আল-মু’মমন

পরম করুণাময় ও অমিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করমি

1. হা-মীম।

না থেমল।

তামদর পূমবণ নূমহর
িম্প্রদায়
মমেযামরাপ
কমরমিল, আর তামদর পমর
অনয অমনক দল ও প্রমতযক
িম্প্রদায়
মনে
মনে

ِ بِس ِم ه
ِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ ِ ِٰحم

1. Ha. Meem.

2. মকতাব অবতীণণ হময়মি 2. The revelation of the
আল্লাহর পক্ষ থেমক, মিমন Book (Quran) is from
Allah, the All Mighty,
পরাক্রমশালী, িবণ জ্ঞ।
the All Knower.
3. পাপ ক্ষমাকারী, তওবা 3. The Forgiver of sin,
কবুলকারী,
কম ার and the Accepter of
শামিদাতা ও িামেণ ?বান। repentance, the Stern
মতমন বযতীত থকান উপািয in punishment, the
থনই। তাাঁরই মদমক হমব Bountiful. There is no
god except Him. Unto
প্রতযাবতণন।
Him is the journeying.
None
disputes
4.
কামেররাই থকবল 4.
আল্লাহর আয়াত িম্পমকণ concerning the signs of
মবতকণ
কমর।
কামেই Allah except those who
নগরীিমূমহ তামদর মবচরণ disbelieve, so do not be
by their
থিন আপনামক মবভ্রামিমত deceived
strutting in the land.
5.



AlGhafir

5. The people of Noah
denied before them,
and the factions after
them.
And
every
nation plotted against

ِ تَّ ۡ ِۡنيۡ ُل ال ۡ ِكت ٰ ِب ِم َّن ه
اّٰلل الۡعَّزِيۡ ِز
ِ ِ م
ِۙ ِ ۡ الۡعَّلِي

َّ غَّافِ ِر
ِب َِّو قَّابِ ِل الت َّۡو ِب
ِ ِ ۡۢ ۡ الذن
ِ ِ ََّّش ِديۡ ِد ال ۡ ِعق
ۤ اب ِذى ا َّلط ۡو ِ ِؕل ََّل
ِ ِ ي
ُِ ۡ اِل ٰ َّه اِ ََّل ُه َِّؕو اِلَّي ۡ ِه اۡلۡ َّ ِص
ِ ما ُُيا ِدل ِف ۤ اٰي ِت ه
اّٰلل اِ ََّل ال َّ ِذيۡ َّن
ٰ ۡ ُ َّ َّ
ك تَّقَّلُب ُ ُه ۡم ِف
َّ كَّ َّف ُر ۡوا فَّ ََّل يَّغۡ ُر ۡر
ِ ِ الۡبِ ََّل ِد
َّك َّذبَّ ۡت قَّبۡل َّ ُه ۡم قَّ ۡو ُم
ح
ِۡ اب ِم ۡ ۢۡن بَّ ۡع ِد ِه
م
ُ ۡاَل َّ ۡ َّز
كُ ُل اُ َّم ٍةۢۡ بِ َّر ُس ۡو ِ ِِل ۡم لِيَّا ۡ ُخ ُذ ۡو ُ ِؕه
ن ُ ۡو ٍح َّو
ه ۡت
َّ َّ َّو

পয়গম্বরমক আক্রমণ করার
ইচ্ছা কমরমিল এবং তারা
মমেযা
মবতমকণ
প্রবৃত্ত
হময়মিল, থিন িতযধমণ মক
বযেণ কমর মদমত পামর।
অতঃপর আমম তামদরমক
পাকডাও করলাম। থকমন
মিল আমার শামি।

their messenger to
seize him, and they
disputed falsely to
refute thereby the
truth. Then I seized
them. So how (awful)
was My penalty.

এভামব কামেরমদর
থবলায়
আপনার
পালনকতণার এ বাকয িতয
হল থি, তারা োহান্নামী।

6.
And thus was
justified the word of
your Lord upon those
who disbelieved, that
they are companions of
the Fire.
7. Those (angels) who
carry the Throne and
those around it glorify
the praises of their
Lord and believe in
Him
and
ask
forgiveness for those
who believe (saying):
“Our
Lord,
You
comprehend all things
in
mercy
and
knowledge, so forgive
those who repent and
follow your way, and
save them from the
punishment of Hell.”

6.

7. িারা আরশ বহন কমর

এবং িারা তার চারপামশ
আমি,
তারা
তামদর
পালনকতণার
িপ্রশংি
পমবত্রতা বণণ না কমর, তার
প্রমত মবশ্বাি স্থাপন কমর
এবং মুমমনমদর েমনয ক্ষমা
প্রােণ না কমর বমল, থহ
আমামদর
পালনকতণা,
আপনার রহমত ও জ্ঞান
িবমকিু মত
পমরবযাপ্ত।
অতএব, িারা তওবা কমর
এবং আপনার পমে চমল,
তামদরমক ক্ষমা করুন এবং
োহান্নামমর আিাব থেমক
রক্ষা করুন।
থহ
আমামদর
পালনকতণা, আর তামদরমক
দামিল করুন মচরকাল
বিবামির োন্নামত, িার

8.

8. “Our Lord, and
make them enter the
gardens of Eden which
you have promised

َّو َّجادَّل ُ ۡوا بِالۡبَّا ِط ِل لِي ۡد ِح ُض ۡوا بِ ِه
ُ
ان
ِۡ ُ ا ۡۡل َّ َّق فَّا َّ َّخ ۡذ ُُت
َّ َّ م ِفَّ َّكي ۡ َّف ك
 اب
ِ ِ َِّعق
َّك عََّل
َّ ِك َّح َّق ۡت كَّلِ َّم ُت َّرب
َّ ِ َّو َّكذٰل
ال َّ ِذيۡ َّن َّك َّف ُر ۡوۤا ا ََّّّنُ ۡم ا َّۡص ٰح ُب

ِ النَّا ِر

ِ
ش َّو َّم ۡن
َّ اَّل َّ ِذيۡ َّن ََّيۡمل ُ ۡو َّن الۡعَّ ۡر
َّح ۡول َّ ٗه يُ َّسبِ ُح ۡو َِّن ِِبَّ ۡم ِد َّربِ ِه ۡم َِّو
يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن بِ ٖه َّوي َّ ۡستَّغۡ ِف ُر ۡو َّن لِل َّ ِذيۡ َّن
َش ٍء
ۡ َّ ت كُ َّل
َّ ا ٰ َّمنُ ۡوا ِۚ َّربَّنَّا َّو ِس ۡع
َِّ ۡۡحةً َِّو عِل ۡ ًما فَّا ۡغ ِف ۡ ِر لِل َّ ِذي
ن
َّ ۡ َّر
ك َّوقِ ِه ۡم
َّ َّ تَّا ُب ۡوا َِّو اتَّب َّ ُع ۡوا َّس ِبيۡل
م
ِِ ۡ اب ا ۡۡل َّ ِحي
َّ ع َّ َّذ

ِ َّ َّربَّنَّا َِّو ا َّۡد ِخل ۡ ُه ۡم َّجنه ِت ع َّ ۡد ِن اۨل
ِت
ۡ
َّ َّ وع
دُت ُ ۡم َِّو َّم ۡن َّصل ََّّح ِم ۡن اٰبَّ ِٓاٮ ِه ۡم
َّ

ওয়াদা আপমন তামদরমক
মদময়মিন
এবং
তামদর
বাপ-দাদা, পমত-পত্নী ও
িিানমদর
মমধয
িারা
িৎকমণ কমর তামদরমক।
মনশ্চয়
আপমন
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

them, and whoever was
righteous among their
fathers,
and
their
spouses, and their
offspring. Indeed, You
are the All Mighty, the
Wise.”

“And save them
9. এবং আপমন তামদরমক 9.
অমঙ্গল থেমক রক্ষা করুন। from the evils. And
আপমন
িামক
থিমদন whomever You save
অমঙ্গল
থেমক
রক্ষা from the evils of that
করমবন, তার প্রমত অনুগ্রহই Day, then certainly You
have given him mercy.
করমবন।
এটাই
And such is that, the
মহািােলয।
supreme success.”
10.
িারা
কামের 10. Indeed, those who
will
be
তামদরমক উচ্চঃস্বমর বলা disbelieve
“Allah’s
হমব, থতামামদর মনমেমদর informed:
প্রমত থতামামদর আেমকর এ aversion was greater
(towards you in the
থক্ষাভ অমপক্ষা আল্লার
worldly life) than your
থক্ষাভ অমধক মিল, িিন aversion
against
থতামামদরমক ঈমান আনমত yourselves
(today)
বলা হময়মিল, অতঃপর when you were called
থতামরা কুেরী করমিল।
to the faith, but you
disbelieved.”
11.
তারা বলমব থহ 11. They will say: “Our
আমামদর
পালনকতণা! Lord, you have made
আপমন আমামদরমক দু’বার us die twice, and you
মৃতুয মদময়মিন এবং দু’ বার have made us live
েীবন মদময়মিন। এিন twice, so we confess
আমামদর অপরাধ স্বীকার our sins. So is there
করমি। অতঃপর এিন ও any way to get out.”
মনস্কৃমতর থকান
আমি মক?

