
 

আল আহক্বাফ AlAhqaf       

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  হা-মীম। 1.   Ha-Mim.   ِٰحم ِِِ 
2. এই সকতাব পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ 
থেমক অবতীণণ। 

2.   The revelation of 

the Book is from Allah, 

the All Mighty, the All 

Wise.  

الۡعَِّزيِۡزِ   ِ اّٰلله ِمنَّ  الِۡكتِٰب  يُۡل  تَّۡۡنِ
َِّكيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

3.  নম ামন্ডল,  ূ-মন্ডল 
ও এতদ ুময়র মধ্যবতী 
িবসকিু আসম 
যোযে ামবই এবং সনসদণ ষ্ট 
িমময়র জমনযই িৃসষ্ট 
কমরসি। আর কামফররা থয 
সবষময় তামদরমক িতকণ  
করা হময়মি, তা থেমক মুখ 
সফসরময় থনয়। 

3.  We  did  not  create  

the  heavens  and the 

earth and what is   

between them except in  

truth,  and  for  an  

appointed   term.  And 

those who disbelieve, 

from that whereof they 

are warned, they turn 

away. 

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ وَّمَّا  َّا الس َّ َّقۡن ل مَّا خَّ
ِ م ً م ُسَّ ٍل  وَّاَّجَّ  ِ َّق  بِاۡۡل اِۡل َّ   ۤ ا َُّهمَّ  ِؕبَّيۡن
اُنِۡذُرۡوا   ۤ ا عَّم َّ كَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَّ  وَّ

 ِِِ ُمعِۡرُضۡونَِّ

4.  বলুন, থতামরা আল্লাহ 
বযতীত যামদর পজূা কর, 
তামদর সবষময় থ মব থদমখি 
সক? থদখাও আমামক তারা 
পসৃেবীমত সক িৃসষ্ট কমরমি? 
অেবা নম ামন্ডল িৃজমন 
তামদর সক থকান অংশ 
আমি? এর পবূণবতী থকান 
সকতাব অেবা পরস্পরাগত 

4. Say (O Muhammad):  

“Have you   considered    

that which you invoke 

besides Allah, show me 

what have they created 

of the earth, or have 

they any partnership in 

the heavens. Bring me 

a book (revealed) 

ءَّيۡتُۡمِ ُقۡلِ  ۡن ُدۡوِن م َّا تَّۡدُعۡونَّ مِِ ِ اَّرَّ
ِِ ِ اّٰلله  ِۡ ِ اَُّرۡوِن ِمنَّ   َُّقۡوا  ل خَّ مَّاذَّا 

ِِفِ  ِشۡرٌك  ُۡم  َلَّ اَّۡم  اۡۡلَّۡرِض 
مٰوِٰتِ ِِؕالس َّ بِِكتٍٰب  اِيْتُۡوِنۡ  م ِۡن   

ِِۤ  قَّبِۡلِ ا ٍةِ ِ  اَّوِِۡ  هٰذَّ عِلٍۡمِ اَّثٰرَّ اِۡن ِ  م ِۡن 



থকান জ্ঞান আমার কামি 
উপসিত কর, যসদ থতামরা 
িতযবাদী হও। 

before this, or some 

remnant of knowledge 

if you are truthful.” 

 ِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

5.  থয বযসি আল্লাহর 
পসরবমতণ  এমন বস্তুর পজূা 
কমর, থয থকয়ামত পযণন্তও 
তার ডামক িাডা থদমব না, 
তার থেময় অসধ্ক পেভ্রষ্ট 
আর থক? তারা থতা তামদর 
পজুা িম্পমকণ ও থবখবর। 

5.  And who could be 

more astray than he 

who invokes besides 

Allah, those who 

cannot respond to him 

until the Day of 

Resurrection. And they 

are unaware of their 

calls. 

ُدۡوِن ِ  وَّمَّۡنِ ِمۡن  ي َّۡدُعۡوا  ِم َّۡن   ُ ل  اَّضَّ
َّۡوِم  ي اِٰٰل  َّه ۤ  ل َّۡستَِّجيُۡب  ي ۡل َّ  مَّۡن   ِ اّٰلله

ِ وَُّهۡم  ِة  ِ عَّۡنِ الۡقِيٰمَّ ِهۡم   ُدعَّٓاٮ ِ
 ِِِِ غِٰفلُۡونَِّ

6.  যখন মানুষমক হাশমর 
একসিত করা হমব, তখন 
তারা তামদর শত্রু হমব এবং 
তামদর এবাদত অস্বীকার 
করমব। 

6. And when mankind 

shall be gathered, they 

(who were called) will 

become enemies to 

them, and will deny of 

their worship. 

ِ اِذَّا  ِ وَّ ُۡم  ُحِشرَّ  َلَّ َّانُۡوا  ك الن َّاُس 
ِ و َّ  َّانُۡوا اَّعۡدَّٓاءً  ِ ك َّادَِِّتِۡم   بِعِب

 ِِِ كِٰفِريۡنَِّ
7.  যখন তামদরমক আমার 
িুস্পষ্ট আয়াতিমূহ পাঠ 
কমর শুনামনা হয়, তখন 
িতয আগমন করার পর 
কামফররা বমল, এ থতা 
প্রকাশয জাদ।ু 

7. And when Our clear 

verses  are  recited to 

them, those who  

disbelieve  say  of the  

truth  when  it  has  

reached to them: “This  

is  mere magic.” 

