
 

ইউনসু Younus    

পরম করুণাময় ও অসসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আসলফ-লাম-র, 
এগুমলা হহকমতপণূণ 
সকতামের আয়াত। 

1. Alif. Lam. Ra. These 

are verses of the wise 

Book.  

تِلۡكَّ اٰيُٰت الِۡكتِٰب  الٓر
َِّكيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

2.  মানমুের কামি সক 
আশ্চর্ণ লাগমি হর্, আসম 
ওহী পাঠিময়সি তামদরই 
মধ্য হেমক একজমনর কামি 
হর্ন সতসন মানেুমক সতকণ  
কমরন এেং সসুংোদ 
শুসনময় হদন 
ঈমনাদারগণমক হর্, তাাঁমদর 
জনয সতয মর্ণাদা রময়মি 
তাাঁমদর পালনকতণ ার কামি। 
কামফররা েলমত লাগল, 
সনিঃসমেমহ এ হলাক প্রকাশ্য 
র্াদকুর। 

2.     Is it astonishing 

for mankind that We 

have revealed to a man 

(Muhammad) from 

among them, (saying) 

that: “Warn mankind 

and give good tidings 

to   those  who  believe  

that  they shall have a 

firm footing with their 

Lord.” The disbelievers 

say:  “Indeed, this is an 

evident sorcerer.”  

ۤ اِٰٰل  َّا يۡن بًا اَّۡن اَّۡوحَّ َّانَّ لِلن َّاِس عَّجَّ اَّك
ُجٍل م ِنُۡهۡم اَّۡن اَّنِۡذِر الن َّاسَّ  رَّ
ُۡم قَّدَّمَّ  ِر ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوۤا اَّن َّ َلَّ وَّبَّش ِ

ب ِِهۡم ِصۡدٍق   قَّا ََّ ِعنۡدَّ رَّ
َّٰسِحٌر  ا ل الۡكِٰفُرۡونَّ اِن َّ هٰذَّ

 ِِِ م ُبِۡيٌِ

3.  সনশ্চয়ই হতামামদর 
পালনকতণ া আল্লাহ সর্সন 
ততরী কমরমিন আসমান ও 
র্মীনমক িয় সদমন, 
অতিঃপর সতসন আরমশ্র 
উপর অসধ্সিত হময়মিন। 
সতসন কার্ণ পসরচালনা 

3.     Indeed, your Lord 

is Allah, He who 

created the heavens 

and the earth in six 

days, then He 

established Himself 

upon the Throne, 

governing   all   affairs.  

َّقَّ  ل ُ ال َِّذۡى خَّ ب َُّكُم اّٰلله اِن َّ رَّ
مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ ِِفۡ ِست َِّة اَّي َِّ اٍم الس َّ

ب ُِر  ُثم َّ اۡستَّوٰى عََّلَّ الۡعَّۡرِشِ يُدَّ
ٍٍ اِۡل َّ ِمۡن  بَّعِۡد اۡۡلَّۡمرَِّ ۡ ََِّفي  مَّا ِمۡن 



কমরন। হকউ সপুাসরশ্ 
করমত পামে না তমে তাাঁর 
অনুমসত িাডা ইসনই 
আল্লাহ হতামামদর 
পালনকতণ া। অতএে, 
হতামরা তাাঁরই এোদত 
কর। হতামরা সক সকিুই 
সচন্তা কর না? 

There is not any 

intercessor   (who can 

plead with Him) except 

after His permission. 

That is Allah, your 

Lord, so worship Him. 

Will you then not 

receive admonition.  

ُُِاِۡذنِهِ  ب ُُكۡم ََّاۡعبُُدۡو ُ رَّ   ذٰلُِكُم اّٰلله
ََّلَّ تَّذَّك َُّرۡونَِّ  ِِِ اََّ

4.  তাাঁর কামিই সফমর হর্মত 
হমে হতামামদর সোইমক, 
আল্লাহর ওয়াদা সতয, 
সতসনই সসৃি কমরন 
প্রেমোর আোর পনুেণার 
ততরী করমেন তামদরমক 
েদলা হদয়ার জনয র্ারা 
ঈমান এমনমি এেং হনক 
কাজ কমরমি ইনসামফর 
সামে। আর র্ারা কামফর 
হময়মি, তামদর পান করমত 
হমে ফুটন্ত পাসন এেং হ াগ 
করমত হমে র্ন্ত্রনাদায়ক 
আর্াে এ জমনয হর্, তারা 
কুফরী করসিল। 

4.    To   Him   is   your 

return  all  together. 

The promise of Allah 

in   truth.  Indeed,  it  is 

He who  begins the 

creation, then He   

repeats  it, that He may  

reward  those who 

believed  and   did  

righteous  deeds in  

justice. And those who 

disbelieved, they will 

have a drink of scalding 

water and painful 

punishment for what 

they used to disbelieve. 

ِيۡعًا َّيِۡه مَّۡرِجُعُكۡم َجَّ ِ ِاِل  وَّعۡدَّ اّٰلله
ق ًا ُٗ ِحَّ َّـلۡقَّ ُثم َّ يُعِيُۡد بۡدَُّؤا اۡۡل َـّ ؕ  اِن َّٗه ي

َّۡجِزىَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا  لِي
لِٰحِت بِالۡقِۡسِطِ ال َِّذيۡنَّ الصه  وَّ

يٍۡم  ِ اٌب م ِۡن ۡحَّ ََّرَّ ُۡم  كَّفَُّرۡوا َلَّ
َّلِيٌۡم  ِِبَّا  عَّذَّاٌب ا َّانُۡوا و َّ ك

َّۡكُفُرۡونَِّ  ِِِ ي

5.  সতসনই হস মহান সত্তা, 
সর্সন োসনময়মিন সরু্ণমক 
উজ্জল আমলাকময়, আর 
চন্দ্রমক সিগ্ধ আমলা 
সেতরণকারীরূমপ এেং 
অতিঃপর সনধ্ণাসরত 
কমরমিন এর জনয মনসর্ল 
সমূহ, র্ামত কমর হতামরা 
সচনমত পার েিরগুমলার 
সংখ্যা ও সহসাে। আল্লাহ 

5.        It   is  He  who  

made the   sun   a  

radiance  and  the 

moon  a  light,  and 

measured  out  for it  

stages, that you may 

know the number     of     

the     years, and the 

reckoning (of time). 

Allah did not create 

َّٓاءً  ۡمسَّ ِضي ُهوَّ ال َِّذۡى جَّعَّلَّ الش َّ
ُٗ مَّنَّاِز ََّ  رَّ قَّد َّ رَّ نُۡوًرا و َّ الۡقَّمَّ و َّ

َّمُِ َّعۡل ِلِت ابَّ ِنۡيَّ وَّاۡۡلِسَّ ِ  ۡوا عَّدَّدَّ الس 
ِِ َّـق  ُ ذٰلِكَّ اِۡل َّ بِاۡۡل َّقَّ اّٰلله ل  مَّا خَّ

َُّمۡونَِّ ُل اۡۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم ي َّعۡل ِ  يُفَّص 



এই সমস্ত সকিু এমসনমতই 
সসৃি কমরনসন, সকন্তু 
র্োেণতার সামে। সতসন 
প্রকাশ্ কমরন লক্ষণসমূহ হস 
সমস্ত হলামকর জনয র্ামদর 
জ্ঞান আমি। 

this but in truth. He 

explains in detail the 

revelations for people 

who have knowledge.  

ِِِ 

6.  সনশ্চয়ই রাত-সদমনর 
পসরেতণ মনর মামে এেং র্া 
সকিু সতসন সসৃি কমরমিন 
আসমান ও র্মীমন, সেই 
হল সনদশ্ণন হসসে হলামকর 
জনয র্ারা  য় কমর। 

6.     Indeed,  in  the 

alternation of the night   

and the  day, and  what  

Allah has created in 

the heavens and the 

earth, are indeed signs 

for a people who fear  

(Allah). 

ِف ال َّيِۡل وَّالن َّهَّاِر وَّمَّا  اِن َّ ِِف اۡختَِلَّ
ُ ِِف الس َِّ َّقَّ اّٰلله ل مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض خَّ

َّيٍٰت ل ِـقَّۡوٍم ي َّت َُّقۡونَِّ  ِِِ ۡلَّ

7.  অেশ্যই হর্সে হলাক 
আমার সাক্ষাৎ লাম র 
আশ্া রামখ্ না এেং পাসেণে 
জীেন সনময়ই উৎফুল্ল 
রময়মি, তামতই প্রশ্াসন্ত 
অনু ে কমরমি এেং র্ারা 
আমার সনদণ শ্নসমূহ 
সম্পমকণ  হেখ্ের। 

7.  Indeed, those who 

do not expect the 

meeting with Us, and 

are content with the 

life of the world, and 

are satisfied with it. 

And those who are 

neglectful of Our 

revelations.  

َّا  َّۡرُجۡونَّ لِقَّٓاءَّن اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ ي
َّن ُۡوا  ا َّا وَّاۡطمَّ نۡي ُ َّيٰوِة الد  ُضۡوا بِاۡۡل وَّرَّ

ال َِّذيۡنَِّ َّا  بِهَّا وَّ ُهۡم عَّۡن اٰيٰتِن
َۙ  ِِِ غِٰفلُۡونَّ

8.  এমন হলাকমদর ঠিকানা 
হল আগুন হসসমের েদলা 
সহসামে র্া তারা অজণ ন 
করসিল। 

8.  Those, their abode 

will be the Fire because 

of what they used to 

earn.  

َّانُۡوا  ٓٮ ِكَّ مَّاۡوٰٮُهُم الن َّاُر ِِبَّا ك ٰ اُول
َّۡكِسبُۡونَِّ  ِِِ ي

9.  অেশ্য হর্সে হলাক 
ঈমান এমনমি এেং সৎকাজ 
কমরমি, তামদরমক হহদাময়ত 
দান করমেন তামদর 
পালনকতণ া, তামদর 
ঈমামনর মাধ্যমম। এমন 
সসুময় কানন-কুমের প্রসত 
র্ার তলমদমশ্ প্রোসহত হয় 

9.   Indeed, those who 

believe and do 

righteous deeds, their 

Lord will guide them 

because of their faith. 

Rivers will flow 

beneath them in the 

Gardens of Delight.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ عَِّملُوا 
ب ُُهۡم  َّهِۡديِۡهۡم رَّ لِٰحِت ي الصه

َِّۡنُٰر بِاِۡۡيَّاِِنِۡمِ ۡتِِهُم اۡۡل ََّ ِۡرۡى ِمۡن  ََّ  
 ِِِ ِِفۡ جَّنهِت الن َّعِيِۡمِ



প্রস্রেণসমূহ। 
10.  হসখ্ামন তামদর 
প্রােণনা হল ‘পসেত্র হতামার 
সত্তা হহ আল্লাহ’। আর 
শুম চ্ছা হল সালাম আর 
তামদর প্রােণনার সমাসি 
হয়, ‘সমস্ত প্রশ্ংসা 
সেশ্বপালক আল্লাহর জনয’ 
েমল। 

10.   Their call therein 

will be: “Glory be to 

You, O Allah.” And 

their greeting therein 

will be: “Peace.” And 

the conclusion of their 

call will be that: 

“Praise to Allah, Lord 

of the worlds.”  

هُهم َّ وَّ  دَّۡعوٰٮُهۡم َِيۡهَّا ُسبٰۡحنَّكَّ الل
لٌٰمِ تُُهۡم َِيۡهَّا سَّ ي َـّ ِ  وَّاِٰخُر ََّ

ب ِ  ِ رَّ َّۡمُد ّٰلِله دَّۡعوٰٮُهۡم اَِّن اۡۡل
َِّمۡيَِّ  ِِِ الۡعٰل

11.  আর র্সদ আল্লাহ 
তা’আলা মানেুমক র্োশ্ীঘ্র 
অকলযাণ হপ াঁমি হদন 
র্তশ্ীঘ্র তার কামনা কমর, 
তাহমল তামদর আশ্াই হশ্ে 
কমর সদমত হত। সতুরাং 
র্ামদর মমন আমার 
সাক্ষামতর আশ্া হনই, আসম 
তামদরমক তামদর দিুুসমমত 
েযসতেযস্ত হিমড সদময় 
রাসখ্। 

11.   And if Allah were 

to hasten evil for 

mankind, just as they 

seek to hasten good, 

their term would have 

been decreed for them. 

So We leave those who 

do not expect the 

meeting with Us, in 

their transgression   

wandering blindly.  

ر َّ  ُ لِلن َّاِس الش َّ ُل اّٰلله َّۡو يُعَّج ِ ل وَّ
َِّ ُۡم بِاۡۡل اَلَّ َّيِۡهۡم اۡستِعۡجَّ َّـُقِِضَّ اِل ۡۡيِ ل

لُُهۡمِ َّۡرُجۡونَّ اَّجَّ ُر ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ ي  ََّنَّذَّ
ُهۡونَِّ َّعۡمَّ َّاِِنِۡم ي َّا ِِفۡ ُطغۡي  ِِِ لِقَّٓاءَّن

12.  আর র্খ্ন মানুে 
কমির সম্মখু্ীন হয়, শুময় 
েমস, দাাঁসডময় আমামক 
ডাকমত োমক। তারপর 
আসম র্খ্ন তা হেমক মুক্ত 
কমর হদই, হস কি র্খ্ন চমল 
র্ায় তখ্ন মমন হয় কখ্মনা 
হকান কমিরই সম্মখু্ীন হময় 
হর্ন আমামক ডামকইসন। 
এমসন ামে মনিঃপতু হময়মি 
সন ণ য় হলাকমদর র্া তারা 
কমরমি। 

12. And when affliction 

touches man, he calls 

upon Us, reclining on 

his side, or sitting, or 

standing. Then when 

We have removed from 

him his affliction, he 

goes his way as though 

he had not called upon 

Us because of the 

affliction that touched 

him. Thus it seems fair   

to the transgressors that 

َّا  ُ دَّعَّان ر  انَّ الض ُ وَّاِذَّا مَّس َّ اۡۡلِنۡسَّ
ۤ اَّۡو قَّاعِِ َّنۡ بِه  ًماِِل ا ًِدا اَّۡو قَّٓاٮ ِ َّم َّ ؕ  ََّل

َّۡن ل َّۡم  َّا ُٗ مَّر َّ ك ۡفنَّا عَّنُۡه ُضر َّ كَّشَّ
هِٗ ٍ م َّس َّ ۤ اِٰٰل ُضر  َّۡدُعنَّا  كَّذٰلِكَّ ُزي ِنَّ ي

لُۡونَِّ َّعۡمَّ َّانُۡوا ي  لِلُۡمۡسِرَِۡيَّ مَّا ك

ِِِ 



which they used to do. 

13.  অেশ্য হতামামদর পমূেণ 
েহু দলমক ধ্বংস কমর 
সদময়সি, তখ্ন তারা 
জামলম হময় হগমি। অেচ 
রসলূ তামদর কামিও এসে 
সেেময়র প্রকৃি সনমদণ শ্ সনময় 
এমসসিমলন। সকন্তু সকিুমতই 
তারা ঈমান আনল না। 
এমসন ামে আসম শ্াসস্ত 
সদময় োসক পাসপ 
সম্প্রদায়মক। 

13.    And   indeed, We 

destroyed the 

generations before you, 

when they wronged, 

and their messengers 

came to them with   

clear proofs, and they 

would not believe. 