উপায়

ك
ِؕ ۡ َّوا َّۡز َّوا ِج ِه ۡم َِّو ُذ ِريهتِ ِه
َّ َّ م اِن
ِ م
ِۙ ُ ۡ ت الۡعَّزِيۡ ُِز ا ۡۡل َّ ِك ِي
َّ ۡ اَّن
ٰت َّو َّم ۡن تَّ ِق
ِؕ ِ السيِا
َّ َِّو قِ ِه ُم
ِ السيِا ِٰت يوم ِٮ ٍِذ فَّقَّد ر
ۡحت َّ ِٗؕه َِّو
َّ
ۡ َّ ۡ
َّ ۡ َّ
ِ ِ م
ُِ ۡ ك ُه َّو ال ۡ َّف ۡو ُز الۡعَّ ِظي
َّ ِ ذٰل
ِاِ َِّن ال َّ ِذيۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا يُنَّادَّ ۡو َّن
ِت ه
ِۡ ن َّم ۡقتِ ُك
م
ِ ۡ ب ِم
ُِ َّ اّٰلل ا َّ ۡك
ِ ُ َّۡل َّ ۡق
ِ َّاَّن ۡ ُف َّس ُك ۡم اِ ۡذ ُت ۡدعَّ ۡو َّن اِ ََّل ۡاَلِ ۡۡي
ان
ِ ِ فَّت َّ ۡك ُف ُر ۡو َِّن
ِ ۡ َّقَّال ُ ۡوا َّربَّنَّا ۤا ََّّمتَّنَّا اثۡنَّت
ۡي َّوا َّۡحيَّيۡتَّنَّا
ِ ۡ َّ اثۡنَّت
ۡي فَّاعۡ ََّتَّفۡنَّا بِ ُذن ُ ۡوبِنَّا فَّهَّ ۡل اِ َٰل
ِ ِ ل
ِ ٍ ۡ ن َّس ِبي
ِ ۡ ُخ ُر ۡو ٍِج ِم

12. থতামামদর এ মবপদ এ 12. (It will be said):
কারমণ থি, িিন এক “That (fate) of yours is
আল্লাহমক ডাকা হত, তিন because, when Allah,
থতামরা কামের হময় থিমত the One, was called
িিন তার িামে শরীকমক upon, you disbelieved.
And if some partner
ডাকা হত তিন থতামরা
was joined to Him, you
মবশ্বাি স্থাপন করমত। এিন
believed.
So
the
আমদশ তাই, িা আল্লাহ judgment is with Allah,
করমবন, মিমন িমবণ াচ্চ, the Most High, the
মহান।
Great.”
13. মতমনই থতামামদরমক 13. He it is who shows
তাাঁর মনদশণ নাবলী থদিান you His signs, and
এবং
থতামামদর
েমনয sends down for you
আকাশ থেমক নামিল কমরন provision from the sky.
রুিী। মচিা-ভাবনা তারাই And none pays heed
কমর, িারা আল্লাহর মদমক except him who turns
repentant.
রুেু োমক।
So call upon
অতএব, থতামরা 14.
আল্লাহমক িাাঁটি মবশ্বাি Allah, (being) sincere
িহকামর
ডাক,
িমদও to Him in religion, and
কামেররা তা অপিন্দ even if the disbelievers
dislike.
কমর।
14.

ِ
اّٰلل َّو ۡح َّد ٗه
ذٰل ُك ۡم بِاَّن َّ ٗۤه اِذَّا ُد ِِع َّ ُه
َّك َّف ۡر ُت ۡم َِّو اِ ۡن ي ُ ۡش َّر ۡك بِ ٖه ُت ۡؤ ِمنُ ۡو ِؕا
ِ م ِه
ِ ۡ ِّٰلل الۡعَّ ِ َِل ال ۡ َّكب
ِ ِ ي
ُِ فَّا ۡۡل ُ ۡك

م اٰيٰتِ ٖه َِّو يُ َّ ِۡن ُل
ِۡ ى يُ ِريۡ ُك
ِ ۡ ُه َّو ال َّ ِذ
ِ السم
ٓاء ِر ۡزقًاِؕ َِّو َّما
م ِم َّن
ِۡ لـ َّ ُك
ََّّ
ِ ب
ِ ُ ۡ ن ي ُ ِني
ِ ۡ يَّت َّ َّذ َّك ُ ِر اِ ََّل َّم
ِ اّٰلل ُُمۡلِ ِص ۡۡي ل َّ ُه
ِالديۡ َّن
َّ
َّ فَّ ۡاد ُعوا ه
ِ ِ َّول َّ ۡو كَّ ِر َّه الۡكٰ ِف ُر ۡو َِّن

The Exalter of
15. মতমনই িুউচ্চ মিণ াদার 15.
অমধকারী,
আরমশর Ranks, Owner of the
মামলক, তাাঁর বান্দামদর Throne. He places the
of
His
মমধয িার প্রমত ইচ্ছা inspiration
তত্ত্বপূণণ মবষয়ামদ নামিল command upon whom
He wills of His slaves,
কমরন, িামত থি িাক্ষামতর
that He may warn of
মদন িম্পমকণ িকলমক িতকণ
the Day of Meeting.

ِِ ۡ ش يُل
ِ ِ َِّرفِي ۡ ُع الد ََّّر ٰج ِت ُذو الۡعَّ ۡر
ال ُر ۡو َّح ِم ۡن ا َّ ۡم ِر ِٖه ع َّ ٰ َِل َّم ۡن
ٓاء ِم ۡن ِعبَّا ِد ِٖه لِيُنۡ ِذ َِّر ي َّ ۡو َِّم
ُ يَّ َّش
ِ ِالتَّ ََّل ِ ِۙق

16. থিমদন তারা থবর হময় 16. The Day when they
পডমব, আল্লাহর কামি will come forth, not a

ِ يَّوم ُهم بَّا ِر ُزو ِنِ ِ ََّل ََّيۡ ٰٰف عََّلَّ ه
اّٰلل
َّ ۡ ۡ َّ ۡ

কমর।

তামদর
মকিু ই
থগাপন
োকমব না। আে রােত্ব
কার? এক প্রবল পরাক্রাি
আল্লাহর।
আে প্রমতযমকই তার
কৃতকমমণ র প্রমতদান পামব।
আে িুলুম থনই। মনশ্চয়
আল্লাহ
দ্রুত
মহিাব
গ্রহণকারী।

17.

আপমন তামদরমক
আিন্ন মদন িম্পমকণ িতকণ
করুন, িিন প্রাণ কন্ঠাগত
হমব, দম বন্ধ হওয়ার
উপক্রম হমব। পামপষ্ঠমদর
েমনয থকান বন্ধু থনই এবং
িুপামরশকারীও থনই; িার
িুপামরশ গ্রাহয হমব।

18.

থচামির চু মর এবং
অিমরর থগাপন মবষয় মতমন
োমনন।

19.

আল্লাহ েয়িালা
কমরন
িঠিকভামব,
আল্লাহর পমরবমতণ তারা
িামদরমক ডামক, তারা
মকিু ই েয়িালা কমর না।
মনশ্চয় আল্লাহ িবমকিু
শুমনন, িবমকিু থদমিন।

20.

thing of them being
hidden from Allah.
Whose
is
the
sovereignty this day. It
is Allah’s, the One, the
Irresistible.
17. This Day shall every
soul be recompensed
for what it earned. No
injustice (shall be)
today. Indeed, Allah is
swift in reckoning.
18. And warn them of
the
Day
of the
approaching (doom),
when the hearts will
leap up to the throats,
to choke (them). For
the wrongdoers there
will not be any friend,
nor intercessor who
will be obeyed.
19.
He knows the
traitor of the eyes, and
that which the breasts
conceal.
20. And Allah judges
with truth, while those
to whom they call upon
other than Him do not
judge with anything.
Indeed, Allah, He is the
All Hearer, the All
Seer.

ِ ِؕم ََّشء
ِ ك الۡيو ِؕم ِ ه
ۡل
ِ
ۡاۡل
ّٰلل
ل
ن
ۡ
ُ
َّ
ۡ ِۡ ِمنۡ ُه
َّ ۡ َّ
ُ
ِ ِ ال َّۡوا ِح ِد الۡقَّ َّها ِر
اَّلۡي َّ ۡو َِّم ُ ُۡتزٰى كُ ُل ن َّ ۡف ٍۭ ٍس ِِبَّا
اّٰلل
ِؕ ۡ َّ َّك َّسب
ت ََّل ُظل ۡ َّم الۡي َّ ۡو َّ ِؕم اِ َّن َّه
ِ اب
ِ ِ َّسرِيۡ ُع ا ۡ ِۡل َّس
َّواَّن ۡ ِذ ۡر ُه ۡم ي َّ ۡو َّم ۡاَل ٰ ِزفَّ ِة اِ ِذ
ِِؕۚ ۡي
َِّ ۡ ال ۡ ُقل ُ ۡو ُب ل َّ َّدى ا ۡۡلَّـنَّا ِج ِر ك ٰ ِظ ِم
ِ َّ ما ل ِ هلظلِ ِم ۡۡي ِم ۡن
ۡحي ۡ ٍم َّو ََّل َّش ِفي ۡ ٍع
َّ
َّ

ِ ِ ِِؕۚاع
ُِ ي ُ َّط

ِ ُ ۡي َّ ۡعل َّ ُم َّخ ِٓاٮنَّةَّ ۡاَلَّع
ٰۡف
ۡ ِ ۡي َِّو َّما ُُت
ِِِ الص ُد ۡو ُِر
ُ
ض بِا ۡۡل َّ ِ ِؕق َِّو ال َّ ِذيۡ َّن
ِۡ ِ اّٰلل ي َّ ۡق
ُِ َِّو ه
ن ُد ۡونِ ٖه ََّل ي َّ ۡق ُض ۡو َّن
ِ ۡ ي َّ ۡد ُع ِۡو َِّن ِم
ِ
لس ِمي ۡ ُع
ِ َش ٍِؕء اِ َِّن ه
َّ اّٰللَّ ُه َّو ا
ۡ َّ ب
ِ ِ ي
ُِ ۡ الۡب َّ ِص

21. তারা মক থদশ-মবমদশ 21. And have they not
ভ্রমণ কমর না, িামত থদিত traveled in the land,
তামদর পূবণিুমরমদর মক then see how was the
পমরণাম হময়মি? তামদর end of those who were
them. They
শমি ও কীমতণ পৃমেবীমত before
এমদর অমপক্ষা অমধকতর were mightier than
মিল। অতঃপর আল্লাহ them in strength and
(they
left
তামদরমক তামদর থগানামহর traces
behind) in the land.
কারমণ ধৃত কমরমিমলন
Then Allah seized them
এবং
আল্লাহ
থেমক
for their sins. And
তামদরমক রক্ষাকারী থকউ
none had they from
হয়মন।
Allah any protector.
22. এর কারণ এই থি, 22. That was because
তামদর
কামি
তামদর their messengers were
রিূলগণ িুস্পষ্ট মনদশণ নাবলী coming to them with
মনময়
আগমন
করত, clear evidences, but
অতঃপর তারা কামের হময় they disbelieved, so
Allah seized them.
িায়, তিন আল্লাহ তামদর
Indeed, He is All
ধৃত কমরন। মনশ্চয় মতমন
Strong,
severe
in
শমিধর, কম ার শামিদাতা।
punishment.
23.
আমম
আমার 23. And certainly, We
মনদশণ নাবলী
ও
স্পষ্ট sent Moses with Our
and
a
প্রমাণিহ মূিামক থপ্ররণ revelations
manifest authority.
কমরমি।
24.