قَّالَّ  بَّي ِنٍٰت  َّا  اٰيٰتُن َّيِۡهۡم  عَّل ُتتٰٰۡل  اِذَّا  وَّ
اِ  َّـم َّ ل  ِ ق  لِلۡحَّ كَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَّ 

ؕ ا ِسۡحٌر م ُبِۡيٌ ٓاءَُّهۡمۙۡ هٰذَّ  ِ جَّ

8.  তারা সক বমল থয, রিলূ 
এমক রেনা কমরমি? বলুন, 
যসদ আসম রেনা কমর 
োসক, তমব থতামরা 
আল্লাহর শাসি থেমক 
আমামক রক্ষা করার 
অসধ্কারী নও। থতামরা এ 
িম্পমকণ  যা আমলােনা কর, 
থি সবষময় আল্লাহ িমযক 
অবগত। আমার ও 

8.  Or do they say: “He 

has fabricated it.”  

Say: “If I have 

fabricated it, then you 

will have no power for 

(protecting) me against 

Allah at all. He knows 

best of what you say 

among yourselves about 

it. Sufficient is He as a 

ٰٮهُِ افَۡتَّ َُّقۡولُۡونَّ  ي اِِنِ ِؕاَّۡم  ُقۡل   
ِۡ تَّ فََّلَّ  َّيۡتُه   ِ افَۡتَّ اّٰلله ِمنَّ  ِٰلۡ  لُِكۡونَّ 

ا َُّم ِِبَّا تُِفيُۡضۡونَّ فِيۡهِِِؕشَّيـــ ً  ِؕ ُهوَّ اَّعۡل
َُّكۡمِ بَّيۡن وَّ بَّيِِۡنۡ   ۢ شَِّهيًۡدا بِٖه  ؕؕ ِِكَّٰٰف 

ِحيُۡمِ َُّفۡوُر الر َّ  ِِِ وَُّهوَّ الۡغ



থতামামদর মমধ্য সতসন 
িাক্ষী সহিামব যমেষ্ট। সতসন 
ক্ষমাশীল, দয়াময়। 

witness between me 

and you. And He is the 

All Forgiving, the Most 

Merciful.”  

9.  বলুন, আসম থতা থকান 
নতুন রিূল নই। আসম 
জাসন না, আমার ও 
থতামামদর িামে সক 
বযবহার করা হমব। আসম 
থকবল তারই অনুিরণ 
কসর, যা আমার প্রসত ওহী 
করা হয়। আসম স্পষ্ট িতকণ  
কারী বব নই। 

9.     Say:  “I  am  not   

something new among 

the messengers, and  I  

do  not  know  what  

will  be  done  to  me,  

nor  to you.  I do not 

follow except what is 

revealed to me, and   I   

am   not   but   a clear 

warner.”  

ُسِل  ُ الر  م ِنَّ  بِۡدعًا  ُكنُۡت  مَّا  ُقۡل 
بُِكۡمؕ  وَّۡلَّ  ِِبۡ  يُۡفعَُّل  مَّا  اَّۡدِرۡى   ۤ وَّمَّا
 ِ اِۡل َّ َّا  اَّن  ۤ اِٰلَّ َّ وَّمَّا يُۡوٰٰح   مَّا  اِۡل َّ  اَّت َّبُِع  اِۡن 

َِّذيٌۡر م ُبِۡيٌِ  ِ ن

10.  বলুন, থতামরা থ মব 
থদমখি সক, যসদ এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেমক হয় এবং 
থতামরা এমক অমানয কর 
এবং বনী ইিরাঈমলর 
একজন িাক্ষী এর পমক্ষ 
িাক্ষয সদময় এমত সবশ্বাি 
িাপন কমর; আর থতামরা 
অহংকার কর, তমব 
থতামামদর থেময় অসবমবেক 
আর থক হমব? সনশ্চয় আল্লাহ 
অসবমবেকমদরমক পে 
থদখান না। 

10.    Say: “Have you 

considered  if  it  (the  

Quran)  is  from  Allah  

and  you  disbelieve   in  

it,  and a witness  of the 

Children of Israel has  

testified  to     the    like    

thereof,     and   has  

believed  while  you are  

arrogant.” Indeed, 

Allah does not guide 

wrongdoing people.  

 ِ ِمۡن ِعنِۡد اّٰلله ءَّيۡتُۡم اِۡن كَّانَّ  ُقۡل اَّرَّ
م ِۡنۢ  شَّاِهٌد  وَّشَِّهدَّ  بِٖه  وَّكَّفَّۡرُتۡم 
فَّاٰمَّنَّ  ِمثۡلِٖه  عَّٰٰل  اِۡسرٓاِءيۡلَّ   ۤ بَِِّنۡ

ُتۡمِ ۡ اِن َّ ِِوَّاۡستَّۡكَبَّ َّهِۡدى  ؕؕ  ي ۡلَّ   َّ اّٰلله
لِِمۡيَِّ الۡقَّۡومَّ   ِِِ الظه

11.  আর কামফররা 
মুসমনমদর বলমত লাগল থয, 
যসদ এ দ্বীন  াল হত তমব 
এরা আমামদরমক থপিমন 
থফমল এসগময় থযমত পারত 
না। তারা যখন এর 
মাধ্যমম িুপে পায়সন, 
তখন শীঘ্রই বলমব, এ থতা 

11.  And those who 
disbelieve say of those   
who believe: “If it had 
been any good, they 
would not have 
preceded us to it.” And 
when they are not   
guided by it, they will 
say: “This is an ancient 
lie.” 

