
 

ল োকমোন Luqman     

পরম করুণোময় ও অসিম 
দয়ো ু আল্লোহর নোমম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আস ফ- োম-মীম। 1. Alif. Lam. Mim.  ِٓ  ِِِ الٓم 
2.  এগুম ো প্রজ্ঞোময় 
সকতোমের আয়োত। 

2. These are revelations 

of the wise Book.  َِِّۙكيِۡم  ِِِ تِلۡكَّ اٰيُٰت الِۡكتِٰب اۡۡل
3.  লহদোময়ত ও রহমত 
িৎকমমপরোয়ণমদর জনয। 

3. A guidance and a 

mercy for the righteous 

people. 

ِۙ ۡۡحَّةً ل ِلُۡمۡحِسِنۡيَّ رَّ  ِِِ ُهًدى و َّ
4.  যোরো িো োত কোময়ম 
কমর, যোকোত লদয় এেং 
আমেরোত িম্পমকম  দঢৃ় 
সেশ্বোি রোমে। 

4. Those who establish 

the prayer and give the 

poor-due and they, 

about the Hereafter, 

they have faith with 

certainty.  

لٰوةَّ وَّيُۡؤُتۡونَّ  ال َِّذيۡنَّ يُقِيُۡمۡونَّ الص َّ
ِة ُهۡم  كٰوةَّ وَُّهۡم بِاۡۡلِٰخرَّ الز َّ

َؕ  ِِِ يُۡوقِنُۡونَّ
5.  এিে ল োকই তোমদর 
পরওয়োরমদগোমরর তরফ 
লেমক আগত লহদোময়মতর 
উপর প্রসতসিত এেং এরোই 
িফ কোম। 

5. Those are on 

guidance from their 

Lord, and those are 

they who will be 

successful. 

ب ِِهۡمِ ٓٮ ِكَّ عَّٰٰل ُهًدى م ِۡن ر َّ ٰ  اُول
ٓٮ ِكَّ ُهُم اۡۡلُۡفلُِحۡونَِّ ٰ  ِِِ وَّاُول

6.  একমেণীর ল োক আমি 
যোরো মোনষুমক আল্লোহর 
পে লেমক লগোমরোহ করোর 
উমেমে অেোন্তর কেোেোতম ো 
িংগ্রহ কমর অন্ধভোমে এেং 

6. And among mankind  

is  he  who  purchases 

idle talks, that he may 

mislead from the way 

of Allah  without 

knowledge, and takes  

ۡوَّ وَِّ ۡى َلَّ ِ ِمنَّ الن َّاِس مَّۡن ي َّۡشَتَّ
 ِ ِبيِۡل اّٰلله َِّديِۡث لِيُِضل َّ عَّۡن سَّ اۡۡل

َّۡۡيِ عِلۡم ِ ا ُهُزًوا بِغ َّت َِّخذَّهَّ ي  ِو َّ



উহোমক সনময় ঠোট্টো-সেদ্রূপ 
কমর। এমদর জনয রময়মি 
অেমোননোকর েোসি। 

it  by way of mockery.  

Those, for them will  

be a humiliating  

punishment.  

ُِهۡيٌِ ُۡم عَّذَّاٌب م  ٓٮ ِكَّ َلَّ ٰ  ِِِ اُول

7.  যেন ওমদর িোমমন 
আমোর আয়তিমূহ পোঠ 
করো হয়, তেন ওরো দমের 
িোমে এমনভোমে মুে 
সফসরময় লনয়, লযন ওরো তো 
শুনমতই পোয়সন অেেো লযন 
ওমদর দ’ুকোন েসির। 
িতুরোং ওমদরমক কষ্টদোয়ক 
আযোমের িংেোদ দোও। 

7.  And when Our 

verses are recited to 

him, he turns away in 

arrogance as if he had 

not heard them, as if 

there were a deafness 

in his ears. So give him 

tidings of a painful 

punishment.  