থেরাউন, হামান ও
কারুমণর কামি, অতঃপর
তারা বলল, থি থতা
োদুকর, মমেযাবাদী।

24. To Pharaoh and
Haman and Korah,
but they
said: “A
lying sorcerer.”

অতঃপর মূিা িিন
আমার কাি থেমক িতযিহ
তামদর কামি থপ াঁিাল;
তিন তারা বলল, িারা

25.
Then, when he
brought them the truth
from Us, they said:
“Kill the sons of those

25.

ي ۡوا ِف ۡاَل َّ ۡر ِض
ُۡ ا ََّّول َّ ۡم ي َّ ِس
ان عَّاقِب َّ ُة ال َّ ِذيۡ َّن
َّ َّ فَّيَّنۡ ُظ ُر ۡوا َّكي ۡ َّف ك
م كَّان ُ ۡوا ُه ۡم ا َّ َّش َّد
ِؕ ۡ كَّان ُ ۡوا ِم ۡن قَّبۡلِ ِه

ِ
ارا ِف ۡاَل َّ ۡر ِض
ً َّمنۡ ُه ۡم ُق َّوةً َّوا ٰ ِث
م َِّو َّما
ِؕ ۡ اّٰلل بِ ُذن ُ ۡوبِ ِه
ُ فَّا َّ َّخ َّذ ُه ُم ه
ِ م ِم َّن ه
ِ ِ ٍِاّٰلل ِم ۡن َّواق
ِۡ ُ ان َِّل
َِّ َّ ك
ك بِا َّ َّّنُ ۡم كَّان َّ ۡت تَّاۡتِي ۡ ِه ۡم
َّ ِ ذٰل
ت فَّ َّك َّف ُر ۡوا
ِ ِ ٰ م بِالۡب َّ ِين
ِۡ ُر ُس ِل ُ ُه
اّٰلل اِن َّ ٗه قَّ ِوىِ َّش ِديۡ ُِد
ُِؕ م ه
ُِ فَّا َّ َّخ َّذ ُه
ِ اب
ِ ِ َّالۡعِق
َِّو

َِّو لَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ُم ۡو ٰسِ بِا ٰيٰتِنَّا
ِ ِ ۡي
ِۙ ٍ ۡ ُِسل ۡ ٰطنٍ ُمب

ن َِّو قَّ ُار ۡو َّن
َِّ ٰ اِ ٰ َِل فِ ۡرعَّ ۡو َِّن َِّو َّهام
ِ ِ ِفَّقَّال ُ ۡوا ٰس ِحرِ كَّ َّذاب
م بِا ۡۡل َّ ِق ِم ۡن ِعنۡ ِدنَّا
ِۡ فَّ ِل َّ َّما َّجٓاءَّ ُه
قَّالُوا اقۡتُل ُ ۡوۤا ا َّبۡنَّٓاءَّ ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا

তার িঙ্গী হময় মবশ্বাি
স্থাপন কমরমি, তামদর পুত্র
িিানমদরমক হতযা কর,
আর তামদর নারীমদরমক
েীমবত রাি। কামেরমদর
চক্রাি বযেণ ই হময়মি।

who have believed with
ِمع ٗه واست َّ ۡحيوا ن
ا
م
ِ
و
ِؕ
م
ه
ٓاء
س
ُ
him, and keep alive َّ َّ ۡ َّ َّ
ۡ ُ ۡ َّ َّ َّ
their women.” And the
ِ َّٰكي ُد الۡك
ِن ا
ِ
َّ
ِي
ف
ٍ

ِ
ل
ل
ض
ف
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ۡ
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plot of the disbelievers
ۡ
ۡ
is not except in error.

26. থেরাউন বলল; থতামরা 26. And Pharaoh said:
to kill
আমামক িাড, মূিামক “Leave me
হতযা করমত দাও, ডাকুক Moses, and let him call
থি তার পালনকতণামক! upon his Lord. Indeed,
আমম আশংকা কমর থি, থি I fear that he may
change your religion or
থতামামদর ধমণ পমরবতণন
that he will cause
কমর থদমব অেবা থি
corruption
in
the
থদশময় মবপিণ য় িৃমষ্ট করমব। land.”
27.
মূিা বলল, িারা 27. And Moses said:
মহিাব মদবমি মবশ্বাি কমর “Indeed, I seek refuge
না এমন প্রমতযক অহংকারী in my Lord and your
from
every
থেমক আমম আমার ও Lord
থতামামদর
পালনকতণার arrogant who does not
believes in a Day of
আশ্রয় মনময় মনময়মি।
Reckoning.”
28. থেরাউন থগামত্রর এক 28. And a believing
মুমমন বযমি, থি তার man from the family
ঈমান থগাপন রািত, থি of Pharaoh who hid his
বলল,
থতামরা
মক faith, said: “Would you
একেনমক এেমনয হতযা kill a man because he
says, My Lord is Allah,
করমব থি, থি বমল, আমার
and indeed he has
পালনকতণা আল্লাহ, অেচ
come to you with clear
থি থতামামদর পালনকতণার signs from your Lord.
মনকট থেমক স্পষ্ট প্রমাণিহ And if he is lying, then
থতামামদর মনকট আগমন his lie is upon him.
কমরমি? িমদ থি মমেযাবাদী And if he is truthful,
হয়,
তমব
তার some of that with

ِِ

ال فِ ۡرعَّ ۡو ُن ذَّ ُر ۡو ِن ۡ ۤا َّ ۡقتُ ۡل ُم ۡو ٰس
َّ ََّّوق
اُ ا َّۡن يُب َّ ِد َّل
ُ َّولۡي َّ ۡد ُع َّربَّ ِٗه اِ ِن ۡ ۤا ََّّخ
ِديۡن َّ ُك ۡم ا َّۡو ا َّۡن ي ُ ۡظ ِه َّر ِف ۡاَل َّ ۡر ِض
ِ ِ َّال ۡ َّف َّس ِاد

ت ِبِ َّر ِ ّۡب
ِ ُ س اِ ِن ۡ عُ ۡذ
ِ ٰ ال ُم ۡو
َّ ََِّّو ق
ٍ ِ َّو َّربِ ُك ۡم ِم ۡن كُ ِل مت َّ َّك
ب ََّل يُ ۡؤ ِم ُن
ُ
ِ ِ اب
ِ ِ بِي َّ ۡو ِم ا ۡۡلِ َّس
ال َّر ُجل ُم ۡؤ ِمنِِ ِم ۡن ا ٰ ِل
َّ ََّّوق
فِ ۡرعَّ ۡو َّن ي َّ ۡكتُ ُم اِ ۡۡيَّان َّ ِٗۤه اَّتَّ ۡقتُل ُ ۡو َّن
يق
اّٰلل َّوقَّ ۡد
ُ َّر ُجَل ً ا َّۡن َّ ُ ۡو َّل َّر ِّبَّ ه
م َّواِ ۡن
ِؕ ۡ َّجٓاءَّ ُك ۡم بِالۡب َّ ِين ٰ ِت ِم ۡن َّربِ ُك
ك
ُ َّك كَّا ِذبًا فَّعَّلَّي ۡ ِه كَّ ِذ ُب ِٗؕه َِّو اِ ۡن ي
ُ َّي
ِ ِ
بع
ض ال َّ ِذ ۡى
ُ ۡ َّ َّصادقًا يُصب ۡ ُك ۡم
اّٰللَّ ََّل ي َّ ۡه ِد ۡى َّم ۡن ُه َّو
يَّعِ ُد ُك ۡم اِ َّن ه

মমেযাবামদতা তার উপরই
চাপমব, আর িমদ থি
িতযবাদী হয়, তমব থি থি
শামির কো বলমি, তার
মকিু না মকিু থতামামদর
উপর পডমবই। মনশ্চয়
আল্লাহ
িীমালংঘনকারী,
মমেযাবাদীমক পে প্রদশণ ন
কমরন না।

which he threatens you
will strike you. Indeed,
Allah does not guide
him
who
is
a
transgressor, a liar.”

َّ ُم ۡس ِرُ َّك
ِذاب

ِيٰقَّ ۡو ِم ل َّ ُِك ُم
ٰظ ِهرِيۡ َّن ِف
يَّنۡ ُص ُرنَّا ِم ۡ ۢۡن
ال فِ ۡرعَّ ۡو ُن َّما ۤ اُ ِريۡ ُك ۡم
َِّ ََّّجٓاءَّن َّ ِِؕا ق
م اِ ََّل
ِۡ اِ َّ َِل َّما ۤ ا َّٰرى َّو َّما ۤا َّ ۡه ِديۡ ُك
ك الۡي َّ ۡو َّم
ُ ۡ اۡلۡ ُل
ض ِ فَّ َّم ۡن
ِ ِ ۡاَل َّ ۡر
ِ بَّا ۡ ِس ه
اّٰلل اِ ِۡن

29. থহ আমার কওম, আে 29. “O my people,
এমদমশ থতামামদরই রােত্ব, yours is the kingdom
you
being
থদশময় থতামরাই মবচরণ today,
করি;
মকন্তু
আমামদর dominant in the land.
Then
who
would
আল্লাহর শামি এমি থগমল
protect us from the
থক আমামদরমক িাহািয punishment of Allah
করমব? থেরাউন বলল, should it come to us.”
আমম
িা
বুমি, Pharaoh said: “I do
থতামামদরমক তাই থবািাই, not show you except
আর আমম থতামামদরমক what I see, nor do I
guide you but to a wise
মঙ্গমলর পেই থদিাই।
path.”
30. থি মুমমন বযমি বললঃ 30. And he who
থহ আমার কওম, আমম believed said: “O my
থতামামদর েমনয পূবণবতী people, indeed I fear
(a fate)
িম্প্রদায়িমূমহর
মতই upon you
মবপদিঙ্কুল মদমনর আশংকা like the day of the
factions (of old).”

ۤ ۡ ال ال َّ ِذ ۡ ۤىِ ا ٰ َّم َّن يٰقَّ ۡو ِم اِ ِن
َّ ََّّوق
ل ي َّ ۡو ِم
ِ َّ ۡم ِمث
ِۡ اُ عَّلَّي ۡ ُك
ُ ا ََّّخ
ِ ِ اب
ِۙ ِ ۡاَل َّ ۡح َّز

31. “A plight like that
of the people of Noah,
and Aad, and Thamud,
and those after them.
And Allah does not
intend injustice for
(His) slaves.”