اٰمَّنُۡوا  لِل َِّذيۡنَّ  ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا  وَّقَّالَّ 
َّيۡهِِ اِل  ۤ َّا َُّقۡون ب سَّ م َّا  ۡۡيًا  خَّ كَّانَّ  َّۡو  اِۡذ ِل وَّ  ؕؕ

 ِۤ ا هٰذَّ َُّقۡولُۡونَّ  ي فَّسَّ بِٖه  َّهۡتَُّدۡوا  ي َّۡم  ل
 ِ يٌۡمِاِفٌۡك قَّدِِ



এক পরুাতন সমেযা। 
12.  এর আমগ মূিার 
সকতাব সিল পেপ্রদশণক ও 
রহমতস্বরূপ। আর এই 
সকতাব তার িমেণক 
আরবী  াষায়, যামত 
যামলমমদরমক িতকণ  কমর 
এবং িৎকমণপরায়ণমদরমক 
িুিংবাদ থদয়। 

12. And before this was 

the book of Moses as a 

guide and a mercy. 

And this is a 

confirming Book in the 

Arabic tongue,  that  it  

may  warn those  who  

have wronged and as  

good tidings  for  the 

doers of good. 

اِمَّامًاِ  وَِّ ُمۡوٰٰس   ِكتُٰب  قَّبۡلِٖه  ِمۡن 
ۡۡحَّةًِ رَّ ٌق ِِو َّ د ِ م ُصَّ ِكتٌٰب  ا  وَّهٰذَّ  ؕؕ

ال َِّذيۡنَّ  ل ِيُنِۡذرَّ  بِي ًا  عَّرَّ انًا  ل ِسَّ
َُّمۡوا ل  لِلُۡمۡحِسِنۡيَِّ وَّبُۡشٰرى ِ ِِِۖظَّ

ِۚ ِِِ 
13.  সনশ্চয় যারা বমল, 
আমামদর পালনকতণ া 
আল্লাহ অতঃপর অসবেল 
োমক, তামদর থকান  য় 
থনই এবং তারা সেসন্তত হমব 
না। 

13.   Indeed, those who 

say: “Our Lord is 

Allah,” then remain 

steadfast, there shall be 

no fear upon them, nor 

shall they grieve.  

ُثم َّ   ُ اّٰلله َّا  ب ُن رَّ قَّالُۡوا  ال َِّذيۡنَّ  اِن َّ 
وَّۡلَّ  َّيِۡهۡم  عَّل ۡوٌف  خَّ فََّلَّ  اۡستَّقَّاُمۡوا 

نُۡونَِّ ۡزَّ  ِ ُِۚهۡم َيَّ
14.  তারাই জান্নামতর 
অসধ্কারী! তারা তোয় 
সেরকাল োকমব। তারা থয 
কমণ করত, এটা তারই 
প্রসতফল। 

14. Those are the 

companions of the 

Garden, abiding 

therein forever, as a 

reward for what they 

used to do. 

ٰخلِِديۡنَّ  َّن َِّة  اۡۡل اَّۡصٰحُب  ٰ ٮ ِكَّ  اُول
ِۢ ِِۚؕ فِيۡهَّا زَّٓاءً َّانُۡوا  ِِبَّا   ِجَّ لُۡونَِِّ   ك َّعۡمَّ  ي
  ِ 

15.  আসম মানষুমক তার 
সপতা-মাতার িামে 
িদ্বযবহামরর আমদশ 
সদময়সি। তার জননী তামক 
কষ্টিহকামর গম ণ  ধ্ারণ 
কমরমি এবং কষ্টিহকামর 
প্রিব কমরমি। তামক গম ণ  
ধ্ারণ করমত ও তার িনয 
িাডমত থলমগমি সিশ মাি। 
অবমশমষ থি যখন শসি-
িামমেণ?র বয়মি ও েসল্লশ 

15.  And We have 

enjoined upon man to 

be kind to his parents. 

His mother carried him 

with hardship and she 

gave him birth with 

hardship, and his 

bearing and his 

weaning is thirty 

months. Until when he 

reaches to his full 

strength, and  reaches 

بِوَّالِدَّيِۡه وَّوَِّ انَّ  اۡۡلِنۡسَّ َّا  يۡن ص َّ
ُكۡرًهاِ ِؕاِۡحٰسنًا اُم ُه   َّتُۡه  َّل ۡحَّ  

عَّتُۡه ُكۡرًها وَّضَّ ِ ِؕو َّ ۡلُه     فِٰصلُهِ   وَِّ  و َّۡحَّ
ِ  ِ  حَّّٰته  اِذَّاِؕشَّهًۡراِ   ثَّلٰثُۡونَِّ َّغَّ ِ  بَّل ه   اَُّشد َّ

َّغَّ ِ وَِّ نَّةًِ بَّل سَّ قَّالَّ ِِِاَّۡربَّعِۡيَّ   ۡۙؕ ِ ب ِ   رَّ
َِّ ا اَّۡن   ۤ ِۤ اَّۡوِزۡعِِنۡ ال َِّّٰتۡ تَّكَّ  نِعۡمَّ  ۡشُكرَّ 



বিমর থপৌমিমি, তখন 
বলমত লাগল, থহ আমার 
পালনকতণ া, আমামক এরূপ 
 াগয দান কর, যামত আসম 
থতামার থনয়ামমতর থশাকর 
কসর, যা তুসম দান কমরি 
আমামক ও আমার সপতা-
মাতামক এবং যামত আসম 
থতামার পিন্দনীয় িৎকাজ 
কসর। আমার িন্তানমদরমক 
িৎকমণপরায়ণ কর, আসম 
থতামার প্রসত তওবা 
করলাম এবং আসম 
আজ্ঞাবহমদর অনযতম। 

forty years, he says: 

“My Lord, enable me  

that  I may be grateful 

for  Your  favor which 

You have bestowed 

upon me and upon my 

parents, and that I may  

do  righteous   deeds as  

may  please  You,  and  

make righteous for me 

among my offspring. 

