
 

ছ োয়োদ Saud  

পরম করুণোময় ও অসিম 
দয়োলু আল্লোহর নোমম শুরু 
করস  

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  ছ োয়োদ। শপথ 
উপমদশপণূণ ছকোরআমনর, 

1. Saud. By the Quran, 

full of admonition.  ِ ِٰ ص  الُۡقۡرا ۡكِرِؕوَّ ِِِِ ِن ِذى الذ ِ
2.  বরং যোরো কোমের, 
তোরো অহংকোর ও 
সবমরোসিতোয় সলপ্ত। 

2.  But those who 

disbelieve are in false 

pride and dissension.  

ٍة  بَِّل ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ِِفۡ ِعز َّ
ِشقَّاٍقِ ِ و َّ

3.  তোমদর আমে আসম কত 
জনমেোষ্ঠীমক ধ্বংি কমরস , 
অতঃপর তোরো আতণ নোদ 
করমত শুরু কমরম  সকন্তু 
তোমদর সনষৃ্কসত লোমের 
িময় স ল নো। 

3. How many a 

generation have We 

destroyed before them, 

so they cried out, and it 

was no longer a time 

for escape.  

ۡكنَّا ِمۡن قَّبۡلِِهۡم م ِۡن قَّۡرٍن  َـّ كَّۡم اَّۡهل
تَّ ِحۡۡيَّ مَِّ ِ نَّاٍصِفَّنَّادَّوا و ََّلَّ

4.  তোরো সবস্ময়মবোি কমর 
ছয, তোমদরই কোম  তোমদর 
মমিে ছথমক একজন 
িতকণ কোরী আেমন 
কমরম ন। আর কোমেররো 
বমল এ-ছতো এক সমথেোচোরী 
যোদকুর। 

4. And they wonder 

that a warner has come 

to them from among 

themselves, and the 

disbelievers say: “This 

is a wizard, a liar.” 

 

ٓاءَُّهۡم م ُنِۡذٌر  ۤۡا اَّۡن جَّ وَّعَِّجبُۡو
ا  م ِنُۡهۡمِ وَّقَّالَّ الۡكِٰفُرۡونَّ هٰذَّ

اٌبِ ِِِِ ِۖ ٰسِحٌر كَّذ َّ

5.  ছি সক বহু উপোমিের 
পসরবমতণ  এক উপোমিের 
উপোিনো িোবেস্ত কমর 
সদময়ম । সনশ্চয় এটো এক 
সবস্ময়কর বেোপোর। 

5.  “Has he made the 

gods One God. Indeed, 

this is an astounding 

thing.”  

اِحًدا َّةَّ اِِٰلًا و َّ ۖ ۖ  اِن َّ ِِِِاَّجَّعَّلَّ اَۡلِِٰل
اٌبِ ٌء ُعجَّ ۡ ََّشَّ ا ل ِِ هٰذَّ



6.  তোমদর কসতপয় সবসশষ্ট 
বেসি একথো বমল প্রস্থোন 
কমর ছয, ছতোমরো চমল যোও 
এবং ছতোমোমদর উপোিেমদর 
পজূোয় দঢৃ় থোক। সনশ্চয়ই 
এ বিবে ছকোন সবমশ  
উমেমশে প্রমণোসদত। 

6. And the leaders 

among them went 

about (saying): “That 

go on, and remain 

patient over your gods. 

Indeed, this is a thing 

intended (against you).”  

ُ مِنُۡهۡم اَِّن اۡمُشۡوا  ََّلَّ َّقَّ اۡۡل ل وَّانْطَّ
َّتِكُِ ۡوا عَّٰٰل  اِِٰل ا  ۖ ِِۡمِوَّاۡصِِبُ اِن َّ هٰذَّ

ادُِ ٌء ي ُرَّ ۡ ََّشَّ ِِِِ ِۖ ل

7.  আমরো িোমবক িমমণ এ 
িরমনর কথো শুসনসন। এটো 
মনেডো বেোপোর বব নয়। 

7. “We have not heard 

of this among the people 

of latter days. This is 

not but an invention.”  

ِٰ ا ِِف اۡۡلِل َِّة اَۡل َّا بِهٰذَّ عۡن ِ ةِِمَّا َسَّ ۖ ۖ  ِِِِخرَّ
ٌقِ ۤۡ اَِل َّ اۡختَِلَّ ا ِِ ِۖ ِِاِۡن هٰذَّ

8.  আমোমদর মিে ছথমক 
শুিু সক তোরই প্রসত উপমদশ 
বোনী অবতীণণ হল? বস্তুতঃ 
ওরো আমোর উপমদশ 
িম্পমকণ  িসিহোন; বরং ওরো 
এখনও আমোর মোর 
আস্বোদন কমরসন। 

8. “Has the reminder 

been sent down to him 

from among us.” But 

they are in doubt about 

My reminder, But they 

have not yet tasted My 

punishment.  

َّا ۡكُر ِمۡنۢۡ بَّيۡنِن َّيِۡه الذ ِ  بَّۡل اَُّءنِۡزلَّ عَّل
 بَّل ۡل َّ َّا ُهۡم ِِفۡ شَّك ٍ م ِۡن ِذۡكِرۡىِ

اِبِِؕ َُّذۡوُقۡوا عَّذَّ ِِِِ ي

9.  নো সক তোমদর কোম  
আপনোর পরোক্রোন্ত দয়োবোন 
পোলনকতণ োর রহমমতর 
ছকোন েোন্ডোর রময়ম ? 

9. Or do they have the 

treasures of the mercy 

of your Lord, the All 

Mighty, the Bestower.  

ب ِكَّ  ۡۡحَِّة رَّ ٓاٮ ُِن رَّ زَّ اَّۡم ِعنۡدَُّهۡم خَّ
اِبِ ِِِِ الۡعَِّزيِۡز الۡوَّه َّ

10.  নোসক নমেোমন্ডল, 
েূমন্ডল ও এতদেুময়র 
মিেবতী িবসক ুর উপর 
তোমদর িোম্রোজে রময়ম ? 
থোকমল তোমদর আকোমশ 
আমরোহণ করো উসচত রসশ 
ঝুসলময়। 

10. Or is theirs the 

dominion of the 

heavens and the earth 

and whatever is 

between them. Then let 

them ascend up 

through (any) means 

(to the heavens). 

ُۡم م ُِ مٰوِٰت اَّۡم ِلَّ لُۡك الس َّ
ا َُّهمَّ مَّا بَّيۡن ِۡوَّاَۡلَّۡرِض وَّ ۡتَُّقۡوا فَّل َيَّ

َّاِبِ ِِِِ ِِف اَۡلَّۡسب

11.  এমেমে বহু বোসহনীর 
মমিে ওমদরও এক বোসহনী 
আম , যো পরোসজত হমব। 

11.  A small host, that 

(will be) defeated there, 

from among the factions 

(of disbelievers). 