ِِمثۡ َّل دَّاۡ ِب قَّ ۡو ِم ن ُ ۡو ٍِح َِّو عَّا ٍد َّو
م َِّو
ِِؕۡ ن بَّ ۡع ِد ِه
ِۡۢ ۡ ن ِم
َِّ َۡثَّ ُ ۡودَّ َِّو ال َّ ِذي
ِ ِ اّٰلل يُ ِريۡ ُِد ُظل ۡ ًما لِلۡعِبَّا ِد
ُِ َّما ه

কমর।

থিমন, কওমম নূহ,
আদ, িামুদ ও তামদর
পরবতীমদর
অবস্থা
হময়মিল। আল্লাহ বান্দামদর
প্রমত থকান িুলুম করার
ইচ্ছা কমরন না।

31.

ِ ِ ل ال َّر َّشا ِد
ِ َّ ۡ َّس ِبي

থহ আমার কওম, 32. “And O my people,
আমম থতামামদর েমনয indeed I fear for you a
প্রচন্ড হাাঁক-ডামকর মদমনর day of summon.”
আশংকা কমর।

32.

اُ عَّلَّي ۡ ُك ۡم ي َّ ۡو َّم
ُ َِّو يٰقَّ ۡو ِم اِ ِن ۡ ۤ ا ََّّخ
ِ ِ التَّنَّا ِِۙد

33. থিমদন থতামরা থপিমন 33. “The day when
মেমর পলায়ন করমব; মকন্তু you will turn your
আল্লাহ থেমক থতামামদরমক backs to flee. You shall
রক্ষাকারী থকউ োকমব not have from Allah
না। আল্লাহ িামক পেভ্রষ্ট any protector. And he
whom Allah sends
কমরন,
তার
থকান
astray, then for him
পেপ্রদশণ ক থনই।
there is not any guide.”
34. ইমতপূমবণ থতামামদর 34.
“And certainly,
কামি
ইউিুে
িুস্পষ্ট Joseph did come to
প্রামাণামদিহ
আগমন you before with clear
কমরমিল, অতঃপর থতামরা proofs, but you ceased
তার আনীত মবষময় িমন্দহই not to be in doubt of
he
থপাষণ করমত। অবমশমষ that with which
িিন থি মারা থগল, তিন came to you. Until,
থতামরা বলমত শুরু করমল, when he died, you said:
“Allah will never send
আল্লাহ ইউিুমের পমর আর
a messenger after him.
কাউমক রিূলরূমপ পা ামবন
Thus Allah leaves
না। এমমনভামব আল্লাহ
astray him who is a
িীমালংঘনকারী,
িংশয়ী transgressor, skeptic.”

ِن َّما ل َّ ُك ۡم
َِّ ۡي َّ ۡو َِّم ُت َّول ُ ۡو َّن ُم ۡدبِرِي
ِ ِم َّن ه
ِ َّ ن ع
اص ٍم َِّو َّم ۡن
ِ ۡ اّٰلل ِم
ِ ِ اّٰلل فَّ َّما ل َّ ٗه ِم ۡن َّها ٍِد
ي ُ ۡضلِ ِل ُه

35. িারা মনমেমদর কামি 35. “Those who dispute
the
আগত থকান দলীল িাডাই concerning
আল্লাহর আয়াত িম্পমকণ revelations of Allah
মবতকণ
কমর,
তামদর without an authority
একেন
আল্লাহ
ও that has come to them.
It is greatly hateful to
মুমমনমদর
কামি
িুবই
Allah and to those who
অিমিাষেনক। এমমনভামব
believe. Thus does
আল্লাহ প্রমতযক অহংকারীAllah seal over the

ِ ِاۨل َّ ِذيۡ َّن ُُيا ِدلُون ِف ۤاٰي ِت ه
ِ ۡ َّ اّٰلل بِغ
ي
ٰ ۡ َّ ۡ َّ
ِ ب م ۡقتًا ِعنۡ َّد ه
اّٰلل
ِؕ ۡ ٮه
ُ ٰ ُسل ۡ ٰطنٍ اَّت
َّ َِّ ُ م َّك
ك
َِّ َّۡو ِعنۡ َِّد ال َّ ِذي
َّ ِ ن ا ٰ َّمنُ ۡواِؕ َّكذٰل
ي َّ ۡطب َّ ُع ه ع
ٍ ِ ب مت َّ َّك
ب
ُ ِ ِ ۡ اّٰلل َّ ٰ َِل كُ ِل قَّل
ُ

বযমিমক পেভ্রষ্ট কমরন।

ف ِم ۡن قَّب ۡ ُل
ِ ُ َِّو لَّقَّ ۡد َّجٓاءَّ ُك ۡم يُ ۡو ُس
ٍ بِالۡب ِين ٰ ِت فَّ َّما ِزلۡتُ ۡم ِفۡ َّش
ك ِمَّا
َّ
ِ َّ َّ ِت اِذَّا َّهل
ك
ِ م بِ ٖ ِؕه َّح ه
ِۡ َّجٓاءَّ ُك
اّٰلل ِم ۡ ۢۡن بَّ ۡع ِد ٖه
َّ َُّقلۡتُ ۡم ل َّ ۡن يَّبۡع
ُث ه
ِ ۡ اّٰلل َّم
ن
ُِ ل ه
ِ ُ ك يُ ِض
َّ ِ َّر ُس ۡوَل ً ِِۚؕكَّذٰل
ِ ِۚ ُِه َّو ُم ۡس ِرُِ ُم ۡرتَّاب

স্বস্বরাচারী বযমির
থমাহর এাঁমট থদন।

অিমর heart of every arrogant

থেরাউন বলল, থহ
হামান, তুমম আমার েমনয
একটি িুউচ্চ প্রািাদ মনমণ াণ
কর, হয়মতা আমম থপ াঁমি
থিমত পারব।

36.

আকামশর পমে,
অতঃপর উাঁমক থমমর থদিব
মূিার আল্লাহমক। বস্তুতঃ
আমম
থতা
তামক
মমেযাবাদীই মমন কমর।
এভামবই থেরাউমনর কামি
িুমশামভত করা হময়মিল
তার মন্দ কমণ মক এবং
থিাো পে থেমক তামক
মবরত রািা হময়মিল।
থেরাউমনর চক্রাি বযেণ
হওয়ারই মিল।

37.

tyrant.”

ر
ٍِ َّجبَّا

36. And Pharaoh said:
ِال ف
ِ
ب
م
ع
ِ
َل
ِ
ن
ا
ن
ا
ه
ي
ن
و
ر
ۡ
َّ
َّ
ۡ
“O Haman, build for ۡ
ُ ٰ ٰ ُ ۡ َِّ ََِّّو ق
me a tower that I may
ِۙاب
ِ َّ َّ َّص ۡر ًحا لَّعَّ ِ َۡل ۤ اَّبۡل ُ ُغ ۡاَل َّ ۡسب
reach at the ways.”
37. “The ways of the
heavens, so I may look
at the god of Moses,
and indeed, I think him
a liar.” And thus was
made fair seeming to
Pharaoh his evil deed,
and he was hindered
from the way. And
Pharaoh’s plot was not
except in ruin.

And he who
38. মুমমন থলাকটি বললঃ 38.
থহ আমার কওম, থতামরা believed said: “O my
আমার অনুিরণ কর। people, follow me, I
আমম থতামামদরমক িৎপে will guide you to right
way.”
প্রদশণ ন করব।
থহ আমার কওম, 39. “O my people, this
পামেণ ব এ েীবন থতা থকবল life of the world is only
উপমভামগর
বস্তু,
আর an enjoyment, and
পরকাল
হমচ্ছ
স্থায়ী indeed, the Hereafter,
that is the enduring
বিবামির গৃহ।

39.

home.”
40. থি মন্দ কমণ কমর, থি 40. “Whoever does an
থকবল
তার
অনুরূপ evil deed, will not be
recompensed except the
প্রমতেল পামব, আর থি,
like
thereof.
And

لس ٰموٰ ِت فَّا َّ َّطلِ َّع اِ َٰل اِل ٰ ِه
َّ اب ا
َّ َّ ا َّۡسب
ك
َّ ِ ُم ۡو ٰس َّواِ ِن ۡ ََّل َّ ُظنُ ٗه كَّا ِذبًاِؕ َّو َّكذٰل
ن ل ِ ِف ۡرعَّ ۡو َِّن ُس ۡو ُِء ِعَّ َّملِ ِٖه َِّو
َِّ ُز ِي
ل َّو َّما كَّي ۡ ُد
ِؕ ِ ۡ الس ِبي
َّ ُص َّد عَّ ِن
ِ ِ اب
ِ ٍ َّ فِ ۡرعَّ ۡو َّن اِ َّ َِل ِ ِفۡ تَّب

ال ال َّ ِذ ۡ ۤى ا ٰ َّم َّن يٰقَّ ۡو ِم اتَّبِ ُع ۡو ِن
َّ ََِّّو ق
ِ ِ ا َّ ۡه ِد ُك ۡم َّس ِبي ۡ َّل ال َّر َّشا ِد

الدنۡيَّا
ُ يٰقَّ ۡو ِم اِ َّّنَّا هٰ ِذ ِه ا ۡۡلَّيٰو ُة
َّمتَّاعِ َِّو اِ َّن ۡاَل ٰ ِخ َّرةَّ ِِهَّ دَّ ُار
ِ ِ الۡقَّ َّرا ِر

َل ُُيۡزٰى اِ ََّل
ِ َّ َّل َّس ِيئَّةً ف
ِ َّ ن عَّ ِم
ِ ۡ َِّم
ِ ۡ ل َّص ِاۡلًـا ِم
ن
ِ َّ ِمثۡلَّهَّا َِّو َّم ۡن عَّ ِم

পুরুষ অেবা নারী মুমমন
অবস্থায়
িৎকমণ
কমর
তারাই োন্নামত প্রমবশ
করমব। তোয় তামদরমক
থব-মহিাব মরমিক থদয়া
হমব।
থহ আমার কওম,
বযাপার
মক,
আমম
থতামামদরমক দাওয়াত থদই
মুমির মদমক, আর থতামরা
আমামক দাওয়াত দাও
োহান্নামমর মদমক।

41.

whoever
does
a
righteous deed, whether
male or female, and he
is a believer, then those
will enter the Garden,
they will be provided
therein
without
account.”
41. “And O my people,
how is it that I call you
to salvation while you
call me to the Fire.”