Thus do We 

recompense the people 

who are criminals.  

ۡـُقُرۡونَّ ِمۡن  ۡكنَّا ال َـّ َّقَّۡد اَّۡهل ل وَّ
َُّمۡوا ل ُۡم ِقَّبۡلُِكۡم لَّ َّا ظَّ ۡۡ ٓاءَّ  وَّجَّ

َّانُۡوا  َّي ِنِٰت وَّمَّا ك ُرُسلُُهۡم بِالۡب
ِۡزى الۡقَّۡومَّ ِلِيُـۡؤمِنُۡوا ََّ  كَّذٰلِكَّ 

 ِِِ اۡلُۡجِرِمۡيَِّ

14.  অতিঃপর আসম 
হতামামদরমক র্মীমন 
তামদর পর প্রসতসনসধ্ 
োসনময়সি র্ামত হদখ্মত 
পাসর হতামরা সক কর। 

14.    Then  We  

appointed you  as  

successors  in the land 

after them, that We 

might  see  how you 

would act.  

لٰٓٮ ِفَّ ِِف اۡۡلَّۡرِض  ُثم َّ جَّعَّلۡنُٰكۡم خَّ
نُۡظرَّ كَّيۡفَّ  َـّ ِمۡن  بَّعِۡدِهۡم لِن

لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ
15.  আর র্খ্ন তামদর 
কামি আমার প্রকৃি আয়াত 
সমূহ পাঠ করা হয়, তখ্ন 
হস সমস্ত হলাক েমল, র্ামদর 
আশ্া হনই আমার 
সাক্ষামতর, সনময় এমসা 
হকান হকারআন এটি িাডা, 
অেো এমক পসরেসতণ ত 
কমর দাও। তাহমল েমল 
দাও, এমক সনমজর পক্ষ 
হেমক পসরেসতণ ত করা 
আমার কাজ নয়। আসম হস 
সনমদণ মশ্রই আনুগতয কসর, 
র্া আমার কামি আমস। 
আসম র্সদ স্বীয় 

15.   And when Our 

revelations are recited 

to them as clear 

evidence, those who do 

not expect for their 

meeting with Us, say: 

“Bring  a  Quran other 

than this, or change 

it.” Say:  “It is not for 

me to change it on my 

own accord. I do not 

follow  but  that  which 

is revealed unto me.  

Indeed,  I  fear,  if  I  

were  to  disobey  my 

Lord, the punishment 

َّا بَّي ِنٍٰتِ َّاتُن َّيِۡهۡم اٰي اِذَّا ُتتَٰۡل عَّل  قَّا ََّ وَّ
َّا اۡئِت  َّۡرُجۡونَّ لِقَّٓاءَّن ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ ي

لۡهُِ ۤ اَّۡو بَّد ِ ا ؕ  ُقۡل مَّا ِبُِقۡراٍٰن غَّۡۡيِ هٰذَّ
َّٗه ِمۡن تِلۡقَّٓاِئ  ل ۤ اَّۡن اُبَّد ِ َُّكۡوُن ِٰلۡ ي

ۤ اِٰلَّ َِّ ٍُ اِۡل َّ مَّا يُۡوٰٰح َّت َّبِ َّۡفِسۡ  اِۡن ا ۤ ؕ  ِن ۡ اِن ِ
ۡ عَّذَّابَّ  ّب ِ يُۡت رَّ اُف اِۡن عَّصَّ اَّخَّ

َّۡوٍم عَِّظيٍۡمِ  ِِِ ي



পরওয়ারমদগামরর 
নাফরমানী কসর, তমে 
কঠিন সদেমসর আর্ামের 
 য় কসর। 

of  a  Great  Day.”  

16.  েমল দাও, র্সদ আল্লাহ 
চাইমতন, তমে আসম এটি 
হতামামদর সামমন পডতাম 
না, আর নাইো সতসন 
হতামামদমরমক অেসহত 
করমতন এ সম্পমকণ । কারণ 
আসম হতামামদর মামে 
ইসতপমূেণও একটা েয়স 
অসতোসহত কমরসি। 
তারপমরও সক হতামরা 
সচন্তা করমে না? 

16.  Say: “If Allah had 

so willed, I would not 

have recited it to you, 

nor He would have 

made it known to you.  

Surely, I have lived 

amongst you a life time 

before this. Have you 

then no sense.”  

َِّ ُ مَّا تَّل ََّٓاءَّ اّٰلله َّيُۡكۡم ُقل ل َّۡو  ۡوُتٗه عَّل
ۤ اَّۡدٰرٮُكۡم بِهِ  َِّبثُۡت  وَّۡلَّ ََّقَّۡد ل

ََّلَّ  َِيُۡكۡم ُعُمًرا م ِۡن قَّبۡلِه   اََّ
 ِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ

17.  অতিঃপর তার হচময় 
েড জামলম, হক হমে, হর্ 
আল্লাহর প্রসত অপোদ 
আমরাপ কমরমি সকংো তাাঁর 
আয়াতসমূহমক সমেযা েমল 
অস সহত করমি? 
কসিনকামলও পাপীমদর 
হকান কলযাণ হয় না। 

17.   So who does 

greater wrong   than   

he   who invents a lie 

against Allah,  or 

denies His revelations. 

Indeed,  the  criminals 

will not be successful.  

 ِ ٰى عََّلَّ اّٰلله َُّم ِم َِّن اََۡتَّ ۡن اَّۡظل ََّمَّ
اٰيٰتِه   اِن َّٗه ۡلَّ يُۡفلُِح كَِّذبًا اَّۡو كَّذ َّبَّ بِِ

 ِِِ اۡلُۡجِرُمۡونَِّ

18.  আর উপাসনা কমর 
আল্লাহমক োদ সদময় এমন 
েস্তুর, র্া না তামদর হকান 
ক্ষসতসাধ্ন করমত পামর, না 
লা  এেং েমল, এরা হতা 
আল্লাহর কামি আমামদর 
সপুাসরশ্কারী। তুসম েল, 
হতামরা সক আল্লাহমক এমন 
সেেময় অেসহত করি, হর্ 

18. And  they  worship 

other  than   Allah  that 

which neither hurts 

them nor benefits them,   

and  they say: “These  

are our intercessors 

with Allah.” Say: 

“Would  you  inform  

Allah of that which He    

does  not  know  in the  

ِ مَّا ۡلَّ  َّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله وَّي
َّقُِ َّنۡفَُّعُهۡم وَّي ُهۡم وَّۡلَّ ي ُ َُّضر  ۡولُۡونَّ ي
ِِ َّا ِعنۡدَّ اّٰلله فَّعَّٓاُؤن َُ ِء   ُقۡل هُٰٓؤاَلَّ

َُّم ِِف  َّعۡل َّ ِِبَّا ۡلَّ ي ۡونَّ اّٰلله ب ـِــ ُ َُّتـنَـّ ا
مٰوِٰت وَّۡلَّ ِِف اۡۡلَّۡرِضِ  ُسبٰۡحنَّٗه الس َّ



সম্পমকণ  সতসন অেসহত নন 
আসমান ও র্মীমনর 
মামে? সতসন পতুিঃপসেত্র ও 
মহান হস সমস্ত হেমক র্ামক 
হতামরা শ্রীক করি। 

heavens, nor in the  

earth.” Glory be to 

Him, and High Exalted 

above all that they 

associate (with Him).  

ا يُۡشِرُكۡونَِّ  ِِِ وَّتَّعَٰٰل عَّم َّ

19.  আর সমস্ত মানেু একই 
উম্মত ুক্ত সিল, পমর পেৃক 
হময় হগমি। আর একটি 
কো র্সদ হতামার 
পরওয়ারমদগামরর পক্ষ 
হেমক পেূণ সনধ্ণাসরত না হময় 
হর্ত; তমে তারা হর্ সেেময় 
সেমরাধ্ করমি তার 
মীমাংসা হময় হর্ত। 

19. And mankind were 

not but one community, 

then they disagreed. 

And if it had not been 

for a word that had 

already gone forth from 

your Lord, it would 

have been judged 

between them in that 

wherein they disagree.  

ةً  اِحدَّ ۤ اُم َّةً و َّ َّانَّ الن َّاُس اِۡل َّ وَّمَّا ك
َُّفۡوا َّقَّۡت ِمۡن ََّاۡختَّل ب ٌة سَّ َّلِمَّ َّۡوۡلَّ ك ل  وَّ

ا َِيِۡه  َُّهۡم َِيۡمَّ َّـُقِِضَّ بَّيۡن ب ِكَّ ل ر َّ
َّلُِفۡونَِّ ۡت   َيَّ

20.  েস্তুতিঃ তারা েমল, 
তাাঁর কামি তাাঁর 
পরওয়ারমদগামরর পক্ষ 
হেমক হকান সনমদণ শ্ এল না 
হকন? েমল দাও গাময়মের 
কো আল্লাহই জামনন। 
আসম ও হতামামদর সামে 
অমপক্ষায় রইলাম। 

20. And they say: “Why 

is   not  sent  down  to 

him a sign from his 

Lord.” Say, (O 

Muhammad): “The 

unseen is only for Allah, 

so wait you. Indeed, I 

am with you among 

those who wait.” 

ٌَّة م ِۡن  َّيِۡه اٰي ۤ اُنِۡز ََّ عَّل َّۡوۡلَّ َُّقۡولُۡونَّ ل ي وَّ
ب ِهِ  ِ ر َّ َّيُۡب ّٰلِله َّا الۡغ  ََُّقۡل اَِّ َّ

ۡ مَّعَُّكۡم م ِنَّ ََِّانتَِّظُرۡوا ؕ  اِن ِ
ِ َِّظِريۡنَّ  ِِِ اۡلُنۡت

21.  আর র্খ্ন আসম 
আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত 
হস কমির পর, র্া তামদর 
হ াগ করমত হময়সিল, 
তখ্নই তারা আমার 
শ্সক্তমত্তার মামে নানা 
রকম িলনা ততরী করমত 
আরম্ভ করমে। আপসন েমল 
সদন, আল্লাহ সেমচময় দ্রুত 
কলা-হক শ্ল ততরী করমত 

21. And when We 

cause mankind a taste 

of mercy after adversity 

had afflicted them, 

behold, they have some 

plotting against Our 

revelations. Say: “Allah 

is   more  swift  in 

plotting.” Surely, Our 

messengers write down 

that which you plot.  

ۤ اَّذَِّ اِذَّا ۡۡحَّةً م ِۡن  بَّعِۡد وَّ َّا الن َّاسَّ رَّ قۡن
 ۤ ُۡم م َّۡكٌر ِِفۡ تُۡهۡم اِذَّا َلَّ ٓاءَّ مَّس َّ ر َّ ضَّ

َّا َّاتِن ُع مَّۡكًراِاٰي ُ اَّۡسرَّ ؕ  اِن َّ ِؕ  ُقِل اّٰلله
ُۡكُرۡونَِّ َّۡكتُبُۡونَّ مَّا َتَّ َّنَّا ي  ِِِ ُرُسل



পামরন। সনশ্চয়ই আমামদর 
হফমরশ্তারা সলমখ্ রামখ্ 
হতামামদর িল-চাতুরী। 
22.  সতসনই হতামামদর 
ভ্রমন করান স্থমল ও 
সাগমর। এমনসক র্খ্ন 
হতামরা হন কাসমূমহ 
আমরাহণ করমল আর তা 
হলাকজনমক অনুকূল 
হাওয়ায় েময় সনময় চলল 
এেং তামত তারা আনসেত 
হল, হন কাগুমলার উপর 
এল তীব্র োতাস, আর 
সেণসদক হেমক হসগুমলার 
উপর হেউ আসমত লাগল 
এেং তারা জানমত পারল 
হর্, তারা অেরুদ্ধ হময় 
পমডমি, তখ্ন ডাকমত 
লাগল আল্লাহমক তাাঁর 
এোদমত সনিঃস্বােণ হময় র্সদ 
তুসম আমামদরমক এ সেপদ 
হেমক উদ্ধার কমর হতাল, 
তাহমল সনিঃসমেমহ আমরা 
কৃতজ্ঞ োকে। 

22.   He it is who  

makes you travel 

through  the  land and 

the sea, until  when  

you  are  in  the  ships,  

and   they  sail  with  

them with a fair 

breeze, and they rejoice  

therein,  there comes to 

them a  stormy  wind,   

and  the  waves come  

upon them from all  

sides, and  they  think   

that  they   are 

surrounded therein. 

(Then) they  call  upon  

Allah,   making  (their)  

faith  pure  for  Him 

(saying): “If You 

deliver us from this,  

we  shall surely  be  of   

the thankful.”  

ُُكۡم ِِف الۡبَّ ِ  ۡي ِ ُهوَّ ال َِّذۡى يُسَّ
َّۡحرِِ ۤ اِذَّا ُكنۡتُۡم ِِف الُۡفلِۡك وَّالۡب  حَّّٰۤه

ٍَّة  ي ِب يۡنَّ بِِهۡم بِِريٍۡح طَّ وَّ جَّرَّ
َّا ِريٌۡح عَّاِصٌف  ۡۡ ٓاءَّ ََِّرُحۡوا بِهَّا جَّ و َّ
كَّاٍن  ِ مَّ َّۡوُج ِمۡن كُل  ٓاءَُّهُم اۡل جَّ و َّ

ُۡم اُِحيۡطَّ بِِهۡمِ ن ُۡوۤا اَِّن َّ ظَّ َّ و َّ  دَّعَُّوا اّٰلله
يۡنَِّ َّـُه الد ِ نَّا  ُُمۡلِِصۡيَّ ل َـّ َّيۡت َۡ َّ َّٮ ِۡن ا ل

َّن َّ ِمنَّ  َّنَُّكۡون ُ  ل ِمۡن هِٰذ
ِكِريۡنَِّ  ِِِ الشه

23.  তারপর র্খ্ন 
তামদরমক আল্লাহ োাঁসচময় 
সদমলন, তখ্নই তারা 
পসৃেেীমত অনাচার করমত 
লাগল অনযায়  ামে। হহ 
মানেু! হশ্ান, হতামামদর 
অনাচার হতামামদরই উপর 
পডমে। পাসেণে জীেমনর 
সফুল হ াগ কমর নাও-

23.   Then  when   He 

has delivered them, 

behold, they rebel in 

the earth without right. 

O mankind, your 

rebellion is only 

against your own 

selves. An  enjoyment   

of   the  life  of the  

َّبۡغُۡونَّ ِِف  ٰٮُهۡم اِذَّا ُهۡم ي َۡ َّ ۤ ا ا َّم َّ ََّل
ِِ َّـق  َّۡۡيِ اۡۡل َِِّاۡۡلَّۡرِض بِغ ا الن َّاُس ي ُهَِِّؕ  يٰۤا

َّا بَّغۡيُُكۡم عََّٰلٓ اَّنُۡفِسُكۡمِ ٍَّ اَِّ َّ ٰ ت  م َّ
َّا نۡي ُ َّيٰوِة الد  َّا  اۡۡل َّـيۡن ُثم َّ اِل

ئُُكۡم ِِبَّا ُكنۡتُۡم  َّب ِ مَّۡرِجُعُكۡم ََّنُن



অতিঃপর আমার সনকট 
প্রতযােতণ ন করমত হমে। 
তখ্ন আসম োতমল হদে, 
র্া সকিু হতামরা করমত। 

world,  then  unto  Us 

is your  return, then 

We shall certainly 

inform  you  of what  

you  used to do.  