نٌۡد م َّا ُهنَّالِكَّ مَّهُۡزۡوٌم م ِنَّ جُِ
اِبِ ِِِِ اَۡلَّۡحزَّ



12.  তোমদর পমূবণও 
সমথেোমরোপ কমরস ল নূমহর 
িম্প্রদোয়, আদ, কীলক 
সবসশষ্ট ছেরোউন, 

12.  The people of 

Noah denied before 

them, and Aad, and 

Pharaoh of the stakes. 

َُّهۡم قَّۡوُم نُۡوٍح و َِّ بَّۡت قَّبۡل عَّاٌد كَّذ َّ
َّۡوتَّاِدِۙ فِۡرعَّۡوُن ُذو اَۡل ِِِِ و َّ

13.  িোমুদ, লূমতর 
িম্প্রদোয় ও আইকোর 
ছলোমকরো। এরোই স ল বহু 
বোসহনী। 

13. And Thamud, and 

the people of Lot, and 

the dwellers of the wood, 

those were the factions.  

اَّۡصٰحُب  قَّۡوُم لُۡوٍط و َّ ُۡوُد وَّ وََّثَّ
َّيْكَِّ اُبِةِِلْئ ٰ ِٕ ِكَّ اَۡلَّۡحزَّ ِِِِ  اُول

14.  এমদর প্রমতেমকই 
পয়েম্বরেমণর প্রসত 
সমথেোমরোপ কমরম । েমল 
আমোর আযোব প্রসতসষ্ঠত 
হময়ম । 

14. Not one (of them) 

but   denied   the 

messengers, so My 

penalty was justified.   

ِ ق َّ ُسلَّ فَّحَّ بَّ الر ُ ٌ اَِل َّ كَّذ َّ  اِۡن كُل 
ِِِِ ِعقَّاِبِ

15.  ছকবল একটি 
মহোনোমদর অমপেো করম , 
যোমত দম ছেলোর অবকোশ 
থোকমব নো। 

15. And these 

(disbelievers) do not 

await but one shout, 

for it there will not be 

any delay.  

ةً  يۡحَّ ِء اَِل َّ صَّ َّنُۡظُر هٰ ُؤاَلَّ وَّمَّا ي
َّا ِمۡن فَِّ اِحدَّةً م َّا ِلَّ ِِِِ وَّاٍقِو َّ

16.  তোরো বমল, ছহ 
আমোমদর পরওয়োরমদেোর, 
আমোমদর প্রোপে অংশ সহিোব 
সদবমির আমেই সদময় দোও। 

16.  And they say: 

“Our Lord, hasten to 

us our fate before the 

Day of Reckoning.”  

نَّا قَّبۡلَّ  ل ل َّنَّا قِط َّ ب َّنَّا عَّج ِ قَّالُۡوا رَّ وَّ
اِبِ َّۡوِم اۡۡلِسَّ ِِِِ ي

17.  তোরো যো বমল তোমত 
আপসন িবর করুন এবং 
আমোর শসিশোলী বোিো 
দোউদমক স্মরণ করুন। ছি 
স ল আমোর প্রসত 
প্রতেোবতণ নশীল। 

17. Be patient over 
what they say, and 
remember Our slave 
David, a man of might. 
Indeed, He was ever 
turning in repentance 
(toward Allah).  

اۡذُكۡر  َُّقۡولُۡونَّ وَّ اِۡصِِبۡ عَّٰٰل مَّا ي
َّا دَّاٗودَّ ذَّا اَۡلَّيۡدِِ ن ٗهۤۡ عَّبۡدَّ  اِن َـّ

اٌبِ ِِِِ اَّو َّ
18.  আসম পবণতমোলোমক 
তোর অনুেোমী কমর 
সদময়স লোম, তোরো িকোল-
িন্ধ্েোয় তোর িোমথ পসবেতো 
ছ ো ণো করত; 

18. Indeed, We 

subjected the 

mountains to hymn 

praises with him at 

nightfall and sunrise.  

ب ِۡحنَّ  َّالَّ مَّعَّٗه يُسَّ َّا اۡۡلِب ۡرن خ َّ اِن َّا سَّ
اِقِۙ ِِِِ بِالۡعََِّش ِ وَّاَۡلِۡشرَّ



19.  আর পেীকুলমকও, 
যোরো তোর কোম  িমমবত 
হত। িবোই স ল তোাঁর প্রসত 
প্রতেোবতণ নশীল। 

19. And (so did) the 

birds assembled.  All 

turning to Him.  

ةًِ ُۡشۡورَّ َۡيَّ َمَّ ٌ ل َّـٗهۤۡ ِِِوَّالط َّ ِۖؕ كُل 
اٌبِ ِِِِ اَّو َّ

20.  আসম তোাঁর িোম্রোজেমক 
িুদঢৃ় কমরস লোম এবং 
তোাঁমক সদময়স লোম প্রজ্ঞো ও 
েয়িোলোকোরী বোগ্নীতো। 

20. And We made his 

kingdom strong and 

gave him wisdom and 

decisive speech.  

ةَّ وَّشَِّ اٰتَّيۡنُٰه اۡۡلِۡكمَّ َّا ُملۡكَّٗه وَّ ۡدن دَّ
اِبِ ِِ وَّفَّۡصلَّ اۡۡلِطَّ

21.  আপনোর কোম  
দোবীদোরমদর বৃত্তোন্ত 
ছপৌম ম , যখন তোরো 
প্রোচীর সিঙ্গীময় এবোদত 
খোনোয় প্রমবশ কমরস ল। 

21. And has there come 

to you the news of the 

litigants. When they 

climbed over the wall 

into the royal chamber.  

َّۡصِمِ َُّؤا اۡۡل َّب ۡل اَّتِٰٕكَّ ن  اِۡذ وَّهَّ
ِۙ ابَّ و َُّروا اۡۡلِۡحرَّ ِِِِ تَّسَّ

22.  যখন তোরো দোউমদর 
কোম  অনুপ্রমবশ করল, 
তখন ছি িন্ত্রস্ত হময় পডল। 
তোরো বললঃ েয় করমবন 
নো; আমরো সববদমোন দটুি 
পে, এমক অপমরর প্রসত 
বোডোবোসড কমরস । 
অতএব, আমোমদর মমিে 
নেোয়সবচোর করুন, 
অসবচোর করমবন নো। 
আমোমদরমক িরল পথ 
প্রদশণন করুন। 

22. When they entered 

to David, he was 

terrified of them. They 

said: “Do not fear.  