ِك
َّ ذَّكَّ ٍر ا َّۡو اُنۡثٰى َّو ُه َّو ُم ۡؤ ِمن فَّاُول ٰٮ
ي َّ ۡد ُخل ُ ِۡو َّن ا ۡۡلَّـنَّةَِّ يُ ۡرزَّ ُق ۡو َِّن فِيۡهَّا
ِ ۡ َّ بِغ
ِ ِ اب
ِ ٍ ي ِح َّس
ِ ِو يٰقَّو ِم ما َِل ۤا َّد ُعو ُكم اِ ََّل النَّ ٰج
وة
ۡ ۡ ۡ ۡ َّ ۡ َّ
ِ ِ ن ۤ اِ ََّل النَّا ِ ِؕر
ۡ ِ َّ َّوتَّ ۡد ُع ۡون

42. “You call me to
disbelieve in Allah and
ascribe as partners to
Him that of which I
have no knowledge,
and I call you to the All
Mighty,
the
Oft
Forgiving.”

ِ ن َِل َّ ۡك ُف َِّر بِ ه
ِاّٰلل َّو
ِۡ ِ َّ تَّ ۡد ُع ۡون
ِس ِ َِلۡ بِ ِٖه عِلۡم
ِ َّ ۡك بِ ِٖه َّما لَّي
ِ َّ اُ ۡش ِر
م اِ ََّل الۡعَّزِيۡ ِز
ِۡ َِّو ا َّنَّا ا َّۡد ُع ۡو ُك
ِ ِ الۡغ َّ َّفا ِر

43. এমত িমন্দহ থনই থি, 43. “Assuredly, that
থতামরা আমামক িার মদমক to which you call me
দাওয়াত দাও, হইকামল ও has no (response to
পরকামল
তার
থকান any) supplication in the
দাওয়াত থনই! আমামদর world, nor in the
Hereafter, and that our
প্রতযাবতণন আল্লাহর মদমক
return will be to Allah.
এবং িীমা লংঘকারীরাই
And
indeed
the
োহান্নামী।
transgressors,
they
shall be companions of
the Fire.”

ن ۤ اِلَّي ۡ ِه
ِۡ ِ َّ ََّل َّج َّر َِّم ا ََّّّنَّا تَّ ۡد ُع ۡون
الدنۡيَّا َّو ََّل ِف
ُ لَّيۡ َّس ل َّ ٗه دَّ ۡع َّوة ِف
ِ ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة وا ََّّن َّم َّر َّدنَّا ۤ اِ ََّل ه
اّٰلل َّوا ََّّن
َّ
م ا َّۡص ٰح ُب
ِۡ ۡي ُه
َِّ ۡ ِاۡلۡ ُ ۡس ِرف

থতামরা আমামক
দাওয়াত দাও, িামত আমম
আল্লাহমক অস্বীকার কমর
এবং তাাঁর িামে শরীক কমর
এমন বস্তুমক, িার থকান
প্রমাণ আমার কামি থনই।
আমম
থতামামদরমক
দাওয়াত থদই পরাক্রমশালী,
ক্ষমাশীল আল্লাহর মদমক।

42.

ِ النَّا ِر

“So you will
44. আমম থতামামদরমক িা 44.
বলমি, থতামরা একমদন তা remember what I say
স্মরণ করমব। আমম আমার to you. And I entrust
বযাপার আল্লাহর কামি my affair to Allah.
িমপণণ করমি। মনশ্চয় Indeed, Allah is All
Seer of (His) slaves.”

م
ِؕ ۡ ِفَّ َّست َّ ۡذ ُك ُر ۡو َِّن َِّما ۤ ا َّ ُق ۡو ُِل لـ َّ ُك
ِؕ ِ َّواُفَّ ِو ُض ا َّ ۡم ِر ۡ ۤى اِ ََّل ه
اّٰلل اِ َِّن ه
َّاّٰلل
ِ ِ بَّ ِص ۡي ۢۡ بِالۡعِبَّا ِد

So Allah saved
45. অতঃপর আল্লাহ তামক 45.
তামদর চক্রামির অমনষ্ট him from the evils
থেমক রক্ষা করমলন এবং which they plotted, and
থেরাউন থগাত্রমক থশাচনীয় the people of Pharaoh
were encompassed by
আিাব গ্রাি করল।
the worst punishment.

اّٰلل َّسيِا ِٰت َّما َّمك َُّر ۡوا
ُه
بِا ِٰل فِ ۡرعَّ ۡو َّن ُس ۡو ُِء

িকামল ও িন্ধযায়
তামদরমক আগুমনর িামমন
থপশ করা হয় এবং থিমদন
থকয়ামত িংঘটিত হমব,
থিমদন আমদশ করা হমব,
থেরাউন থগাত্রমক কঠিনতর
আিামব দামিল কর।

النَّ ُار يُ ۡع َّر ُض ۡو َّن عَّلَّيۡهَّا ُغ ُد ًوا
الساعَّ ُِة
َّ َّوعَّ ِشيًا َِّو ي َّ ۡو َّم تَّ ُق ۡو ُم
ا َّۡد ِخل ُ ۡوۤا ا ٰ َّل فِ ۡر َّع ۡو َّن ا َّ َّش َّد

বান্দারা
রময়মি।

আল্লাহর

দৃমষ্টমত

46.

47. িিন তারা োহান্নামম
পরস্পর মবতকণ
করমব,
অতঃপর
দূবণলরা
অহংকারীমদরমক
বলমব,
আমরা থতামামদর অনুিারী
মিলাম। থতামরা এিন
োহান্নামমর আগুমনর মকিু
অংশ আমামদর থেমক মনবৃত
করমব মক?

46. The Fire, they are
exposed to it morning
and evening. And on
the day when the Hour
is established (it will be
said):
“Make
the
people of Pharaoh
enter
the
severest
punishment.”
47. And when they
will dispute in the Fire,
then the weak will say
to those who were
arrogant: “Indeed, we
were your followers,
so will you
relieve
from us a portion of
the Fire.”

অহংকারীরা বলমব, 48. Those who were
আমরা
িবাই
থতা arrogant
will say:

48.

ٮه
ُ ٰ فَّ َّوق
اق
َّ َّو َّح

ِ ِ اب
ِ ِ الۡعَّ َّذ

ِ ِ اب
ِ ِ الۡعَّ َّذ

َِّو اِ ۡذ يَّت َّ َّحٓا ُج ۡو َّن ِف النَّا ِر فَّي َّ ُق ۡو ُل
ِ
ب ۡوۤا اِنَّا
َُّ ا ُلضعَّف ٰ ُؤا لل َّ ِذيۡ َّن ۡاست َّ ۡك
ُكنَّا لـ َّ ُك ۡم تَّبَّعًا فَّهَّ ۡل اَّنۡتُ ۡم ُمغۡنُ ۡو َّن
ِ ِ عَّنَّا ن َّ ِصيۡبًا ِم َّن النَّا ِر
ب ۡوۤا اِنَّا كُل
َّ َّق
َُّ ال ال َّ ِذيۡ َّن ۡاست َّ ۡك

োহান্নামম আমি। আল্লাহ “Indeed, we are all
in
this.
তাাঁর বান্দামদর েয়িালা (together)
Indeed,
Allah
has
কমর মদময়মিন।

িারা োহান্নামম
আমি, তারা োহান্নামমর
রক্ষীমদরমক বলমব, থতামরা
থতামামদর
পালনকতণামক
বল, মতমন থিন আমামদর
থেমক একমদমনর আিাব
লাঘব কমর থদন।

49.

রক্ষীরা বলমব,
থতামামদর কামি মক িুস্পষ্ট
প্রমাণামদিহ
থতামামদর
রিূল আমিনমন? তারা
বলমব হাঁ িা। রক্ষীরা বলমব,
তমব থতামরাই থদায়া কর।
বস্তুতঃ কামেরমদর থদায়া
মনস্ফলই হয়।

50.

আমম িাহািয করব
রিূলগণমক ও মুমমনগণমক
পামেণ ব
েীবমন
ও
িাক্ষীমদর
দন্ডায়মান
হওয়ার মদবমি।

51.

থি মদন িামলমমদর
ওির-আপমত্ত
থকান
উপকামর
আিমব
না,
তামদর
েমনয
োকমব
অমভশাপ
এবং
তামদর
েমনয োকমব মন্দ গৃহ।

52.

judged between (His)
slaves.”
49. And those in the
Fire will say to the
guards of Hell: “Call
upon your Lord that
He may lighten from
us a day from the
punishment.”

50. They will say: “Did
there not come to you
your messengers with
clear evidences.” They
will say: “Yes.” They
will reply: “Then call
(as you like).” And the
call of the disbelievers
is not except in error.
51. Indeed, We do help
Our messengers, and
those who believe, in
the life of the world,
and on the day when
the witnesses will stand
forth.
52. The day when
their excuses will not
benefit the wrongdoers,
and theirs will be the
curse, and theirs will
be the evil abode.

ۡي
ِ فِيۡهَّا ۤ ِِۚۙاِ َِّن ه
َّۡ َّاّٰللَّ قَّ ۡد َّح َّك َّمِ ب
ِالۡعِبا ِد
َّ
ن ِف النَّا ِر ِِل َّ َّزن َّ ِة
َِّ ۡال ال َّ ِذي
َِّ ََِّّو ق
م َُي َّ ِف ۡف عَّنَّا
ِۡ َّجهَّنَّ َّم ۡاد ُع ۡوا َّربَّ ُك
ِ ِ اب
ِ ِ ن الۡعَّ َّذ
َِّ ي َّ ۡومًا ِم
ك تَّاۡتِي ۡ ُك ۡم ُر ُسل ُ ُك ۡم
ُ َّقَّال ُ ۡوۤا ا ََّّول َّ ۡم ت
ت قَّال ُ ۡوا بَّ ٰ َِؕل قَّال ُ ۡوا فَّ ۡاد ُع ۡوا
ِؕ ِ ٰ بِالۡب َّ ِين
ن اِ ََّل ِ ۡف
َِّ َّۡو َّما ُدع ٰ ُؤا الۡكٰ ِفرِي
ِ ِ ل
ِ ٍ ٰ َّضل

اِنَّا ل َّنَّنۡ ُص ُر ُر ُسلَّنَّا َّو ِال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا ِف
ِ ا ۡۡلَّي
الدنۡيَّا َِّو ي َّ ۡو َّم ي َّ ُق ۡو ُم
ُ وة
ٰ
ِ ِ ۡاَل َّ ۡشهَّ ُِۙاد
ِ ِ يَّوم ََّل يَّنۡ َّف ُع ه
ۡي َّم ۡع ِذ َّر ُُت ُ ۡم
َّ ۡ الظلم
َّ ۡ
َّو َِّل ُ ُم الل َّ ۡعن َّ ُة َِّو َِّل ُ ۡم ُس ۡو ُِء
ِ ِ الدَّا ِر

53. মনশ্চয় আমম মূিামক 53. And certainly, We
Moses
the
থহদাময়ত দান কমরমিলাম gave
and We
এবং
বনী
ইিরাঈলমক guidance,
মকতামবর
উত্তরামধকারী caused the Children of
Israel to inherit the
কমরমিলাম।
Scripture.
54.
বুমিমানমদর েমনয 54. A guidance and a
উপমদশ ও থহদাময়ত স্বরূপ। reminder for those of
understanding.