Indeed, I have repented 

to You, and indeed, I 

am of those who 

surrender.” 

ِ ِِ  عَّٰٰلِ وَِِّ  عَّٰلَّ َِِّ  اَّنۡعَّۡمتَّ  وَِِّ   وَّالِدَّى َّ
ِ اَّۡعمَّلَّ اِۡلًاِ  اَّۡن    وَِّ  تَّۡرٰضٮُهِ ِ  صَّ

ي َِّّٰتِۡ  ِِفِۡ ِ    ِٰلِِۡ   اَّۡصلِحِۡ ِۡ ِ ُِِِؕؕؕۚذر ِ  تُبُۡتِ   ِ اِن ِ
ِ َّيۡكَّ ِۡ  وَِّ ِ اِل ِ ِ   اِن ِ ِ اۡۡلُۡسلِِمۡيَِّ ِمنَّ

ِِِ 

16.  আসম এমন থলাকমদর 
িকুমণগুমলা কবুল কসর এবং 
মন্দকমণগুমলা মাজণ না কসর। 
তারা জান্নাতীমদর 
তাসলকা ুি থিই িতয 
ওয়াদার কারমণ যা 
তামদরমক থদওয়া হত। 

16. Those are the ones 

We will accept from 

whom the best of what 

they did, and overlook 

their misdeeds. (They 

are) among the 

companions of 

Paradise. A true 

promise which they 

were promised. 

عَّنُۡهۡمِ  َّتَّقَّب َُّل  ن ال َِّذيۡنَّ  ٰ ٮ ِكَّ  اُول
عَّۡنِ  اوَُّز  َّتَّجَّ ن وَّ عَِّملُۡوا  مَّا  نَّ  اَّۡحسَّ

َّن َّةِِ اۡۡل اَّۡصٰحِب   ۤ ِِفۡ ي ِاِِٰتِۡم  ِ ِؕسَّ وَّعۡدَّ  
َّانُۡوا  ك ال َِّذۡى  ۡدِق  ِ الص 

 ِِِ يُۡوعَُّدۡونَِّ
17.  আর থয বযসি তার 
সপতা-মাতামক বমল, সধ্ক 
থতামামদরমক, থতামরা সক 
আমামক খবর দাও থয, 
আসম পনুরুসিত হব, অেে 
আমার পমূবণ বহু থলাক গত 
হময় থগমি? আর সপতা-
মাতা আল্লাহর কামি 
ফসরযাদ কমর বমল, দমু ণ াগ 

17.    And the one who 

says to his parents:  

“Fie upon you both.  

Do you promise me that 

I shall be brought 

forth, and indeed have 

passed away 

generations before me.” 

And they both call to 

Allah for help (and 

say): “Woe unto you, 

 ِۤ ا ل َُّكمَّ اُف ٍ  لِـوَّالِدَّيِۡه  قَّالَّ  ال َِّذۡى  وَّ
َِّت  ل خَّ وَّقَّۡد  جَّ  اُۡخرَّ اَّۡن   ۤ اَّتَّعِدٰنِِِنۡ

َّۡستَّغِيۡثِٰنِ ِۚقَّبِٰۡلِۡ ِ ِمۡنِ الُۡقُرۡوُنِ   وَُُّهَّا ي
َِّ َّكَّ ِاّٰلله وَّيۡل ِ  ِِِِؕۖاِٰمۡنِ   اّٰلله وَّعۡدَّ  اِن َّ 
ٌِ ق  اِطۡۡيُ ِِِحَّ اَّسَّ  ۤ اِۡل َّ  ۤ ا هٰذَّ مَّا  َُّقۡوُل  فَّي  ۚؕۖؕ



থতামার তুসম সবশ্বাি িাপন 
কর। সনশ্চয় আল্লাহর 
ওয়াদা িতয। তখন থি 
বমল, এটা থতা পবূণবতীমদর 
উপকো বব নয়। 

believe. Indeed, the 

promise of Allah is 

true. ”So he says: “This 

is nothing but tales of 

the ancient.”  

لِۡيَِّ  ِ اۡۡلَّو َّ

18.  তামদর পমূবণ থয িব 
সিন ও মানুষ গত হময়মি, 
তামদর মমধ্য এ ধ্রমনর 
থলাকমদর প্রসতও শাসিবানী 
অবধ্াসরত হময় থগমি। 
সনশ্চয় তারা সিল 
ক্ষসতগ্রি। 

18.  They are those 

against whom the word 

(decree) is justified, 

among the nations that   

have   passed away 

before them of jinn 

and mankind.  Indeed, 

they were the losers.  

َّيِۡهُم الۡقَّۡوُلِ  ق َّ عَّل ال َِّذيۡنَّ حَّ ٰ ٮ ِكَّ  اُول
َّۡتِ ل خَّ قَّۡد  اُمٍَّم   ۤ م ِنَّ ِ ِِفۡ قَّبۡلِِهۡم  ِمۡن 
وَّاۡۡلِنِۡسِ َّانُۡوا ِؕاۡۡلِن ِ  ك ُۡم  اِّن َّ  

 ِِِ ٰخِسِريۡنَِّ
19.  প্রমতযমকর জমনয 
তামদর কৃতকমণ অনুযায়ী 
সবস ন্ন ির রময়মি, যামত 
আল্লাহ তামদর কমমণর পণূণ 
প্রসতফল থদন। বস্তুতঃ 
তামদর প্রসত যলুুম করা হমব 
না। 

19.   And for all there 

will be ranks for what 

they did. And that He 

may recompense them  

for  their  deeds,  and  

they  will  not  be  

wronged. 