(We are) two litigants, 

one of us has done 

wrong to the other, so 

judge between us with 

truth, and do not be 

unjust, and guide us to 

the right path.” 

لُۡوا عَّٰٰل دَّاٗودَّ فَّفَِّزعَّ مِنُۡهۡمِ  اِۡذ دَّخَّ
َّۡفِ نَّا قَّالُۡوا َلَّ َتَّ ُُ ٰٰ بَّعۡ ۡصمِٰن بَّ  خَّ

 ِ َّق  َّنَّا بِاۡۡل عَّٰٰل بَّعٍۡض فَّاۡحُكۡم بَّيۡن
وَّٓاِء  ۤۡ اِٰٰل سَّ َّا وََّلَّ ُتۡشِطۡط وَّاۡهِدن

اِطِ رَّ ِ ِِ الص 

23.  ছি আমোর েোই, ছি 
সনরোনব্বই দমু্বোর মোসলক 
আর আসম মোসলক একটি 
মোদী দমু্বোর। এরপরও ছি 
বমলঃ এটিও আমোমক সদময় 
দোও। ছি কথোবোতণ োয় 
আমোর উপর বল প্রময়োে 
কমর। 

23. “Indeed, this my 

brother, has ninety and 

nine ewes while I  have  

one ewe. So he said, 

hand it over to me, and 

he overpowered me in 

speech.” 

ِۡ ۤۡ اَِّخ ا تِۡسُعۡونَّ  اِن َّ هٰذَّ َّٗه تِۡسٌع و َّ ل
اِحدَّةٌِ ٌة و َّ َّعۡجَّ ِٰلَّ ن ةً و َّ َّعۡجَّ فَّقَّالَّ  ن

اِبِ ِِنۡ ِِف اۡۡلِطَّ ِ اَّۡكِفلِۡنيۡهَّا وَّعَّز َّ



24.  দোউদ বললঃ ছি 
ছতোমোর দমু্বোটিমক সনমজর 
দমু্বোগুমলোর িোমথ িংযুি 
করোর দোবী কমর ছতোমোর 
প্রসত অসবচোর কমরম । 
শরীকমদর অমনমকই এমক 
অপমরর প্রসত জলুুম কমর 
থোমক। তমব তোরো কমর নো, 
যোরো আল্লোহর প্রসত সবশ্বোিী 
ও িৎকমণ িম্পোদনকোরী। 
অবশে এমন ছলোমকর িংখেো 
অল্প। দোউমদর ছখয়োল হল 
ছয, আসম তোমক পরীেো 
করস । অতঃপর ছি তোর 
পোলনকতণ োর কোম  েমো 
প্রোথণনো করল, ছিজদোয় 
লুটিময় পডল এবং তোাঁর 
সদমক প্রতেোবতণ ন করল। 
AsSajda 

24. He (David) said:  

“He has certainly 

wronged you in asking 

your ewe to his ewes. 

And indeed, many 

among partners 

oppress one another, 

except those who 

believe and do 

righteous deeds, and 

there are few of them.” 

And David guessed 

that We had tried him, 

so he sought 

forgiveness of his Lord, 

and he fell down 

bowing (in prostration) 

and turned in 

repentance.   AsSajda 

اِل  َّمَّكَّ بُِسؤَّ ل َّقَّۡد ظَّ قَّالَّ ل
تِكَّ اِٰٰل نِعَّاجِِ َّعۡجَّ اِن َّ كََِِّۡيًا هِ ن  وَّ

ُهۡم عَّٰٰل  ُُ ۡ بَّۡع ِٰ ۡ َّيَّب ٓاِء ل َّطَّ م ِنَّ اۡۡلُل
بَّعٍۡض اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا 

قَّلِيٌۡل م َّا ُهۡمِ لِٰحِت وَّ ن َّ الصه  وَّظَّ
ر َّ  ب َّٗه وَّخَّ َّا فَّتَّنهُه فَّاۡستَّغۡفَّرَّ رَّ دَّاٗوُد اَّّن َّ

ِ َّابَّ اَّن اِكعًا و َّ ِِِِ رَّ

25.  আসম তোর ছি অপরোি 
েমো করলোম। সনশ্চয় 
আমোর কোম  তোর জমনে 
রময়ম  উচ্চ মতণ বো ও িুির 
আবোিস্থল। 

25. So We forgave him 

that.  And indeed, for 

him is a nearness to Us, 

and a good place of 

return (Paradise). 

ِ َّٗه ذٰلِكَّ َّا ل َّا فَّغَّفَّۡرن ن َّٗه ِعنۡدَّ اِن َّ ل  وَّ
ِۡ َُّزل ِِِِ ٰٰف وَُّحۡسنَّ مَّاٍٰبِل

26.  ছহ দোউদ! আসম 
ছতোমোমক পসৃথবীমত 
প্রসতসনসি কমরস , অতএব, 
তুসম মোনুম র মোমঝ 
নেোয়িঙ্গতেোমব রোজত্ব কর 
এবং ছখয়োল-খুশীর 
অনুিরণ কমরো নো। তো 
ছতোমোমক আল্লোহর পথ 
ছথমক সবচুেত কমর ছদমব। 

26.   “O  David,  

indeed, We have  made  

you a successor in  the 

earth, so judge 

between mankind  with  

truth,  and do not 

follow the desire for it 

will mislead you from 

the way of Allah.” 

Indeed, those who go 

لِيۡفَّةً ِِف  اٗوُد اِن َّا جَّعَّلۡنٰكَّ خَّ يٰدَّ
اَۡلَّۡرِض فَّاۡحُكۡم بَّۡۡيَّ الن َّاِس 
ل َّكَّ  ُِ َّوٰى فَّيُ ِ وََّلَّ تَّت َّبِِع اِۡل َّق  بِاۡۡل

ِِعَّۡن سَِّ  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ِبيِۡل اّٰلله
ُۡم  ِ ِلَّ ِبيِۡل اّٰلله ل ُۡونَّ عَّۡن سَّ ُِ َّ ي



সনশ্চয় যোরো আল্লোহর পথ 
ছথমক সবচুেত হয়, তোমদর 
জমনে রময়ম  কম োর শোসস্ত, 
এ কোরমণ ছয, তোরো 
সহিোবসদবিমক েূমল যোয়। 

astray from the way of 

Allah, shall have a 

severe punishment 

because they forgot the 

Day of Reckoning. 

َّۡومَّ  َُّسۡوا ي اٌب شَِّديٌۡدۢۡ ِِبَّا ن عَّذَّ
اِبِ ِِِِ اۡۡلِسَّ

27.  আসম আিমোন-যমীন 
ও এতদেুময়র মিেবতী 
ছকোন সক ু অযথো িৃসষ্ট 
কসরসন। এটো কোমেরমদর 
িোরণো। অতএব, 
কোমেরমদর জমনে রময়ম  
দমূেণ োে অথণোৎ জোহোন্নোম। 

27.   And We did not 

create the heaven and 

the earth and whatever 

is between them 

without purpose. That 

is the assumption of 

those who disbelieve. 