لُۡونَِّ   تَّعۡمَّ

24.  পাসেণে জীেমনর 
উদাহরণ হতমসন, হর্মসন 
আসম আসমান হেমক পাসন 
েেণন করলাম, পমর তা 
সমসলত সংসমসিত হময় তা 
হেমক র্মীমনর শ্যামল 
উসিদ হেসরময় এল র্া 
মানেু ও জীে-জন্তুরা হখ্ময় 
োমক। এমনসক র্মীন 
র্খ্ন হস ের্ণ সেুমায়  মর 
উঠমলা আর র্মীমনর 
অসধ্কতণ ারা  ােমত লাগল, 
এগুমলা আমামদর হামত 
আসমে, হঠাৎ কমর তার 
উপর আমার সনমদণ শ্ এল 
রামত্র সকংো সদমন, তখ্ন 
হসগুমলামক হকমট স্তুপাকার 
কমর সদল হর্ন কাল ও 
এখ্ামন হকান আোদ সিল 
না। এমসন ামে আসম 
হখ্ালাখ্ুসল েণণনা কমর 
োসক সনদশ্ণণসমূহ হস সমস্ত 
হলাকমদর জনয র্ারা লক্ষয 
কমর। 

24.    The  example  of  

the  life of   the   world   

is  only  as   water  that  

We  send  down from 

the sky, then   by   its   

mingling  arises the 

produce of the earth,   

which   men  and cattle  

eat.  Until  when  the  

earth  has   taken   on  

its   ornaments  and  is  

beautified, and  its 

people think  that  they 

have powers of disposal 

over it, there reaches to 

it Our command  by  

night or by day, so  We   

make it a harvest clean   

mown,  as  if  it  had  

not flourished  the day 

before. Thus do We 

explain the revelations 

for a people who give 

thought.  

ٓاٍء  َّا كَّمَّ نۡي ُ َّيٰوِة الد  َُّل اۡۡل َّا مَّث اَِّ َّ
َّطَّ بِه   ٓاِء ََّاۡختَّل مَّ لۡنُٰه ِمنَّ الس َّ اَّنۡزَّ
َّاۡكُُل الن َّاُس  َّاُت اۡۡلَّۡرِض ِم َّا ي َّب ن
ذَِّت  ۤ اَّخَّ ۤ اِذَّا َّنۡعُٰم  حَّّٰۤه وَّاۡۡل
ن َّ  اۡۡلَّۡرُض ُزۡخُرََّهَّا وَّاز َّي َّنَّۡت وَّظَّ

َِّ ُۡم قِٰدُرۡونَّ عَّل ۤ اَِّن َّ ۤ اَّۡهلُهَّا ۤ ِيۡهَّا َؕۙاَّتٰٮهَّا
عَّلۡنٰهَّا  َّاًرا ََّجَّ ً اَّۡو ِنَّ َّيَۡل َّا ل اَّۡمُرن
َّۡن ل َّۡم تَّغۡنَّ بِاۡۡلَّۡمِسِ َّا ِصيًۡدا ك  حَّ
ُل اۡۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم  ِ كَّذٰلِكَّ نُـفَّص 

ُرۡونَِّ  ِِِ ي َّتَّفَّك َّ

25.  আর আল্লাহ শ্াসন্ত-
সনরাপত্তার আলময়র প্রসত 
আহোন জানান এেং র্ামক 
ইচ্ছা সরলপে প্রদশ্ণন 

25.   And Allah calls to 

the  abode  of  peace, 

and He guides whom 

He wills to a straight 

لِٰمِ َّۡدُعۡوۤا اِٰٰل دَّاِر الس َّ ُ ي ؕ  وَّاّٰلله
اٍط  ٓاُء اِٰٰل ِصرَّ َّهِۡدۡى مَّۡن ي َّشَّ وَّي



কমরন। path.  ِم ُۡستَّقِيٍۡم ِِِ 
26.  র্ারা সৎকমণ কমরমি 
তামদর জনয রময়মি কলযাণ 
এেং তারও হচময় হেশ্ী। 
আর তামদর মুখ্মন্ডলমক 
আেৃত করমে না মসলনতা 
সকংো অপমান। তারাই হল 
জান্নাতোসী, এমতই তারা 
েসোস করমত োকমে 
অনন্তকাল। 

26.  For those who do 

good is the best 

(reward) and more. 

Neither darkness shall 

cover their faces, nor 

ignominy. Those are 

the companions of the 

Garden. They will 

abide therein forever.  

َّادَّةٌِ نُوا اۡۡلُۡسٰٰن وَِّزي ؕ  ِِل ِـل َِّذيۡنَّ اَّۡحسَّ
ۡلَّ ِذل َّـةٌِ ٌ و َّ ُهۡم قََّتَّ ُق ُوُجۡوهَّ َّۡرهَّ  ِوَّۡلَّ ي

َّـن َّةِِ ٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب اِۡل ٰ ؕ  ُهۡم َِيۡهَّا ِاُول
 ِِِ ٰخلُِدۡونَِّ

27.  আর র্ারা সঞ্চয় 
কমরমি অকলযাণ অসৎ 
কমমণর েদলায় হস পসরমাণ 
অপমান তামদর হচহারামক 
আেৃত কমর হফলমে। হকউ 
হনই তামদরমক োাঁচামত 
পামর আল্লাহর হাত হেমক। 
তামদর মুখ্মন্ডল হর্ন হেমক 
হদয়া হময়মি আধ্াাঁর রামতর 
টুকমরা সদময়। এরা হল 
হদার্খ্োসী। এরা এমতই 
োকমে অনন্তকাল। 

27. And those who 

have earned evil deeds, 

the recompense of an 

evil deed  is  the  like   

thereof,  and ignominy 

will cover them.   They 

will not have from 

Allah any defender. It 

will be as if their faces 

are covered with pieces 

from the night, so dark 

(they are). Those are 

the companions of the 

Fire. They will abide 

therein forever.  

ٓاُء  ي ِاِٰت جَّزَّ بُوا الس َّ ال َِّذيۡنَّ كَّسَّ وَّ
ئٍَّة  ِِبِثۡلِهَّا ي ِ ُقُهۡم ِذل َّـةٌِِسَّ ؕ  مَّا َِؕۙ وَّتَّۡرهَّ

ِ ِمۡن عَّاِصٍمِ ُۡم م ِنَّ اّٰلله ۤ َلَّ َّا َّ ََّّ َّا ك
عًا م ِنَّ  َّۡت ُوُجۡوُهُهۡم قِطَّ اُۡغِشي

ٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب ال َّيِۡل ُمۡظلًِما ٰ  اُول
  ُدۡونَِّ ُهۡم َِيۡهَّا ٰخلِِالن َّارِِ

28.  আর হর্সদন আসম 
তামদর সোইমক সমমেত 
করে; আর র্ারা হশ্রক 
করত তামদরমক েলেিঃ 
হতামরা এেং হতামামদর 
শ্রীকরা সনজ সনজ 
জায়গায় দাাঁসডময় র্াও-
অতিঃপর তামদরমক 

28.   And  the  day 

(when) We will gather 

them all together, then 

We will say to those 

who ascribed partners 

(unto Us): “(Remain 

in) your places, you 

and your (so called) 

partners (of Allah). 

َُّقۡو َُ  ِيۡعًا ُثم َّ ن ُۡشُرُهۡم َجَّ َّۡومَّ َنَّ وَّي
َُّكۡم اَّنۡتُۡم  كَّان ُكۡوا مَّ َۡرَّ لِل َِّذيۡنَّ اَّ

َّٓاُؤُكۡمِ ك رَّ َُ َُّهۡمِوَّ َّا بَّيۡن ي َّلۡن وَّقَّا ََّ   ََّزَّ
َّا  َّٓاُؤُهۡم م َّا ُكنۡتُۡم اِي َّان ك رَّ َُ



পারস্পসরক সেসচ্ছন্ন কমর 
হদে, তখ্ন তামদর শ্রীকরা 
েলমে, হতামরা হতা 
আমামদর উপাসনা-েমেগী 
করসন। 

Then We will separate, 

one from the other. 

And their partners will 

say: “It was not us that 

you used to worship.”  

 ِِِ تَّعۡبُُدۡونَِّ

29.  েস্তুতিঃ আল্লাহ 
আমামদর ও হতামামদর 
মামে সাক্ষী সহসামে র্মেি। 
আমরা হতামামদর েমেগী 
সম্পমকণ  জানতাম না। 

29.    “So   sufficient   is   

Allah for a witness 

between us   and   you,  

that  We   indeed  were  

unaware of your  

worship.”  

َُّكۡم  بَّيۡن نَّا وَّ َـّ ِهيًۡد ا بَّيۡن ََّ  ِ ٰٰف بِاّٰلله ََّكَّ
َّغِٰفلِۡيَِّاِۡن ُكن َّا عَّۡن عِِ َّادَّتُِكۡم ل  ب

ِِِ 
30.  হসখ্ামন প্রমতযমক 
র্াচাই কমর সনমত পারমে 
র্া সকিু হস ইসতপমূেণ 
কমরসিল এেং আল্লাহর 
প্রসত প্রতযােতণ ন করমে 
সর্সন তামদর প্রকৃত মাসলক, 
আর তামদর কাি হেমক 
দমূর হর্মত োকমে র্ারা 
সমেযা েলত। 

30. Thereupon, every 

soul shall experience 

(the recompense of) 

that which it did in the 

past, and they will be 

brought back to Allah, 

their rightful Lord, 

and lost from them is 

that which they used to 

invent.  

 ۤ ا َّۡفٍس م َّ ُ ن ُهنَّالِكَّ تَّبۡلُۡوا كُل 
َّفَّۡتِ ِ مَّۡولٰٮ اَّۡسل ُهُم وَُّرد ُۡوۤا اِٰلَّ اّٰلله
ِِ َّـق  َّانُۡوا  اۡۡل ل َّ عَّنُۡهۡم م َّا ك وَّضَّ

ُۡونَِّ َّۡفَتَّ  ِِِ ي

31.  তুসম সজমজ্ঞস কর, হক 
রুর্ী দান কমর 
হতামামদরমক আসমান 
হেমক ও র্মীন হেমক, 
সকংো হক হতামামদর কান 
ও হচামখ্র মাসলক? 
তািাডা হক জীসেতমক 
মৃমতর হ তর হেমক হের 
কমরন এেং হকইো মৃতমক 
জীসেমতর মধ্য হেমক হের 
কমরন? হক কমরন কমণ 
সম্পাদমনর েযেস্থাপনা? 
তখ্ন তারা েমল উঠমে, 

31.    Say (O 

Muhammad): “Who    

provides  for  you from 

the  sky  and   the  

earth,   or   who  owns 

hearing   and   sight,  

and  who   brings   

forth   the  living  from  

the  dead, and brings   

forth   the  dead  from  

the  living,  and  who 

disposes the affairs.” 

They will say: “Allah.” 

Then say: “Will you 

ٓاِء  مَّ ُقۡل مَّۡن ي َّۡرُزُقُكۡم م ِنَّ الس َّ
ۡلِِ ٍَّ وَّاۡۡلَّۡرِض اَّم َّۡن ۡي َّ ۡم ُك الس َّ

َّـى َّ ِمنَّ  ِۡرُج اۡۡل ُ ارَّ وَّ مَّۡن َي  وَّاۡۡلَّبۡصَّ
َّـى ِ  َّي ِتَّ ِمنَّ اۡۡل َّي ِِت وََُّيِۡرُج اۡل اۡل

ب ُِر اۡۡلَّۡمرَِّ ُقۡولُۡونَّ وَّمَّۡن ي ُدَّ َـّ ي  ََّسَّ
ُِ ََّلَّ تَّت َُّقۡونَِّاّٰلله  ِِِ  ََُّقۡل اََّ



আল্লাহ! তখ্ন তুসম েমলা 
তারপমরও  য় করি না? 

not then fear (Allah).”  

32.  অতএে, এ আল্লাহই 
হতামামদর প্রকৃত 
পালনকতণ া। আর সতয 
প্রকামশ্র পমর (উদভ্রান্ত 
ঘুরার মামে) সক রময়মি 
হগামরাহী িাডা? সতুরাং 
হকাোয় ঘুরি? 

32.    Such   then   is 

Allah,  your  Lord   in  

truth. So what   else   is 

there, after  the  truth,  

except  error.  How 

then  are  you  turned 

away.  

ُِ ِ ََّذٰلُِكُم اّٰلله ُ َّـق  ب ُُكُم اۡۡل اذَّا ِرَّ  ََّمَّ
لُٰلِ ِ اِۡل َّ الض َّ َّـق  َّنه ِبَّعۡدَّ اۡۡل ؕ ؕ  ََّا

َُۡونَِّ  ِِِ ُتۡصرَّ

33.  এমসন ামে সপ্রমাসণত 
হময় হগমি হতামার 
পরওয়ারমদগামরর োণী 
হসসে নাফরমামনর 
েযাপামর হর্, এরা ঈমান 
আনমে না। 

33.   Thus is the word 

of your Lord proved 

true against those who 

disobeyed, that they 

will not believe.  

ب ِكَّ عََّلَّ  ُت رَّ َّلِمَّ ق َّۡت ك كَّذٰلِكَّ حَّ
ُۡم ۡلَّ  ُقۡوۤا اَِّن َّ ال َِّذيۡنَّ ََّسَّ

 ِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ
34.  েল, আমি সক হকউ 
হতামামদর শ্রীকমদর মামে 
হর্ সসৃি হক পয়দা করমত 
পামর এেং আোর জীসেত 
করমত পামর? েল, আল্লাহই 
প্রেমোর সসৃি কমরন এেং 
অতিঃপর তার পনুরুিে 
করমেন। অতএে, হকাোয় 
ঘুরপাক খ্ামচ্ছ? 

34.    Say: “Is there of 

your (Allah's so called) 

partners, any who 

originates the creation, 

then repeats it.” Say: 

“Allah originates the 

creation, then He 

repeats it. How then, 

are you being turned 

away.” 

َّٓاٮ ُِكۡم م َّۡن  ك رَّ َُ ُقۡل هَّۡل ِمۡن 
ُِٗ َّـلۡقَّ ُثم َّ يُعِيُۡد ُ ِي َّبۡدَُّؤا اۡۡل ؕ  ُقِل اّٰلله

ُِٗ َّـلۡقَّ ُثم َّ يُعِيُۡد بۡدَُّؤا اۡۡل َـّ َّنه ي  ََّا
 ِِِ ُتۡؤََُّكۡونَِّ

35.  সজমজ্ঞস কর, আমি সক 
হকউ হতামামদর শ্রীকমদর 
মমধ্য হর্ সতয-সঠিক পে 
প্রদশ্ণন করমে? েল, 
আল্লাহই সতয-সঠিক পে 
প্রদশ্ণন কমরন, সতুরাং 
এমন হর্ হলাক সঠিক পে 
হদখ্ামে তার কো মানয 

35.   Say: “Is there of 

your  (Allah's  so  

called)   partners, any  

who guides to the 

truth.” Say:   “Allah   

guides  to  the  truth. Is 

then He, who guides to 

the truth, more worthy 

to be followed, or he 

َّٓاٮ ُِكۡم م َّۡن  ك رَّ َُ ُقۡل هَّۡل ِمۡن 
ِِ َّـق  َّهِۡدۡى ي َّهِۡدۡىۤ اِٰلَّ اۡۡل ُ ي  ُقِل اّٰلله

ِِ ق  ُ لِلۡحَّ ق  ِ اَّحَّ َّق  ۡن ي َّهِۡدۡىۤ اِٰلَّ اۡۡل َّمَّ  اََّ
ۤ اَّۡن  ۡىۤ اِۡل َّ َِّهد ِ ٍَّ اَّم َّۡن ۡل َّ ي َّ اَّۡن ي ُت َّب



করা সকংো হর্ হলাক সনমজ 
সনমজ পে খ্ুাঁমজ পায় না, 
তামক পে হদখ্ামনা কতণ েয। 
অতএে, হতামামদর সক হল, 
হকমন হতামামদর সেচার? 

who guides not unless 

that he is guided. Then, 

what is with you. How 

do you judge.”  