َِِّو لَّقَّ ۡد اٰتَّيۡنَّا ُم ۡو َّس ا ِۡلُدٰى َّو
ِ ا َّورثۡنا ب ِنِ ۤ اِ ۡسر
ِ َّ ۡٓاءي
ل
َّ َّ ۡ
َّ
ۡ َّ
ِ ِ ب
ِۙ َّ ٰ ال ۡ ِكت

55. অতএব, আপমন িবর 55. So have patience.
করুন মনশ্চয় আল্লাহর Indeed, the promise of
ওয়াদা
িতয।
আপমন Allah is true. And ask
আপনার থগানামহর েমনয forgiveness for your
ক্ষমা প্রেণ না করুন এবং sin, and glorify the
িকাল-িন্ধযায়
আপনার praise of your Lord in
পালনকতণার
প্রশংিািহ the night and the
morning.
পমবত্রতা বণণ না করুন।

ِ فَّاص ِب ِاِ َِّن وعۡ َّد ه
ِاّٰلل َّحق
َّ
ۡ ۡ
ك َِّو َّسبِ ِۡح ِِبَّ ۡم ِد
ِ َّ َِّوا ۡستَّغۡ ِف ۡ ِر ل ِ َّذنۡۢۡب
ِ ِ َّك بِالۡع
ِ ِ َش َِّو ۡاَلِبۡكَّا ِر
ِ َّ َِّرب

56. মনশ্চয় িারা আল্লাহর 56. Indeed, those who
about
the
আয়াত িম্পমকণ মবতকণ কমর dispute
তামদর কামি আগত থকান revelations of Allah
দলীল বযমতমরমক, তামদর without an authority
having come to them,
অিমর
আমি
থকবল
there is nothing else in
আত্নম্ভমরতা, িা অেণমন
their breasts except
তারা িেল হমব না।
pride which they will
অতএব, আপমন আল্লাহর not attain. So seek
আশ্রয়
প্রােণ না
করুন। refuge in Allah. Indeed,
মনশ্চয়
মতমন
িবমকিু it is He who is the All
শুমনন, িবমকিু থদমিন।
Hearer, the All Seer.
Assuredly, the
57. মানুমষর িৃমষ্ট অমপক্ষা 57.
নমভামন্ডল ও ভূ-মন্ডমলর creation of the heavens
িৃমষ্ট
কঠিনতর।
মকন্তু and the earth is greater
than the creation of
অমধকাংশ মানুষ থবামি
mankind, but most of
না।
mankind do not know.

ِ ُُه ًدى َِّو ِذك ٰۡرى َِل
ِ َّ وَل ۡاَلَّلۡب
ِاب
ِ ِ

ِن ُُيَّا ِدل ُ ۡو َِّن ِفۡ ۤ اٰي ٰ ِت
َِّ ِۡاِ َّن ال َّ ِذي
ِه
ِ ۡ َّ اّٰلل بِغ
م اِ ۡن ِ ۡف
ِۙ ۡ ٮه
ُ ٰ ي ُسل ۡ ٰطنٍ اَّت
ب َِّما ُه ۡم
ِ ۡ م اِ َّ َِل ِك
ِۡ ُص ُد ۡو ِر ِه
اّٰلل اِن َّ ٗه ُه َّو
ِؕ ِ بِبَّالِغِي ۡ ِهِؕ فَّ ۡاستَّعِ ۡذ بِ ه
ِ ِ ي
ُِ ۡ لس ِمي ۡ ُع الۡب َّ ِص
َّ ا
ب
ِ ِ ٰلس ٰمو
َّ ِلََّّل ُ ِۡق ا
َُّ ت َِّو ۡاَل َّ ۡر ِض ا َّ ۡك
ِ َِّم ۡن َّخل ِِۡق الن
اس َّول ٰ ِك َّن ا َّ ۡكث َّ َّر
ِ ِ اس َّ َِل ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ِ ِ َّالن

58. অন্ধ ও চক্ষু ষ্মান িমান 58. And not equal are
and the
নয়, আর িারা মবশ্বাি the blind
স্থাপন কমর ও িৎকমণ কমর seer, and those who
এবং কুকমী। থতামরা অল্পই believe and do good
deeds are not (equal
অনুধাবন কমর োক।
with) those who do
evil. Little is that you
reflect.
59.
থকয়ামত অবশযই 59. Indeed, the Hour is
আিমব, এমত িমন্দহ থনই; surely coming, there is
মকি
অমধকাংশ
থলাক no doubt therein, but
most of mankind do
মবশ্বাি স্থাপন কমর না।
not believe.

ِِۙۚ ي
ُِ ۡ َِّو َّما ي َّ ۡست َّ ِوى ۡاَل َّ ِۡع ٰٰم َِّو الۡب َّ ِص
َّوال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّو عَّ ِملُوا
ِ ُ ۡالصلِح ِت و ََّل اۡل
س ُِؕء قَّلِيَۡل ً َّما
ۡ
َّ ٰ ه
ِ تَّت َّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن

60. থতামামদর পালনকতণা 60. And your Lord
বমলন, থতামরা আমামক said: “Call upon Me. I
ডাক, আমম িাডা থদব। will respond to you
invocation).”
িারা আমার এবাদমত (your
অহংকার কমর তারা িত্বরই Indeed, those who are
too
arrogant
to
োহান্নামম দামিল হমব
worship Me, they will
লামিত হময়।
enter Hell, disgraced.
61. মতমনই আল্লাহ মিমন 61. Allah, it is He who
রাত্র
িৃমষ্ট
কমরমিন has appointed for you
থতামামদর মবশ্রামমর েমনয the night that you may
এবং মদবিমক কমরমিন rest therein, and the
থদিার
েমনয।
মনশ্চয় day for seeing. Indeed,
Allah is full of Bounty
আল্লাহ
মানুমষর
প্রমত
to mankind, but most
অনুগ্রহশীল,
মকন্তু
of mankind are not
অমধকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা grateful.

ِب
َّ ََّّوق
ۡ ال َّربُ ُك ُم ۡاد ُع ۡو ِن ۡ ۤ ا َّۡست َّ ِج
ِ م اِ َّن ال َّ ِذيۡ َّن ي َّ ۡست َّ ۡك
ب ۡو َّن عَّ ۡن
ِؕ ۡ ل َّ ُك
ُ
ِعبَّادَّ ِ ِت ۡ َّسي َّ ۡد ُخل ُ ۡو َِّن َّجهَّنَّ َّم
ِ  ن
َِّ ۡدَّا ِخرِي

মতমন
আল্লাহ,
থতামামদর পালনকতণা, িব
মকিু র স্রষ্টা। মতমন বযতীত
থকান উপািয থনই। অতএব

كُ ِل
فَّا َّ هن

َّ ِ
ب فِيۡهَّا
َّ اِ َّن
َّ ۡالساعَّةَّ ََّلٰتيَّة َل َّري
اس ََّل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
ِ ِ ََّّول ٰ ِك َّن ا َّ ۡكث َّ َّر الن
ِ 

َّّٰلل ال َّ ِذ ۡى َّجعَّ َّل ل َّ ُِك ُم الَّي ۡ َّل
ُاه
ِل
ِ
ِ
ن
ك
س
ت
ار ُمب ۡ ِص ًراِؕ اِ َّن
ه
الن
و
ه
ي
ف
ا
و
ُ
َّ
َّ
َّ َّ َّ ۡ ۡ ُ ۡ
ِ َّاّٰلل ل َّ ُذ ۡو فَّ ۡض ٍل عََّلَّ الن
اس َّو ل ٰ ِك َّن
َّ ه
ِ ِ اس َّ َِل ي َّ ۡش ُك ُر ۡو َِّن
ِ ِ َّا َّ ۡكث َّ َّر الن

স্বীকার কমর না।

62.

62.
That is Allah,
your Lord, the Creator
of all things. There is
no god except Him. So

م َّخال ِ ُق
ِۡ اّٰلل َّربُ ُك
ُِ ذٰل ِ ُك ُم ه
َش ٍِء ََّل ۤ اِل ٰ َِّه اِ َّ َِل ُه َِّو
ۡ َّ

থতামরা
হচ্ছ?

থকাোয়

মবভ্রাি how are you turning

away.

63. এমমনভামব তামদরমক 63. Thus were turned
মবভ্রাি করা হয়, িারা away those who used to
আল্লাহর
আয়াতিমূহমক reject the revelations of
Allah.
অস্বীকার কমর।
আল্লাহ, পৃমেবীমক
কমরমিন থতামামদর েমনয
বািস্থান,
আকাশমক
কমরমিন িাদ এবং মতমন
থতামামদরমক আকৃমত দান
কমরমিন,
অতঃপর
থতামামদর আকৃমত িুন্দর
কমরমিন
এবং
মতমন
থতামামদরমক দান কমরমিন
পমরচ্ছন্ন মরমিক। মতমন
আল্লাহ,
থতামামদর
পালনকতণা। মবশ্বেগমতর
পালনকতণা,
আল্লাহ
বরকতময়।

64.

كَّان ُ ۡوا

ِ ِ ُت ۡؤفَّ ُك ۡو َِّن

ك ال َّ ِذيۡ َّن
َّ ِ كَّذٰل
ُ َّك يُ ۡؤف
ِ بِا ٰي ِت ه
ِ ِ اّٰلل َُّي ۡ َّح ُد ۡو َِّن
ٰ

64. Allah it is He who
َّ َّّٰلل ال َّ ِذ ۡى َّجعَّ َّل ل َّ ُك ُم ۡاَل َّ ۡر
has appointed for you ض
ُاه
the
earth
as
a
َّ قَّ َّر ًارا َِّو
settlement place and م
ۡ الس َّمٓاءَّ بِنَّٓاءً َِّو َّص َّو َّر ُك
the sky as a canopy,
ِ فَّا َّ ۡحسن صور ُكم ِو رزقَّ ُكم
م
ن
and He fashioned you َّ ۡ َّ َّ َّ ۡ َّ َّ ُ َّ َّ
and perfected your
ِ ِؕ ِ الط ِيب
ِۡ اّٰلل َّربُ ُك
ت ذٰل ُك ُم ُه
shapes, and He has ِۚ م
ٰ َّ
provided you with
ِ َّ ب الۡعل
ۡي
ِ
م
َّ ب
ۡ
good things. That is
َّ ٰ ِ ُ اّٰلل َّر
َّ ٰ َّ فَّت
ُك ه
Allah, your Lord. Then
ِِ
blessed be Allah, the
Lord of the worlds.