َّا وَّّٰله ُمۡستَّۡكِِبًا وَِّ َّيِۡه اٰيٰتُن اِذَّا ُتتٰٰۡل عَّل
َّيِۡه  ۤۡ اُُذن َّن َّ ِفۡ َّا َّۡسمَّعۡهَّا ك َّۡن ل َّۡم ي َّا ك

َّلِيۡم ِوَّقًۡرا ُُ بِعَّذَّاب  ا ۡر َّش ِ َََّ  ِِِ 

8.  যোরো ঈমোন আমন আর 
িৎকোজ কমর তোমদর জনয 
রময়মি লনয়োমমত ভরো 
জোন্নোত। 

8.   Indeed, those who 

believe and do 

righteous deeds, for 

them are the gardens 

of delight.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا 
ُۡم جَّنهُت الن َّعِيِۡمِۙ لِٰحِت َلَّ  ِِ الصه

9.  লিেোমন তোরো সিরকো  
েোকমে। আল্লোহর ওয়োদো 
যেোেম। সতসন পরোক্রমেো ী 
ও প্রজ্ঞোময়। 

9.  They will abide 

therein.  A promise of 

Allah in truth. And He 

is the All Mighty, the 

All Wise.  

ق ًاِٰخلِِديۡنَّ َِيۡهَّا ِ حَّ  وَُّهوَّ َِِؕؕ وَّعۡدَّ اّٰلله
َِّكيُۡمِ ِِِِ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل

10.  সতসন েুুঁটি েযতীত 
আকোেমন্ড ী িসৃষ্ট 
কমরমিন; লতোমরো তো 
লদেি। সতসন পসৃেেীমত 
স্থোপন কমরমিন পেমতমো ো, 
যোমত পসৃেেী লতোমোমদরমক 
সনময় ঢম  নো পম়ে এেং 
এমত িস়েময় সদময়মিন 
িেমপ্রকোর জন্তু। আসম 
আকোে লেমক পোসন েষমণ 

10. He has created the 

heavens without pillars 

that you see, and He 

has set on the earth  firm 

mountains lest it should 

shake with you, and He 

has dispersed therein 

every moving (living) 

creature. And We send 

down from the sky 

water, and We cause to 

َّۡۡيِ عَّمَّد  خَِّ مٰوِٰت بِغ َّقَّ الس َّ ل
َّا ۡوَنَّ وَّاِِسَّ  تَّرَّ اَّلٰٰۡق ِف اۡۡلَّۡرِض رَّ وَّ

 ِ يۡدَّ بُِكۡم وَّبَّث َّ َِيۡهَّا ِمۡن كُل  ِ اَّۡن َتَّ
ِِ مَّءًِٓ دَّٓاب َّةِ  ءٓ مَّ َّا ِمنَّ الس َّ لۡن اَّنۡزَّ  وَّ

ِ زَّۡوج   َّا َِيۡهَّا ِمۡن كُل  َّتۡن َۡۢ ۡ َّن ََّا



কমরসি, অতঃপর তোমত 
উদগত কমরসি িেমপ্রকোর 
ক যোণকর উসিদরোসজ। 

grow therein (plants) of 

every goodly kind.  ِ  ِِِ كَِّريۡم 

11.  এটো আল্লোহর িসৃষ্ট; 
অতঃপর সতসন েযতীত 
অমনযরো যো িসৃষ্ট কমরমি, 
তো আমোমক লদেোও। েরং 
জোম মরো িসু্পষ্ট পেভ্রষ্টতোয় 
পসতত আমি। 

11. This is the creation 

of Allah. Then show me 

what have they created, 

those (you worship) 

other than Him.   But 

the wrongdoers are in 

error manifest.  

ِِ لُۡق اّٰلله ا خَّ َّقَّ هٰذَّ ل ۡ مَّاذَّا خَّ َُّرۡوِۡى  ََّا
لُِمۡونَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن ُدۡونِهِ   بَِّل الّٰه
لٰل  م َُِۡيِ    ِفۡ ضَّ

12.  আসম ল োকমোনমক 
প্রজ্ঞো দোন কমরসি এই মমমম 
লয, আল্লোহর প্রসত কৃতজ্ঞ 
হও। লয কৃতজ্ঞ হয়, লি লতো 
লকে  সনজ ক যোমনর 
জনযই কৃতজ্ঞ হয়। আর লয 
অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লোহ 
অভোেমুক্ত, প্রেংসিত। 

12.  And certainly, We 
had given Luqman 
wisdom, (saying), that 
give thanks to Allah. 
And whoever gives 
thanks, so indeed he 
gives thanks for (the 
good of) his ownself. 
And whoever is 
ungrateful, then indeed, 

Allah is Free of need, 
Owner of Praise.  