َُّكۡمِي ُهۡدٰى ا ل كَّيۡفَّ   ََّمَّ
ُۡكُمۡونَِّ ََّ ِِِ 

36.  েস্তুতিঃ তামদর 
অসধ্কাংশ্ই শুধ্ু আোজ-
অনুমামনর উপর চমল, 
অেচ আোজ-অনুমান 
সমতযর হেলায় হকান 
কামজই আমস না। আল্লাহ 
 াল কমরই জামনন, তারা 
র্া সকিু কমর। 

36.  And most  of  them  

follow not but 

conjecture. Indeed,  

conjecture  can  be  of  

no  avail  against  the  

truth,  at  all.  Indeed, 

Allah   is   All   Aware  

of  what  they  do.  

ن ًا َُّرُهۡم اِۡل َّ ظَّ ٍُ اَّۡكث َّت َّبِ ؕ اِن َّ ِوَّمَّا ي
يـۡـ ًا ََّ  ِ َّـق  ن َّ ۡلَّ يُغِٰۡنۡ ِمنَّ اۡۡل ؕ  اِن َّ ِالظ َّ

َّۡفعَّلُۡونَِّ َّ عَّلِيٌۡم  ِِبَّا ي  ِِِ اّٰلله

37.  আর হকারআন হস 
সজসনস নয় হর্, আল্লাহ 
েযতীত হকউ তা োসনময় 
হনমে। অেশ্য এটি পেূণেতী 
কালামমর সতযায়ন কমর 
এেং হস সমস্ত সেেময়র 
সেমেেণ দান কমর র্া 
হতামার প্রসত হদয়া হময়মি, 
র্ামত হকান সমেহ হনই-
হতামার সেশ্বপালনকতণ ার 
পক্ষ হেমক। 

37.   And   this   Quran 

is not such as could be 

produced (by anyone) 

other than Allah. But  

(it  is)  a  confirmation  

of that which was 

before it, and an 

explanation of the 

Book,   there  is  no 

doubt wherein, from  

the  Lord of the 

worlds.  

ٰى  ا الُۡقۡراُٰن اَّۡن ي ُۡفَتَّ َّانَّ هٰذَّ وَّمَّا ك
ٰـِ ل ِ وَّ ِكۡن تَّۡصِديۡقَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله

تَّۡفِصيۡلَّ  َّدَّيِۡه وَّ ال َِّذۡى بَّۡيَّ ي
ب ِ  يۡبَّ َِيِۡه ِمۡن ر َّ الِۡكتِٰب ۡلَّ رَّ

َِّمۡيَِّ  ِِِ الۡعٰل

38.  মানেু সক েমল হর্, 
এটি োসনময় এমনি? েমল 
দাও, হতামরা সনময় এমসা 
একটিই সরূা, আর হডমক 
নাও, র্ামদরমক সনমত সক্ষম 
হও আল্লাহ েযতীত, র্সদ 
হতামরা সতযোদী হময় 
োক। 

38.   Or do they say: 

“He (Muhammad) has 

invented it.” Say: 

“Then bring forth a 

surah   like   it,   and  

call upon (for help) 

whomsoever you can, 

other than Allah, if you 

are truthful.”  

ٰٮهُِ َُّقۡولُۡونَّ اََۡتَّ ؕ  ُقۡل ََّاُۡتۡوا ِاَّۡم ي
ٍة م ِثۡلِه  وَّاۡدُعۡوا مَِّن بِِ ُسۡورَّ

ِ اِۡن ُكنۡتُۡم  عۡتُۡم م ِۡن ُدۡوِن اّٰلله اۡستَّطَّ
 ِِِ ٰصِدقِۡيَِّ



39.  সকন্তু কো হল এই হর্, 
তারা সমেযা প্রসতপন্ন করমত 
আরম্ভ কমরমি র্ামক েুেমত, 
তারা অক্ষম। অেচ এখ্মনা 
এর সেমেেণ আমসসন। 
এমসন ামে সমেযা প্রসতপন্ন 
কমরমি তামদর পেূণেতীরা। 
অতএে, লক্ষয কমর হদখ্, 
হকমন হময়মি পসরণসত। 

39. Nay, but they have 

denied that which they 

could not comprehend 

in knowledge, and has 

not yet come to them 

its interpretation. Thus 

did deny those before 

them. Then see how 

was  the  end  of the 

wrong doers.  

َّۡم ُُيِيُۡطۡوا بِعِلِۡمه   بُۡوا ِِبَّا ل بَّۡل كَّذ َّ
ِۡم تَّاِۡويۡلُهِٗ ِۡ ۡ َّا بَّ ِوَّلَّ َّا ي  كَّذٰلِكَّ كَّذ َّ
ََّانُْظۡر كَّيۡفَّ  ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡمِ
لِِمۡيَِّ َُّة الظه  ِِِ كَّانَّ عَّاقِب

40.  আর তামদর মমধ্য 
হকউ হকউ হকারআনমক 
সেশ্বাস করমে এেং হকউ 
হকউ সেশ্বাস করমে না। 
েস্তুতিঃ হতামার 
পরওয়ারমদগার র্োেণই 
জামনন দরুাচারসদগমক। 

40. And among them 

are those who believes 

in it, and among them 

are those who do not 

believe in it. And your 

Lord is Best Aware of 

the corrupters.  

بِه  وَّمِنُۡهۡم م َّۡن  وَّ مِنُۡهۡم م َّۡن ي ُۡؤِمُنِ
َُّم ۡل َّ يُۡؤِمُن بِهِ  ب ُكَّ اَّعۡل  وَّرَّ
 ِِِ بِاۡلُۡفِسِديۡنَِّ

41.  আর র্সদ হতামামক 
সমেযা প্রসতপন্ন কমর, তমে 
েল, আমার জনয আমার 
কমণ, আর হতামামদর জনয 
হতামামদর কমণ। হতামামদর 
দায়-দাসয়ত্ব হনই আমার 
কমমণর উপর এেং আমারও 
দায়-দাসয়ত্ব হনই হতামরা 
র্া কর হসজনয। 

41.  And   if   they deny 

you, then say: “For me 

are my deeds, and for   

you are your deeds.  

You  are  disassociated  

of  what I  do,  and  I  

am  disassociated  of 

what you do.”  

َِلۡ  ۡ عَّمَّ بُۡوكَّ ََُّقل ٰل ِ وَّاِۡن كَّذ َّ
َّـُكۡمِ ل لُُكۡمِ وَّ  اَّنۡـتُۡم بَِّريـٓۡـ ُۡونَّ عَّمَّ

ِ َّا  ٌء م  َّا بَِّرۡىٓ اَّن ُل وَّ ۤ اَّۡعمَّ ِم َّا
لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

42.  তামদর হকউ হকউ 
কান রামখ্ হতামামদর প্রসত; 
তুসম েসধ্রমদরমক সক 
হশ্ানামে র্সদ তামদর 
সেমেক-েুসদ্ধ না োমক! 

42.  And among them 

are those who listen to 

you. So can you make  

the  deaf  to hear, even  

though  they do not 

apprehend.  

ِ َّيۡكَّ  وَّمِنُۡهۡم م َّۡن ي َّۡستَِّمُعۡونَّ اِل
َّانُۡوا ۡلَّ  َّۡو ك ل م َّ وَّ ٍُ الص ُ َّنۡتَّ ُتۡسِم َّا ََّ ا

َّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ي
43.  আোর তামদর মমধ্য 
হকউ হকউ হতামামদর প্রসত 

43.  And   among  them  

are  those  who  look  
ِ َّيۡكَّ َّنۡتَّ ِوَّمِنُۡهۡم م َّۡن ي َّنُۡظُر اِل َّا ََّ ؕ  ا



দসৃিসনেদ্ধ রামখ্; তুসম 
অন্ধমদরমক সক পে হদখ্ামে 
র্সদ তারা হমামটও হদখ্মত 
না পামর। 

towards you. So  can  

you  guide  the  blind, 

even  though  they  do 

not see.  

َّوِۡ ِۡدى الُۡعۡۡمَّ وَّ ل َّانُۡوا ۡلَّ  َّۡ ك
 ِِِ يُبِۡصُرۡونَِّ

44.  আল্লাহ জলুুম কমরন 
না মানমুের উপর, েরং 
মানেু সনমজই সনমজর উপর 
জলুুম কমর। 

44.      Indeed,   Allah  

does not  wrong   

mankind   at   all,   but  

mankind  wrong   

themselves.  

يـۡـ ًِ ََّ َّۡظلُِم الن َّاسَّ  َّ ۡلَّ ي ا اِن َّ اّٰلله
ُهۡم  ٰـِكن َّ الن َّاسَّ اَّنُۡفسَّ ل و َّ

َّۡظلُِمۡونَِّ  ِِِ ي
45.  আর হর্সদন তামদরমক 
সমমেত করা হমে, হর্ন 
তারা অেস্থান কমরসন, তমে 
সদমনর একদন্ড একজন 
অপরজনমক সচনমে। 
সনিঃসমেমহ ক্ষসতগ্রস্ত হময়মি 
র্ারা সমেযা প্রসতপন্ন 
কমরমি আল্লাহর সামে 
সাক্ষাতমক এেং সরলপমে 
আমসসন। 

45.   And  the  day  

(when) He will gather 

them,  (it will be)  as if  

they  had  not  stayed 

(in the world) but  an  

hour  of  the  day. They 

will recognize each 

other. Ruined indeed 

will be those who 

denied the meeting 

with Allah, and they 

were not guided.  

َّثُۡوۤا  َّلۡب َّۡن ل َّۡم ي َّا ُۡشُرُهۡم ك َّۡومَّ ُيَّ وَّي
َُۡونَّ  َّتَّعَّارَّ اعَّةً م ِنَّ الن َّهَّاِر ي اِۡل َّ سَّ

َُّهۡمِ بُۡوا بَّيۡن ِسرَّ ال َِّذيۡنَّ كَّذ َّ  قَّۡد خَّ
َّانُۡوا ُمهۡتَِّديۡنَِّ ِ وَّمَّا ك  بِلِقَّٓاِء اّٰلله

ِِِ 

46.  আর র্সদ আসম হদখ্াই 
হতামামক হস ওয়াদাসমূমহর 
মধ্য হেমক হকান সকিু র্া 
আসম তামদর সামে কমরসি, 
অেো হতামামক মৃতুযদান 
কসর, র্ামহাক, আমার 
কামিই তামদরমক 
প্রতযােতণ ন করমত হমে। 
েস্তুতিঃ আল্লাহ হস সমস্ত 
কমমণর সাক্ষী র্া তারা 
কমর। 

46.   And   whether  We  

show  you (O 

Muhammad) some  of  

that which We promise 

them,  or  We cause  

you to die, still unto Us 

is their return, then   

Allah  is a witness  over  

what they are doing.  

ن َّكَّ بَّعۡضَّ ال َِّذۡى  َـّ اِم َّا نُِري وَّ
َّا  َّيۡن َّتَّوََّ َّيَّن َّكَّ ََّاِل َّعُِدُهۡم اَّۡو ن ن
ِهيٌۡد عََّٰل مَّا  ََّ  ُ مَّۡرِجُعُهۡم ُثم َّ اّٰلله

َّۡفعَّلُۡونَِّ  ِِِ ي



47.  আর প্রমতযক 
সম্প্রদাময়র এমককজন রসলূ 
রময়মি। র্খ্ন তামদর কামি 
তামদর রসলূ নযায়দন্ডসহ 
উপসস্থত হল, তখ্ন আর 
তামদর উপর জলুুম হয় না। 

47. And for every 

nation is a messenger. 

Then when their 

messenger comes, it 

will be judged between 

them with justice, and 

they will not be 

wronged.  

ُسۡو ٌَِ ِ اُم ٍَّة ر َّ ٓاءَّ ِوَّلُِكل  ؕ  ََّاِذَّا جَّ
َُّهۡم بِالۡقِۡسِط  ُسۡوَُلُۡم ُقِِضَّ بَّيۡن رَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ وَُّهۡم ۡلَّ يُۡظل

48.  তারা আমরা েমল, এ 
ওয়াদা কমে আসমে, র্সদ 
হতামরা সতযোদী হময় 
োক? 

48.    And  they  say: 

“When will this  

promise be  (fulfilled), 

if you are truthful.”  

ا الۡوَّعُۡد اِۡن  َُّقۡولُۡونَّ مَّّٰٰۤ هٰذَّ ي وَّ
 ِِِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

49.  তুসম েল, আসম 
আমার সনমজর ক্ষসত সকংো 
লাম রও মাসলক নই, সকন্তু 
আল্লাহ র্া ইচ্ছা কমরন। 
প্রমতযক সম্প্রদাময়র জনযই 
এমককটি ওয়াদা রময়মি, 
র্খ্ন তামদর হস ওয়াদা 
এমস হপ াঁমি র্ামে, তখ্ন না 
একদন্ড হপিমন সরমত 
পারমে, না সামমন 
ফসকামত পারমে,। 

49.       Say:  (O 

Muhammad): “I have 

no power for myself to 

harm, nor to benefit, 

except that which Allah 

wills. For every nation 

there  is  a  term 

(appointed). When 

their term is reached, 

then neither can they 

delay (it) an hour, nor 

can they advance.”  

ۡلَّ  ا و َّ ر ً َّۡفِسۡ ضَّ ۤ اَّۡملُِك لِن ُقل ۡل َّ
ٌلِ ٍة اَّجَّ ِ اُم َّ ُ  لُِكل  ََّٓاءَّ اّٰلله َّۡفعًا اِۡل َّ مَّا   ن
اِخُرۡونَّ  َّۡستَـّ لُُهۡم َََّلَّ ي ٓاءَّ اَّجَّ اِذَّا جَّ

اعَِّ َّۡستَّۡقِدُمۡونَِّ ةًِسَّ ۡلَّ ي  ِِِ و َّ

50.  তুসম েল, আচ্ছা হদখ্ 
হতা হদসখ্, র্সদ হতামামদর 
উপর তার আর্াে 
রাতারাসত অেো সদমনর 
হেলায় এমস হপ াঁমি র্ায়, 
তমে এর আমগ পাপীরা সক 
করমে? 

50.      Say:   “Do   you  

see,  if  His punishment 

should come to you by 

night or by day,  what 

(part) of  it  would  the 

criminals seek to 

hasten.”     