Then woe to those who 

disbelieve from the Fire.  

َِّ اَۡل ٓاءَّ وَّ مَّ َّا الس َّ َّقۡن ل مَّا وَّمَّا خَّ ۡرضَّ وَّ
ا بَّاِطَلًِ َُّهمَّ ُ ال َِّذيۡنَّ ِِِبَّيۡن ن   ذٰلِكَّ ظَّ

 فَّوَّيٌۡل ل ِل َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ِمنَّ كَّفَُّرۡوا
ِِ الن َّاِرِؕ

28.  আসম সক সবশ্বোিী ও 
িৎকমীমদরমক পসৃথবীমত 
সবপযণয় িৃসষ্টকোরী 
কোমেরমদর িমতুলে কমর 
ছদব? নো ছখোদোেীরুমদরমক 
পোপোচোরীমদর িম্মোন কমর 
ছদব। 

28.   Or shall We treat 

those who believe and 

do righteous deeds as 

those who spread 

corruption in the 

earth, or shall We treat 

those who fear as the 

wicked.  

ۡعَُّل ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُۡوا  اَّۡم َنَّ
َّاۡۡلُۡفِسِديۡنَّ ِِف  لِٰحِت ك الصه

ۡعَُّل اۡۡلُت َّقِۡۡيَّ  ِاَۡلَّۡرِضِ اَّۡم َنَّ
ارِِ َّالُۡفج َّ ِِِِ ك

29.  এটি একটি বরকতময় 
সকতোব, যো আসম আপনোর 
প্রসত বরকত সহমিমব 
অবতীণণ কমরস , যোমত 
মোনু  এর আয়োতিূহ লেে 
কমর এবং বুসিমোনেণ ছযন 
তো অনুিোবন কমর। 

29.   (This is)  a  Book,   

We have  sent  down to 

you, full  of blessing, 

that they may ponder  

its  verses, and that 

may reflect those of 

understanding.  

َّيۡكَّ ُمِٰبٌَّك  لۡنُٰه اِل ِكتٌٰب اَّنۡزَّ
ك َّرَّ اُولُوا  َّتَّذَّ لِي ۤۡا اٰيٰتِه  وَّ ب َُّرۡو َّد َّ ل ِي

َّاِبِ َّلۡب ِِِِ اَۡل

30.  আসম দোউদমক 
ছিোলোয়মোন দোন কমরস । 
ছি একজন উত্তম বোিো। ছি 
স ল প্রতেোবতণ নশীল। 

30. And We bestowed 

on David, Solomon. An 

excellent slave, Indeed, 

he was ever turning in 

repentance.    

َّيۡمٰنَِّ َّا لِدَّاٗودَّ ُسل بۡن   نِعۡمَّ الۡعَّبۡدُِوَّوَّهَّ
اٌبِِؕ ِِِِ اِن َّٗهۤۡ اَّو َّ



31.  যখন তোর িোমমন 
অপরোমে উৎকৃষ্ট অশ্বরোসজ 
ছপশ করো হল, 

31. When there were 

presented before him, 

in the afternoon, well 

bred, trained horses. 

فِنُٰت  َّيِۡه بِالۡعََِّش ِ الصه اِۡذ ُعِرضَّ عَّل
َّاُدِۙ ِِِِ اۡۡلِي

32.  তখন ছি বললঃ আসম 
ছতো আমোর 
পরওয়োরমদেোমরর স্মরমণ 
সবস্মৃত হময় িম্পমদর 
মহব্বমত মুগ্ধ হময় পমডস -
এমনসক িূযণ িুমব ছেম । 

32.  So he said: 

“Indeed I did give 

preference to the love 

of the good things over 

the remembrance of 

my Lord.” Until (the 

sun) was hidden into 

the veil (of darkness). 

َِّ ۤۡ اَّۡحبَّبُۡت ُحب َّ اۡۡل ۡ َۡيِ عَّۡن فَّقَّالَّ اِِن ِ
ِۡ ب ِ ۡت ِذۡكِر رَّ ّٰه تَّوَّارَّ  حَّ
اِبِ ِِِِ بِاۡۡلِجَّ

33. এগুমলোমক আমোর 
কোম  সেসরময় আন। 
অতঃপর ছি তোমদর পো ও 
েলমদশ ছ দন করমত শুরু 
করল। 

33. (He said): “Return 

them to me.” Then he 

began to pass his hand 

over (their) legs and 

necks. 

ا  ِفقَّ مَّۡسًحۢۡا ِِعَّٰلَّ َُِّرد ُۡوهَّ ِۖؕ فَّطَّ
َّاِقِ ۡوِق وَّ اَۡلَّعۡن ُ ِِِِ بِالس 

34.  আসম ছিোলোয়মোনমক 
পরীেো করলোম এবং ছরমখ 
সদলোম তোর সিংহোিমনর 
উপর একটি সনস্প্রোণ ছদহ। 
অতঃপর ছি রুজ ুহল। 

34. And certainly, We 

tried Solomon, and set 

on his throne a body, 

then he repented.  

َّا عَّٰٰل وَِّ اَّلۡقَّيۡن َّيۡمٰنَّ وَّ َّقَّۡد فَّتَّن َّا ُسل ل
ِ َّابَّ ًدا ُثم َّ اَّن سَّ ِِِِ ُكۡرِسي ِه  جَّ

35.  ছিোলোয়মোন বললঃ ছহ 
আমোর পোলনকতণ ো, 
আমোমক মোে করুন এবং 
আমোমক এমন িোম্রোজে দোন 
করুন যো আমোর পমর আর 
ছকউ ছপমত পোরমব নো। 
সনশ্চয় আপসন মহোদোতো। 

35.  He said: “My 

Lord, forgive me and 

bestow on me 

sovereignty, such as 

shall not belong to any 

after me. Indeed, You 

are the Bestower.”  

ۡب ِٰلۡ ُملۡكًا َل َّ  ب ِ اۡغِفۡر ِٰلۡ وَّهَّ قَّالَّ رَّ
ٍد م ِۡنۢۡ بَّۡعِدۡىِ ۡ َِلَّحَّ ِٰ َّ ۢۡب َّنۡ  اِن َّكَّ اَّنۡتَّ ي

اُبِ ِِِِ الۡوَّه َّ

36.  তখন আসম বোতোিমক 
তোর অনুেত কমর সদলোম, 
যো তোর হুকুমম অবোমি 
প্রবোসহত হত ছযখোমন ছি 
ছপৌ োমত চোইত। 

36.  So We subjected to 

him the wind, it blew 

by his command gently 

wherever he intended.  