ةَّ اَِّن  َّا لُۡقمٰنَّ اۡۡلِۡكمَّ َّقَّۡد اٰتَّيۡن ل وَّ
ِِ َّا اۡشُكۡر ّٰلِله  وَّمَّۡن ي َّۡشُكۡر ََّاَِّ َّ

َّۡفِسهِ  َّۡشُكُر لِن َّ ي  وَّمَّۡن كَّفَّرَّ ََِّان َّ اّٰلله
يۡدٌِ غَِّن ٌِ ِ  ِِِ ۡحَّ

13.  যেন ল োকমোন 
উপমদেচ্ছম  তোর পতু্রমক 
ে  ঃ লহ েৎি, আল্লোহর 
িোমে েরীক কমরো নো। 
সনশ্চয় আল্লোহর িোমে 
েরীক করো মহো অনযোয়। 

13. And when Luqman 
said to his son, while he 
was advising him: “O 
my son, do not associate 
(partners) with Allah. 
Indeed, association 

(with Allah) is a 
tremendous wrong.”  

َّعُِّٰٗه وَِّ اِۡذ قَّالَّ لُۡقمُٰن ِۡلبِۡنه  وَُّهوَّ ي
ۡركَّ  َؕ اِن َّ الش ِ ِ يٰبُنَّ َّ ۡلَّ ُتۡشِرۡك بِاّٰلله

َّـُّٰلٌۡم عَِّّٰيٌۡمِ   ل

14.  আর আসম মোনষুমক 
তোর সপতো-মোতোর িোমে 
িদ্ব্যেহোমরর লজোর সনমদম ে 
সদময়সি। তোর মোতো তোমক 
কমষ্টর পর কষ্ট কমর গমভম  
িোরণ কমরমি। তোর দিু 

14.  And We have 

enjoined upon man   

about his parents.  His 

mother carried him in 

weakness upon 

weakness, and his 

َّا اۡۡلِنٰۡسنَّ بِوٰلِدَّيۡهِِ يۡن َّتُۡه وَّوَّص َّ َّل  ۡحَّ
َِٰصلُٗه ِفۡ  ُٗه وَّۡهنًا عَّٰٰل وَّۡهن  و َّ اُم 
 َؕ لِـوَّالِدَّيۡكَّ عَّامَّۡيِ اَِّن اۡشُكۡر ِّٰلۡ وَّ



িো়েোমনো দ ু েিমর হয়। 
সনমদম ে সদময়সি লয, আমোর 
প্রসত ও লতোমোর সপতো-
মতোর প্রসত কৃতজ্ঞ হও। 
অেমেমষ আমোরই সনকট 
সফমর আিমত হমে। 

weaning is in two 

years, so give thanks to 

Me and to your 

parents. Unto Me is the 

journeying.  

َِّصۡۡيُِ  ِِِ اِّٰلَّ َّ اۡۡل

15.  সপতো-মোতো যসদ 
লতোমোমক আমোর িোমে 
এমন সেষয়মক েরীক সস্থর 
করমত পী়েোপীস়ে কমর, 
যোর জ্ঞোন লতোমোর লনই; 
তমে তুসম তোমদর কেো 
মোনমে নো এেং দসুনয়োমত 
তোমদর িোমে িিোমে 
িহঅেস্থোন করমে। লয 
আমোর অসভমুেী হয়, তোর 
পে অনুিরণ করমে। 
অতঃপর লতোমোমদর 
প্রতযোেতম ন আমোরই সদমক 
এেং লতোমরো যো করমত, 
আসম লি সেষময় 
লতোমোমদরমক জ্ঞোত করমেো। 

15. And if they strive 

with you for that you 

associate with Me (as 

partners) that of which 

you have no knowledge, 

then do not obey them, 

and accompany them 

in the world kindly, 

and follow the way of 

him who turns in 

repentance to Me. 

Then to Me will be 

your return, then I 

shall tell you of what 

you used to do. 

اهَّدٰكَّ عَّٰٰلٓ اَّۡن ُتۡشِركَّ ِِبۡ  وَّاِۡن جَّ
ا َّكَّ بِه  عِلٌۡم َََّلَّ ُتِطعُۡهمَّ َّيۡسَّ ل  مَّا ل
َّا مَّعُۡرۡوًَا نۡي ُ ا ِف الد  اِحَُۡهمَّ  وَّصَّ

َّابَّ اِّٰلَّ َِّ ِبيۡلَّ مَّۡن اَّن ِۡع سَّ ات ََّ ُُم َّ ِِو َّ  
ئُُكۡم ِِبَّا  َّب ِ اِّٰلَّ َّ مَّۡرِجُعُكۡم ََّاُن

لُۡونَِّ  ِِِ ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ

16.  লহ েৎি, লকোন েস্তু 
যসদ িসরষোর দোনো 
পসরমোণও হয় অতঃপর তো 
যসদ েোমক প্রির গমভম  
অেেো আকোমে অেেো ভূ-
গমভম , তমে আল্লোহ তোও 
উপসস্থত করমেন। সনশ্চয় 
আল্লোহ লগোপন লভদ জোমনন, 
িেসকিুর েের রোমেন। 

16. (Luqman said): “O 

my son, indeed, if it 

should be (equal to) the 

weight of a grain of 

mustard seed, then 

should be in a rock, or 

in the heavens, or in 

the earth, Allah will 

bring it forth. Indeed, 

Allah is Subtle, 

Aware.”  