ابُٗه  ءَّيۡتُۡم اِۡن اَّتٰٮُكۡم عَّذَّ ُقۡل اَّرَّ
َّۡستَّعِۡجُل مِنُۡه  َّاًرا م َّاذَّا ي َّاتًا اَّۡو ِنَّ بَّي

 ِِِ اۡلُۡجِرُمۡونَِّ

51.  তাহমল সক আর্াে 
সংঘটিত হময় র্াোর পর 
এর প্রসত সেশ্বাস করমে? 

51.  Is it then, when it 

has befallen, you will 

believe in it. What, 

نۡتُۡم بِه   اٰۤلـْـ ٰـنَّ  ٍَّ اٰمَّ قَّ اَُّثم َّ اِذَّا مَّا وَّ



এখ্ন স্বীকার করমল? অেচ 
হতামরা এরই তাকাদা 
করমত? 

now (you believe). And 

indeed, you have been 

hastening it on.  

ُِ  ِِِ ۡونَِّوَّقَّۡد ُكنۡتُۡم بِه  تَّۡستَّعِۡجل

52.  অতিঃপর েলা হমে, 
হগানাহগারসদগমক, হ াগ 
করমত োক অনন্ত আর্াে-
হতামরা র্া সকিু করমত 
তার তাই প্রসতফল। 

52.      Then  it  will  be  

said  to  those who  had  

wronged: “Taste the 

enduring punishment. 

Have  you   been  

recompensed except for  

what you used to earn.”  

َُّمۡوا ُذۡوُقۡوا  ل ُثم َّ قِيۡلَّ لِل َِّذيۡنَّ ظَّ
ُـلۡدِِ ۡونَّ اِۡل َّ ِِبَّا عَّذَّابَّ اۡۡل ۡزَّ َُ ۡل   هَّ

  ُكنۡتُۡم تَّۡكِسبُۡونَِّ
53.  আর হতামার কামি 
সংোদ সজমজ্ঞস কমর, এটা 
সক সতয? েমল দাও, 
অেশ্যই আমার 
পরওয়ারমদগামরর কসম 
এটা সতয। আর হতামরা 
পসরিান্ত কমর সদমত পারমে 
না। 

53.     And  they  ask  

information  of    you 

(O Muhammad),   

(saying): “Is it true.”  

Say: “Yes, by my Lord, 

indeed it is truth. And 

you can not escape.”  

ٌ ُهوَِّ ق  َّكَّ اَّحَّ ۡون ُ َّۡستَّنۡ بِـ  ؕ  ُقۡل اِۡى ِوَّي
ِ ٌ َّق  ۤ اِن َّٗه ۡلَّ ۡ ّب ِ ۤ اَّنۡتُۡم ِوَّرَّ مَّا ؕ  و َّ

ِ  ِِِ ِِبُعِۡجِزيۡنَّ

54.  েস্তুতিঃ র্সদ প্রমতযক 
হগানাহগামরর কামি এত 
পসরমাণ োমক র্া আমি 
সমগ্র র্মীমনর মামে, আর 
অেশ্যই র্সদ হসগুমলা 
সনমজর মুসক্তর সেসনমময় 
সদমত চাইমে আর হগাপমন 
হগাপমন অনতুাপ করমে, 
র্খ্ন আর্াে হদখ্মে। 
েস্তুতিঃ তামদর জনয সসদ্ধান্ত 
হমে নযায়সঙ্গত এেং তামদর 
উপর জলুম হমে না। 

54.     And  if  that each  

soul  who had wronged  

had all that  is  on the 

earth, it would offer it 

in ransom  (it will not 

be accepted). And they 

will feel remorse when 

they see the 

punishment. And the 

judgment between them 

will be with justice, 

and they will not be 

wronged.  

ۡت مَّا ِِف  َّمَّ ل َّۡفٍس ظَّ ِ ن َّۡو اَّن َّ لُِكل  ل وَّ
َۡتَّدَّۡت بِهِ  ۡوا اۡۡلَّۡرِض ۡلَّ ُ ر   وَّاَّسَّ

ِ اَُّوا الۡعَّذَّابَّ  وَُّقِِضَّ الن َّدَّامَّةَّ لَّ َّا رَّ
َُّهۡم بِالۡقِۡسِطِ وَُّهۡم ۡلَّ  بَّيۡن

َُّمۡونَِّ  ِِِ يُۡظل

55.  শুমন রাখ্, র্া সকিু 
রময়মি আসমানসমূমহ ও 
র্মীমন সেই আল্লাহর। শুমন 

55. No doubt, surely to 

Allah belongs whatever 

is in the heavens and 

مٰوِٰت  ِ مَّا ِِف الس َّ ۤ اِن َّ ّٰلِله اَّۡلَّ



রাখ্, আল্লাহর প্রসতশ্রুসত 
সতয। তমে অমনমকই জামন 
না। 

the earth. No doubt, 

surely the promise of 

Allah is true. But most 

of them do not know.  

 ٌ ق  ِ حَّ ۤ اِن َّ وَّعۡدَّ اّٰلله وَّاۡۡلَّۡرِض  اَّۡلَّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل ُهۡم ۡلَّ ي َّرَّ ٰـِكن َّ اَّۡكث ل  ِِ و َّ

56.  সতসনই জীেন ও মরণ 
দান কমরন এেং তাাঁরই 
কামি প্রতযােতণ ন করমত 
হমে। 

56.     It   is   He   who 

gives life  and   causes  

death,  and  to  Him  

you  will be returned.  

َّيِۡه  اِل يُۡت وَّ ُهوَّ ُُيۡى  وَُّۡيِ
ُعۡونَِّ  ِِِ ُتۡرجَّ

57.  হহ মানেকুল, 
হতামামদর কামি 
উপমদশ্োনী এমসমি 
হতামামদর 
পরওয়ারমদগামরর পক্ষ 
হেমক এেং অন্তমরর হরামগর 
সনরাময়, হহদাময়ত ও 
রহমত মুসলমানমদর জনয। 

57. O mankind,  there 

has indeed  come  to  

you  an  advice   from   

your  Lord,  and  a  

healing  for  what  

(disease) is in the  

breasts, and a guidance  

and  a  mercy  for  the  

believers.  

ٓاءَّتُۡكۡم  َّي ُهَّا الن َّاُس قَّۡد جَّ يٰۤا
َّا ِِف م َّوِۡ فَّٓاٌء ل ِ َِ ب ُِكۡم وَّ ٌة م ِۡن ر َّ ِعظَّ

ُدۡورِِ ۡۡحٌَّة ِِالص ُ رَّ َؕۙ وَُّهًدى و َّ
 ِِِ ل ِـلُۡمۡؤمِِنۡيَِّ

58.  েল, আল্লাহর দয়া ও 
হমমহরোণীমত। সতুরাং 
এরই প্রসত তামদর সন্তুি 
োকা উসচৎ। এটিই উত্তম 
হস সমুদয় হেমক র্া সঞ্চয় 
করি। 

58. Say: “In the bounty 

of Allah and in His 

mercy, so in that let 

them rejoice.”  It is 

better than what (the 

riches) they 

accumulate.  

ۡۡحَّتِه   ِ وَّبِرَّ ُقۡل بِفَّۡضِل اّٰلله
ِ َّا  ۡۡيٌ م  ُحۡوا  ُهوَّ خَّ ۡفرَّ َـّ ََّبِذٰلِكَّ ََّلۡي

ُعۡونَِّ ۡمَّ  ِِِ َيَّ
59.  েল, আচ্ছা সনমজই 
লক্ষয কমর হদখ্, র্া সকিু 
আল্লাহ হতামামদর জনয 
সরসর্ক সহসামে অেতীণণ 
কমরমিন, হতামরা 
হসগুমলার মধ্য হেমক 
হকানটামক হারাম আর 
হকানটামক হালাল সােযস্ত 
কমরি? েল, হতামামদর সক 
আল্লাহ সনমদণ শ্ সদময়মিন, 

59.    Say: (O 

Muhammad), “Have 

you seen what Allah 

has  sent  down  for 

you of  provision, then 

you have made of it 

unlawful and lawful.” 

Say: “Has Allah 

permitted you, or do 

you invent a lie against 

Allah.”  

َّـُكۡم  ُ ل ۤ اَّنۡزَّ ََّ اّٰلله ا ءَّيۡتُۡم م َّ ُقۡل اَّرَّ
امًا  رَّ عَّلۡتُۡم م ِنُۡه حَّ ۡزٍق ََّجَّ م ِۡن ر ِ

ِٰ ل حَّ َّـُكۡمَِِلًِو َّ ُ اَِّذنَّ ل  اَّۡم عََّلَّ ؕ  ُقۡل اّٰلٰٓله
ُۡونَِّ ِ تَّۡفَتَّ  ِِِ اّٰلله



নাসক আল্লাহর উপর 
অপোদ আমরাপ করি? 
60.  আর আল্লাহর প্রসত 
সমেযা অপোদ 
আমরাপকারীমদর সক ধ্ারণা 
হকয়ামত সম্পমকণ ? আল্লাহ 
হতা মানমুের প্রসত অনুগ্রহই 
কমরন, সকন্তু অমনমকই 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কমর না। 

60.    And what think 

those who invent lies 

against Allah    on   the 

Day of Resurrection. 

Indeed,  Allah  is  full  

of bounty  to  mankind, 

but most of them  are  

not  grateful.  

 ِ ُۡونَّ عََّلَّ اّٰلله َّۡفَتَّ ُ ال َِّذيۡنَّ ي ن  وَّمَّا ظَّ
َّۡومَّ الۡقِيٰمَّةِِ َّذُِالۡكَِّذبَّ ي َّ ل ۡو  اِن َّ اّٰلله

ٰـِكن َّ  ل ََّۡضٍل عََّلَّ الن َّاِس وَّ
َّۡشُكُرۡونَِّ ُهۡم ۡلَّ ي َّرَّ  ِِِ اَّۡكث

61.  েস্তুতিঃ হর্ হকান 
অেস্থামতই তুসম োক এেং 
হকারআমনর হর্ হকান অংশ্ 
হেমকই পাঠ করা সকংো হর্ 
হকান কাজই হতামরা কর 
অেচ আসম হতামামদর 
সনকমট উপসস্থত োসক র্খ্ন 
হতামরা তামত আত্নসনময়াগ 
কর। আর হতামার 
পরওয়ারমদগার হেমক 
হগাপন োমক না একটি 
কনাও, না র্মীমনর এেং না 
আসমামনর। না এর হচময় 
কু্ষদ্র হকান সকিু আমি, না 
েড র্া এই প্রকৃি সকতামে 
হনই। 

61.  And   (O 

Muhammad)   you are 

not (engaged) in any 

matter, and you do not 

recite any (portion) of 

the   Quran,  and   you 

(mankind) do not do 

any deed, except that 

We are witness over   

you   when  you   are 

engaged therein. And 

not absent from your 

Lord is (so much  as)  

of the weight of an 

atom on the earth,  nor  

in  the  heaven,  nor   

smaller  than  that, nor  

greater, except (it is  

written) in a clear Book.  

مَّا تَّتۡلُۡوا مِنُۡه  ََّاٍۡن و َّ وَّمَّا تَُّكۡوُن ِِفۡ 
ٍل  لُۡونَّ ِمۡن عَّمَّ ۡلَّ تَّعۡمَّ ِمۡن ُقۡراٍٰن و َّ
ُهۡودًا اِۡذ  َُ َّيُۡكۡم  اِۡل َّ ُكن َّا عَّل

َّعُۡزُب عَّۡن تُِفيُۡضۡونَّ َِيۡهِِ  وَّمَّا ي
ةٍِ ب ِكَّ ِمۡن م ِثۡقَّا َِ ذَّر َّ ِِف اۡۡلَّۡرِض  ر َّ

ۤ اَّۡصغَّرَّ ِمۡن  ٓاِء وَّۡلَّ مَّ وَّۡلَّ ِِف الس َّ
َّ اِۡل َّ ِِفۡ ِكتٍٰب  ۤ اَّۡكبَّ ذٰلِكَّ وَّۡلَّ

 ِِِ م ُبِۡيٍِ

62.  মমন হরমখ্া র্ারা 
আল্লাহর েনু্ধ, তামদর না 
হকান  য়  ীসত আমি, না 
তারা সচন্তাসিত হমে। 

62.  No doubt, indeed 

the friends of Allah 

(are those), no fear 

(shall come) upon them 

nor shall they grieve. 

َّيِۡهۡم  ۡوٌف عَّل ِ ۡلَّ خَّ َّٓاءَّ اّٰلله ۤ اِن َّ اَّۡولِي اَّۡلَّ
نُۡونَّ  ۡزَّ  ِِِ ِؕ وَّۡلَّ ُهۡم ُيَّ



63.  র্ারা ঈমান এমনমি 
এেং  য় করমত রময়মি। 

63. Those who believed 

and used to fear 

(Allah).  

َّت َُّقۡونَّ ال َِّذيۡنَّ  َّانُۡوا ي  ِِِ اٰمَّنُۡوا وَّك
64.  তামদর জনয সসুংোদ 
পাসেণে জীেমন ও 
পরকালীন জীেমন। 
আল্লাহর কোর কখ্মনা 
হহর-হফর হয় না। এটাই 
হল মহা সফলতা। 

64.   For them are good 

tidings in the life of the 

world and in the 

Hereafter. The words 

of Allah shall not 

change.  That   is   the 

supreme success.  

َّا  نۡي ُ َّيٰوِة الد  ُُم الۡبُۡشٰرى ِِف اۡۡل َلَّ
ةِِ  ۡلَّ تَّبِۡديۡلَّ لِـكَّلِٰمِت وَِِّف اۡۡلِٰخرَّ

ِِ  ِِِ  ذٰلِكَّ ُهوَّ الۡفَّۡوُز الۡعَِّظيُۡم اّٰلله
65.  আর তামদর কোয় 
দিুঃখ্ সনময়া না। আসমল 
সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। 
সতসনই িেণকারী, সেণজ্ঞ। 

65.     And let not their 

talk grieve you (O 

Muhammad). Indeed, 

honor (due to power) 

belongs to Allah 

entirely. He is the All 

Hearer, the All Knower.  

ُۡزنۡكَّ قَّۡوَُلُۡمِ ِ وَّۡلَّ ُيَّ ةَّ ّٰلِله  اِن َّ الۡعِز َّ
ِيۡعًا ِميَِۡجَّ  ِِِ ٍُ الۡعَّلِيُۡمِ ُهوَّ الس َّ

66.  শুনি, আসমানসমূমহ 
ও র্মীমন র্া সকিু রময়মি 
সেই আল্লাহর। আর এরা 
র্ারা আল্লাহমক োদ সদময় 
শ্রীকমদর উপাসনার 
হপিমন পমড আমি-তা 
আসমল সকিুই নয়। এরা 
সনমজরই কল্পনার হপিমন 
পমড রময়মি এেং এিাডা 
আর সকিু নয় হর্, এরা েুসদ্ধ 
খ্াটামচ্ছ। 

66.    No  doubt,  surely  

to   Allah   belongs   

whoever  is  in  the  

heavens  and  whoever  

is  on the earth. And 

those who call upon     

other   than   Allah   do 

not (actually) follow 

(His so called) partners.  

They do not follow but 

a conjecture, and they 

do not but falsify.  