َّۡمِره   ِۡرۡى بِا يۡحَّ َتَّ ِ َُّه الر  َّا ل ۡرن خ َّ فَّسَّ
ِۙ ابَّ يُۡث اَّصَّ ٓاءً حَّ ِِِِ ُرخَّ



37.  আর িকল শয়তোনমক 
তোর অিীন কমর সদলোম 
অথণৎ, যোরো স ল প্রোিোদ 
সনমণোণকোরী ও িুবুরী। 

37. And the devils, 

every builder and 

diver.    

يِٰطۡۡيَّ كُل َّ بَّن َّٓاٍء  وَّالش َّ
غَّو َّاٍصِۙ ِِ و َّ

38.  এবং অনে আরও 
অমনকমক অিীন কমর 
সদলোম, যোরো আবি থোকত 
শৃঙ্খমল। 

38. And others linked 

together in chains.   ِنۡۡيَّ ِِف ِريۡنَّ ُمقَّر َّ اٰخَّ و َّ
ِِِِ اَۡلَّۡصفَّادِِ

39.  এগুমলো আমোর 
অনুগ্রহ, অতএব, এগুমলো 
কোউমক দোও অথবো সনমজ 
ছরমখ দোও-এর ছকোন 
সহমিব সদমত হমব নো। 

39. (We said): “This is 

Our gift, so bestow 

you, or withhold, 

without reckoning.”  

َّا فَّامۡنُۡن اَّۡو اَّۡمِسۡك هِٰ ٓاُؤن ا عَّطَّ ذَّ
اٍبِ ََّۡيِ ِحسَّ ِِِِ بِغ

40.  সনশ্চয় তোর জমনে 
আমোর কোম  রময়ম  
মযণোদো ও শুে পসরণসত। 

40.  And indeed, he has 

a place of nearness to 

Us, and an excellent 

resort. 

َّٗه عِِ اِن َّ ل َُّزلٰٰۡف وَُّحۡسنَّ وَّ َّا ل ن نۡدَّ
ِِِِ مَّاٍٰبِ

41.  স্মরণ করুণ, আমোর 
বোিো আইয়ুেমবর কথো, 
যখন ছি তোর 
পোলনকতণ োমক আহবোন কমর 
বললঃ শয়তোন আমোমক 
যন্ত্রণো ও কষ্ট ছপৌস ময়ম । 

41. And remember 

Our slave Job, when he 

called upon his Lord 

(saying): Indeed, the 

devil has afflicted me 

with distress and 

torment.”  

ب َّٗهۤۡ وَِّ َّادٰى رَّ َۘ اِۡذ ن ۤۡ اَّي ُۡوبَّ َّا ن اۡذُكۡر عَّبۡدَّ
يٰۡطُن بِنُۡصٍب  ِِنَّ الش َّ ۡ مَّس َّ اَِّن ِ

اٍبِؕ عَّذَّ ِِ و َّ
42.  তুসম ছতোমোর পো সদময় 
েূসমমত আ োত কর। ঝরণো 
সনেণত হল ছেোিল করোর 
জমনে শীতল ও পোন করোর 
জমনে। 

42. (It was said): 

“Strike (ground) with 

your foot. This is a 

(spring for) bath, cool 

and a drink.”  

ِ ٌلِاُۡرُكۡض بِِرۡجلِكَّ ا ُمغۡتَّسَّ ۖۢۡ ِ هٰذَّ
اٌبِ شَّرَّ ِِِِ بَّاِرٌد و َّ

43.  আসম তোমক সদলোম 
তোর পসরজনবেণ ও তোমদর 
মত আরও অমনক আমোর 
পে ছথমক রহমতস্বরূপ এবং 

43. And We bestowed 

on him his household 

and the like thereof 

along with them, a 

َُّهۡم م َّعَُّهۡم  ِمِۡل َّٗه وَّ َّٗهۤۡ اَّۡهل َّا ل بۡن وَّوَّهَّ
ِذۡكٰرى َِلُوِٰل  ۡۡحَّةً م ِن َّا وَّ رَّ



বুসিমোনমদর জমনে 
উপমদশস্বরূপ। 

mercy from Us, and a 

reminder for those of 

understanding.  

َّاِبِ َّلۡب ِِِِ اَۡل
44.  তুসম ছতোমোর হোমত 
এক মুম ো তৃণশলো নোও, 
তদ্বোরো আ োত কর এবং 
শপথ েঙ্গ কমরো নো। আসম 
তোমক ছপলোম িবরকোরী। 
চমৎকোর বোিো ছি। সনশ্চয় 
ছি স ল প্রতেোবতণ নশীল। 

44. “And take in your 

hand a handful of straw 

then smite with it, and 

do not break your 

oath.” Indeed, We 

found him patient, an 

excellent slave. Indeed, 

He was ever turning 

(to Allah).  

َِّدكَّ ِضغًِۡا فَّاۡضِرب ب ِه   وَُّخۡذ بِي
ۡنَّۡثِ ابًِراوََّلَّ َتَّ ۡدنُٰه صَّ  ن ِعۡمَّ  اِن َّا وَّجَّ

اٌبِالۡعَّبۡدُِ ٗهۤۡ اَّو َّ ِِِِ  اِن َـّ

45.  স্মরণ করুন, হোত ও 
ছচোমখর অসিকোরী আমোর 
বোিো ইব্রোহীম, ইিহোক ও 
ইয়োকুমবর কথো। 

45. And remember 

Our slaves, Abraham, 

and Isaac, and Jacob, 

those of strength and 

vision.  

ۤۡ اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّاِۡسٰحقَّ  َّا ن اۡذُكۡر ِعبٰدَّ وَّ
َّعُۡقۡوبَّ اُوِٰل اَۡلَّيِۡدۡى  وَّي

ارِِ ِِِِ وَّاَۡلَّبۡصَّ
46.  আসম তোমদর এক 
সবমশ  গুণ তথো পরকোমলর 
স্মরণ দ্বোরো স্বোতন্ত্রে দোন 
কমরস লোম। 

46.  Indeed, We chose 

them for a pure quality, 

the remembrance of the 

abode (of Hereafter). 

ى  ٍة ِذۡكرَّ َّۡصنُٰهۡم ِِبَّالِصَّ ۤۡ اَّۡخل اِن َّا
ارِِ ِِِِ الد َّ

47.  আর তোরো আমোর 
কোম  মমনোনীত ও 
িৎমলোকমদর অন্তেুণ ি। 

47.  And Indeed, they 

are with Us, of the 

chosen, the excellent.  