َ َّة  م ِۡن  ۤۡ اِۡن تَُّك ِمثۡقَّالَّ حَّ َّا يٰبُنَّ َّ اَِن َّ
ة  اَّۡو ِف  ۡخرَّ ۡردَّل  ََّتَُّكۡن ِفۡ صَّ خَّ
َّاِۡت بِهَّا  مٰوِٰت اَّۡو ِف اۡۡلَّۡرِض ي الس َّ

ُِ َِۡۡيٌِِاّٰلله ٌٌ خَّ ۡ َِّطي َّ ل  ِ  اِن َّ اّٰلله



17.  লহ েৎি, নোমোয 
কোময়ম কর, িৎকোমজ 
আমদে দোও, মন্দকোমজ 
সনমষি কর এেং সেপদোপমদ 
িের কর। সনশ্চয় এটো 
িোহসিকতোর কোজ। 

17. “O my son, 

establish the prayer 

and enjoin kindness 

and forbid iniquity, 

and bear with patience 

upon whatever may 

befall you. Indeed, that 

is of firmness in (the 

conduct of) affairs.” 

ِٰ لٰوةَّ وَّاُۡمۡر ي بُنَّ َّ اَّقِِم الص َّ
َّعُۡرۡوِف وَّانۡهَّ عَِّن اۡۡلُنۡكَِّر  بِاۡۡل

ِ ابَّكَّ ۤۡ اَّصَّ  اِن َّ ذٰلِكَّ وَّاۡصِِبۡ عَّٰٰل مَّا
 ِِِ ِِمۡن عَّۡزِم اۡۡلُُمۡورِِ

18.  অহংকোরেমে তুসম 
মোনষুমক অেজ্ঞো কমরো নো 
এেং পসৃেেীমত গেমভমর 
পদিোরণ কমরো নো। সনশ্চয় 
আল্লোহ লকোন দোসেক 
অহংকোরীমক পিন্দ কমরন 
নো। 

18.  “And do not turn 

your cheek in scorn 

toward people, nor walk 

in the land exultantly. 

Indeed, Allah does not 

love each self-conceited 

boaster.”  

د َّكَّ لِلن َّاِس وَّۡلَّ وَِّ ع ِۡر خَّ ۡلَّ ُتصَّ
ًحا ِۡش ِف اۡۡلَّۡرِض مَّرَّ َّ َِِتَّ  اِن َّ اّٰلله

ِ ُ َّال  ََُّخۡور  ِ ۡلَّ ُُيِب   ِِِ كُل َّ ُُمۡت

19. পদিোরণোয় মিযেসতম তো 
অে ম্বন কর এেং কন্ঠস্বর 
নীিু কর। সনঃিমন্দমহ 
গোিোর স্বরই িেমোমপক্ষো 
অপ্রীসতকর। 

19. “And be moderate   

in your walking, and 

lower your voice.  

Indeed, the harshest of 

all sounds is the voice 

of the donkey.”  

وَّاقِۡصۡد ِفۡ مَّۡشيِكَّ وَّاۡغُضۡض ِمۡن 
ِ ۡوتِكَّ  اِن َّ اَّنۡكَّرَّ اۡۡلَّۡصوَّاِت صَّ

َِّمۡۡيِِ ۡوُت اۡۡل َّصَّ  ِِِ ل
20.  লতোমরো সক লদে নো 
আল্লোহ নমভোমন্ড  ও ভূ-
মন্ডম  যোসকিু আমি, িেই 
লতোমোমদর কোমজ 
সনময়োসজত কমর সদময়মিন 
এেং লতোমোমদর প্রসত তোুঁর 
প্রকোেয ও অপ্রকোেয 
লনয়োমতিমূহ পসরপনূম কমর 
সদময়মিন? এমন ল োক ও 
আমি; যোরো জ্ঞোন, 
পেসনমদম ে ও উজ্জ  সকতোে 
িো়েোই আল্লোহ িম্পমকম  

20. Do you not see that 

Allah has subjected for 

you whatever is  in  the  

heavens and  whatever  

is  on  the earth,  and  

He  has bestowed upon  

you His  favors,   

apparent and hidden. 