ِ وَِّ  ٍ جٌٰتِ لُِكل  ِ دَّرَّ ِ َّا  ِ م   ِۚعَِّملُۡوا 
ۡلَّ  وَُّهۡم  ُۡم  اَلَّ اَّۡعمَّ َُّهۡم  ِي لِيُوَّف  وَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ يُۡظل

20.  থযসদন কামফরমদরমক 
জাহান্নামমর কামি উপসিত 
করা হমব থিসদন বলা হমব, 
থতামরা থতামামদর িখু 
পাসেণব জীবমনই সনঃমশষ 
কমরি এবং থিগুমলা থ াগ 
কমরি িুতরাং আজ 
থতামামদরমক অপমানকর 
আযামবর শাসি থদয়া হমব; 
কারণ, থতামরা পসৃেবীমত 
অনযায়  ামব অহংকার 
করমত এবং থতামরা 
পাপাোর করমত। 

20. And  the  day  those  
who  disbelieved  are  
exposed  to  the Fire. 
“You received your   
good things in the life 
of the world and 
sought comfort therein.  
So this day you will be 
recompensed with the 
punishment of 
humiliation because 
you   were arrogant in 
the land without a 
right, and because you 
used to transgress.” 

عَّٰلَّ  كَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَّ  ُض  يُعۡرَّ َّۡومَّ  وَّي
ِِفِۡ  ي ِبٰتُِكۡم  طَّ بۡتُۡم  اَّۡذهَّ الن َّاِرؕ 
بِهَّا وَّاۡستَّۡمتَّعۡتُۡم  َّا  نۡي ُ الد  َّاتُِكُم  ي  ِِۚحَّ
ِِبَّاِ  اَۡلُۡوِن  عَّذَّابَّ  ُُتۡزَّۡونَّ  َّۡومَّ  فَّالۡي

ُِكنۡتُۡمِ اۡۡلَّۡرِض   ِِف  تَّۡستَّۡكَِبُۡونَّ 
ُكنۡتُۡم  وَِِّبَّا   ِ َّق  اۡۡل َّۡۡيِ  بِغ

 ِِِ تَّۡفُسُقۡونَِّ



21.  আ’দ িম্প্রদাময়র 
 াইময়র কো স্মরণ করুন, 
তার পমূবণ ও পমর অমনক 
িতকণ কারী গত হময়সিল থি 
তার িম্প্রদায়মক বালুকাময় 
উচ্চ উপতযকায় এ মমমণ 
িতকণ  কমরসিল থয, থতামরা 
আল্লাহ বযতীত কারও 
এবাদত কমরা না। আসম 
থতামামদর জমনয এক 
মহাসদবমির শাসির 
আশংকা কসর। 

21.  And mention of the 

brother of Aad, when 

he warned his people 

among the wind-

curved sand hills, and 

indeed warners have 

passed away before him 

and after him, (saying): 

“Worship none except 

Allah.  Indeed, I fear 

for you punishment of 

a mighty day.” 

 ِ قَّۡومَّه  اَّنۡذَّرَّ  اِۡذ  عَّاٍدؕ  ا  اَّخَّ وَّاۡذُكۡر 
َِّت الن ُُذُر ِمۡنۢ  ِ بِاۡۡلَّۡحقَّاِفِ ل وَّقَّۡد خَّ

يِۡهِ  ِ  بَّۡيِِ لِۡفٖهِۤ ِ  ِمۡنِ  وَِّ يَّدَّ ِ ِ  خَّ   اَّۡل َّ
َِّ ِِۤتَّعۡبُُدۡوۤا اِۡل َّ اّٰلله ۡ َّيُۡكۡم ؕؕ اِن ِ اُف عَّل  اَّخَّ

َّۡوٍم عَِّظيٍۡمِ  ِِِ عَّذَّابَّ ي

22.  তারা বলল, তুসম সক 
আমামদরমক আমামদর 
উপািয থদব-থদবী থেমক 
সনবৃত্ত করমত আগমন 
কমরি? তুসম িতযবাদী হমল 
আমামদরমক থয সবষময়র 
ওয়াদা দাও, তা সনময় 
আি। 

22. They said: “Have 

you come to turn us 

away from our gods. 

Then bring us that 

with which you 

promise   us, if you are 

of the truthful.” 

َِّا َـّتِن اَِٰل عَّۡن  َّاۡفِكَّنَّا  لِت نَّا  َـّ اَِّجئۡت ُـۡوۤا  ؕۚ ِقَّال
ِمنَّ  ُكنۡتَّ  اِۡن   ۤ َّا تَّعُِدن ِِبَّا  َّا  فَّاۡتِن

ِدقِۡيَِّ  ِ الصه

23.  থি বলল, এ জ্ঞান থতা 
আল্লাহর কামিই রময়মি। 
আসম থয সবষয়িহ থপ্রসরত 
হময়সি, তা থতামামদর 
কামি থপৌৌঁিাই। সকন্তু আসম 
থদখসি থতামরা এক মুখণ 
িম্প্রদায়। 

23.   He said:  “The 

knowledge is with 

Allah only. And I 

convey to you that with 

which I have been sent.  