65. মতমন মচরঞ্জীব, মতমন 65. He is the Ever
বযতীত থকান উপািয থনই। Living, there is no god
অতএব, তাাঁমক ডাক তাাঁর except Him. So call
Him, (being)
িাাঁটি এবাদমতর মাধযমম। upon
িমি প্রশংিা মবশ্বেগমতর sincere to Him in
religion. All the praise
পালনকতণা আল্লাহর।
be to Allah, the Lord of
the worlds.
66. বলুন, িিন আমার 66. Say: “Indeed, I have
কামি আমার পালনকতণার been forbidden that I
পক্ষ থেমক স্পষ্ট প্রমাণামদ should worship those
এমি থগমি, তিন আল্লাহ whom you call upon
বযতীত থতামরা িার পূো other than Allah, when

ُه َّو ا ۡۡل َّ ُِى ََّل ۤ اِل ٰ َِّه اِ َّ َِل ُه َِّو فَّ ۡاد ُع ۡو ُه
ِ ن ا َّ ۡۡلم ُد ِ ه
ِ ۡي ل َّ ُِه
ّٰلل
َِّ ۡ ُُمۡلِ ِص
ۡ َّ ِؕ َّ ۡالدي
ِ ِ ۡي
َِّ ۡ َّر ِب الۡعٰل َّ ِم
ُق ۡل اِ ِن ۡ ُّنِي ۡ ُت ا َّۡن ا َّۡعب ُ َّد ال َّ ِذيۡ َّن
ِ تَّ ۡد ُعون ِم ۡن دو ِن ه
َّ اّٰلل َّۡلَّا َّجٓاءَّ ِن
ۡ ُ َّ ۡ
ن َّر ِ ِّبۡ َِّو اُ ِم ۡر ُت ا َّۡن
ِ ۡ الۡب َّ ِين ٰ ُت ِم

কর, তার এবাদত করমত
আমামক
মনমষধ
করা
হময়মি। আমামক আমদশ
করা
হময়মি
মবশ্ব
পালনকতণার
অনুগত
োকমত।

there have come to me
clear proofs from my
Lord, and I have been
commanded that I
should submit to the
Lord of the worlds.”

67. মতমন থতা থতামামদর 67. He it is who
িৃমষ্ট কমরমিন মাটির দ্বারা, created you from dust,
অতঃপর শুক্রমবন্দু দ্বারা, then from a sperm
অতঃপর েমাট রি দ্বারা, drop, then from a clot,
অতঃপর থতামামদরমক থবর then He brings you
forth as a child, then
কমরন মশশুরূমপ, অতঃপর
(ordains) that you
থতামরা থি বমন পদপণণ
attain
your
full
কর, অতঃপর বাধণ মকয strength, then that you
উপনীত হও। থতামামদর become old. And among
কারও কারও এর পূমবণ ই you is he who is taken
মৃতুয ঘমট এবং থতামরা by death before (old
মনধণ ামরত কামল থপ াঁি এবং age), and that you
থতামরা িামত অনুধাবন reach an appointed
term, and that perhaps
কর।
you may understand.
He it is who
68. মতমনই েীমবত কমরন 68.
এবং মৃতুয থদন। িিন মতমন gives life and causes
থকান
কামের
আমদশ death. And when He
কমরন,
তিন
একোই decrees a matter, He
বমলন, হময় িা’-তা হময় only says to it: “Be.”
And it is.
িায়।

69. আপমন মক তামদরমক 69. Have you not seen
থদমিনমন, িারা আল্লাহর to those who dispute
আয়াত িম্পমকণ
মবতকণ about the revelations of
কমর,
তারা
থকাোয় Allah, how are they
turned away.
মেরমি?

ِ ِ ۡي
َِّ ۡ م ل ِ َّر ِب الۡعٰل َّ ِم
َِّ ِاُ ۡسل

ٍ ُِه َّو ال َّ ِذ ۡى َّخلَّقَّ ُك ۡم ِم ۡن ُت َّر
اب ُث َّم
َِّ ن عَّلَّقَّ ٍِة ُث
م
ِ ۡ م ِم
َِّ ن ن ُۡط َّف ٍِة ُث
ِ ۡ ِم
َُيۡ ِر ُج ُك ۡم ِط ۡفَل ً ُث َّم لِتَّبۡلُغُ ۡوۤا
ا َُّش َّد ُك ۡم ُث َّم لِت َّ ُك ۡون ُ ۡوا ُشيُ ۡو ًخاِؕ َِّو
ل َِّو
ِ ُ ۡ ن قَّب
ِ ۡ ِمنۡ ُك ۡم َّم ۡن يُت َّ َّو ه ِف ِم
ِۡ ٰم َِّو لَّعَّل َّ ُك
م
ِ ً لِتَّبۡلُغُ ۡوۤا ا ََّّجَل ً ُم َّس
ِ ِ تَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
ت فَّاِذَّا ق َّٰض
ِؕ ُ ۡ َّو ُ ِۡيي
ي َّ ُق ۡو ُل ل َّ ِٗه ُك ۡن

ُٖه َّو ال َّ ِذ ۡى َُيۡى
ا َّ ۡم ًرا فَّاِ َّ ِّن َّا

ِ ِ فَّي َّ ُك ۡو ُِن

َِّ ۡم تَّ َِّر اِ َّ َِل ال َّ ِذي
ِۡ َّ اَّل
ۤ ۡن ُُيَّا ِدل ُ ۡو َِّن ِف
ِ ِ ِِۙۚاّٰلل ا ه َِّن يُ ۡص َّر ُف ۡو َّ َۛن
ِؕ ِ اٰي ٰ ِت ه

Those who deny
70. িারা মকতামবর প্রমত 70.
এবং থি মবষয় মদময় আমম the Book and that We
পয়গম্বরগণমক
থপ্ররণ sent Our messengers
কমরমি, থি মবষময়র প্রমত with. Soon they will
মমেযামরাপ কমর। অতএব, come to know.
িত্বরই
পারমব।

তারা

োনমত

িিন থবমডও শৃঙ্খল
তামদর গলমদমশ পডমব।
তামদরমক
থটমন
মনময়
িাওয়া হমব।

71.

71. When the shackles
will be around their
necks, and the chains,
they shall be dragged.

েুটি পামনমত, 72. In the boiling
অতঃপর তামদরমক আগুমন water, then into the
Fire they will be thrust.
জ্বালামনা হমব।

72.

অতঃপর তামদরমক
বলা হমব, থকাোয় থগল
িামদরমক থতামরা শরীক
করমত।

73.

73.
Then it will be
said to them: “Where
is that you used to
associate (in worship).”

74. আল্লাহ বযতীত? তারা 74.
“Other than
বলমব, তারা আমামদর Allah.” They will say:
কাি থেমক উধাও হময় “They have vanished
থগমি; বরং আমরা থতা from us. But, we did
ইমতপূমবণ
থকান
মকিু র not call upon anything
পূোই করতাম না। এমমন before.” Thus, Allah
astray
the
ভামব আল্লাহ কামেরমদরমক sends
disbelievers.
মবভ্রাি কমরন।
এটা একারমণ থি,
থতামরা
দুমনয়ামত
অনযায়ভামব আনন্দ-উল্লাি
করমত এবং এ কারমণ থি,
থতামরা ঔিতয করমত।

75.

75. (It will be said):
“That
was because
you had been exulting
in the earth without
any right, and because
you used to rejoice
extremely.”

ۤ كَّ َّذ ُب ۡوا بِال ۡ ِكت ٰ ِب َّو ِِبَّا
َُّ بِ ٖه ُر ُسلَّنَّاَۛ فَّ َّس ۡو

اَّل َّ ِذيۡ َّن
ا َّۡر َّسلۡنَّا

ِ ِ ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َّ ِۙن

ِاِ ِذ ۡاَلَّغۡل ٰ ُل ِفۡ ۤ ا َّۡعنَّاقِ ِه ۡم
ِ ِ ل يُ ۡس َّحب ُ ۡو َّ ِۙن
ِؕ ُ السل ٰ ِس
َّ َّو

مِِِۚۙ ُث َّم ِف النَّا ِر
ِِ ۡ ِ ِف ا ۡۡل َّ ِمي
ِ ِ يُ ۡس َّج ُر ۡو َِّن
ُث َّم قِي ۡ َّل َِّل ُ ۡم اَّيۡ َّن َّما ُك نۡتُ ۡم
ِ ِ ُت ۡش ِر ُك ۡو َّ ِۙن

اّٰلل قَّال ُ ۡوا َّضل ُ ۡوا عَّنَّا
ِؕ ِ ن ُد ۡو ِن ه
ِ ۡ ِم
بَّل ل َّ ۡم ن َّ ُك ۡن ن َّ ۡد ُع ۡوا ِم ۡن قَّب ۡ ُل
اّٰلل
كِ يُ ِض ُل
َّ ِ َّشي ۡ ِـًٔاِؕ كَّذٰل
ُه
ِ ن
َِّ ۡالۡكٰ ِفرِي
ذٰل ِ ُك ۡم ِِبَّا ُك نۡتُ ۡم تَّ ۡف َّر ُح ۡو َّن ِف
ِ ۡ َّ ۡاَل َّ ۡر ِض بِغ
ي ا ۡۡل َّ ِق َِّو ِِبَّا ُك نۡتُ ۡم

ِ ِ ََّت ۡ َّر ُح ۡو َِّن

প্রমবশ কর থতামরা
োহান্নামমর দরো মদময়
থিিামন মচরকাল বিবামির
েমনয।
কত
মনকৃষ্ট
দামম্ভকমদর আবািস্থল।

76.

76. “Enter the gates of
Hell to abide eternally
therein. So evil is the
habitation
of
the
arrogant.”