And  among  mankind   

is  he  who  disputes 

about Allah  without 

knowledge, and without 

guidance, and without 

ا  َُّكۡم م َّ رَّ ل خ َّ َّ سَّ ۡوا اَّن َّ اّٰلله َّۡم تَّرَّ َّل ا
مٰوِٰت وَّمَّا ِف اۡۡلَّۡرِض  ِف الس َّ
ةً  اِهرَّ ٗه ظَّ َّيُۡكۡم نِعَّمَّ َّغَّ عَّل اَّۡسَ وَّ

بَّاِطنَّةًِ َّاِدُل ِِِو َّ ُ  وَِّمنَّ الن َّاِس مَّۡن ُّ 
ۡلَّ ُهًدى وَّۡلَّ  َّۡۡيِ عِلۡم  و َّ ِ بِغ ِف اّٰلله

 ِ ِكتٰب  م ُِنۡۡيِ 



েোকসেতন্ডো কমর। an  enlightening  Book.  

21.  তোমদরমক যেন ে ো 
হয়, আল্লোহ যো নোসয  
কমরমিন, লতোমরো তোর 
অনুিরণ কর, তেন তোরো 
েম , েরং আমরো আমোমদর 
পেূমপরুুষমদরমক লয সেষময়র 
উপর লপময়সি, তোরই 
অনুিরণ করে। েয়তোন 
যসদ তোমদরমক জোহোন্নোমমর 
েোসির সদমক দোওয়োত লদয়, 
তেুও সক? 

21.  And  when  it is 

said  to them:  “Follow  

that  which Allah has  

sent down,”  they say: 

“But  we  shall  follow  

that  upon which  we  

found  our   fathers.” 

Even if Satan has been 

inviting them to the 

punishment of the 

blaze. 

ُِعۡوا مَّءٓ اَّنۡزَّلَّ  وَِّ ُُم ات ََّ اِذَّا قِيۡلَّ َلَّ
َّيِۡه  َّا عَّل ۡدن ُِع مَّا وَّجَّ َّت ََّ ُ قَّالُۡوا بَّۡل ن اّٰلله
يٰۡطُن  َّۡو كَّانَّ الش َّ ل َّاَؕ اَّوَّ اٰبَّءَِّٓن

عِۡۡيِِ َّۡدُعۡوُهۡم اِّٰٰل عَّذَّاِب الس َّ  ي

ِِِ 

22.  লয েযসক্ত 
িৎকমমপরোয়ণ হময় স্বীয় 
মুেমন্ড মক আল্লোহ 
অসভমূেী কমর, লি এক 
মজেুত হোত  িোরণ কমর, 
িক  কমমমর পসরণোম 
আল্লোহর সদমক। 

22.   And whoever 

surrenders his face  to  

Allah,  and  he  is  a 

doer   of  good,  then 

certainly he has grasped 

the firm handhold. And 

to Allah will be the 

outcome of all matters.  

ِ وَُّهوَّ  وَّمَّۡن ي ُۡسلِۡم وَّۡجهَّٗهۤۡ اِّٰلَّ اّٰلله
ِة ُُمِۡسٌن ََّقَِّد ا كَّ بِالُۡعۡروَّ ۡستَّۡمسَّ

ُٰٰۡقِ َُّة اۡۡلُُمۡورِِالُۡو ِ عَّاقَِ   وَّاِّٰلَّ اّٰلله

ِِِ 
23.  লয েযসক্ত কুফরী কমর 
তোর কুফরী লযন আপনোমক 
সিসন্তত নো কমর। আমোরই 
সদমক তোমদর প্রতযোেতম ন, 
অতঃপর আসম তোমদর কমম 
িম্পমকম  তোমদরমক অেসহত 
করে। অন্তমর যো সকিু 
রময়মি, লি িম্পমকম  আল্লোহ 
িসেমেষ পসরজ্ঞোত। 

23. And whoever 

disbelieves, so let not 

grieve you (O 

Muhammad) his 

disbelief. To Us is their 

return, then We shall 

surely inform them of 

what they used to do. 

Indeed, Allah is Aware 

of what is in the 

breasts (of men).  