But I see you a people 

ignorant.”  

َّا اِّن َّ ِقَّالَّ   ِِ اّٰلله ِعنۡدَّ   ِِۖالۡعِلُۡم 
ِ  ۤ ا م َّ َّل ِغُُكۡم  اُب ِ  اُۡرِسلُۡتِ   وَّ بِٖه   

ِ  ۤ ۡ ِ ٰـِكِن  ل ِ    اَّٰرٮُكۡمِ   وَّ قَّۡومًاِ  
ۡهَّلُۡونَِّ  ِِِ ُتَّ

24.  (অতঃপর) তারা যখন 
শাসিমক থমঘরূমপ তামদর 
উপতযকা অস মুখী থদখল, 
তখন বলল, এ থতা থমঘ, 
আমামদরমক বৃসষ্ট থদমব। 
বরং এটা থিই বস্তু, যা 

24.   Then, when they 

saw it as a cloud coming 

towards their valleys. 

They said: “This is a 

cloud bringing us rain.” 

Nay, but this is that 

م ُۡستَّۡقبِلَّ  عَّاِرًضا  اَّۡوُه  رَّ ا  َّم َّ فَّل
عَّاِرٌض  ا  هٰذَّ قَّالُۡوا  َّتِِهۡمۙۡ  اَّۡوِدي

َّا ِۡطُرن ُ بِهِِٖؕم  لۡتُۡم  اۡستَّعۡجَّ مَّا  ُهوَّ  بَّۡل   ِۚ 



থতামরা তাডাতাসড 
থেময়সিমল। এটা বায়ু এমত 
রময়মি মমণন্তুদ শাসি। 

which you asked to be 

hastened. A wind 

wherein is a painful 

punishment.  

اٌب اَّلِيٌۡمِۙۡ  ِ ِريٌۡح فِيۡهَّا عَّذَّ

25.  তার পালনকতণ ার 
আমদমশ থি িব সকিুমক 
ধ্বংি কমর থদমব। অতঃপর 
তারা থ ার থবলায় এমন 
হময় থগল থয, তামদর 
বিসতগুমলা িাডা সকিুই 
দসৃষ্টমগাের হল না। আসম 
অপরাধ্ী িম্প্রদায়মক 
এমসন ামব শাসি সদময় 
োসক। 

25.    Destroying  every 

thing by the command 

of its Lord, so they 

became such that 

nothing could be seen 

except their dwellings. 

Thus do We 

recompense the 

criminal people.  

ب ِهَّاِ  رَّ َّۡمِر  بِا  ۢ ٍء  ۡ َشَّ كُل َّ  ُتدَّم ُِر 
مَّٰسِكنُُهۡمِ اِۡل َّ  يُٰر ى  ۡلَّ  َُّحۡوا  َّۡصب  ِؕفَّا
الۡقَّۡومَّ  ِۡزى  َنَّ كَّذٰلِكَّ 

 ِِِ اۡۡلُۡجِرِمۡيَِّ

26.  আসম তামদরমক এমন 
সবষময় ক্ষমতা সদময়সিলাম, 
থয সবষময় থতামামদরমক 
ক্ষমতা থদইসন। আসম 
তামদর সদময়সিলাম, কণণ, 
েকু্ষ ও হৃদয়, সকন্তু তামদর 
কণণ, েকু্ষ ও হৃদয় তামদর 
থকান কামজ আিল না, 
যখন তারা আল্লাহর 
আয়াতিমূহমক অস্বীকার 
করল এবং তামদরমক থিই 
শাসি গ্রাি কমর সনল, যা 
সনময় তারা ঠাট্টা সবদ্রুপ 
করত। 

26. And indeed, We had   

certainly established 

them with that 

wherewith We have not 

established you. And 

We made for them 

hearing and vision and   

hearts.   So  did  not   

avail  them   their  

hearing, nor their 

vision, nor their hearts 

from anything  when  

they  denied  the  signs   

of  Allah,  and  befell  

upon them  what  they  

used to ridicule at. 

م َّك َّنهُكۡم  اِۡن   ۤ ا فِيۡمَّ مَّك َّنهُهۡم  َّقَّۡد  ل وَّ
اًرا  اَّبۡصَّ و َّ ۡعًا  َسَّ ُۡم  َلَّ َّا  وَّجَّعَّلۡن فِيِۡه 

دَّةًِ اَّفۡـ ِ ِِِِؕۖو َّ عَّنُۡهۡم   اَّۡغِٰن   ۤ ا فَّمَّ
ِ اُرُهۡم  اَّبۡصَّ  ۤ وَّۡلَّ ُۡعُهۡم  ۤ َسَّ وَّۡلَّ

َّانُۡوا  ك اِۡذ  ءٍ  ۡ َشَّ م ِۡن  دَُِّتُۡم  اَّفۡـ ِ
بِِهۡم  اقَّ  وَّحَّ  ِ اّٰلله بِاٰيِٰت   ۡۙ ُدۡونَّ ۡحَّ َيَّ

َّۡستَّهِۡزُءۡونَِّ َّانُۡوا بِٖه ي  ِِِ م َّا ك

27.  আসম থতামামদর 
আশপামশর জনপদ িমূহ 
ধ্বংি কমর সদময়সি এবং 
বার বার আয়াতিমূহ 

27.  And indeed, We 

have destroyed what 

surrounds you of the 

habitations, and We 

have shown in various 

َّقَّدِۡ ل َّۡكنَّا ِ وَّ م ِنَّ  مَّا ِ ِ اَّۡهل َُّكۡم  ۡول حَّ
َّعَّل َُّهۡم  ل اۡۡلٰيِٰت  َّا  فۡن ر َّ وَّصَّ الُۡقٰرى 



শুসনময়সি, যামত তারা 
সফমর আমি। 

ways the signs that 

perhaps they might 

return.  

