নূহ

Noah

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি
আসম নূহমক প্রেরণ
কমরসিলাম
তাাঁর
িম্প্রদাময়র েসত একথা
বমলেঃ
তু সম
প্রতামার
িম্প্রদায়মক িতকক
কর,
তামদর েসত মমক ন্তদ শাসি

1.

1.
Indeed, We sent
Noah to his people,
(saying): “Warn your
people before that there
comes upon them a
painful punishment.”

আিার আমে।
প্রি বলল, প্রহ আমার 2. He (Noah) said: “O
িম্প্রদায়! আসম প্রতামামদর my people, indeed I am

2.

জমনে স্পষ্ট িতকককারী।

to you a clear warner.”

“That
worship
3. এ সবষময় প্রে, প্রতামরা 3.
আল্লাহ তা’আলার এবাদত Allah, and fear Him,
কর, তাাঁমক ভয় কর এবং and obey me.”
আমার আনুেতে কর।
আল্লাহ তা’আলা 4.
“He will forgive
প্রতামামদর পাপিমূহ ক্ষমা you of
your sins,
করমবন এবং সনসদক ষ্ট িময় and respite you until

4.

পেক ন্ত অবকাশ সদমবন।
সনশ্চয় আল্লাহ তা’আলার
সনসদক ষ্টকাল েখন হমব,
তখন অবকাশ প্রদয়া হমব
না, েসদ প্রতামরা তা
জানমত!

a term appointed.
Indeed, the term of
Allah when it comes,
cannot be delayed. If
you knew.”


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِاِنَّاِ ا َّۡر َّسلۡنَّا ن ُ ۡو ًحا اِ ٰٰل قَّ ۡو ِمهِ ا َّۡن
ِۡ ل ا َّۡن يَّاۡتِي َّ ُه
م
ِ ِ ۡ ك ِم ۡن قَّب
َّ اَّن ۡ ِذ ِۡر قَّ ۡو َّم
ِ ِِِ م
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ٌ ع َّ َّذ
لـ َّ ُك ۡمِ ن َّ ِذي ۡ ٌر

ۡ ال يٰقَّ ۡو ِم اِ ِّن
َّ َّق
ِ ِِِ ي
ٌۙ ٌ ۡ ُِمب

اّٰللَّ َِّواتَّ ُق ۡو ُه
ۡ ا َِِّن
اعب ُ ُدوا ه
ِ َِِِِّوا َّ ِطي ۡ ُع ۡو ِ ٌۙن

ِم ِم ۡن ُذن ُ ۡوبِ ُك ۡم
ِۡ ِي َّغ ۡ ِف ۡر لـ َّ ُك
م ِاِ َِّن
ِ ً م اِ ٰىٰل ا ََّّجلِ ُم َّس
ِۡ َِّويُ َّؤ ِخ ۡر ُك
ِ ا ََّّج َّل ه
ٓاءَّ ََّل ِيُ َّؤ َّخ ُ ِر ل َّ ۡو
ِ اّٰلل اِذَّا َّج
ِ ِ م تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ِۡ ُُك نۡت

প্রি বললেঃ প্রহ আমার
পালনকতকা! আসম আমার
িম্প্রদায়মক
সদবারাসি
দাওয়াত সদময়সি;

5.

5.
He said: “My
Lord, indeed, I called
my people night and
day.”

َِّ َّق
ً ال َّر ِب اِ ِّن ۡ دَّعَّ ۡو ُت قَّ ۡو ِِم ۡ لَّيۡال
ِ ٌِِِۙارا
ً َّ َِّو ََّن

“But my calling
6. সকন্তু আমার দাওয়াত 6.
ِ ِفَّلَّم ي َّ ِزدهم دع
ِٓاء ۡى ا
َّ
ِ
َل ف ِ َّرارا
ِ
َّ ُ ۡ ُ ۡ ۡ
ً
তামদর পলায়নমকই বৃসি increased them not
except in flight.”
কমরমি।
7.
“And
indeed,
whenever I called them
that You may forgive
them, they thrust their
fingers into their ears,
and covered themselves
with their garments,
and persisted,
and
ঔিতে েদশক ন কমরমি।
became arrogant with
greater arrogance.”
“Then indeed, I
8.
অতেঃপর
আসম 8.
তামদরমক েকামশে দাওয়াত called them openly.”
আসম
েতবারই
তামদরমক দাওয়াত সদময়সি,
োমত আপসন তামদরমক
ক্ষমা কমরন, ততবারই
তারা কামন অঙ্গুসল সদময়মি,
মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত কমরমি,
প্রজদ কমরমি এবং খুব

7.