فَّۡۡيَّ  ِنَّ اۡۡلُۡصطَّ َّا ۡلَّ ن ُۡم ِعنۡدَّ اِّن َّ وَّ
َّاِرِؕ ِِِِ اَۡلَّۡخي

48.  স্মরণ করুণ, 
ইিমোঈল, আল ইয়োিো ও 
যলুসকেমলর কথো। তোরো 
প্রমতেমকই গুনীজন। 

48.   And remember 

Ishmael, and Elisha, 

and Dhul Kifl. And all 

are among the excellent.  

ذَّا  عَّ وَّ اۡذُكۡر اَِۡسٰعِيۡلَّ وَّ الۡيَّسَّ وَّ
َّاِرِؕالِۡكۡفِلِ ٌ م ِنَّ اَۡلَّۡخي ِِِِ  وَّكُل 

49.  এ এক মহৎ 
আমলোচনো। ছখোদোেীরুমদর 
জমনে রময়ম  উত্তম 
ঠিকোনো- 

49. This is a reminder. 

And indeed, for the 

righteous is a good place 

of return (Paradise). 

ا ِذۡكٌرِ ُۡسنَّ هٰذَّ اِن َّ لِلُۡمت َّقِۡۡيَّ ۡلَّ  وَّ
ِِِِ مَّاٍٰبِۙ



50.  তথো স্থোয়ী বিবোমির 
জোন্নোত; তোমদর জমনে তোর 
দ্বোর উম্মুি রময়ম । 

50. Gardens of Eden, 

whose gates will be 

opened for them.  

ُُم  ةً ِل َّ جَّنهِت عَّۡدٍن م ُفَّت َّحَّ
ِِِِ اَۡلَّبۡوَّاُبِ

51.  ছিখোমন তোরো ছহলোন 
সদময় বিমব। তোরো ছিখোমন 
চোইমব অমনক েল-মূল ও 
পোনীয়। 

51.    Reclining within   

them, they will call 

therein for abundant 

fruit and drinks.  

ۡۡيَّ فِِ َّۡدُعۡونَّ فِيۡهَّا ُمت َِّكـــ ِ يۡهَّا ي
اٍبِ شَّرَّ ِِِِ بِفَّاِكهٍَّة كََِِّۡيٍَّة و َّ

52.  তোমদর কোম  থোকমব 
আনতনয়নো িমবয়স্কো 
রমণীেণ। 

52. And with them will 

be those of modest 

gaze, of equal age.  

ۡرِف  ُهۡم قِٰصٰرُت الط َّ وَِّعنۡدَّ
اٌبِ ِِِِ اَّتۡرَّ

53.  ছতোমোমদরমক এরই 
প্রসতশ্রুসত ছদয়ো হমে সবচোর 
সদবমির জমনে। 

53. This is that you are 

promised for the Day 

of Reckoning.  

َّۡوِم  ا مَّا ُتۡوعَُّدۡونَّ لِي هٰذَّ
اِبِ ِِِِ اۡۡلِسَّ

54.  এটো আমোর ছদয়ো 
সরসযক যো ছশ  হমব নো। 

54. Indeed, this is Our 

provision, for which 

there is not any end.  

َّٗه ِمۡن ن َّفَّادٍِ َّا مَّا ل َِّرۡزقُن ا ل ِ ِاِن َّ هٰذَّ
55.  এটোমতো শুনমল, এখন 
দষু্টমদর জমনে রময়ম  সনকৃষ্ট 
ঠিকোনো 

55. This (is so). And 

indeed, for the 

transgressors there will 

be an evil place of 

return.  

ا ِهٰذَّ ر َّ َّشَّ غِۡۡيَّ ل اِن َّ لِلطه ِِ مَّاٍٰبِۙ  وَّ

56.  তথো জোহোন্নোম। তোরো 
ছিখোমন প্রমবশ করমব। 
অতএব, কত সনকৃষ্ট ছিই 
আবোি স্থল। 

56. Hell, where they 

will burn, an evil 

resting place.  
هَّن َّمَِّ َّاجَّ َّۡوّنَّ َّۡصل ََّ اۡۡلِهَّادُِ ي   فَّبِئۡ

ِِِِ
57.  এটো উত্তপ্ত পোসন ও 
পাঁজ; অতএব তোরো এমক 
আস্বোদন করুক। 

57. This (is so). Then 

let them taste it, a  

boiling fluid  and dirty 

wound discharges. 

ا يٌۡم ِِهٰذَّ ِ َُّذۡوُقۡوُه ۡحَّ ِۖۙ فَّلۡي
اٌقِۙ غَّس َّ ِِ و َّ

58.  এ িরমনর আরও সক ু 
শোসস্ত আম । 

58. And other 

(torments) of its type, 

various kinds. 

ُر ِمۡنِ اٰخَّ اٌجِؕ و َّ ۤۡ اَّۡزوَّ كۡلِه  ِِِِ شَّ



59.  এই ছতো একদল 
ছতোমোমদর িোমথ প্রমবশ 
করম । তোমদর জমনে 
অসেনিন ছনই তোরো ছতো 
জোহোন্নোমম প্রমবশ করমব। 

59.  This is a troop 

entering with you, no 

welcome for them. 

They will indeed burn 

in the Fire. 

ُۡقتَِّحٌم م َّعَِّ ا فَّۡوٌج م   َلَّ ُكۡمِهٰذَّ
ۢۡـا بِِهۡمِ ً ب الُوا مَّۡرحَّ ُۡم صَّ  اِّن َّ

ِ الن َّارِِ
60.  তোরো বলমব, 
ছতোমোমদর জমনে ও ছতো 
অসেনিন ছনই। ছতোমরোই 
আমোমদরমক এ সবপমদর 
িম্মুখীন কমর । অতএব, 
এটি কতই নো  ৃণে 
আবোিস্থল। 

60.    They  will  say:  

“Nay   but  you,   no  

welcome  for  you. You 

(our leaders) brought 

this upon us (by your 

misleading). So evil is 

this place to stay in.” 

ِِقَّالُۡوا بَّۡل اَّنۡتُۡمِ ۢۡـا بُِكۡمِ َلَّ ً ب  مَّۡرحَّ
َّنَّا ۡمتُُمۡوُه ل ََّ اَّنۡتُۡم قَّد َّ  فَّبِئۡ

ارُِ ِِِِ الۡقَّرَّ

61.  তোরো বলমব, ছহ 
আমোমদর পোলনকতণ ো, ছয 
আমোমদরমক এর িম্মুখীন 
কমরম , আপসন জোহোন্নোমম 
তোর শোসস্ত সদ্বগুণ কমর সদন। 

61.  They will say: 

“Our Lord, whoever 

brought upon us this, 

so increase for him a 

double punishment in 

the Fire.” 