َّۡرِجُعۡونَِّ  ِِِ ي
28.  অতঃপর আল্লাহর 
পসরবমতণ  তারা যামদরমক 
িাসন্নধ্য লাম র জমনয 
উপািযরূমপ গ্রহণ কমরসিল, 
তারা তামদরমক িাহাযয 
করল না থকন? বরং তারা 
তামদর কাি থেমক উধ্াও 
হময় থগল। এটা সিল তামদর 
সমেযা ও মনগডা সবষয়। 

28.   Then why did not 

help them those whom 

they had taken for 

gods, besides Allah, as 

a means of nearness 

(unto Him), Nay. But 

they vanished 

completely from them. 

And this was their lies 

and what they used to 

invent. 

َُّذۡوا ِمۡن  ُهُم ال َِّذيۡنَّ اّت َّ رَّ َّصَّ َّۡوۡلَّ ن فَّل
َّةًِ اَِٰل ُقۡربَّانًا   ِ اّٰلله ُُِِِِدۡوِن  ل  ضَّ بَّۡل  ۡوا ؕؕ 

َّانُۡوا ِۚعَّنُۡهۡمِ ك وَّمَّا  اِفُۡكُهۡم  وَّذٰلِكَّ   
ُۡونَِّ َّۡفَتَّ  ِِِ ي

29.  যখন আসম একদল 
সজনমক আপনার প্রসত 
আকৃষ্ট কমরসিলাম, তারা 
থকারআন পাঠ শুনসিল,। 
তারা যখন থকারআন 
পামঠর জায়গায় উপসিত 
হল, তখন পরস্পর বলল, 
েুপ োক। অতঃপর যখন 
পাঠ িমাপ্ত হল, তখন 
তারা তামদর িম্প্রদাময়র 
কামি িতকণ কারীরূমপ সফমর 
থগল। 

29.  And when We 

brought to you a group 

of jinn listening to the 

Quran. Then when 

they attended it, they 

said: “Give ear.” Then 

when it was finished, 

they turned back to 

their people as  

warners. 

ِۤ َّا فۡن رَّ صَّ اۡۡلِن ِ وَّاِۡذ  م ِنَّ  َّفًَّرا  ن َّيۡكَّ  اِل  
الُۡقۡراٰنَِّ َّۡستَِّمُعۡونَّ  اِ ِۚي َّم َّ فَّل  
ُرۡوُه قَّالُۡوۤا اَّنِۡصتُۡوِا ِ ِۚحَّضَّ ا ُقِِضَّ َّم َّ  فَّل

ل َّۡوا اِٰٰل قَّۡوِمِهۡم م ُنِۡذِريۡنَِّ  ِِِ وَّ

30.  তারা বলল, থহ 
আমামদর িম্প্রদায়, আমরা 
এমন এক সকতাব শুমনসি, 
যা মূিার পর অবতীণ 
হময়মি। এ সকতাব পবূণবতী 
িব সকতামবর প্রতযায়ন 
কমর, িতযধ্মণ ও 
িরলপমের সদমক 

30. They said: “O our 

people, We have 

indeed   heard     to    a   

Book    that    has been 

sent down after Moses. 

Confirming that which 

was before it, guiding 

unto the truth and to a 

ِ قَّالُۡوا ِكتٰبًاِ   َّا  عۡن ِ َسَّ اِن َّا   ۤ يٰقَّۡومَّنَّا
قًا ِ ُمۡوٰٰسِ ِ بَّعۡدِِ ِ اُنِۡزلَّ ِمۡنِۢ د ِ َّا  ِ ُمصَّ ۡل ِ

وَِّ  ِ َّق  اۡۡل اِٰلَّ  َّهِۡدۡىۤ  ي يَّدَّيِۡه  اِٰٰل  بَّۡيَّ 
ِريٍۡق م ُۡستَّقِيٍۡمِ  ِ طَّ



পসরোসলত কমর। straight way.”  

31.  থহ আমামদর িম্প্রদায়, 
থতামরা আল্লাহর সদমক 
আহবানকারীর কো মানয 
কর এবং তাৌঁর প্রসত সবশ্বাি 
িাপন কর। সতসন 
থতামামদর থগানাহ মাজণ না 
করমবন। 

31.    “O  our  people,  

respond  to  Allah’s  

caller  and  believe  in    

him.  He   will    forgive 

you   of your sins and 

will protect you from a 

painful punishment.”   

ِ ۤ ِ ِ  دَّاِِعَّ ِ ِ اَِّجيۡبُۡوا يٰقَّۡومَّنَّا  وَِّ  اّٰلله
ِ اٰمِنُۡوا ِ بِهِٖ  َّغِۡفۡرِ  ِ ي م ِۡن   َُّكۡم  ل

وََُّيِۡرُكۡمِ  ِ عَّذَّاٍبِِ   م ِۡنِِ  ُذنُۡوبُِكۡم 
 ِِِ اَّلِيٍۡمِ

32.  আর থয বযসি আল্লাহর 
সদমক আহবানকারীর কো 
মানমব না, থি পসৃেবীমত 
আল্লাহমক অপারক করমত 
পারমব না এবং আল্লাহ 
বযতীত তার থকান 
িাহাযযকারী োকমব না। এ 
ধ্রমনর থলাকই প্রকাশয 
পেভ্রষ্টতায় সলপ্ত। 

32. And whoever does 

not respond to Allah’s 

caller, he cannot 

escape in the earth, 

and there will be no 

protecting friends for 

him besides Him. Such 

are in manifest error. 