ُِٗ ُۡزنۡكَّ ُكۡفُر َؕؕ ِوَّمَّۡن كَّفَّرَّ َََّلَّ ُيَّ
ئُُهۡم ِِبَّا  َّب ِ َّا مَّۡرِجُعُهۡم ََّنُن َّيۡن اِل

َّ عَّلِيٌۡمۢۡ بِذَّاِت عَِّملُۡوا  اِن َّ اّٰلله
ُدۡورِِ   الص ُ

24.  আসম তোমদরমক 
স্বল্পকোম র জমনয 
লভোগসে োি করমত লদে, 

24. We give them 

comfort for a while, 

then We shall drag them 

ُهۡم اِّٰٰل ََُِّّ ُ ر  َّۡضطَّ ُُم َّ ن ت ُِعُهۡم قَّلِيَۡلً 
ِ  ِِِ عَّذَّاب  غَّلِيۡظ 



অতঃপর তোমদরমক েোিয 
করে গুরুতর েোসি লভোগ 
করমত। 

to a severe punishment. 

25.  আপসন যসদ তোমদরমক 
সজমজ্ঞি কমরন, নমভোমন্ড  
ও ভূ-মন্ড  লক িসৃষ্ট 
কমরমি? তোরো অেেযই 
ে মে, আল্লোহ। ে ুন, 
িক  প্রেংিোই আল্লোহর। 
েরং তোমদর অসিকোংেই 
জ্ঞোন রোমে নো। 

25. And if you (O 

Muhammad) ask them: 

“Who created the 

heavens and the 

earth.” They would   

certainly say: “Allah.” 

Say: “All the praises be 

to Allah.” But most of 

them do not know.  

َّقَّ وَِّ ل َُّهۡم م َّۡن خَّ َّلۡت ا َّٮ ِۡن سَّ ل
ُِ َُّقۡولُن َّ اّٰلله َّي مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ ل  الس َّ

ِِ َّۡمُد ّٰلِله َُّرُهۡم ۡلَّ ُقِل اۡۡل  بَّۡل اَّۡكث
َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي

26.  নমভোমন্ড  ও ভূ-
মন্ডম  যো সকিু রময়মি 
িেই আল্লোহর। আল্লোহ 
অভোেমুক্ত, প্রেংসিত। 

26. To Allah belongs 

whatever is in the 

heavens and the earth. 

Indeed, Allah, He is 

Free of need, the 

Owner of Praise.  

ٰموِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ ِ مَّا ِف الس َّ  اِن َّ ّٰلِله
َِّميۡدُِ ُ اۡۡل َِّن  َّ ُهوَّ الۡغ  ِِِ اّٰلله

27.  পসৃেেীমত যত েকৃ্ষ 
আমি, িেই যসদ ক ম হয় 
এেং িমুমের িোমেও িোত 
িমুে যকু্ত হময় কোস  হয়, 
তেুও তোুঁর েোকযোে ী স মে 
লেষ করো যোমে নো। সনশ্চয় 
আল্লোহ পরোক্রমেো ী, 
প্রজ্ঞোময়। 

27. And if all the trees 

in the earth were to 

become pens, and the 

ocean (ink), replenished 

after that with seven 

(more) oceans, the 

words of Allah would 

not be exhausted. 

Indeed, Allah is All 

Mighty, All Wise. 

ة   رَّ َّۡو اَّن َّ مَّا ِف اۡۡلَّۡرِض ِمۡن شَّجَّ ل وَّ
  ُ ُٗ ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ُ ُد  َّۡحُر َيَّ الَۡ ٌم و َّ اَّقَۡلَّ
ِِ َّلِٰمُت اّٰلله َِّفدَّۡت ك َۡعَُّة اَّۡۡبُر  م َّا ن  سَّ

َّ عَِّزيِۡ ِكيٌۡمِاِن َّ اّٰلله  ِِِ ٌز حَّ

28.  লতোমোমদর িসৃষ্ট ও 
পনুরুত্থোন একটি মোত্র 
প্রোণীর িসৃষ্ট ও পনুরুত্থোমনর 
িমোন বে নয়। সনশ্চয় 
আল্লোহ িে সকিু লেোমনন, 
িেসকিু লদমেন। 

28.  Neither creating 

you all, nor raising you 

all (from the dead) is 

but as (the creation and 

the raising of) a single 

soul. Indeed, Allah is 

All Hearer, All Seer. 