مٰوِٰت وَّمَّۡن  ِ مَّۡن ِِف الس َّ ۤ اِن َّ ّٰلِله اَّۡلَّ
ٍُ ال َِّذيۡنَّ ِِف اۡۡلَّۡرِضِ َّت َّبِ  وَّمَّا ي

َّٓاءَِّ ك رَّ َُ  ِ َّۡدُعۡونَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله ؕ  اِۡن ِي
ن َّ وَّاِۡن ُهۡم اِۡل َّ  ي َّت َّبُِعۡونَّ اِۡل َّ الظ َّ

ُۡرُصۡونَِّ  ِِِ َيَّ

67.  সতসন হতামামদর জনয 
ততরী কমরমিন রাত, র্ামত 
কমর হতামরা তামত প্রশ্াসন্ত 
লা  করমত পার, আর সদন 
সদময়মিন দশ্ণন করার 
জনয। সনিঃসমেমহ এমত 

67.    He   it  is   who  

made  for   you   the    

night  that  you   may  

rest   therein,    and  

the day giving sight. 

Indeed, in that are sure 

َّـُكُم ال َّيۡلَّ  ُهوَّ ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ل
َّۡسُكنُۡوا َِيِۡه وَّالن َّهَّارَّ ُمبِۡصًرا  اِن َّ لِت

َّيٍٰت ل ِـقَّۡوٍم  ِِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ



সনদশ্ণন রময়মি হস সে 
হলামকর জনয র্ারা িেণ 
কমর। 

signs for a people who 

listen. َُِّعۡون  ِِِ ي َّۡسمَّ

68.  তারা েমল, আল্লাহ 
পতু্র সােযস্ত কমর সনময়মিন-
সতসন পসেত্র, সতসন 
অমুখ্ামপক্ষী। র্াসকিু 
রময়মি আসমান সমূমহ ও 
র্মীমন সেই তাাঁর। 
হতামামদর কামি তার 
হকান সনদ হনই। হকন 
হতামরা আল্লাহর প্রসত 
সমেযামরাপ কর-র্ার হকান 
সনদই হতামামদর কামি 
হনই? 

68.  They say:  “Allah 

has taken (unto Him) a 

son. Glory be to Him. 

He is self sufficient. To 

Him belongs whatever    

is in the heavens and 

whatever is on the 

earth. You do not have 

any authority for this 

(claim of son). Do you 

say about Allah that   

which you do not 

know.” 

ًَّدا ل ُ وَّ َّذَّ اّٰلله  ُهوَّ ُسبٰۡحنَّهِٗ قَّالُوا اّت َّ
ۡـغَِّٰن ُِ مٰوِٰت وَّمَّا ِِف ال َّٗه مَّا ِِف الس َّ  ل

 اِۡن ِعنۡدَُّكۡم م ِۡن ُسلٰۡطٍن  اۡۡلَّۡرِضِ
ِ مَّا ۡلَّ  ا  اَّتَُّقۡولُۡونَّ عََّلَّ اّٰلله بِهٰذَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل

69.  েমল দাও, র্ারা এরূপ 
কমর তারা অেযাহসত পায় 
না। 

69. Say: “Indeed, those 

who invent lie against 

Allah will not be 

successful.”  

 ِ ُۡونَّ عََّلَّ اّٰلله َّۡفَتَّ ُقۡل اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي
ۡـكَِّذبَّ ۡلَّ يُۡفلُِحۡونَّ   ِِِ ال

70. পাসেণেজীেমন সামানযই 
লা , অতিঃপর আমার 
সনকট প্রতযােতণ ন করমত 
হমে। তখ্ন আসম তামদরমক 
আস্বাদন করাে কঠিন 
আর্াে-তামদরই কৃত 
কুফরীর েদলামত। 

70.  An enjoyment in 

this world, then to Us 

will be their return, 

then We shall make 

them taste the severe 

punishment because 

they used to disbelieve.  

َّا  َّيۡن َّا ُثم َّ اِل نۡي ُ مَّتَّاٌع ِِف الد 
مَّۡرِجُعُهۡم ُثم َّ نُِذيُۡقُهُم الۡعَّذَّابَّ 

ِديۡدَِّ َّۡكُفُرۡونَِّ الش َّ َّانُۡوا ي   ِِبَّا ك

71.  আর তামদরমক শুসনময় 
দাও নমূহর অেস্থা র্খ্ন হস 
স্বীয় সম্প্রদায়মক েলল, হহ 
আমার সম্প্রদায়, র্সদ 
হতামামদর মামে আমার 
অেসস্থসত এেং আল্লাহর 
আয়াতসমূমহর মাধ্যমম 

71.   And  recite to 

them the news of Noah, 

when he said to his 

people: “O my people, 

if it is hard on you, my 

staying (here) and my 

reminding (you) of the 

َّ نُۡوحٍِ َّا َّب َّيِۡهۡم ن  اِۡذ قَّا ََّ وَّاتُۡل عَّل
َّيُۡكۡم  لِقَّۡوِمه  يٰقَّۡوِم اِۡن كَّانَّ كَُّبَّ عَّل
ِ ََّعََّلَّ  ۡى بِاٰيِٰت اّٰلله م َّقَّاِِمۡ وَّتَّۡذِكۡۡيِ



নসীহত করা  ারী েমল 
মমন হময় োমক, তমে আসম 
আল্লাহর উপর  রসা 
করসি। এখ্ন হতামরা 
সোই সমমল সনমজরমদর কমণ 
সােযস্ত কর এেং এমত 
হতামামদর শ্রীকমদরমক 
সমমেত কমর নাও, র্ামত 
হতামামদর মামে সনমজমদর 
কামজর েযাপামর হকান 
সমেহ-সংশ্য় না োমক। 
অতিঃপর আমার সম্পমকণ  র্া 
সকিু করার কমর হফল এেং 
আমামক অেযাহসত সদও না। 

signs of Allah, then I 

have  put my trust in 

Allah. So resolve upon 

your course of action 

and (call upon) your 

partners. Then, let not 

your course of action 

be obscure to you. 

Then carry it out   

against me, and do not 

give me respite.”  

ِِ ُكۡم اّٰلله ََّۡجُِعۡوۤا اَّۡمرَّ  تَّوَّك َّلُۡت ََّا
َُّكۡن اَّۡمُرُكۡم  َّٓاءَُّكۡم ُثم َّ ۡلَّ ي ك رَّ َُ وَّ
ةً ُثم َّ اقُۡضۡوۤا اِٰلَّ َّ وَّ ۡلَّ  َّيُۡكۡم ُغم َّ عَّل

 ِِِ تُنِۡظُرۡوِنِ

72.  তারপরও র্সদ 
সেমুখ্তা অেলম্বন কর, 
তমে আসম হতামামদর কামি 
হকান রকম সেসনময় 
কামনা কসর না। আমার 
সেসনময় হল আল্লাহর 
দাসয়মত্ব। আর আমার প্রসত 
সনমদণ শ্ রময়মি হর্ন আসম 
আনুগতয অেলম্বন কসর। 

72.        So  if  you  turn  

away,  then  I  have  

not asked  you  for any 

payment. My payment 

is not but   upon Allah. 

And I have been 

commanded that I 

become among those 

who surrender (unto 

Him).  

ۡـتُُكۡم م ِۡن  َّل ا ا سَّ ََّاِۡن تَّوَّل َّـيۡتُۡم ََّمَّ
ِِاَّۡجرٍِ  اِۡن اَّۡجِرىَّ اِۡل َّ عََّلَّ اّٰلله

وَّاُِمۡرُت اَّۡن اَُّكۡونَّ ِمنَّ 
 ِِِ اۡلُۡسلِِمۡيَِّ

73.  তারপরও এরা সমেযা 
প্রসতপন্ন করল। সতুরাং 
তামক এেং তার সামে 
হন কায় র্ারা সিল তামদর 
হক োাঁসচময় সনময়সি এেং 
র্োস্থামন আোদ কমরসি। 
আর তামদরমক ডুসেময় 
সদময়সি র্ারা আমার 
কোমক সমেযা প্রসতপন্ন 

73.    Then  they  

denied  him,  so  We  

saved  him  and  those 

with   him  in  the  Ark. 

And We made them 

inherit (the earth), and 

We drowned those who 

denied Our signs. See 

then  how  was  the end 

of  those  who  were  

يۡنُٰه وَّمَّۡن م َّعَّٗه ِِف  ُُ ََّنَّج َّ بُۡو ََّكَّذ َّ
لٰٓٮ ِفَّ  ۡـُفلِۡك وَّجَّعَّلۡنُٰهۡم خَّ ال

َّاوَِّ بُۡوا بِاٰيٰتِن َّا ال َِّذيۡنَّ كَّذ َّ قۡن  اَّۡغرَّ
َُّة  ََّانُْظۡر كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب

ِريۡنَِّ  ِِِ اۡلُنۡذَّ



কমরমি। সতুরাং লক্ষয কর, 
হকমন পসরণসত ঘমটমি 
তামদর র্ামদরমক  ীসত 
প্রদশ্ণন করা হময়সিল। 

warned.  

74.  অনন্তর আসম নমূহর 
পমর েহু নেী-রসলূ 
পাঠিময়সি তামদর 
সম্প্রদাময়র প্রসত। তারপর 
তামদর কামি তারা প্রকাশ্য 
দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন 
কমরমি, সকন্তু তামদর দ্বারা 
এমনটি হয়সন হর্, ঈমান 
আনমে হস েযাপামর, র্ামক 
তারা ইসতপমূেণ সমেযা 
প্রসতপন্ন কমরসিল। এ ামেই 
আসম হমাহর এাঁমট হদই 
সীমালংঘনকারীমদর 
অন্তরসমূমহর উপর। 

74.       Then  We  sent  

after  him messengers  

to  their  people,  so  

they  came  to  them 

with  clear   proofs.   

But   they   would   not  

believe in that which 

they denied before.  

Thus  do  We  seal  

over  the  hearts  of  

those who transgress.  

ُ  ُرُسَلً اِٰٰل  َّا ِمۡن  بَّعِۡد ُثم َّ بَّعَّثۡن
ا  َّي ِنِٰت ََّمَّ ٓاُءۡوُهۡم بِالۡب قَّۡوِمِهۡم ََّجَّ

َّانُۡوا لِيُۡؤمِنُِ بُۡوا بِه  ِمۡن ك ۡوا ِِبَّا كَّذ َّ
ٍُ عََّٰل ُقلُۡوِب قَّبُۡلِ َّ َّۡطب  كَّذٰلِكَّ ن

 ِِِ اۡلُعۡتَِّديۡنَِّ

75.  অতিঃপর তামদর 
হপিমন পাঠিময়সি আসম 
মূসা ও হারুনমক, হফরাউন 
ও তার সদণ ামরর প্রসত স্বীয় 
সনমদণ শ্ােলী সহকামর। 
অেচ তারা অহংকার 
করমত আরম্ভ কমরমি। 

75.     Then  We  sent  

after  them Moses and 

Aaron  to Pharaoh  

and  his  chiefs  with  

Our   signs,  but  they 

behaved  arrogantly  

and  were  a  criminal   

people.  

 ٰ َّا ِمۡن  بَّعِۡدِهۡم م ُۡوَسَّ ُثم َّ بَّعَّثۡن
ِ۫ ٮ ِه   ِ وَّهُٰرۡونَّ اِٰٰل َِۡرعَّۡونَّ وَّمََّلَّ

َّا ََّاسِۡ َّانُۡوا قَّۡومًا بِاٰيٰتِن ۡوا وَّك ُ تَّۡكبَّ
ِۡرِمۡيَِّ ُ  ِِِ ّم 

76.  েস্তুতিঃ তারা সিল 
হগানাহগার। তারপর 

আমার পক্ষ হেমক র্খ্ন 
তামদর কামি সতয সেেয় 
উপসস্থত হল, তখ্ন েলমত 
লাগমলা, এগুমলা হতা 
প্রকাশ্য র্াদ।ু 

76.  So when there 

came to them the truth 

from Us, they said: 

“Indeed, this is clear 

sorcery.” 

َّا  ُ ِمۡن ِعنِۡدن َّـق  ٓاءَُّهُم اۡۡل ا جَّ َّم َّ ََّل
َِّسۡحٌر م ُبِۡيٌِ ا ل  ِِِ قَّالُۡوۤا اِن َّ هٰذَّ



77.  মূসা েলল, সমতযর 
েযাপামর একো েলি, তা 
হতামামদর কামি হপ াঁিার 
পর? এসক র্াদ?ু অেচ র্ারা 
র্াদকুর, তারা সফল হমত 
পামর না। 

77.  Moses said: “Do 

you    say     about    the 

truth when it has come 

to you. Is this sorcery. 

And the sorcerers will 

not succeed.” 

ِ لَّ َّا  ق  قَّا ََّ ُمۡوَٰسٓ اَّتَُّقۡولُۡونَّ لِلۡحَّ
ٓاءَُّكۡمِ ا  وَّۡلَّ يُۡفلُِح جَّ  اَِّسۡحٌر هٰذَّ

ِحُرۡونَِّ  ِِِ السه
78.  তারা েলল, তুসম সক 
আমামদরমক হস পে হেমক 
সফসরময় সদমত এমসি র্ামত 
আমরা হপময়সি আমামদর 
োপ-দাদামদরমক? আর 
র্ামত হতামরা দইুজন 
এমদমশ্র সদণ ারী হপময় হর্মত 
পার? আমরা হতামামদরমক 
সকিুমতই মানে না। 

78.   They said:  “Have 

you come   to   us   to  

turn  us away from 

that (faith) upon which 

we found our fathers, 

and  you  two  may  

have  greatness  in  the 

land. And we shall not   

believe in you two.” 

َّا  ۡدن ا وَّجَّ َّلِۡفتَّنَّا عَّم َّ ُـۡوۤا اَِّجئۡتَّنَّا لِت قَّال
ا  َُّكمَّ َّا وَّتَُّكۡونَّ ل َّيِۡه اٰبَّٓاءَّن عَّل
ُۡن  َّٓاُء ِِف اۡۡلَّۡرِض  وَّمَّا َنَّ الِۡكۡبِي

ا  َّـُكمَّ   ِِبُۡؤمِِنۡيَِّل

79.  আর হফরাউন েলল, 
আমার কামি সনময় এস 
সদুক্ষ র্াদকুরসদগমক। 

79. And Pharaoh said: 

“Bring to me every 

learned sorcerer.” 

ِ ٰسِحٍر  ۡ بُِكل  وَّقَّا ََّ َِۡرعَّۡوُن اۡئتُۡوِن
 ِِِ عَّلِيٍۡمِ

80.  তারপর র্খ্ন 
র্াদকুররা এল, মূসা 
তামদরমক েলল, সনমক্ষপ 
কর, হতামরা র্া সকিু 
সনমক্ষপ কমর োক। 

80.    So when the 

sorcerers came, Moses 

said to them: “Throw 

down whatever you 

will throw.” 

ُۡم  ُة قَّا ََّ َلَّ رَّ حَّ ٓاءَّ الس َّ ا جَّ َّم َّ ََّل
ُلُۡقۡونَِّ ۤ اَّنۡتُۡم م  ُۡوَٰسۤ اَّلُۡقۡوا مَّا  ِِِ م 

81.  অতিঃপর র্খ্ন তারা 
সনমক্ষপ করল, মূসা েলল, 
র্া সকিু হতামরা এমনি তা 
সেই র্াদ-ুএোর আল্লাহ 
এসে  নু্ডল কমর সদমচ্ছন। 
সনিঃসমেমহ আল্লাহ দসু্কমীমদর 
কমণমক সিুুতা দান কমরন 
না। 

81. Then when they had 

thrown down, Moses 

said: “That which you 

have brought is sorcery. 