সদময়সি,

“Then indeed, I
9. অতেঃপর আসম প্র াষণা 9.
িহকামর েচার কমরসি এবং publicly proclaimed to
them, and I have
প্রোপমন চু সপিামর বমলসি।
appealed to them in
private.”
10.
অতেঃপর বমলসিেঃ 10. And I said: “Seek
প্রতামরা
প্রতামামদর forgiveness from your
পালনকতকার ক্ষমা োথক না Lord. Indeed, He is All
কর।
সতসন
অতেন্ত Forgiving.”
ক্ষমাশীল।

11. সতসন প্রতামামদর উপর 11. “He will send from
অজস্র
বৃসষ্টধারা
প্রিম়ে heaven abundant rains
upon you.”
সদমবন,

ِم لِتَّغ ۡ ِف َّر ََّل ُ ۡم
ِۡ ُ َِّواِ ِ ِّن ۡ كُل َّ َّما دَّعَّ ۡو ُُت
ِ ِ َّم ِف ۡ ِا ٰذ
ِۡ اَن
م
ِۡ َّجعَّل ُ ۡوا ا ََّّصابِعَّ ُه
َِّوا ۡستَّغ ۡ َّش ۡوا ثِيَّاب َّ ُه ۡم َِّوا َّ َّص ُر ۡوا
ِ
ِ ِِِ ارا
ً َّ َب ۡوا ۡاست ۡكب
ُ َّ َِّو ۡاست َّ ۡك
ِ ِۡ ُ ُِث َّم اِ ِّن ۡدَّعَّ ۡو ُُت
ِ ِِِ ٌۙارا
ً َّم جه
م اِ ِّن ۡ ا َّعۡلَّـنۡ ُت ََّل ُ ۡم َِّوا َّ ۡس َّر ۡر ُت
َِّ ُث
ِ ٌِِِۙم اِ ۡس َّر ًارا
ِۡ ُ ََّل
ِ ۡ فَّ ُقلۡت استَّغ
ِم ا
ف
َّ
ان
ك
ه
ن
ۡؕ
ك
ب
ر
ا
و
ر
َّ
َّ
ُ
ٗ
َّ
ۡ َّ ۡ ُ ۡ ُ
ِ ِِِ ٌۙارا
ً َّغ َّف
ِعَّلَّي ۡ ُك ۡم

ِ ِ ي ُ ۡر ِس
ل
َّ
َّالس َّمٓاء
ِ ٌِۙم ۡد َّر ًارا

12. প্রতামামদর ধন-িম্পদ 12. “And He will give
ও িন্তান-িন্তসত বাস়েময় you increase in wealth
সদমবন, প্রতামামদর জমনে and children, and will
for
you
উদোন স্থাপন করমবন এবং provide
and
will
প্রতামামদর জমনে নদীনালা gardens,
provide for you rivers.”
েবাসহত করমবন।

ي َِّو ََّيۡعَّ ۡل
ِۡ َِّو ُ ِيۡ ِد ِۡد ُك
َّۡ م بِا َّ ۡم َّوال َِّوب َّ ِن
ِۡ م َّجنهت َِّو ََّيۡعَّ ۡل لـَّ ُك
م
ِۡ لـَّ ُك
ِ ِ ۡؕا َّ َۡن ٰ ًرا

“What is (the
13. প্রতামামদর সক হল প্রে, 13.
ِ َّما لـ َّ ُكم َّ َِل تَّ ۡر ُجون ِ ه
ق
و
ّٰلل
َّ
প্রতামরা আল্লাহ তা’আলার matter) with you that ارا
ۡ
ً َّ َّ ۡ
you hope not toward
প্রেষ্টত্ব আশা করি না।
ِ ِِِ
Allah for dignity.”
অথচ
সতসন 14. “Although He has
you
in
প্রতামামদরমক সবসভন্ন রকমম created

14.

িৃসষ্ট কমরমিন।

successive stages.”

15. প্রতামরা সক লক্ষে কর 15.
“Do you not see
না প্রে, আল্লাহ সকভামব িপ্ত how Allah has created
আকাশ িমর িমর িৃসষ্ট seven heavens, one
কমরমিন।

above the other.”