لُۡقُكۡم وَّۡلَّ بَّعۡثُُكۡم اِۡل َّ م َِّ ا خَّ
اِحدَّةِ  يٌۡعۢۡ كَّنَّۡفس  و َّ ِ ََّ  َّ  اِن َّ اّٰلله

 ِِِ بَِّصۡۡيٌِ



29.  তুসম সক লদে নো লয, 
আল্লোহ রোসত্রমক সদেমি 
প্রসেষ্ট কমরন এেং সদেিমক 
রোসত্রমত প্রসেষ্ট কমরন? 
সতসন িন্দ্র ও িযূমমক কোমজ 
সনময়োসজত কমরমিন। 
প্রমতযমকই সনসদম ষ্টকো  পযমন্ত 
পসরভ্রমণ কমর। তুসম সক 
আরও লদে নো লয, লতোমরো 
যো কর, আল্লোহ তোর েের 
রোমেন? 

29.  Have you not seen 

that Allah causes the 

night to enter   into  the  

day,  and  causes the 

day  to  enter  into  the 

night,  and has 

subjected the sun and 

the moon, each 

running (its course)  to 

an appointed term, and 

that Allah is All Aware 

of whatever you do. 

ُ ال َّيۡلَّ ِف  َّ يُۡوِِل َّۡم تَّرَّ اَّن َّ اّٰلله َّل ا
ُ الن َّهَّارَّ ِف ال َّيِۡل  الن َّهَّاِر وَّيُۡوِِل

رَِّ ۡمسَّ وَّالۡقَّمَّ رَّ الش َّ خ َّ ٌ  وَّسَّ كُل 
 َّ اَّن َّ اّٰلله ّم ً و َّ ِۡرۡىۤۡ اِّٰٰلٓ اَّجَّل  م ُسَّ َّ ُّ

َِۡۡيٌِ لُۡونَّ خَّ  ِِِ ِِبَّا تَّعۡمَّ

30.  এটোই প্রমোণ লয, 
আল্লোহ-ই িতয এেং আল্লোহ 
েযতীত তোরো যোমদর পজূো 
কমর িে সমেযো। আল্লোহ 
িমেমোচ্চ, মহোন। 

30.   That is so because 

Allah, He is the Truth, 

and that what they call 

other than Him is 

falsehood, and that 

Allah, He is the 

Sublime, the Great.  

ِ ُ َّق  َّ ُهوَّ اۡۡل َّن َّ اّٰلله وَّاَّن َّ مَّا  ذٰلِكَّ بِا
َّاِطُلِۙ وَّاَّن َّ  َّۡدُعۡونَّ ِمۡن ُدۡونِِه الَۡ ي

ُ الۡكََِّۡۡيُِ َّ ُهوَّ الۡعَِّٰل   ِِِ اّٰلله
31.  তুসম সক লদে নো লয, 
আল্লোহর অনগু্রমহ জোহোজ 
িমুমে ি োি  কমর, যোমত 
সতসন লতোমোমদরমক তোুঁর 
সনদেমনোে ী প্রদেমন কমরন? 
সনশ্চয় এমত প্রমতযক 
িহনেী , কৃতজ্ঞ েযসক্তর 
জমনয সনদেমন রময়মি। 

31. Have  you  not  seen  

that  the   ships    sail   

through  the sea by  the  

favor  of  Allah,   that  

He  may show you of 

His signs. Indeed, in 

that are signs for every 

steadfast, grateful 

(person).  

َِّ َّۡحِر ا ِۡرۡى ِف الَۡ َّۡم تَّرَّ اَّن َّ الُۡفلۡكَّ َتَّ ل
َؕ اِن َّ  َُّكۡم م ِۡن اٰيٰتِه  ي ِ لُِۡيِ بِنِعۡمَِّت اّٰلله
َ َّار   ِ صَّ َّيٰت  ل ِـُكل  ِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ

 ِِِ شَُّكۡورِ 

32.  যেন তোমদরমক 
লমঘমো ো িদেৃ তরংগ 
আচ্ছোসদত কমর লনয়, তেন 
তোরো েোুঁটি মমন আল্লোহমক 
ডোকমত েোমক। অতঃপর 
সতসন যেন তোমদরমক 

32. And when 

enshrouds them a wave 

like the canopy,   they 

call to Allah, making 

sincere for Him their 

faith.  Then when He 

delivers them to land, 

َِّل دَّعَُّوا  ل ُ َّالّٰ  َُّهۡم م َّۡوٌج ك وَّاِذَّا غَِّشي
يۡنَّ  َُّه الد ِ َّ ُُمۡلِِصۡيَّ ل ا اّٰلله َّم َّ  ََّل

ُۡقتَِّصدٌِ هٮُهۡم اِّٰلَّ الِۡبَّ ِ ََِّمنُۡهۡم م   َِنَّ



স্থ ভোমগর সদমক উদ্ধোর 
কমর আমনন, তেন তোমদর 
লকউ লকউ ির  পমে িম । 
লকে  সমেযোিোরী, অকৃতজ্ঞ 
েযসক্তই আমোর সনদেমনোে ী 
অস্বীকোর কমর। 

then some among them 

follow the middle ways.  