Certainly, Allah will 

make it vain. Certainly, 

Allah  does  not  set 

right the work of 

corrupters.”  

ۤ اَّلۡقَّۡوا قَّا ََّ ُمۡوَٰس مَّا ِجئۡتُۡم  ا َّم َّ ََّل
ۡحُرِ ِ يُبِۡطلُهِٗبِِهَۙ الس  َّ سَّ ؕ  اِن َّ ِ اِن َّ اّٰلله

َّ ۡلَّ يُۡصلُِح عَّمَّلَّ  اّٰلله
 ِِِ اۡلُۡفِسِديۡنَِّ



82.  আল্লাহ সতযমক সমতয 
পসরণত কমরন স্বীয় সনমদণ মশ্ 
র্সদও পাপীমদর তা 
মনিঃপতু নয়। 

82.     And Allah will 

establish the truth by 

His words, even if the 

criminals dislike it.  

 َُّ َّۡو كَِّر ل َّـق َّ بِكَّلِٰمتِه  وَّ ُ اۡۡل ُ اّٰلله وَُُّيِق 
  اۡلُۡجِرُمۡونَِّ

83.  আর হকউ ঈমান 
আনল না মসূার প্রসত তাাঁর 
কওমমর কসতপয় োলক 
িাডা-হফরাউন ও তার 
সদণ ারমদর  ময় হর্, এরা না 
আোর হকান সেপমদ হফমল 
হদয়। হফরাউন হদশ্ময় 
কতণ êৃৃমত্বর সশ্খ্মর 
আমরাহণ কমরসিল। আর 
হস তার হাত হিমড 
হরমখ্সিল। 

83. So no one believed 

in Moses, except (some) 

offspring among his 

people, because of the 

fear of Pharaoh and 

their chiefs, lest they 

should persecute them. 

And indeed Pharaoh 

was a tyrant in the 

land. And indeed, He 

was of those who 

transgressed (all 

bounds).  

ي ٌَّة م ِۡن  ۤ اٰمَّنَّ ِلُۡوَٰسٓ اِۡل َّ ُذر ِ ا ََّمَّ
ۡوٍف م ِۡنِ َِۡرعَّۡونَّ  قَّۡوِمه  عََّٰل خَّ

اِ ِ َُّهۡمِِوَّمََّلَّ ِهۡم اَّۡن ي َّۡفتِن  وَّاِن َّ ٮ ِ
َّعَّا ٍَ ِِف اۡۡلَّۡرِضِ اِن َّٗه َِۡرعَّۡونَّ ل  وَّ

ِنَّ اۡلُۡسِرَِۡيَِّ   لَّ

84.  আর মূসা েলল, হহ 
আমার সম্প্রদায়, হতামরা 
র্সদ আল্লাহর উপর ঈমান 
এমন োক, তমে তারই 
উপর  রসা কর র্সদ 
হতামরা ফরমােরদার হময় 
োক। 

84. And Moses said: 

“O my people, if you 

have believed in Allah, 

then put your trust in 

Him, if you have   

surrendered (unto 

Him).”  

وَّقَّا ََّ ُمۡوَٰس يٰقَّۡوِم اِۡن ُكنۡتُۡم 
ۤ اِۡن  َّيِۡه تَّوَّك َّلُۡوا ِ ََّعَّل نۡتُۡم بِاّٰلله اٰمَّ

 ِِِ ُكنۡتُۡم م ُۡسلِِمۡيَِّ

85.  তখ্ন তারা েলল, 
আমরা আল্লাহর উপর 
 রসা কমরসি। হহ 
আমামদর পালনকতণ া, 
আমামদর উপর এ জামলম 
কওমমর শ্সক্ত পরীক্ষা 
কসরও না। 

85.       So they said:  

“In Allah we put our 

trust. Our Lord, do not 

make us a trial for 

wrongdoing people.”  

ِِ َّا ََّقَّالُۡوا عََّلَّ اّٰلله ب َّنَّا ۡلَّ تَّوَّك َّلۡن  رَّ
َۙ لِِمۡيَّ َّةً ل ِـلۡقَّۡوِم الظه َّا َِتۡن ۡعَّلۡن ََِّ 

ِِِ 

86.  আর আমামদরমক 
অনুগ্রহ কমর িাসডময় দাও 

86.     And save us by 

Your mercy from the 

disbelieving people.  

ۡۡحَّتِكَّ ِمنَّ الۡقَّۡومِِ ََّ ِنَّا بِرَّ  وَّ



এই কামফরমদর কেল 
হেমক। َِّالۡكِٰفِريۡن  
87.  আর আসম সনমদণ শ্ 
পাঠালাম মূসা এেং তার 
 াইময়র প্রসত হর্, হতামরা 
হতামামদর জাসতর জনয 
সমসমরর মাটিমত োস স্থান 
সনধ্ণারণ কর। আর 
হতামামদর ঘরগুমলা োনামে 
হকেলামুখ্ী কমর এেং 
নামার্ কাময়ম কর আর 
র্ারা ঈমানদার তামদরমক 
সসুংোদ দান কর। 

87.    And We inspired 

to Moses and his 

brother, (saying) that: 

“Appoint houses for 

your people in Egypt, 

and make your houses 

as places for worship, 

and establish prayer. 

And give glad tidings 

to the believers.”  

 ٰ ا َّو َّ اَِّخيِۡه اَّۡن تَّب ٰ ُمۡوَٰس وَّ ۤ اِٰلَّ َّا يۡن وَّاَّۡوحَّ
اۡجعَّلُۡوا  ا ِِبِۡصرَّ بُيُۡوتًا و َّ لِقَّۡوِمُكمَّ
لٰوةَِّ اَّقِيُۡموا الص َّ َّةً و َّ ؕ  ِبُيُۡوتَُّكۡم قِبۡل

ِر اۡلُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ وَّبَّش ِ

88.  মূসা েলল, হহ আমার 
পরওয়ারমদগার, তুসম 
হফরাউনমক এেং তার 
সদণ ারমদরমক পােণে 
জীেমনর আডম্বর দান 
কমরি, এেং সম্পদ দান 
কমরি-হহ আমার 
পরওয়ারমদগার, এ জনযই 
হর্ তারা হতামার পে হেমক 
সেপেগামী করে! হহ 
আমার পরওয়ারমদগার, 
তামদর ধ্ন-সম্পদ ধ্বংস 
কমর দাও এেং তামদর 
অন্তরগুমলামক কামঠার কমর 
দাও র্ামত কমর তারা 
ততক্ষণ পর্ণন্ত ঈমান না 
আমন র্তক্ষণ না 
হেদনাদায়ক আর্াে প্রতযক্ষ 
কমর হনয়। 

88.  And  Moses   said:  

“Our Lord, indeed You 

have  given  Pharaoh   

and his chiefs  splendor  

and  wealth  in  the  life  

of  the  world. Our 

Lord, that they may 

lead   (people)  astray 

from  Your  path.  Our 

Lord, send destruction 

upon   their wealth and 

put hardness upon 

their   hearts   so   that  

they  may  not   believe    

until  they  see the 

painful punishment.”  

ۤ اِن َّكَّ اٰتَّيۡتَّ  ب َّنَّا وَّقَّا ََّ ُمۡوَٰس رَّ
اَّۡموَّاۡلً ِِف  َّةً و َّ ُٗ ِزيۡن َّ َِۡرعَّۡونَّ وَّمََّلَّ
ب َّنَّا لِيُِضل ُۡوا عَّۡن  َّاَۙ رَّ نۡي ُ َّيٰوِة الد  اۡۡل

ِ ِبيۡلِكَّ ب َّنَّا اۡطِمۡس عََّٰلٓ سَّ  رَّ
ُدۡد عََّٰل ُقلُۡوبِِهۡم َََّلَّ  َۡ ا اَّۡموَّاَِلِۡم وَّ
ُوا الۡعَّذَّابَّ  َّرَّ يُۡؤمِنُۡوا حَّّٰۤه ي

 ِِِ اۡۡلٰلِيۡمَِّ



89.  েলমলন, হতামামদর 
হদায়া মেরু হময়মি। 
অতএে হতামরা দজুন 
অটল োমকা এেং তামদর 
পমে চমলা না র্ারা অজ্ঞ। 

89.   He (Allah) said: 

“Verily, the prayer of 

you both has been 

answered. So keep to 

the straight path, and 

follow not the path of 

those who do not know.”  

ا  َّۡت د َّۡعوَُّتُكمَّ قَّا ََّ قَّۡد اُِجيۡب
ِبيۡلَّ  ا وَّۡلَّ تَّت َّبِعٰٓن ِ سَّ ََّاۡستَّقِيۡمَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ ي
90.  আর েনী-ইসরাঈলমক 
আসম পার কমর সদময়সি 
নদী। তারপর তামদর 
পশ্চাদ্ধােন কমরমি 
হফরাউন ও তার 
হসনাোসহনী, দরুাচার ও 
োডাোসডর উমেমশ্। 
এমনসক র্খ্ন তারা ডুেমত 
আরম্ভ করল, তখ্ন েলল, 
এোর সেশ্বাস কমর সনসচ্ছ 
হর্, হকান মা’েুদ হনই তাাঁমক 
িাডা র্াাঁর উপর ঈমান 
এমনমি েনী-ইসরাঈলরা। 
েস্তুতিঃ আসমও তাাঁরই 
অনুগতমদর অন্ত ুণ ক্ত। 

90.     And We led the 

Children  of  Israel  

across the   sea.   Then   

Pharaoh  and   his  

hosts  pursued  them  

in  rebellion  and 

enmity. Until, when the 

drowning   overtook  

him,  he  said:  “I  

believe  that  there  is   

no  god  but  Him in 

whom  the  Children  

of Israel   believe,   and   

I   am   of   those   who 

surrender (unto Him).”  

َّۡحرَّ  ۤ اِۡسرٓاِءيۡلَّ الۡب َِّٰنۡ َّا بِب وَّجٰوَّۡزن
ُٗ بَّغۡيًا  عَُّهۡم َِۡرعَّۡوُن وَُّجنُۡوُد َّتۡبَـّ ََّا

عَّۡدًوا ۤ اَّۡدرَِّو َّ ۤ اِذَّا ُقَۙ  حَّّٰۤه َّرَّ كَُّه الۡغ
ۤ اِلٰهَّ اِۡل َّ ال َِّذۡىۤ  َّن َّٗه ۡلَّ قَّا ََّ اٰمَّنُۡت ا
َّا ِمنَّ  اٰمَّنَّۡت بِه  بَّنُۡوۤا اِۡسرٓاِءيۡلَّ وَّ اَّن

 ِِِ اۡلُۡسلِِمۡيَِّ

91.  এখ্ন একো েলি! 
অেচ তুসম ইসতপমূেণ না-
ফরমানী করসিমল। এেং 
পেভ্রিমদরই অন্ত ুণ ক্ত সিমল। 

91. Now (you believe), 

and indeed you had 

disobeyed before, and 

were of the corrupters. 

ِٓ ٰ يۡتَّ قَّبُۡل وَُّكنۡتَّ ا لـۡـ ٰنَّ وَّقَّۡد عَّصَّ
 ِِِ ِمنَّ اۡلُۡفِسِديۡنَِّ

92.  অতএে আজমকর সদমন 
োাঁসচময় সদসচ্ছ আসম 
হতামার হদহমক র্ামত 
হতামার পশ্চাদেতীমদর 
জনয সনদশ্ণন হমত পামর। 
আর সনিঃসমেমহ েহু হলাক 
আমার মহাশ্সক্তর প্রসত 

92.    So this day We 

shall deliver you in 

your body, that you 

may be a sign for those 

after you. And indeed, 

many among mankind 

are heedless of Our 

َُّكوََِِّۡ َّدَّنِكَّ لِت يۡكَّ بِب َّج ِ َّۡومَّ نُن نَّ الۡي
َّةًِ لۡفَّكَّ اٰي َّۡن خَّ ؕ  وَّاِن َّ كَّثِۡۡيًا م ِنَّ ِِل

َّغِٰفلُۡونَِّ َّا ل  ِِِ الن َّاِس عَّۡن اٰيٰتِن



লক্ষয কমর না। signs.  

93.  আর আসম েনী-
ইসরাঈলসদগমক দান 
কমরসি উত্তম স্থান এেং 
তামদরমক আহার্ণ সদময়সি 
পসেত্র-পসরচ্ছন্ন েস্তু-
সামগ্রী। েস্তুতিঃ তামদর 
মমধ্য মতসেমরাধ্ হয়সন 
র্তক্ষণ না তামদর কামি 
এমস হপ মিমি সংোদ। 
সনিঃসমেমহ হতামার 
পরওয়ারমদগার তামদর 
মামে মীমাংসা কমর হদমেন 
হকয়ামমতর সদন; হর্ 
েযাপামর তামদর মামে 
মতসেমরাধ্ হময়সিল 

93.    And  indeed, We 

settled the Children of 

Israel in a blessed  

dwelling place, and We 

provided them with 

good things. So they 

differed not until the 

knowledge had come to 

them. Indeed, your 

Lord will judge 

between them on the 

Day  of  Resurrection  

in that in which they 

used to differ.   

َّ وَِّ ا َّو َّ ٓاِءيۡلَّ ُمب ۤ اِۡسرَّ َّا بَِّٰنۡ اۡن َّقَّۡد بَّو َّ ل
زَّقۡنٰهُِ رَّ ي ِبِٰتِِصۡدٍق و َّ  ۡم م ِنَّ الط َّ

ٓاءَُّهُم الۡعِلُۡمِ َُّفۡوا حَّّٰۤه جَّ ا اۡختَّل  ََّمَّ
َّۡومَّ  َُّهۡم ي َّۡقِِضۡ بَّيۡن ب َّكَّ ي اِن َّ رَّ
َّانُۡوا َِيِۡه  ا ك ِة َِيۡمَّ الۡقِيٰمَّ

َّلُِفۡونَِّ ۡت  ِِِ َيَّ

94.  সতুরাং তুসম র্সদ হস 
েস্তু সম্পমকণ  হকান সমেমহর 
সম্মখু্ীন হময় োক র্া 
হতামার প্রসত আসম নাসর্ল 
কমরসি, তমে তামদরমক 
সজমজ্ঞস কমরা র্ারা 
হতামার পেূণ হেমক সকতাে 
পাঠ করমি। এমত হকান 
সমেহ হনই হর্, হতামার 
পরওয়ারমদগামরর সনকট 
হেমক হতামার সনকট সতয 
সেেয় এমসমি। কামজই তুসম 
কসিনকামলও সমেহকারী 
হময়া না। 

94.  So if you (O 

Muhammad)  are  in   

doubt  about   that  

which  We  have 

revealed  to   you,  then 

ask those who have 

been reading the Book  

before  you.  The truth 

has  certainly  come  to 

you from your Lord,  

so  be  not  of  those   

who  doubt. 