“And made the
এবং প্রিখামন চন্দ্রমক 16.
প্ররমখমিন আমলারূমপ এবং moon a light in them,
িূেকমক
প্ররমখমিন and made the sun a
16.

েদীপরূমপ।

lamp.”

আল্লাহ তা’আলা 17. “And Allah has
প্রতামামদরমক মৃসিকা প্রথমক caused you to grow

17.

উদেত কমরমিন।
অতেঃপর তামত
সিসরময় সনমবন এবং আবার

18.

পুনরুসিত করমবন।
আল্লাহ তা’আলা
প্রতামামদর জমনে ভূসমমক

19.

from the earth as a
growth.”
18.
“Then He will
return you into it, and
He will bring you
forth, (a new) forth
bringing.”
19.
“And Allah has
made for you the earth

ِ ِِِ م ا َّ ۡط َّو ًارا
ِۡ َّوقَّ ۡد َّخلَّقَّ ُك

اّٰلل َّسب ۡ َّع
ُِ ف َّخل َّ َّق ه
ِ َّ ۡ م تَّ َّر ۡوا كَّي
ِۡ َّ اَّل
ِ ٌََِِِّۙسٰوٰتِ ِطبَّاقًا
ن ن ُ ۡو ًراٌۙ َِّو َّجعَّ َّل
ِ َّ ل الۡقَّ َّم َّر فِي ۡ ِه
ِ َّ ََِّّو َّجع
ِس
َّ ا
س
ِ ِِِاجا
ر
َّ
ً ِ َّ لش ۡم
ِم ِم َّن ۡاَل َّ ۡر ِض
ِۡ اّٰلل اَّنۡۢۡبَّت َّ ُك
ُ َِّو ه
ِ ِ ٌۙنَّبَّات ً ِا
فِيۡهَّا َِّو ُُيۡ ِر ُج ُك ۡم
ِ

ُِث َّم يُعِي ۡ ُد ُك ۡم
ِ
ِِِاجا
ً ا ۡخ َّر

ِاَل َّ ۡر َّض
ِ ۡ اّٰلل َّجعَّ َّلِ لـ َّ ُك ُم
ُ َِّو ه

wide spread.”

কমরমিন সবিানা।
োমত

20.

প্রতামরা 20.

চলামিরা কর েশি পমথ।

21. নূহ বললেঃ প্রহ আমার
পালনকতকা,
আমার
িম্প্রদায় আমামক অমানে
কমরমি
আর
অনুিরণ
করমি এমন প্রলাকমক, োর
ধন-িম্পদ ও িন্তান-িন্তসত
প্রকবল তার ক্ষসতই বৃসি
করমি।

22.

ٌۙاطا
ً بِس

َّ
“That you may
ِلِـت َّ ۡسل ُ ُكوا ِمنۡهَّا سبال ًف
ِ
ِِ
ِ
جاجا
ً َّ ُ ُ
ۡ
therein, in open

walk
paths.”
21.
Noah said: “My
Lord, they indeed have
disobeyed me and
have followed those
whose wealth and
whose children will not
increase him except in
loss.”

আর তারা ভয়ানক 22. “And they have

চক্রান্ত করমি।

ِ

plotted a mighty plot.”

And they said:
23. তারা বলমিেঃ প্রতামরা 23.
প্রতামামদর
উপািেমদরমক “Do not abandon your
তোে কমরা না এবং তোে gods, and do not
কমরা না ওয়াদ, িূয়া, abandon Wadd, nor
ইয়াগুি,
ইয়াউক
ও Suwa, nor Yaghuth,
and Yauq, and Nasr.”
নিরমক।

And indeed they
24. অথচ তারা অমনকমক 24.
পথভ্রষ্ট কমরমি। অতএব have led astray many.
আপসন
জামলমমদর And increase not the
wrongdoers except in
পথভ্রষ্টতাই বাস়েময় সদন।
error.
25. তামদর প্রোনাহিমূমহর 25. Because of their
they
were
দরুন তামদরমক সনমসিত sins
করা
হময়মি,
অতেঃপর drowned, then made to
দাসখল
করা
হময়মি enter into Fire. Then
they found none as
জাহান্নামম। অতেঃপর তারা
helper to them besides
আল্লাহ তা’আলা বেতীত Allah.