And none denies Our 

signs except every 

treacherous 

ungrateful.  

ت َّار   ُ خَّ ۤۡ اِۡل َّ كُل  َّا ُد بِاٰيٰتِن ۡحَّ وَّمَّا َُّّ
 ِِِ كَُّفۡورِ 

33.  লহ মোনে জোসত! 
লতোমরো লতোমোমদর 

পো নকতম োমক ভয় কর এেং 
ভয় কর এমন এক সদেিমক, 
যেন সপতো পমুত্রর লকোন 
কোমজ আিমে নো এেং পতু্রও 
তোর সপতোর লকোন উপকোর 
করমত পোরমে নো। 
সনঃিমন্দমহ আল্লোহর ওয়োদো 
িতয। অতএে, পোসেমে জীেন 
লযন লতোমোমদরমক লিোুঁকো 
নো লদয় এেং আল্লোহ িম্পমকম  
প্রতোরক েয়তোনও লযন 
লতোমোমদরমক প্রতোসরত নো 
কমর। 

33. O mankind:  “Fear  

your Lord and  fear   a  

Day  when  no  father  

shall avail for  his   son,   

nor  a  son,  he   shall  

avail  for  his  father 

anything. Indeed, 

Allah’s promise is the   

truth.  So let not 

deceive you the life of   

the   world,    nor   let   

deceive you about Allah   

the   deceiver (Satan).”  

ِۡۤ ٰ ب َُّكۡم ي َّي ُهَّا الن َّاُس ات َُّقۡوا رَّ ا
ِۡزۡى وَّالٌِد عَّۡن  َّۡومًا ۡل َّ َُّّ ۡوا ي وَّاۡخشَّ

 ُِ َِّد ل از  عَّۡن  و َّ وَّۡلَّ مَّۡولُۡوٌد ُهوَّ جَّ
ا يـۡــ ً ُ  شَّ الِِد ٌِو َّ ق  ِ حَّ َََّلَّ   اِن َّ وَّعۡدَّ اّٰلله

َّا نۡي ُ َّيٰوُة الد  ن َُّكُم اۡۡل وَّۡلَّ  تَّغُر َّ
ِِ ن َُّكۡم بِاّٰلله َّغُر َّ َُّرۡورُِ ي  ِِِ الۡغ

34.  সনশ্চয় আল্লোহর 
কোমিই লকয়োমমতর জ্ঞোন 
রময়মি। সতসনই েসৃষ্ট েষমণ 
কমরন এেং গভম োেময় যো 
েোমক, সতসন তো জোমনন। 
লকউ জোমন নো আগোমীক য 
লি সক উপোজম ন করমে এেং 
লকউ জোমন নো লকোন লদমে 
লি মৃতুযেরণ করমে। 
আল্লোহ িেমজ্ঞ, িেমসেষময় 
িমযক জ্ঞোত। 

34. Indeed, Allah, with 

Him is knowledge of 

the Hour. And He sends 

down the rain.  And He 

knows that which is in 

the wombs. And no soul 

knows what it will earn 

tomorrow. And no soul 

knows in what land it 

will die. Indeed, Allah is 

All Knower, All Aware.  

اعَّةِِاِِ ُٗ عِلُۡم الس َّ َّ ِعنۡدَّ  ن َّ اّٰلله
ِ َّيۡثَّ ُل الۡغ َُّم مَّا ِف وَّيُنَّ ِ َّعۡل  وَّ ي

امِِ َّۡفٌس  م َّاذَّا  اۡۡلَّۡرحَّ   وَّمَّا تَّۡدِرۡى  ن
َّۡفٌسۢۡ تَّۡكِسُب غًَّدا  مَّا  تَّۡدِرۡى  ن  و َّ

ُۡوُتِ ِ اَّۡرض  َتَّ َّى  َّ عَّلِيٌۡم بِا    اِن َّ اّٰلله
 َِۡۡيٌ خَِّ

     
 