ا فَِّزۡدُه قَِّ َّنَّا هٰذَّ مَّ ل ب َّنَّا مَّۡن قَّد َّ الُۡوا رَّ
ابًا ِضعۡفًا ِِف الن َِّ ِِِِ ارِِعَّذَّ

62.  তোরো আরও বলমব, 
আমোমদর সক হল ছয, 
আমরো যোমদরমক মি 
ছলোক বমল েণে করতোম, 
তোমদরমক এখোমন ছদখস  

নো। 

62.  And they will say: 

“What is (the matter) 

with us that we do not 

see men whom we used 

to count among the 

worst.”  

َّنَّا َلَّ  قَّالُۡوا مَّا ل اَلً ُكن َّا وَّ َّٰرى ِرجَّ ن
اِرِؕ ُهۡم م ِنَّ اَۡلَّۡشرَّ ُ َُّعد  ِِِِ ن

63.  আমরো সক অমহতুক 
তোমদরমক  োট্টোর পোে কমর 
সনময়স লোম, নো আমোমদর 
দসৃষ্ট েুল করম ? 

63.  “Did we take them 

as ridicule, or have 

(our) eyes failed to 

perceive them.” 

َّۡذّٰنُۡم ِسۡخِري ًا اَّۡم زَّاغَّۡت  اََّت َّ
ارُِ ِِ عَّنُۡهُم اَۡلَّبۡصَّ

64.  এটো অথণোৎ 
জোহোন্নোমীমদর পোরস্পসরক 
বোক-সবতন্ডো অবশেম্ভোবী। 

64.  Indeed, that is very 

truth, the disputing of 

the people of the Fire.  

َّاُصُم اَّۡهِل  ٌ َتَّ َّق  اِن َّ ذٰلِكَّ ۡلَّ
ِِِِ الن َّارِِ



65.  বলুন, আসম ছতো 
একজন িতকণ কোরী মোে 
এবং এক পরোক্রমশোলী 
আল্লোহ বেতীত ছকোন 
উপোিে ছনই। 

65.  Say (O 

Muhammad): “I am 

only a warner, and 

there is not any god 

but Allah, the One, the 

All Prevailing.”  

َّا ُمنِۡذرٌِ ۤۡ اَّن َّا مَّا ِمۡن اِلٍٰه اَِل َّ  ُقۡل اِّن َّ و َّ
 ُ ِِِِ الۡوَّاِحُد الۡقَّه َّارُِاّٰلله

66.  সতসন আিমোন-যমীন 
ও এতদেুময়র মিেবতী িব 
সক ুর পোলনকতণ ো, 
পরোক্রমশোলী, 
মোজণ নোকোরী। 

66. Lord of the heavens 

and the earth and 

whatever is between 

them, the All Mighty, 

the Oft Forgiving. 

مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِضِرَِّ ُ الس َّ وَّمَّا  ب 
َّف َّارُِ ا الۡعَِّزيُۡز الۡغ َُّهمَّ ِِِِ بَّيۡن

67.  বলুন, এটি এক 
মহোিংবোদ, 

67. Say: “That is a 

tremendous news.”  ٌَِّۙؤا عَِّظيٌۡم َّب ِِِِ ُقۡل ُهوَّ ن
68.  যো ছথমক ছতোমরো মুখ 
সেসরময় সনময় । 

68. “From which you 

turn away.”  ِۡنَِّاَّنۡتُۡم عَّنُۡه ُمعِۡرُضو ِِِِ
69.  ঊধ্বণ জেৎ িম্পমকণ  
আমোর ছকোন জ্ঞোন স ল নো 
যখন ছেমরশতোরো 
কথোবোতণ ো বলস ল। 

69. (Say): “I did not 

have any knowledge of 

the exalted chiefs 

(angels) when they 

disputed (about the 

creation of Adam).”  

ِ ا ََّلَّ َۡلَّعٰٰۡل  اِۡذ مَّا كَّانَّ ِٰلَّ ِمۡن عِلٍۡمٍۭ بِاۡۡل
َِّصُمۡونَِّ ۡت ِِ َيَّ

70.  আমোর কোম  এ ওহীই 
আমি ছয, আসম একজন 
স্পষ্ট িতকণ কোরী। 

70.   “It has not been 

revealed to me except 

that I may be a clear 

warner.”  

َِّذيٌۡر  َّا۟ ن ۤۡ اَّن َّا ۤۡ اَّّن َّ ۤۡ اِٰلَّ َّ اَِل َّ اِۡن ي ُۡوٰٰح
ِِِِ م ُبِۡۡيٌِ

71.  যখন আপনোর 
পোলনকতণ ো ছেমরশতোেণমক 
বলমলন, আসম মোটির 
মোনু  িৃসষ্ট করব। 

71. When your Lord 

said to the angels: 

“Indeed, I am going to 

create a mortal from 

clay.”  

الِـٌقِ ۡ خَّ ٰ ِٕ ِكَِّة اِِن ِ ل ب ُكَّ لِلۡمَّ ۖۢۡ ِاِۡذ قَّالَّ رَّ
ًرا م ِۡن ِطۡۡيٍِ ِِِِ بَّشَّ

72.  যখন আসম তোমক 
িু ম করব এবং তোমত 
আমোর রূহ েুাঁ মক ছদব, 

72. “So when I have 

fashioned him and 

breathed into him of 

My soul, then fall down 

َّفَّۡخُت فِيِۡه ِمۡن  ن يۡتُٗه وَّ و َّ فَّاِذَّا سَّ
ۡوِٰحۡ فَِّ ُ َّٗه ٰسِجِديۡنَِّر  ِِِِ قَُّعۡوا ل



তখন ছতোমরো তোর িম্মুমখ 
ছিজদোয় নত হময় ছযময়ো। 

before him in 

prostration.”  

73.  অতঃপর িমস্ত 
ছেমরশতোই একমযোমে 
ছিজদোয় নত হল, 

73.    So the angels 

prostrated, all of them 

together.  

ٰ ِٕ ِكَُّة كُل ُُهۡم  َّل دَّ اۡۡل جَّ فَّسَّ
ِۙ ِِِِ اَّۡۡجَُّعۡونَّ

74.  সকন্তু ইবলীি; ছি 
অহংকোর করল এবং 
অস্বীকোরকোরীমদর অন্তেুণ ি 
হময় ছেল। 

74. Except Iblis. He 

was  arrogant  and  

became  among the 

disbelievers.  