77. অতএব আপমন িবর 77. Then be patient (O
করুন। মনশ্চয় আল্লাহর Muhammad). Indeed,
ওয়াদা িতয। অতঃপর the promise of Allah is
আমম কামেরমদরমক থি true. Then whether we
শামির ওয়াদা থদই, তার let you see some of
what
We
promise
মকয়দংশ িমদ আপনামক
them, or We take you
থদমিময়
থদই
অেবা
in death, then to Us
আপনার প্রাণ হরণ কমর
they will be returned.
থনই, িবণ াবস্থায় তারা থতা
আমারই
কামি
মেমর
আিমব।

আমম আপনার পূমবণ
অমনক রিূল থপ্ররণ কমরমি,
তামদর কারও কারও ঘটনা
আপনার
কামি
মববৃত
কমরমি এবং কারও কারও
ঘটনা
আপনার
কামি
মববৃত কমরমন। আল্লাহর
অনুমমত বযতীত থকান
মনদশণ ন মনময় আিা থকান
রিূমলর কাে নয়। িিন
আল্লাহর আমদশ আিমব,
তিন নযায় িঙ্গত েয়িালা
হময়
িামব।
থিমক্ষমত্র
মমেযাপন্থীরা ক্ষমতগ্রি হমব।

78.

78. And certainly, We
sent messengers before
you. Among them are
those (whose stories)
We have related to
you, and among them
are those We have not
related to you. And it
was not
for any
messenger that he
should bring a sign
except by permission of
Allah. Then, when the
command of Allah
comes, it will be judged
with truth, and the
followers of falsehood
will then be lost.

ِم ٰخلِ ِديۡ َّن
َِّ َّاب َّجهَّن
ِ َّ اُ ۡد ُخل ُ ۡوۤا اَّبۡ َّو
َّمثۡ َّوى
ِ َّ فَّبِئ
ۡس
ِفِيۡهَّا
ِ ِ اۡلۡ ت َّ َّك
ِ ن
َِّ ۡبي
ُ
ِ فَّاص ِب اِ َّن وعۡ َّد ه
اّٰلل َّحقِ ِۚ فَّاِ َّما
َّ ۡ ۡ
ض ال َّ ِذ ۡى نَّعِ ُد ُه ۡم ا َّۡو
َّ َّن ُ ِريَّن
َّ ك بَّ ۡع
ِ ِ ك فَّاِلَّيۡنَّا يُ ۡر َّج ُع ۡو َِّن
ِ َّ َّنَّت َّ َّو َّفيَّن

ك
ِ ۡ ُر ُسَل ً ِم
َّ ِن قَّبۡل
ِ َّ ۡ قَّ َّص ۡصنَّا عَّلَّي
ك

َِّو لَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا
ِ ۡ ِمنۡ ُه ۡم َّم
ن
ِ
ك
ِؕ َّ ۡ ص عَّلَّي
ۡ َّومنۡ ُه ۡم َّم ۡن ل َّ ۡم ن َّ ۡق ُص
ان ل ِ َّر ُس ۡو ٍل ا َِّۡن يَّا ۡ ِت َّ بِا ٰي َّ ٍة
َّ َّ َِّو َّما ك
ٓاءَّ ا َّ ۡم ُر
ِ اّٰلل فَّاِذَّا َّج
ِ اِ َّ َِل بِاِ ۡذ ِن ه
ِه
ض بِا ۡۡل َّ ِق َِّو َّخ ِس َِّر
َِّ ِ اّٰلل ُق
ِ ِ ك اۡلۡ ُب ۡ ِطل ُ ۡو َِّن
َّ ِ ُهنَّال

আল্লাহ থতামামদর
েমনয চতুস্পদ েন্তু িৃমষ্ট
কমরমিন,
িামত
থকান
থকানটিই বাহন মহিামব
বযবহার কর এবং থকান
থকানটিমক ভক্ষণ কর।

79.

79. Allah it is who has
made for you cattle,
that you may ride on
them, and of them you
eat.

তামত থতামামদর
েমনয অমনক উপকামরতা
রময়মি আর এেমনয িৃমষ্ট
কমরমিন; িামত থিগুমলামত
আমরাহণ কমর থতামরা
থতামামদর অভীষ্ট প্রময়ােন
পূণণ করমত পার। এগুমলার
উপর এবং থন কার উপর
থতামরা বামহত হও।

80. And for you in
them
are
(other)
benefits. And that you
may reach by their
means a desire that is
in your breasts (carry
your loads), and on
them and on ships you
are carried.

81.

মতমন থতামামদরমক
তাাঁর মনদশণ নাবলী থদিান।
অতএব, থতামরা আল্লাহর
থকান থকান মনদশণ নমক
অস্বীকার করমব?

81. And He shows you
His signs. So which of
the signs of Allah do
you deny.

তারা মক পৃমেবীমত
ভ্রমণ
কমরমন?
করমল
থদিত, তামদর পূবণবতীমদর
মক পমরণাম হময়মি। তারা
তামদর থচময় িংিযায় থবশী
এবং শমি ও কীমতণমত
অমধক প্রবল মিল, অতঃপর
তামদর কমণ তামদরমক থকান
উপকার থদয়মন।

82.
Have they not
traveled in the earth
and seen how was the
end of those before
them. They were more
numerous
than
themselves,
and
mightier in strength,
and (in the) traces
(they left behind them)
in the earth. So it did
not avail them whatever they used to earn.

80.

82.

ِ اه
ام
َّ ََّّّٰلل الَّذ ۡى َّجعَّ َّل ل َّ ُك ُم ۡاَل َّ ِن ۡع
ُ
ل ِ ََّتۡكَّب ُ ۡوا ِمنۡهَّا َِّو ِمنۡهَّا
ِ  تَّاۡكُل ُ ۡو َِّن

َّول َّ ُك ۡم فِيۡهَّا َّمنَّافِ ُع َّو لِتَّبۡلُغُ ۡوا عَّلَّيۡهَّا
اجةً ِفۡ ُص ُد ۡو ِر ُك ۡم َّوع َّ ِل َّيۡهَّا
َّ َّح
ِ ِ ك ُ ُۡت َّمل ُ ۡو َّ ِؕن
ِ ِ ۡ َّوعََّلَّ ال ۡ ُفل

ِ ى اٰي ِت ه
اّٰلل
ٰ ِ َّ َّ َّويُ ِريۡ ُك ۡم اٰيٰتِ ٖه فَّا
ِِِ ُتنۡ ِك ُر ۡو َِّن
ي ۡوا ِف ۡاَل َّ ۡر ِض
ِۡ َّ اَّفَّل
ُۡ م ي َّ ِس
ان عَّاقِب َّ ُة
َّ َّ فَّيَّنۡ ُظ ُر ۡوا َّكي ۡ َّف ك
مِؕ كَّان ُ ۡوۤا ا َّ ۡكث َّ َِّر
ِۡ ال َّ ِذيۡ َّن ِم ۡن قَّبۡلِ ِه
ِ
ق
َّارا ِف
ث
ا
و
ِ
ة
و
د
َّ
ش
ا
و
ِ
م
ه
ن
م
َّ
ٰ
ً
ُ
َّ
َّ
َّ
ۡ
ُ
ۡ
َّ
ً
ۡاَل َّ ۡر ِض فَّ َّما ۤ ا َّ ۡغ ٰن عَّنۡ ُه ۡمِ َّما
ِ ِ كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡك ِسب ُ ۡو َِّن

তামদর কামি িিন
তামদর
রিূলগণ
স্পষ্ট
প্রমাণামদিহ
আগমন
কমরমিল,
তিন
তারা
মনমেমদর
জ্ঞান-গমরমার
দম্ভ প্রকাশ কমরমিল। তারা
থি মবষয় মনময় াট্টামবদ্রুপ
কমরমিল, তাই তামদরমক
গ্রাি কমর মনময়মিল।

83.

তারা িিন আমার
শামি প্রতযক্ষ করল, তিন
বলল, আমরা এক আল্লাহর
প্রমত মবশ্বাি করলাম এবং
িামদরমক শরীক করতাম,
তামদরমক
পমরহার
করলাম।

84.

অতঃপর তামদর এ
ঈমান
তামদর
থকান
উপকামর আিল না িিন
তারা শামি প্রতযক্ষ করল।
আল্লাহর এ মনয়মই পূবণ
থেমক তাাঁর বান্দামদর মমধয
প্রচমলত হময়মি। থিমক্ষমত্র
কামেররা ক্ষমতগ্রি হয়।

85.

83. Then when their
messengers came to
them with clear proofs
(of Allah’s sovereignty),
they exulted in what
they had of the
knowledge.
And
surrounded
them
(punishment) that at
which they used to
ridicule.
84. Then, when they
saw Our punishment,
they said: “We believe
in Allah alone, and
we disbelieve in that
which we used to
associate (with Him).”
85. Then their faith
did not avail them
when they saw Our
punishment. (That is)
Allah’s established way
which has preceded
among His
slaves.
And the disbelievers
will then be lost.

ِفَّل َّ َّما َّجٓاءَُّتۡ ُ ۡم ُر ُسل ُ ُه ۡم بِالۡب َّ ِين ٰ ِت
فَّر ُِح ۡوا ِِبَّا ِعنۡ َّد ُه ۡم ِم َّن الۡعِل ۡ ِم
اق بِ ِه ۡم َّما كَّان ُ ۡوا بِ ٖه
َّ َّو َّح

ِ ِ ي َّ ۡس ِت َّ ۡه ِز ُء ۡو َِّن

ِ فَّل َّ َّما را َّوا بَّاۡسنَّا قَّالُوۤا اٰمنَّا بِ ه
اّٰلل
َّ ۡ
َّ ۡ َّ
َّو ۡح َّد ٗه َّو َّك َّف ۡرنَّا ِِبَّا ُكنَّا بِ ٖه
ِ ِ ۡي
َِّ ۡ ُم ۡش ِر ِك
م َّۡلَّا
ِۡ ُم اِ ۡۡيَّ ُاّن
ِۡ ك يَّنۡ َّف ُع ُه
ِۡ َّ ِفَّل
ُ َّ م ي
ِت ه
ِ َّ اّٰلل ال
ِت قَّ ۡد
َّ ََّّرا َّۡوا بَّا ۡ َّسنَّا ِِۚؕ ُسن
ۡ
َّخل َّ ۡت ِفۡ ِعبَّا ِده َّو َّخ ِس َّر
ن
َِّ ك الۡكٰ ِف ُر ۡو
ِ َّ ِ ُهنَّال