 ۤ َّا لۡن ۤ اَّنۡزَّ ِ َّا ََّك ٍ م  ََّاِۡن ُكنۡتَّ ِِفۡ 
ِ َّيۡكَّ ُءۡونَّ  اِل َّۡقرَّ ََّۡســ َِّل ال َِّذيۡنَّ ي

ِ َّقَّۡد جَّٓاءَّكَّ الِۡكتٰبَّ ِمۡن قَّبۡلِكَّ  ل
َّن َّ ِمنَّ  ب ِكَّ َََّلَّ تَُّكۡون ُ ِمۡن ر َّ َّق  اۡۡل

َۙ يۡنَّ ِ  ِِِ اۡلُۡمَتَّ

95.  এেং তামদর অন্ত ুণ ক্তও 
হময়া না র্ারা সমেযা 
প্রসতপন্ন কমরমি আল্লাহর 
োণীমক। তাহমল তুসমও 

95.      And  be  not  you  

of those  who  deny  the 

revelations  of  Allah,  

for  then  you  shall  be  

بُۡوا  َّن َّ ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ كَّذ َّ وَّۡلَّ تَُّكۡون
ِ ََّتَُّكۡونَّ ِمنَّ  بِاٰيِٰت اّٰلله



অকলযামণ পসতত হময় 
র্ামে। 

among  the  losers. َِّاۡۡلِٰسِريۡن ِِِ 
96.  র্ামদর েযাপামর 
হতামার পরওয়ারমদগামরর 
সসদ্ধান্ত সনধ্ণাসরত হময় হগমি 
তারা ঈমান আনমে না। 

96.  Indeed, those upon 

whom the word of your 

Lord has been justified, 

they will not believe. 

ُت اِِ َّلِمَّ َّيِۡهۡم ك ق َّۡت عَّل ن َّ ال َِّذيۡنَّ حَّ
َۙ ب ِكَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَّ  ِِِ رَّ

97.  র্সদ তামদর সামমন 
সমস্ত সনদশ্ণনােলী এমস 
উপসস্থত হয় তেুও র্তক্ষণ 
না তারা হদখ্মত পায় 
হেদনাদায়ক আর্াে। 

97. Even if every sign 

should come to them, 

until they see the 

painful punishment. 

ُوا وَِّ َّرَّ ٍَّة حَّّٰۤه ي ُ اٰي ُۡم كُل  ۡۡ ٓاءَّ َّۡو جَّ ل
 ِِِ الۡعَّذَّابَّ اۡۡلٰلِيۡمَِّ

98.  সতুরাং হকান জনপদ 
হকন এমন হল না র্া ঈমান 
এমনমি অতিঃপর তার হস 
ঈমান গ্রহণ হময়মি 
কলযাণকর? অেশ্য 
ইউনমুসর সম্প্রদাময়র কো 
আলাদা। তারা র্খ্ন 
ঈমান আমন তখ্ন আসম 
তুমল হনই তামদর উপর 
হেমক অপমানজনক 
আর্াে-পাসেণে জীেমন এেং 
তামদর হক কলযাণ হপ িাই 
এক সনধ্াসরত সময় পর্ণন্ত। 

98.  So why was there 

not a (single) township 

(among those We 

warned) that believed 

so  its  belief benefited 

it, except the people of 

Jonah. When they 

believed, We removed 

from them the 

punishment of disgrace 

in the life of the world, 

and We gave them 

comfort for a while.  

ََِّ ۤ ٌَّة اٰمَّنَّۡت ََّنَّفَّعَّهَّا َّۡت قَّۡري َّان َّۡوۡلَّ ك ل
ۤ اٰمَّنُۡوا  ۤ اِۡل َّ قَّۡومَّ يُۡونُسَّ  لَّ َّا َّا اِۡۡيَّاُِن
ۡفنَّا عَّنُۡهۡم عَّذَّابَّ اۡۡلِۡزِى ِِف  كَّشَّ
َّا وَّمَّت َّعۡنُٰهۡم اِٰٰل  نۡي ُ َّيٰوِة الد  اۡۡل

 ِِِ ِحۡيٍِ

99.  আর হতামার 
পরওয়ারমদগার র্সদ 
চাইমতন, তমে পসৃেেীর 
েুমক র্ারা রময়মি, তামদর 
সোই ঈমান সনময় আসমত 
সমমেত ামে। তুসম সক 
মানমুের উপর জেরদস্তী 
করমে ঈমান আনার জনয? 

99.     And if your Lord 

willed, those on earth 

would have believed, 

all of them together. 

Will you (O 

Muhammad) then 

compel mankind, until 

they become believers. 

ٰمَّنَّ مَّۡن ِِف وَِّ ب ُكَّ ۡلَّ ََّٓاءَّ رَّ َّۡو  ل
ِيۡعًا َّنۡتَّ اۡۡلَّۡرِض كُل ُُهۡم َجَّ َّا ََّ  ا

َُّكۡونُۡوا  ُُ الن َّاسَّ حَّّٰۤه ي ُتۡكِر
 ِِِ ُمۡؤمِِنۡيَِّ



100.  আর কামরা ঈমান 
আনা হমত পামর না, 
র্তক্ষণ না আল্লাহর হুকুম 
হয়। পক্ষান্তমর সতসন 
অপসেত্রতা আমরাপ কমরন 
র্ারা েুসদ্ধ প্রময়াগ কমর না 
তামদর উপর। 

100. And it is not for a 

soul that it would 

believe except by the 

permission of Allah. 

And He has set 

uncleanness upon those 

who  will  not 

understand. 

َّۡفٍس اَّۡن ُتۡؤِمنَّ اِۡل َّ بِاِۡذِن  مَّا كَّانَِّوَِّ لِن
ِِ ِۡجسَّ عََّلَّ ال َِّذيۡنَّ اّٰلله ۡعَُّل الر   وََّيَّ

َّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ۡلَّ ي

101.  তাহমল আপসন েমল 
সদন, হচময় হদখ্ হতা 
আসমানসমুমহ ও র্মীমন সক 
রময়মি। আর হকান সনদশ্ণন 
এেং হকান  ীসতপ্রদণ শ্নই 
হকান কামজ আমস না হসসে 
হলামকর জনয র্ারা মানয 
কমর না। 

101.   Say:  “Behold   

all   that   is    in   the   

heavens   and   the   

earth.”   And   of   no 

avail will be signs and 

warners   to   a   people 

who do not believe. 

مٰوِٰت قُِ ِل انُْظُرۡوا مَّاذَّا ِِف الس َّ
 وَّمَّا تُغِٰۡن اۡۡلٰيُٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ

 ِِِ وَّالن ُُذُر عَّۡن قَّۡوٍم ۡل َّ يُۡؤمِنُۡونَِّ

102.  সতুরাং এখ্ন আর 
এমন সকিু হনই, র্ার 
অমপক্ষা করমে, সকন্তু হসসে 
সদমনর মতই সদন, র্া 
অতীত হময় হগমি এর পমূেণ। 
আপসন েলুন; এখ্ন পে 
হদখ্; আসমও হতামামদর 
সামে পে হচময় রইলাম। 

102. Then do they wait   

for (anything) except 

like the days of those 

who passed away 

before them. Say: 

“Wait then, indeed, I 

am with you among 

those who are waiting.” 

َِّظُرۡونَّ اِۡل َّ ِمثۡلَّ اَّي َّاِم ََِّ َّنۡت هَّۡل ي
َّۡوا ِمۡن قَّبۡلِِهۡمِ ل  ُقۡل ال َِّذيۡنَّ خَّ

ِۤ َِّظُرۡو ۡ مَّعَُّكۡم م ِنَّ ََّانۡت ا اِن ِ
َِّظِريۡنَِّ  ِِِ اۡلُنۡت

103. অতিঃপর আসম োাঁসচময় 

হনই সনমজর রসলূগণমক 
এেং তামদরমক র্ারা ঈমান 
এমনমি এমসন ামে। 
ঈমানদারমদর োাঁসচময় 
হনয়া আমার দাসয়ত্বও েমট। 

103.    Then We will 

save Our messengers 

and those who have 

believed. Thus, it is 

incumbent upon Us to 

save the believers.  

ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡواثُِ َّنَّا وَّ ۡ ُرُسل  م َّ نُنَّّج ِ
ِ َّا نُـن ِِۡ كَّذٰلِكَّ َّيۡن ق ًا عَّل  حَّ
 ِِِ اۡلُۡؤمِِنۡيَِّ

104. েমল দাও-হহ 
মানেকুল, হতামরা র্সদ 

104.      Say  (O 

Muhammad): “O  

mankind,  if you are in 

َّي ُهَّا الن َّاُس اِۡن ُكنۡتُۡم ِِفۡ  ُقۡل يٰۤا



আমার দ্বীমনর েযাপামর 
সসেহান হময় োক, তমে 
(মজমনা) আসম তামদর 
এোদত কসর না র্ামদর 
এোদত হতামরা কর 
আল্লাহ েযতীত। সকন্তু আসম 
এোদত কসর আল্লাহ 
ত’য়ালার, সর্সন তুমল হনন 
হতামামদরমক। আর আমার 
প্রসত সনমদণ শ্ হময়মি র্ামত 
আসম ঈমানদারমদর 
অন্ত ুণ ক্ত োসক। 

doubt  of my  religion,  

then I do not worship   

those whom you 

worship other than 

Allah. But I worship 

Allah who causes you 

to die. And I have been 

commanded that I 

should be of the 

believers.”  

ِۤ  اَّۡعبُُد ال َِّذيۡنَّ ََّك ٍ م ِۡن ِديِٰۡنۡ َََّلَّ
ٰـِكۡن  ل ِ وَّ تَّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله
َّتَّوََّهٮُكۡمِ َّ ال َِّذۡى ي ؕ  ؕ ِِاَّۡعبُُد اّٰلله
وَّاُِمۡرُت اَّۡن اَُّكۡونَّ ِمنَّ 

َۙ  ِِِ اۡلُۡؤمِِنۡيَّ

105.  আর হর্ন হসাজা 
দ্বীমনর প্রসত মুখ্ কসর সরল 
হময় এেং হর্ন মুশ্মরকমদর 
অন্ত ুণ ক্ত না হই। 

105. And that (O 

Muhammad), direct 

your face toward the 

religion, as by nature 

upright, and do not be 

of those who associate 

partners (to Allah).  

ِنيۡفًاوَِّ يِۡن حَّ  اَّۡن اَّقِۡم وَّۡجهَّكَّ لِلد ِ
َّن َّ ِمنَّ اۡلُۡشِرِكۡيَِّ  ِِِ وَّۡلَّ تَُّكۡون

106.  আর সনমদণ শ্ হময়মি 
আল্লাহ েযতীত এমন 
কাউমক ডাকমে না, হর্ 
হতামার  াল করমে না 
মেও করমে না। েস্তুতিঃ 
তুসম র্সদ এমন কাজ কর, 
তাহমল তখ্ন তুসমও 
জামলমমদর অন্ত ুণ ক্ত হময় 
র্ামে। 

106.  And do not call 

upon, other than Allah, 

that which neither 

benefits you, nor 

harms you. For if you 

did, so indeed, you 

would then be of the 

wrongdoers. 

ِ مَّا ۡلَّ وَِّ ۡلَّ تَّۡدُع ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله
ِ كَّ َُّضر ُ َّنۡفَُّعكَّ وَّ ۡلَّ ي  ََّاِۡن ََّعَّلۡتَّ ي
لِِمۡيَِّ  ِِِ ََّاِن َّكَّ اِذًا م ِنَّ الظه

107.  আর আল্লাহ র্সদ 
হতামার উপর হকান কি 
আমরাপ কমরন তাহমল হকউ 
হনই তা খ্ন্ডাোর মত 
তাাঁমক িাডা। পক্ষান্তমর র্সদ 

107. And if Allah afflicts 

you with adversity, 

then there is none who 

can remove it except 

Him. And if He intends 

for you good, then 

ِۡوَِّ ٍ َََّلَّ اِۡن ۡي َّ ُ بُِضر  ۡسكَّ اّٰلله سَّ
َّٗهۤ اِۡل َّ ُهوَِّ َِفَّ ل َّا َّۡۡيٍ ك ِِ  وَّاِۡن ي ُِرۡدكَّ 
ٓاد َّ لِفَّۡضلِهِ   يُِصيُۡب بِه  مَّۡن َََّلَّ رَّ



সতসন সকিু কলযাণ দান 
কমরন, তমে তার 
হমমহরোনীমক রসহত করার 
মতও হকউ হনই। সতসন 
র্ার প্রসত অনুগ্রহ দান 
করমত চান স্বীয় োোমদর 
মমধ্য তামকই দান কমরন; 
েস্তুত; সতসনই ক্ষমাশ্ীল 
দয়ালু। 

there is none who can 

repel His bounty. He 

causes it to reach 

whomever He wills of 

his slaves. And He is 

the Oft-Forgiving, 

Most Merciful.   

 ُِ َّاِد ٓاُء ِمۡن ِعب َُّفۡوُر ي َّشَّ  وَُّهوَّ الۡغ
ِحيُۡمِ  ِِِ الر َّ

108.  েমল দাও, হহ 
মানেকুল, সতয হতামামদর 
কামি হপ াঁমি হগমি 
হতামামদর 
পরওয়ারমদগামরর তরফ 
হেমক। এমন হর্ হকউ পমে 
আমস হসপে প্রাি হয় স্বীয় 
মঙ্গমলর জনয। আর হর্ 
সেভ্রান্ত ঘুরমত োমক, হস 
স্বীয় অমঙ্গমলর জনয সেভ্রান্ত 
অেস্থায় ঘুরমত োকমে। 
অনন্তর আসম হতামামদর 
উপর অসধ্কারী নই। 

108.      Say  (O 

Muhammad):  “O 

mankind,  the truth 

has indeed come to you 

from your Lord. Then 

whoever is guided, so 

he is guided only for 

(the good of) his own 

self. And whoever goes 

astray, so he goes 

astray only to his own 

(loss). And I am not a 

custodian over you.  

َّي ُهَّا الن َّاُس قَّۡد جَِّ ٓاءَُّكُم ُقۡل يٰۤا
ب ُِكۡمِ ُ ِمۡن ر َّ َّـق  ِن اۡهتَّدٰى اۡۡل  ََّمَّ

َّۡفِسهِ  َّهۡتَِّدۡى لِن َّا ي ل َّ ََّاَِّ َّ  وَّمَّۡن ضَّ
َّيۡهَّا  ُ عَّل َّا يَِّضل  َّا  ََّاَِّ َّ ۤ  اَّن  وَّمَّا

َّيُۡكۡم  بِوَِّكيٍۡل     ِِِ عَّل

109.  আর তুসম চল হস 
অনুর্ায়ী হর্মন সনমদণ শ্ 
আমস হতামার প্রসত এেং 
সের কর, র্তক্ষণ না 
ফয়সালা কমরন আল্লাহ। 
েস্তুতিঃ সতসন হমচ্ছন 
সমেণাত্তম ফয়সালাকারী। 

109.   And (O 

Muhammad) follow 

that which is revealed 

to you, and remain 

patient until Allah 

gives judgment. And 

He is the Best of those 

who judge.  

ِۤوَِّ ٍۡ   مَّا   يُۡوٰٰح َّيۡكَّ   وَّاۡصِبۡ     ات َّبِ اِل
ُِ ُۡكمَّ اّٰلله ۡۡيُ ِحَّّٰۤه ُيَّ ؕ ؕ  وَُّهوَّ خَّ

 اۡۡلِٰكِمۡيَِّ

     
 