كَّانَّ ِمنَّ  َّ وَّ ِؕ اِۡستَّۡكِبَّ ََّ ۤۡ اِبۡلِيۡ اَِل َّ
ِِِِ الۡكِٰفِريۡنَِّ

75.  আল্লোহ বলমলন, ছহ 
ইবলীি, আসম স্বহমস্ত যোমক 
িৃসষ্ট কমরস , তোর িম্মুমখ 
ছিজদো করমত ছতোমোমক 
সকমি বোিো সদল? তুসম 
অহংকোর করমল, নো তুসম 
তোর ছচময় উচ্চ মযণোদো 
িম্পন্ন? 

75. He (Allah) said: “O 

Iblis, what prevented 

you from prostrating 

to that which I created 

with My hands.  Were 

you arrogant, or were 

you of the high exalted.”  

َُ مَّا مَّنَِّ ۤۡاِبۡلِيۡ ٰ عَّكَّ اَّۡن قَّالَّ ي
ِ َّدَّى َّ َّۡقُت بِي ل َّا خَّ  تَّۡسُجدَّ ِۡل
ۡتَّ اَّۡم ُكنۡتَّ ِمنَّ  اَّۡستَّۡكِبَّ

ِِ الۡعَّالِۡۡيَِّ
76.  ছি বললঃ আসম তোর 
ছচময় উত্তম আপসন আমোমক 
আগুমনর দ্বোরো িৃসষ্ট 
কমরম ন, আর তোমক িসৃষ্ট 
কমরম ন মোটির দ্বোরো। 

76.  He said: “I am 

better than him. You 

created me from fire,  

and  created him from 

clay.” 

َۡيٌ م ِنۡهُِ َّا خَّ َّۡقتَِِّنۡ ِمۡن ن َّاٍر قَّالَّ اَّن ل  خَّ
َّۡقتَّٗه ِمۡن ِطۡۡيٍِ ل خَّ ِِِِ و َّ

77.  আল্লোহ বলমলনঃ ছবর 
হময় যো, এখোন ছথমক। 
কোরণ, তুই অসেশপ্ত। 

77.   He said:  “Then 

get out of it, for indeed 

you are outcast.” 

قَّالَّ فَّاۡخُرۡج مِنۡهَّا فَّاِن َّكَّ 
ِجيٌۡمِ ِِِِ ِۖ رَّ

78.  ছতোর প্রসত আমোর এ 
অসেশোপ সবচোর সদবি 
পযণন্ত স্থোয়ী হমব। 

78.   “And indeed, My 

curse is on you until 

the Day of Judgment.”  

َّۡوِم  ۤۡ اِٰٰل ي نَِّّٰۡ َّعۡ َّيۡكَّ ل اِن َّ عَّل و َّ
يِۡنِ ِِِِ الد ِ

79.  ছি বললঃ ছহ আমোর 
পোলনকতণ ো, আপসন 
আমোমক পনুরুত্থোন সদবি 
পযণন্ত অবকোশ সদন। 

79. He said: “My Lord, 

then reprieve me until 

the day when they are 

raised.”  

َّۡوِم قَِّ ۤۡ اِٰٰل ي ۡ َّنِۡظۡرِِن ب ِ فَّا الَّ رَّ
ُۡونَِّ ِِِِ يُبۡعَِّ



80.  আল্লঅহ বলমলনঃ 
ছতোমক অবকোশ ছদয়ো হল। 

80.    He  (Allah) said: 

“Indeed, you are of 

those reprieved.”  

ِۙ ِريۡنَّ ِِِِ قَّالَّ فَّاِن َّكَّ ِمنَّ اۡۡلُنۡظَّ
81.  ছি িমময়র সদন পযণন্ত 
যো জোনো। 

81. “Until the day of 

the time appointed.”  َِِّعۡلُۡوم َّۡوِم الۡوَّقِۡت اۡۡل ِِِِ اِٰٰل ي
82.  ছি বলল, আপনোর 
ইযযমতর কিম, আসম 
অবশেই তোমদর িবোইমক 
সবপথেোমী কমর ছদব। 

82. He said:  “Then by 

Your Might, I will 

surely mislead them 

all.”  

َّن َُّهۡم  ُۡغِوي تِكَّ َلَّ قَّالَّ فَّبِعِز َّ
ِۙ ِِِِ اَّۡۡجَّعِۡۡيَّ

83.  তমব তোমদর মমিে 
যোরো আপনোর খোাঁটি বোিো, 
তোমদরমক  োডো। 

83.  “Except Your 

slaves   amongst  them,  

sincere.” 
َِّصۡۡيَِّ َّادَّكَّ مِنُۡهُم اۡۡلُۡخل ِ اَِل َّ ِعب

84.  আল্লোহ বলমলনঃ তোই 
ঠিক, আর আসম িতে 
বলস - 

84. He (Allah) said:  

“Then the truth is, and 

the truth I speak.”  

ِ ُ َّق  َّق َّ اَُّقۡولُِ قَّالَّ فَّاۡۡل ِِِِ وَّاۡۡل

85.  ছতোর দ্বোরো আর 
তোমদর মমিে যোরো ছতোর 
অনুিরণ করমব তোমদর 
দ্বোরো আসম জোহোন্নোম পণূণ 
করব। 

85.   “That  I  will 

surely  fill  Hell with  

you  and  those who 

follow you of them, all 

together.”  

ِم َّۡن تَّبِعَّكَّ  هَّن َّمَّ مِنۡكَّ وَّ َّئَّن َّ جَّ َّۡمل َلَّ
ِِِِ ُهۡم اَّۡۡجَّعِۡۡيَِّمِنِۡ

86.  বলুন, আসম ছতোমোমদর 
কোম  ছকোন প্রসতদোন চোই 
নো আর আসম 
ছলৌসককতোকোরীও নই। 

86.  Say  (O 

Muhammad): “I do not 

ask  of  you for  this  

any payment, and I am 

not of the  impostors.” 

َّيِۡه ِمۡن اَّۡجٍر  لُُكۡم عَّل ۤۡ اَّۡســََـّ ُقۡل مَّا
مَِّ َّكَّل ِِفۡۡيَِّو َّ َّا ِمنَّ اۡۡلُت ۤۡ اَّن ِِِِ ا

87.  এটো ছতো সবশ্ববোিীর 
জমনে এক উপমদশ মোে। 

87.     It  is not  except a 

reminder for all 

mankind.  
َِّمۡۡيَِّ ِِاِۡن  ُهوَّ  اَِل َّ ِذۡكٌر  ل ِلۡعٰل

88.  ছতোমরো সক ু কোল 
পমর এর িংবোদ অবশেই 
জোনমত পোরমব। 

88.  And you will 

surely know (truth of) 

its news after a while.  

ِ َُّمن َّ َّتَّعۡل ل َّٗه  بَّۡعدَّ ِحۡۡيِِ وَّ َّا َّب  ن

     
 