ِ ِ ال ن ُ ۡو ٌح َّر
َِّ َِّق
ۡ ب اِ ََّنُ ۡم عَّ َّص ۡو ِّن
َِّواتَّب َّ ُع ۡوا َّم ۡن ل َّ ۡم ي َّ ِز ۡد ُه َّمال ُ ٗه َِّو َّول َّ ُد ٗه
َّ ِ
ِ ِِِارا
ً اَل َّخ َّس
ِ ِِِارا
ً َّ َِّو َّمك َُّر ۡوا َّم ۡك ًرا ُكب
َِّو قَّال ُ ۡوا َّ َِل تَّ َّذ ُر َّن ِا ٰ َِلَّت َّ ُك ۡم َِّو َّ َِل
تَّ َّذ ُر َّن َّو ًدا َّو ََّل ُس َّواعًا ٌِۙۙ َّو ََّل يَّغُ ۡو َّث
ِ ِِِ َِّوي َّ ُع ۡو َّق َِّون َّ ۡس ًرا
َِّوقَّ ِۡد ا َّ َّضل ُ ۡوا كَّثِ ۡۡيًاِ َِّو ََّلِ تَّ ِز ِد
ِ ًِِِ ال
ِ ٰ ي اِ ََّل َّضل
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه
ِ ِم َّا َّخ ىطي ْئٰتِ ِه ۡم اُ ۡغ ِر ُق ۡوا فَّا ُۡد ِخل ُ ۡوا
ارا ٌِۙۙ فَّل َّ ۡم َّ َِي ُد ۡوا ََّل ُ ۡم ِم ۡن ُد ۡو ِِن
ً َّ ن
ِه
ِ ِِِارا
ص
ن
ا
اّٰلل
َّ
ۡ
َّ
ً

কাউমক

িাহােেকারী

পায়সন।

And Noah said: ع
26. নূহ আরও বললেঃ প্রহ 26.
ب ََّل تَّ َّذ ِۡر َّ ََّل
ِ ِ ال ن ُ ۡو ٌح َّر
َِّ ََِّّو ق
আমার পালনকতকা, আপসন “My Lord, leave not
ِ ٰض ِمن الۡك
পৃসথবীমত প্রকান কামির on the earth from ن ديَّارا
ِ
ِي
ف
ِ
ر
ِ
ۡاَل َّ ۡر
ۡ
َّ
َّ
َّ
ً
among
the
disbelievers
েৃহবািীমক প্ররহাই সদমবন
any dweller.”
না।

“Indeed, if you
27. েসদ আপসন তামদরমক 27.
প্ররহাই প্রদন, তমব তারা leave them, they would
astray
Your
আপনার
বান্দামদরমক lead
ِ
servants
and
would
পথভ্রষ্ট করমব এবং জন্ম
none except
সদমত
থাকমব
প্রকবল beget
sinners, disbelievers.”
পাপাচারী, কামির।

28. প্রহ আমার পালনকতকা! 28. “My Lord, forgive
আপসন আমামক, আমার me and my parents
whoever
has
সপতা-মাতামক,
োরা and
মুসমন হময় আমার েৃমহ entered my house as a
and
all
েমবশ কমর-তামদরমক এবং believer,
believing men and all
মুসমন পুরুষ ও মুসমন
believing women, and
নারীমদরমক ক্ষমা করুন
increase
not
the
এবং োমলমমদর প্রকবল
wrongdoers in anything
ধ্বংিই বৃসি করুন।
except in ruin.”

ِ ِِِ

ِك
ِ َّ َّ ِاِن
َّ َّك اِ ۡن تَّ َّذ ۡر ُه ۡم يُ ِضل ُ ۡوا ِعبَّاد
ِ ِو َّ َِل يَّلِ ُد ِوا اِ ََّل فَّا
ج
َّ
ِِِ ارا
ف
ك
ا
ر
َّ
ً
ۡ
َّ
ً

ى َِّو ِِل َّ ۡن
ِ َّ َّر ِب ا ۡغ ِف ۡر ِٰلۡ َِّولِـ َّوال ِ َّد
ِۡ د َّخ َّل بَّيۡ ِِت ُم ۡؤ ِمنًا َِّولِلۡم ۡؤ ِم
ي
ن
َّ
َّ ُ
َّ
ِ ِ ِواِلۡ ۡؤ ِمن ٰ ِتؕۡ ِو ََّل ِتَّ ِز ِد ه
ي اِ َّ َِل
ُ َّ
َّ
َّ ۡ الظلم
تَّبارا
ً َّ