ِ وَّمَّۡنِ َّيۡسَّ  ۡل َّ فَّل  ِ اّٰلله دَّاِِعَّ  َُيِۡب 
َّه  ِمۡن  ِ اۡۡلَّۡرِضِ ِِبُعِۡجٍز ِِفِ  َّيۡسَّ ل ل وَّ

َّٓاءُِ اَّۡولِي ِ ِ ُِؕدۡوِنٖهۤ  ٰ ٮ ِكَّ لٍٰلِ ِِفِۡ ِ  اُول  ِ ضَّ
 ِِ م ُبِۡيٍِ

33.  তারা সক জামন না থয, 
আল্লাহ সযসন নম ামন্ডল ও 
 ূমন্ডল িৃসষ্ট কমরমিন এবং 
এগুমলার িৃসষ্টমত থকান 
ক্লাসন্তমবাধ্ কমরনসন, সতসন 
মৃতমক জীসবত করমত 
িক্ষম? থকন নয়, সনশ্চয় 
সতসন িবণ সবষময় 
িবণশসিমান। 

33.   Do   they   not   see   

that Allah, who created 

the heavens  and  the  

earth, and was not 

wearied by their 

creation,  has  power  

upon  that  He  can  

bring to  life  the dead. 

Yes, indeed He has   

power over all   things.  

َّۡمِ  وَِّ اَِّ ۡواِ   ل َّرَّ ِِ   ي َِّ ِ   اَّنَّ  َّ ِذۡى   اّٰلله ال
َّقَِّ ل َّۡم  خَّ ل وَّ وَّاۡۡلَّۡرضَّ  مٰوِٰت  الس َّ

َۦّ  ِۡی َُي  اَّۡن  عَّٰٰلۤ  بِقِٰدٍر  ِِبَّلۡقِِهنَّ   َّۡۡعَّ  ي
َّۡوٰٰتِ  ِ ِؕاۡۡل بَّٰٰل     ِ َّ ِ  عَّٰٰلِ ِ   هِ اِن ءٍِ ِ  كُِل  ۡ  َشَّ
 ِِِ قَِّديٌۡرِ

34.  থযসদন কামফরমদরমক 
জাহান্নামমর িামমন থপশ 
করা হমব, থিসদন বলা হমব, 
এটা সক িতয নয়? তারা 
বলমব, হৌঁ  ্ যা আমামদর 
পালনকতণ ার শপে। আল্লাহ 
বলমবন, আযাব আস্বাদন 

34. And the Day those 

who disbelieved will be 

exposed to the Fire.  

“Is not this the truth.”  

They will say: “Yes, By   

our   Lord.”   He     will   

say:  “Then   taste the 

punishment because 

عَّٰلَّ  كَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَّ  ُض  يُعۡرَّ َّۡومَّ  وَّي
هٰذَِّ َّيۡسَّ  اَّل ِِالن َّاِرؕ  َّق  بِاۡۡل بَّٰٰل ِؕا  قَّالُۡوا   

َّا ب ِن ِِبَّا ِؕوَّرَّ الۡعَّذَّابَّ  فَُّذۡوُقوا  قَّالَّ   



কর। কারণ, থতামরা 
কুফরী করমত। 

you used to disbelieve.” َُِّكنۡتُۡم تَّۡكُفُرۡون ِ 
35.  অতএব, আপসন িবর 
করুন, থযমন উচ্চ িাহিী 
পয়গম্বরগণ িবর কমরমিন 
এবং ওমদর সবষময় 
তসডঘসড করমবন না। 
ওমদরমক থয সবষময় ওয়াদা 
থদয়া হত, তা থযসদন তারা 
প্রতযক্ষ করমব, থিসদন 
তামদর মমন হমব থযন তারা 
সদমনর এক মুহুমতণ র থবশী 
পসৃেবীমত অবিান কমরসন। 
এটা িুস্পষ্ট অবগসত। এখন 
তারাই ধ্বংিপ্রাপ্ত হমব, 
যারা পাপাোরী িম্প্রদায়। 

35.    So be patient, as 

were patient those of 

determination among 

the messengers. And 

do not be in haste for 

them. It will be, the 

day when they will see 

that which they are 

promised, as though 

they had not stayed but 

an hour of a day. A 

clear message.  So shall 

(any) be destroyed 

except the disobedient 

people. 

ُِ اُول   َّ َبَّ صَّ ا    كَّمَّ الۡعَّۡزِم  فَّاۡصَِبۡ   وا  
ُۡمِ ُسِل   وَّۡلَّ   تَّۡستَّعِۡجۡل  َل َّ ُ  ِِؕمنَّ   الر 

ۡونَِّ يَّرَّ َّۡومَّ    ي ُۡم   َّّن َّ َّا ِ ك   ِ ۡۙ يُۡوعَُّدۡونَّ مَّا  
َّاٍرِ  م ِۡن    ّن َّ اعَّةً     اِۡل َّ   سَّ َّثُۡوۤا    َّلۡب ي َّۡم    ِؕل

ِ بَّلٰغٌِۚ الۡقَّۡومُِ   اِۡل َّ     َُّك     يُهۡل  فَّهَّۡل    
 الۡفِٰسُقۡونَِّ

     
 


