকে অস্বীকার 

করেছে। এখন শীঘর্ই তারা 

জেনে নিতে পারবে, 

170. Yet they disbelieve 

in it, then soon they 

shall know. 

َُّمۡونَِّ فَّكَّفَُّرۡوا بِهِٖ َّعۡل ۡوفَّ ي  فَّسَّ
ِِِ 

171.  আমার রাসলূ ও 

বানদ্াগণের বয্াপারে আমার 

এই বাকয্ সতয্ হযে়ছে যে, 

171. And certainly, 

Our word has gone 

forth for Our slaves, 

the messengers. 

َّا  َّاِدن َّا لِعِب تُن َّلِمَّ َّقَّۡت ك ب َّقَّۡد سَّ ل وَّ
لِۡۡيَِّ  ِِِ ِاۡۡلُۡرسَّ

172.  অবশয্ই তারা সাহাযয্ 

পর্াপত্ হয।় 
172.  That indeed, they 

would be those helped.  ََِّّنُۡصۡوُرۡون ُُم اۡۡل ُۡم ٰلَّ  ِِِ ِاِّن َّ
173.  আর আমার বাহিনীই 

হয় বিজযী়। 
173. And that indeed 

Our host, they would 

be the victors.  
ُُم الۡغٰلِبُۡونَِّ َّا ٰلَّ اِن َّ ُجنۡدَّن  ِِِ وَّ



174.  অতএব আপনি 

কিছকুালের জনয্ে তাদেরকে 

উপেকষ্া করনু। 

174. So withdraw from 

them (O Muhammad) 

for a while.  

ّٰته ِحۡۡيٍ   ِِِ فَّتَّوَّل َّ عَّنُۡهۡم حَّ
175.  এবং তাদেরকে দেখতে 

থাকনু। শীঘর্ই তারাও এর 

পরিণাম দেখে নেবে। 

175. And watch them, 

then soon they shall see 

(the punishment).  

ۡوفَّ يُِ اَّبِۡصۡرُهۡم فَّسَّ  بِۡصُرۡونَِّوَّ
 ِ 

176.  আমার আযাব কি 

তারা দর্ুত কামনা করে? 
176. Then do they seek 

to hasten on Our 

punishment. 
َّۡستَّعِۡجلُۡونَِّ َّا ي ابِن  ِِِ اَّفَّبِعَّذَّ

177.  অতঃপর যখন তাদের 

আঙ্গিনায ় আযাব নাযিল 

হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক 

করা হযে়ছিল, তাদের সকাল 

বেলাটি হবে খুবই মনদ্। 

177.  Then when it 

descends into their 

courtyard, then evil 

will be the morning of 

those who were 

warned.  

ٓاءَّ  تِِهۡم فَّسَّ احَّ َّزَّلَّ بِسَّ فَّاِذَّا ن
ِريۡنَِّ َّاُح اۡۡلُنۡذَّ ب  ِِِ صَّ

178.  আপনি কিছকুালের 

জনয্ে তাদেরকে উপেকষ্া 

করনু। 

178. And withdraw 

from them for a while.   ٍّٰته ِحۡۡي تَّوَّل َّ عَّنُۡهۡم حَّ  ِِِ وَّ
179.  এবং দেখতে থাকনু, 

শীঘর্ই তারাও এর পরিণাম 

দেখে নেবে। 

179. And watch, then 

soon they shall see.   َِّۡوفَّ يُبِۡصُرۡون اَّبِۡصۡر فَّسَّ  ِِِ و َّ

180.  পবিতর্ আপনার 

পরওযা়রদেগারের সতত্া, 

তিনি সমম্ানিত ও পবিতর্ যা 

তারা বরণ্না করে তা থেকে। 

180. Glorified be your 

Lord, the Lord of 

Majesty, from that 

which they attribute 

(to Him).  

ا  ِ  عَّم َّ ب ِ الۡعِز َّ ب ِكَّ رَّ ُسبٰۡحنَّ رَّ
َِّصُفۡونَِّ  ِِِ ي

181.  পয়গমব্রগণের প্রতি 

সালাম বরষ্িত হোক। 
181. And peace be 

upon the messengers.     َّلِۡۡي لٰم   عَّٰلَّ   اۡۡلُۡرسَّ  ِوَّسَّ
182.  সমস্ত পর্শংসা 

বিশব্পালক আলল্াহর 

নিমিতত্। 

182. And praise be to 

Allah, Lord of the 

worlds.  

َِّمۡۡيَّ   ب ِ   الۡعٰل ِ   رَّ َّۡمُد  ّٰلِله اۡۡل  وَّ



     
 


